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فرونشستشهررامیبلعد
عباس نژاد، دکترای زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر: کرمان در تهدید فرونشست است اما نه از ناحیه فاضالب بلکه از ناحیه قنوات

گزارش اختصاصی »کاغذ وطن« از احتمال افزایش فرونشست در کرمان بعد از اجرای پروژه فاضالب 

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام:

خسارات سیل را در اسرع وقت 
جبران می کنیم

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام بیان کرد:در زمان وقوع 
حادثه، شاهد بازدیدهای مسئولین در مناطق حادثه دیده 

هستیم اما در جبران خسارات دیر اقدام می شود و شیرینی این حضور مسئوالن در کنار 
مردم از بین می رود، اما ما درخواست داریم که اطالعات مورد تایید استانداری به ما داده 

شود تا در اسرع وقت اقدامات الزم برای جبران خسارات انجام دهیم.

مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه راه انـدازی خانـه جوامـع 

گردشـگری اسـتان کرمان در باغ موزه هرندی کرمـان گفت: این خانـه محلی برای 
حضور فعـاالن حـوزه هـای مختلـف گردشـگری ایـن اسـتان خواهـد بود.

فریـدون فعالی بـا بیـان اینکـه وفـاق و همدلی خوبـی در بیـن بخـش خصوصی و 
دولتی در اسـتان کرمان وجـود دارد افـزود: بـا راه انـدازی خانه جوامع گردشـگری 
این همدلی افزایش خواهد یافت و صنعت گردشـگری این اسـتان بیش از گذشـته 

رونـق خواهـد یافت.

راه اندازی خانه جوامع
گردشگری در استان کرمان

صفحه 2 را 
بخوانید
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مذاکراتوینو
حاشیهسازیهایرندانه

جالل خوش چهره 
یادداشت مهمان

سردارآسمانیازدریچهتئاترسردارآسمانیازدریچهتئاتر

مذاکرات  سرگیری  از  زنگ 
تعطیالت  پایان  با  برجامی 
درآمد. صدا  به  میالدی  نو   سال 

هتل »کوبورگ« وین  از دوشنبه ) 
سوم ژانویه ۲۰۲۲( بار دیگر  محل 
مذاکره کنندگانی است که در هشت 
دور چانه زنی های سخت، قرار است 
برای مناقشه ای تعیین تکلیف کنند 
که شاید پیش از این هم می شد به 
 نتیجه ای روشن برای آن دست یافت.  
  برخالف گذشته و گمانه زنی های 
بدبینانه در باره سرنوشت مذاکراتی 
که از دور هفتم به  بعد را تیم دولت 
» ابراهیم رئیسی« مدیریت کرده، 
حاال کفه ترازو به سمت احتمال های 
می کند.  سنگینی  خوش بینانه 
براساس اظهارات مقام های ایرانی و 
آنچه »میخائیل اولیانوف« نماینده 
ویژه دولت روسیه گفته است، تهران با 
قبول توصیه های مسکو و پکن و برای 
به نتیجه رسیدن مذاکرات کشدار 
وین، از برخی مطالبات حداکثری 
برای  را  راه  و  نشسته  خود عقب 
دستیابی به توافق تا اندازه ظرفیت 
قابل تحمل و براساس نتایج شش 
دور گفت وگوهای متوقف شده در 
 خردادماه گذشته هموار کرده است.  
انعطاف  میزان  از  هنوز  اگرچه 
تهران در دور تازه گفت گوها اخبار 
براز  روشنی در دست نیست، اما ا
امیدواری نمایندگان روسیه و چین 
نشینی  عقب  وین،  مذاکرات  در 
مخالفان بیرونی و داخلی برجام و 
افزایش پیش بینی ها درباره پیامدهای 
توافق احتمالی آینده، در این حال 
جمله  از  دیپلماتیک  رایزنی های 
گفت گوی وزیران امور خارجه ایران 
و عمان، ابراز امیدواری واشنگتن و 
اعضای تروئیکای اروپایی به نتایج 
قابل دسترس، نشان از هموار شدن 
مسیر دستیابی به توافق دارد. البته 
نباید  همچنان احتیاط  و احتمال 
وقوع اتفاق های غیر منتظره  را در 
 این پیش بینی از نظر دور داشت.  
بیراه نیست اگر حاشیه سازی  برخی 
جریان های سیاسی  مخالف برجام  
در داخل را درباره آنچه به راستی در 
وین جریان دارد، از نشانه های احتمال 
دوآتشه  مخالفان  دانست.  توافق 
توافق جامع هسته ای)برجام( اکنون 
دربرابر واقعیتی قرار دارند که خود 
را بر شعارها و مخالفت های دیروز 
آنان تحمیل کرده است. به عبارت 
دیگر، آنان با فرار روبه جلو  بازی 
 رندانه ای را پیشاپیش  آغاز کرده اند.

ادعای اینکه توافق احتمالی آینده 
نتیجه محتوم سنگ انداختن تیم 
مذاکره کننده دولت »حسن روحانی« 
به چاه است که اکنون تیم مذاکره 
رئیسی«  براهیم  »ا دولت  کننده 
مجبور به بیرون آوردن آن است، 
بیشتر به رفتار رندانه ای شبیه است 
که می خواهد ضمن بهره مندی از 
نتایج مذاکرات، هرگونه هزینه دیگر 
را به گردن دولت گذشته بیندازد. 
آنان در این حال می خواهند به این 
وسیله، مذاکراتی را که دولت کنونی به 
درستی در آن ورود کرده، سوادگرانه 
توجیه کنند. توجیه آنان از آن روست 
که تا خرداد ماه گذشته، نتایج شش 
دور مذاکرات وین را عین سازشکاری 
و حتی در مرز خیانت می خواندند. 
در  ماهه  پنج  توقف  عالوه براین، 
مذاکرات وین که نتایجی جز سخت تر 
تشدید  اقتصادی،  اوضاع  شدن 
شدن  نزدیک  صنفی،  اعتراضات 
مواضع اعضای گروه مذاکره کننده 
با تهران به یکدیگر، دستاورد قابل 
قبول دیگری نداشته، نیاز به حاشیه 
سازی هایی دارد که طبل آن را حاشیه 
 سازان از اکنون به صدا در آورده اند.  
حاشیه سازان سرانجام الزم است فارغ 
از وابستگی های جناحی و با نگاه به 
منافع ملی و امنیتی و با تجربه ای که 
تیم مذاکره کننده هسته ای دولت 
سیزدهم در وین کسب کرده است، 
دریابندکه سیاست خارجی عرصه 
واقع بینی، انعطاف پذیری و درک 
و معرفت عملی است. بنابراین به 
جای حاشیه سازی، توجیه گری و 
فرار رو به جلو، چه خوب خواهد بود 
که در خدمت به منافع ملی برخی 
جریان های  سیاسی به اصالح در 
کنند.   همت  خود   نگرش های 
هشتمین دور گفت گوهای وین آغاز 

شده است.
 امید به توافق در این دور بیش از 
گذشته است. تهران با حفظ مواضع 
و  دفاعی  عرصه  در  خود  اصولی 
تکنولوژی هسته ای به چانه زنی با 
بازیگران اصلی جامعه جهانی مشغول 
است. حمایت از مذاکره کنندگان، 
حاشیه  از  پرهیز  و  الزم  امری 
سازی های رندانه، شرط کافی در آن 

خواهد بود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فرماندار شهربابک:

پیگیر جبران خسارت آالیندگی شرکت مس به دامداران هستیم

امدادرسانی و رهاسازی 23 حادثه دیده در شبانه روز گذشته 
توسط هالل احمر کرمان

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام:
خسارات سیل را در اسرع وقت جبران می کنیم

الشه هزار دام تلف شده 
در سیالب جنوب کرمان دفن بهداشتی شد

فرماندار شهربابک با اشاره به مشکل آالیندگی کارخانه های 
شهرستان، گفت: »آالیندگی کارخانه ذوب خاتون آباد 
)شرکت ملی مس( خسارت هایی را متوجه دامداران این 
منطقه کرده است که پیگیر رفع مشکل و نیز جبران خسارت 

دامداران هستیم«.
قاسم شمسی با اشاره به ظرفیت های بخش دامداری 
شهرستان شهربابک و قدمت آن از گذشته، افزود: »شهربابک 
از گذشته های دور قطب دامداری و دامپروری استان بوده 
است و باید در این زمینه برنامه ریزی کنیم که دچار افت 

نشویم«.
او بیان کرد:»کارخانه های بزرگی در بخش خصوصی و 
دولتی در شهربابک فعال است که بزرگترین آن ها مجتمع 

مس شهربابک، زیرمجموعه ی شرکت ملی صنایع مس 
ایران است«.

فرماندار شهربابک تاکید کرد: »آالیندگی کارخانه ها یکی از 
مشکالتی است که از سال های گذشته در شهربابک وجود 

داشته و یکی از ضعف ها به شمار می رود«.
دامداری شهربابک نیازمند مراقبت  

فرماندار شهربابک در ادامه مصاحبه خود با خبرنگار ایرنا با 
تشریح ظرفیت های بخش دامداری این شهرستان و قدمت 
آن از گذشته گفت: شهربابک از گذشته های دور قطب 
دامداری و دامپروری استان بوده است و باید در این زمینه 

برنامه ریزی کنیم که دچار افت نشویم.
او با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی شهربابک در بین 

جاده ارتباطی چند استان گفت: شهربابک به دلیل قرار 
گرفتن در مسیر جاده ترانزیتی جاده تهران - بندرعباس و 
مجاورت با ۲ استان دیگر یزد و فارس گفت که این موقعیت 

ظرفیت های خاصی را ایجاد کرده است.
شمسی با اشاره به اینکه شهربابک با بیش از 1۰۰ معدن و ۲9 
ماده معدنی بهشت معاون استان کرمان است، بیان داشت: 
فیروزه یکی از سنگ های قیمتی است که از سه پهنه معدنی 
شهرستان استخراج می شود و چند سالی است شهربابک 
روی این ماده سرمایه گذاری کرده به طوری که می توانیم 
برای حدود ۲ هزار نفر در بخش فیروزه شهرستان اشتغال 

ایجاد کنیم.
او با اشاره به اینکه در بخش گردشگری نیز شهربابک 

روستای صخره ای میمند را دارد که به ثبت جهانی رسیده 
است، افزود: صنایع دستی شهربابک از جمله قالی، گلیم، پته 

از دیرباز زبانزد عام و خاص بوده است.
فرماندار شهربابک اظهار داشت:کشاورزی شهربابک در 
بخش محصوالت باغی و زراعی کیفیت خوبی دارد و سطح 

قابل توجهی از آن به سایر شهرهای استان صادر می شود.
شمسی از تنوع پوشش گیاهی کم نظیر منابع طبیعی 
شهرستان نیز یاد کرد و گفت: با توجه به مساله کم آبی که 
شهربابک نیز مانند بسیاری دیگر از شهرهای کشور دچار آن 
است، برخی کشاورزان شهرستان به کاشت گیاهان دارویی 
و کم آب خواه مثل زعفران و گل محمدی روی آورده اند و 

نتیجه گرفته اند.
او ریسک پذیر نبودن جوانان و سرمایه گذاران را یکی از 
مشکالت شهربابک دانست گفت:در شهربابک افراد سرمایه 
داری هستند که ترجیح می دهند پول خود را در بورس یا 
بانک ها سرمایه گذاری کنند به طوری که پنج، شش هزار 
میلیارد تومان از سرمایه های شهرستان در بورس یا بانک 

است و این به پیکره اقتصادی شهرستان ضربه وارد می کند.
فرماندار شهربابک گفت:از این افراد می خواهیم پول خود را 
از بانک ها خارج و در بخش های تولیدی و صنعتی شهرستان 

سرمایه گذاری کنند تا ما نیز از این اقدام حمایت کنیم.
بر اساس این گزارش،معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری کرمان ۲1 آذرماه امسال در کارگروه استانی 
آالیندگی مس سرچشمه و خاتون آباد گفت: »مطالعات آب، 
خاک و گیاه اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهربابک 
به منظور تعیین محدوده ی آلودگی این کارخانه تا دو ماه 

آینده باید تکمیل شود«.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی همچنین با تاکید بر این که 
این کارخانه باید مصوبات قبلی تعیین شده از سوی دولت 
را به منظور رفع آلودگی کامال انجام دهد افزود: »با نظارت 
و مدیریت نماینده دادگستری و فرمانداری شهربابک، تا 
شعاع 15 کیلومتری اطراف کارخانه،تمام دام ها بر اساس 
قیمت کارشناسی از سوی مجتمع خریداری و جمع آوری 

خواهند شد«

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر 
استان کرمان از امدارسانی و رهاسازی ۲۳ نفر 
در شبانه روز گذشته در محورهای مواصالتی 
استان خبر داد.محمد امیرخانی با اعالم این 
خبر افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هالل احمر استان کرمان در شبانه روز 
گذشته 14 مصدوم امدادرسانی و 9 فوتی را در 

محورهای مواصالتی استان رهاسازی کردند.
امیرخانی با اشاره به تصادف زنجیره ای ۳ 
دستگاه خودرو و ۲ موتورسیکلت در محور 
مواصالتی منوجان افزود: در این حادثه ۳ نفر 

مصدوم و ۷ نفر فوت کردند.
او با اشاره به رهاسازی ۷ فوتی توسط 
امدادگران پایگاه امدادونجات منوجان 

خاطرنشان کرد: این عملیات امدادی در 
ساعت ۲1:۲۶ شامگاه جمعه 1۶ دیماه آغاز و 

در ساعت ۲۳:۲4 دقیقه به پایان رسید.
او تصریح کرد: همچنین در حادثه واژگونی 
پژو 4۰5 در محور جیرفت - راین ۲ نفر فوت 
کردند که توسط امدادگران پایگاه امدادونجات 

جاده ای سربیژن رهاسازی شدند.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام بیان کرد:در 
زمان وقوع حادثه، شاهد بازدیدهای مسئولین 
در مناطق حادثه دیده هستیم اما در جبران 
خسارات دیر اقدام می شود و شیرینی این 
حضور مسئوالن در کنار مردم از بین می رود، 
اما ما درخواست داریم که اطالعات مورد 
تایید استانداری به ما داده شود تا در اسرع 
وقت اقدامات الزم برای جبران خسارات 

انجام دهیم.عارف نوروزی در جلسه مدیریت 
بحران استان کرمان گفت: روز گذشته معاون 
اول رئیس جمهور دستور دادند که بخشی از 
مشکالت و نیازهای اضطراری مردم را برطرف 
کنیم.او تامین احشام تلف شده در حادثه سیل 
را یکی از کمک های این ستاد برشمرد و عنوان 
کرد:متاسفانه سیل اخیر به دام های سه استان 
کرمان،هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

آسیب وارد کرده است و به دنبال جبران این 
خسارات هستیم، ضمن آنکه در تعمیر و 
احداث اماکن نگهداری احشام مشارکت می 
کنیم.سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام در 
بحث مربوط به لوازم خانگی مردم مناطق سیل 
زده نیز گفت:لوازم خانگی براساس اعالم نیاز 
تامین می کنیم، همچنین در احداث سرویس 

های بهداشتی همکاری خواهیم داشت.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت:الشه 
یک هزار دام سبک و سنگین تلف شده در 
سیالب روزهای اخیر شهرستان های منوجان، 
رودبارجنوب و قلعه گنج جمع آوری و دفن 
بهداشتی شد.علی احمدی افزود:جمع آوری 
و دفن بهداشتی الشه دام های تلف شده، 
ضدعفونی اماکن دامی و انجام واکسیناسیون 
دام های در معرض خطر بروز بیماری از جمله 
خدمات ابتدایی این اداره کل پس از سیالب 
بوده است.او مراقبت و بررسی بیماری های 

دامی تا یک ماه پس از اتمام سیل را در مناطق 
سیل زده شامل بررسی و مراقبت بیماری هایی 
نظیر شاربن، شاربن عالمتی و پاستورلوز از 
دیگر خدمات تیم های دامپزشکی در مناطق 
سیل زده جنوب کرمان برشمرد.احمدی با بیان 
اینکه یک هفته قبل از سیالب ستاد بحران 
اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان برای برنامه 
ریزی سیالب تشکیل شد گفت:در این نشست 
استقرار 1۲ گروه مجهز دامپزشکی برنامه 
ریزی و در پی وقوع سیالب گروه های عملیاتی 

به شهرستان های درگیر سیل اعزام شدند.
سیالب طی هفته گذشته در شهرستان قلعه 
گنج، رودبارجنوب و منوجان خسارت زیادی 
در بخش های مختلف منازل مسکونی، راه 
ها، کشاورزی و دامداری برجا گذاشت.محمد 
مخبر معاون اول رییس جمهور و وزیر کشور 
اواخر هفته گذشته در بازدید میدانی از مناطق 
سیل زده جنوب کرمان بر جبران خسارت 

سیل زدگان تاکید کردند.

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار در 
 کارگاه کابینت و دکور سازی با آموزش نیازمندیم .

آبرا
َهدر

ندهیم

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده
)نوبتدوم(شماره1400/54/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های شبکه 
CISCO " مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهی شورای 
عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3 واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكیWWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده 
دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مــورخ 1400/11/02 در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه 
روز یک شنبه مورخ 1400/10/26 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

کمیسیون معامالت پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

فرونشست در حوالی شهر پرسه می زند. حفره های عمیقی که پیشتر در دشت ها و مناطق خارج از سکنه 
بروز می کرد حاال در نزدیکی سکونت گاه های شهری ریشه دوانده است. آثار اولیه در محور هفت باغ بروز 
کرد. نشستی که خودش را به  شکل ترک های روی ساختمان ها و معابر نشان داده. زنگ این هشدار را فصل 

گذشته یک ژورنال بین المللی به صدا درآورد و یک تشبیه این  موضوع را به تیتر یکی رسانه های داخلی 
بدل کرد؛» بمب ساعتی آرام«.آخرین بار پنجشنبه 9دی 14۰۰ زمین در یکی از کوچه های نسیم شهر 
تهران دچار فروریزش شد، همان زمان ساکنان 1۲ واحد مسکونی از ترس بلعیده شدن توسط زمین خانه 

و کاشانه شان را تخلیه کردند. بعد از تهران، کرمان مهم ترین شهری است  که در معرض خطر فرونشست 
زمین قرار دارد و چند هفته اخیر بارها اعضای شورای شهر کرمان از احتمال تاثیر جمع آوری آب فاضالب 

در تشدید فرونشست در کرمان گفته شده.

بررسی های سازمان حفاظت از محیط زیست استان کرمان گویای 
آبگیری  ۶۰درصد تاالب جازموریان در بارش های اخیر است. به گفته 
مرجان شاکری، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کرمان 
ورودی  آب  به تاالب از دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان بوده.  

آخرین پایش های صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره نشان 
می دهد که از محدوده هزار و 8۰کیلومتری که در سال های قبل 
آبگیری می شده، حدود ۶5۰ کیلومتر آبگیری شده است.  شاکری البته 
 این نکته را هم اضافه می کند که ورود آب  به تاالب همچنان ادامه دارد.
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۹۰ درصد مناطق سیل زده 
جنوب استان کرمان از شرایط 

اضطراری خارج شد
 

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمان گفــت: تاکنون 9۰ 
درصد از مناطق آسیب دیده از سیل جنوب استان کرمان از شرایط 

اضطراری اولیه خارج شد.
مجید سعیدی با اشــاره به آخرین اقدامات انجام شده در مناطق 
سیل زده جنوب استان کرمان اظهار داشــت: با تالش های انجام 
شده تاکنون 9۰ درصد از مناطق آســیب دیده از سیل از شرایط 

اضطراری اولیه خارج شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با بیان اینکه سیل 1۲ 
دی ماه در جنوب استان کرمان بسیار وسیع و گسترده بود عنوان 
کرد: اسکان اضطراری هزار و ۷8 نفر آسیب دیده از سیل در جنوب 

استان کرمان انجام شده است.
او با اشــاره به پاکســازی گل و الی هزار و ۷۰۰ منزل در مناطق 
سیل زده استان گفت:به زیرساخت ها و شبکه ها و تاسیسات برق و 
آب و راه های جنوب استان کرمان خساراتی وارد شد که تاکنون 
رفع مشکل تاسیسات شبکه آب و برق 85 روستا انجام شده است.

سعیدی از بازگشایی 1۷۰ راه اصلی روستایی و عشایری در محاصره 
سیالب در جنوب اســتان کرمان خبر داد و افزود: امدادرسانی در 

مناطق سیل زده جنوب استان کرمان همچنان ادامه دارد.
او با بیان اینکه اقالم امدادی شامل غذای گرم، پتو، موکت و وسایل 
گرمایشی بین 1۳ هزار و ۲۶5 نفر آسیب دیده از سیل در جنوب 
استان توزیع شده گفت: امدادرسانی با بالگرد های نیروی انتظامی 

و جمعیت هالل احمر به مناطق صعب العبور انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به سفر معاون 
اول رئیس جمهور، وزیر کشــور و رئیس سازمان مدیرکل بحران 
کشور به مناطق سیل زده جنوب اســتان کرمان خبر داد و افزود: 
مصوبات ســفر مخبر معاون اول رئیس جمهور برای رفع نیازهای 

مناطق سیل زده جنوب استان در حال پیگیری است.

استاندار کرمان در ستاد کرونا مطرح کرد
استان برای مواجهه با موج 

احتمالی بعدی کرونا آماده باشد
استاندار کرمان وضعیت بیماری کرونا در کشور را نسبتا باثبات همراه 
با نگرانی از احتمال افزایش شیوع سویه ی جدید توصیف کرد و گفت: 

»کشور در یک وضعیت مبهم بیماری قرار دارد«.
علی زینی وند همچنین با اشاره به افزایشی شدن روند کرونا در استان های 
همجوار کرمان، تاکید کرد که باید سناریوهای بدبینانه ای را در دستور 
کار قرار دهیم و استان برای مواجهه با موج احتمالی بعدی کرونا آمادگی 
داشته باشد.او در جلسه ی ستاد استانی مدیریت، پیشگیری و مقابله با کرونا 
بیان کرد:»کشور در یک وضعیت نسبتا باثباتی همراه با نگرانی از احتمال 
افزایش شیوع سویه ی جدید قرار دارد که در این بین نیز در استان های 
همجوار روند افزایشی بیماران کرونایی را شاهد هستیم و چون اثرات این 
وضعیت را نمی دانیم حتما باید سناریوهای بدبینانه را در دستور کار قرار 
دهیم«.زینی وند خاطرنشان کرد:»به دلیل برگزاری مراسم دومین سالگرد 
شهید سلیمانی در کرمان،ایاب و ذهاب زیادی در استان بود به طوری که 
بر اساس آمار ارائه شده،در هفته  مقاومت و در آستانه ی سالگرد سردار 
دل ها،تا مرز ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر تردد به استان داشتیم لذا باید خودمان 
را آماده کنیم و کمیته ها باید فعالیت هایشان را مرور کنند و یک بازیابی 
از وضعیت خودشان انجام دهند ضمن آن که تاکید داریم طرح شهید 
سلیمانی مرور شود و کاستی های بیمارستان ها نیز مرور شود تا برای 

مواجهه با موج احتمالی بعدی کرونا در آمادگی کامل باشیم«.
استاندار کرمان در مورد بازگشایی حضوری دانشگاه ها نیز گفت:»شورای 
آموزش عالی و دانشگاه ها در رابطه با بحث بازگشایی دانشگاه ها نظارت 
دارند و باید با کمیسیون دانشجویی جلساتی تشکیل دهند که رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی نیز شرکت داشته باشند و دوستان امنیتی نیز با 

ارائه ی اطالعات در این زمینه موانع را بررسی کنند«.
او اظهار کرد:»رئیس جمهور به درستی تاکید بر بازگشایی دارند زیرا با توجه 
به وضعیت واکسیناسیون کشور، تعطیلی دانشگاه ها و مدارس معنایی 
ندارد و اگر موانعی نیز وجود دارد باید آن ها را بررسی و پیگیری کنیم که در 
همین راستا انتظار داریم در استان یک جمع بندی دقیق از موانع بازگشایی 

داشته باشیم و پس از احصا و بررسی به مرکز منتقل کنیم«.
زینی وند بر اجرای طرح مدیریت هوشمند در دستگاه های دولتی و اجرایی 
استان تاکید کرد و گفت:»باید اجرای پروتکل های بهداشتی و تزریق 
دوز سوم واکسن توسط کارمندان در دستگاه های اجرایی جدی گرفته 
شود«. وی افزود: »همچنین تاکید داریم که کمیته سالمت روانی به علت 
تغییراتی که در روحیات مردم و زندگی کرونایی روی ارکان جامعه گذاشته 
شده با اجرای مداوم جلسات به یک جمع بندی رسیده و با نظرسنجی افراد 
موثر و کاربلد، یک طرح جامع و مفید را ارائه دهد تا استان را در یک حالت 

باثبات در این حوزه قرار دهیم و مشکلی در این حوزه نداشته باشیم«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان با اشاره به راه اندازی خانه 
جوامع گردشگری استان کرمان در باغ موزه هرندی 
کرمان گفت: این خانه محلی برای حضور فعاالن حوزه های مختلف 

گردشگری این استان خواهد بود.
فریدون فعالی با بیان اینکه وفاق و همدلی خوبی در بین بخش 
خصوصی و دولتی در استان کرمان وجود دارد افزود: با راه اندازی 
خانه جوامع گردشگری این همدلی افزایش خواهد یافت و صنعت 

گردشگری این استان بیش از گذشته رونق خواهد یافت.
او در ادامه گفت:استان کرمان به واسطه داشتن جاذبه های 

گردشگری متنوع سرزمین شگفتی های پنهان معرفی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
با معرفی هفت اثر ثبت جهانی استان کرمان اظهار کرد: کرمان اولین 
استانی که بیشترین آثار ثبت ملی در خود جای داده اند. همچنین 
بالغ بر 1۰ هزار آثار غنی تاریخی در گنجینه ۲۲ موزه این خطه 

نگهداری می شود.
او با بیان اینکه بسیاری از۷۰۰ اثر ثبت ملی شده استان کرمان قابلیت 
جهانی شدن دارند،تصریح کرد:تنوع اقلیم و جغرافیایی، محوط های 
تاریخی در جیرفت، باغات گردو و … از دیگر جاذبه های گردشگری 

استان کرمان هستند.
فعالی در ادامه سخنانش به ظرفیت های صنایع دستی استان 
کرمان نیز اشاره کرد و افزود: ۷۰ هزار هنرمند در ۷۰ رشته صنایع 

دستی در استان فعالیت دارند.
او بیان کرد:شهرهای قلعه گنج، راین، راور، شهربابک و کرمان به 
ترتیب شهر حصیر، شهر چاقوسازی، شهر قالیبافی، شهر فیروزه 
و شهر صنایع دستی قابلیت اینکه در فهرست شهر های ملی قرار 

بگیرند دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
از در دست تدوین بودن سند گردشگری مقاومت استان کرمان 
خبر داد و گفت:در هفته مقاومت امسال حدود ۳۰ هزار زائر به شهر 
کرمان سفر کردند این درحالی است که ظرفیت اسکان روزانه 
کرمان 14۰۰ نفر است که تقاضا داریم مجلس شورای اسالمی 

همکاری الزم برای ایجاد این زیرساخت ها صورت دهد.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 

در پایان  تاکید کرد: باید نگاه ویژه به دستگاه های فرهنگی شود.

 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان 
کرمان از افت صد در صدی دانش آموزان کرمانی طی 
۲ سال گذشته در برخی از دروس مهم تحصیلی، خبر 
داد. عباس ضیا معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان، 
علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول ابتدایی در دروس 
»فارسی« و »ریاضی« را مربوط به تشریح چرایی و چگونگی اجرای 
فاز دوم طرح جبران و تثبیت یادگیری که از برنامه های مهم و اولویت 
دار معاونت ابتدایی است،دانست وگفت:مرحله دوم طرح جبران 
و تثبیت یادگیری پس از پایان ارزشیابی نوبت اول، آغاز می شود.
او می گوید:برای اینکه بتوانیم ارزیابی دقیقی از وضعیت یادگیری 
دانش آموزان داشته باشیم؛ نتایج ارزشیابی سال تحصیلی گذشته 
را با دو سال قبل از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی حضوری آموزش؛ 
مقایسه کردیم و متوجه شدیم که دانش آموزان ما در درس های 
مهمی مانند فارسی و مهارت های خواندن و نوشتن در مقایسه با دو 
سال قبل افت 1۰ درصدی داشتند و همچنین درصد دانش آموزان 
نیازمند به تالش با افزایش مواجه بوده است.ضیا  گفت:ارزشیابی 
در دوره  ابتدایی به دو شکل »کیفی توصیفی« و»فرآیندی« انجام 
می شود به این ترتیب که هم در نوبت اول و دوم از طریق فعالیت های 
کالسی،کار پوشه و همچنین آزمون های عملکردی میزان یادگیری 
دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه درسی از سوی معلمان عزیز مورد 
سنجش قرار می گیرد.معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان 
کرمان با اشاره به این که در دوره ابتدایی به ویژه پایه اول که دانش آموز 
هیچ شناختی از فضای مدرسه و معلم ندارد، یادگیری موثر از طریق 
ارتباط حضوری و چهره به چهره اتفاق می افتد؛ گفت: تعطیلی طوالنی 
مدت آموزش حضوری، یادگیری مهارت های سواد پایه در این دانش 

آموزان خصوصا دوره اول ابتدایی را با ضعف های جدی مواجه کرد.
او یکی از موانع یادگیری در فضای مجازی را عدم تمرکز اعالم کرد 
و گفت: این که از کودکان انتظار داشته باشیم که از طریق گوشی 
هوشمند یا تبلت و در فضای مجازی در یک مدت طوالنی تمرکز 

داشته باشند و آموزش ها را دریافت کنند واقع بینانه نیست.
ضیا گفت: این طرح از تابستان گذشته با شناسایی دانش آموزانی که 
در دوره اول در درس های فارسی و ریاضی نتیجه قابل قبول یا نیازمند 
تالش کسب کرده بودند و در دوره  دوم در درس های علوم، فارسی و 
ریاضی، نتایج قابل قبول و نیازمند تالش کسب کرده بودند؛ آغاز شد.

قیمت سکه دیروز )شنبه، 18 دی ماه( در بازار تهران با ۲5۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری )پنجشنبه، 
1۶ دی ماه( به 1۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 15 و 45 دقیقه دیروز، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با کاهش ۲5۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری پنج شنبه به رقم 1۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 1۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه 
بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶8۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و 
۲5۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و ۲۳5 

هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۳5۰ هزار تومان شد.
همچنین قیمت اُنس جهانی طال با نرخ یک هزار و ۷9۷ دالر معامله شد.

به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. نرخ 
دالر در صرافی های بانکی از چهارشنبه گذشته پس از  مدت ها تثبیت قیمت در کانال ۲۷ هزار تومان، به کانال 
۲۶ هزار تومان بازگشت. انس جهانی نیز در هفته  گذشته 4۲ دالر کاهش قیمت داشت؛ بنابراین قیمت سکه 

تحت تاثیر این دو امر کاهشی بود. 

سکه 2۵۰ هزار تومان ارزان شد 

بررسی های سازمان حفاظت از محیط زیست استان کرمان گویای 
آبگیری ۶۰ درصد تاالب جازموریان در بارش های اخیر است. به گفته 
مرجان شــاکری، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کرمان 
ورودی  آب  به تاالب از دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان بوده.  
آخرین پایش های صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره نشان 
می دهد که از محدوده هزار و 8۰کیلومتری که در ســال های قبل 
آبگیری می شده، حدود ۶5۰ کیلومتر آبگیری شده است.  شاکری 
البته این نکته را هم اضافه می کند کــه ورود آب  به تاالب همچنان 

ادامه دارد.
آخرین آبگیری تاالب جازموریان مربوط به سال 98 بود که آن زمان 

بیش از 8۰ درصد سطح جازموریان آبگیری شده بود.

 ۶۰ درصد از مساحت 
جازموریان آبگیری شد

راه اندازی خانه جوامع 
گردشگری در استان کرمان

افت تحصیلی دانش آموزان 
کرمانی طی 2 سال گذشته

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

وزیر راه و شهرسازی از پرداخت بخشی از دیه 
شهدای سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به 
وراث این سانحه خبر داد.در پی وقوع سانحه 
سقوط پرواز PS۷۵۲ هواپیمای اوکراینی در 
۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، هیئــت دولت در ۱۰ ماه 
۱۳۹۹ مصوبه تأمین دیه جان باختگان این 
سانحه را تصویب و به وزرای راه، خارجه، دفاع 
و دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور و 

رئیس سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد.
بر اساس این تصویب نامه جمهوری اسالمی 
ایران متعهد به پرداخت ۱۵۰ هــزار دالر از 
محل صندوق توسعه ملی به عنوان دیه جان 
باختگان این سانحه شد. همچنین بالفاصله 
در وزارت راه و شهرسازی نیز »ستاد پرداخت 
خســارت به بازماندگان پرواز اوکراین« در 
دی ماه ۱۳۹۹ تشــکیل شد.پیش از این نیز 
یک منبع آگاه در صنعــت هوانوردی در ۱۵ 
تیر ماه امسال به خبرنگار مهر درباره آخرین 
وضعیت جبران خســارت مصــوب هیئت 
دولت گفته بود: پرونده های زیادی در ستاد 
جبران خسارت جان باختگان سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی تشکیل شد و تعداد زیادی 
از بازماندگان و وراث جان باختگان، دریافت 

مبلغ ۱۵۰ هزار دالر را درخواست داده اند.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
ستاد پرداخت خســارت به بازماندگان پرواز 
اوکرایــن در گفتگو با خبرنگار مهــر درباره 
پرداخت دیه جان باختگان ســانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در فاصله یک ســال از 
تأسیس »ستاد پرداخت خسارت به بازماندگان 
پرواز اوکراین« در وزارت راه و شهرسازی در 
خصوص آخرین وضعیت این پرونده ها اظهار 
کرده است: بخشی از دیه جان باختگان به وراث 
این سانحه پرداخت شده است.وی اضافه کرد: 
در حال حاضر آمار دقیقی از میزان پرداختی ها 

ندارم، اما بخشی از آن پرداخت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با 
مدیران شعبی که تخلفات آنان در زمینه 
پرداخت تســهیالت احراز شود با جدیت 

برخورد می شود.
»سید احســان خاندوزی« روز شنبه در 
حاشیه بازدید سرزده از بانک های دولتی 
گفت: ۲ هفته پیش جلســه ای با مدیران 
عامل بانک های دولتی برگزار شد و وزارت 
اقتصاد مطالبات و درخواست هایی را عنوان 

کرد.
وی افزود: در آن جلسه وعده دادم که بنای 
دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه 
و قاعده ای تصویب می شــود به طور حتم 
باید در عرصه اجرا و عمل فعاالن اقتصادی، 
مردم و خانوارها احســاس کنند که این 
اتفاق پیگیری می شــود و وعده دادیم که 
نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: از مصوبه های 
اخیر این اســت که فعاالن اقتصادی حق 
دارند نسخه ای از قراردادهای بانکی خود را 
در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود 
تسهیالت پرداختی و جرایم و دیرکردها به 

وضوح باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: در این زمینه ســامانه ای در 
وزارت اقتصاد طراحی شــده است و همه 
استان ها می توانند موارد را معرفی کنند. 
در روزهای گذشــته مواردی از تخلفات 
عنوان شــده اســت و با جدیت با مدیران 
شعبی که تخلفات آنها احراز شود برخورد 

و اطالع رسانی می شود.
خاندوزی اضافه کرد: مقرر شد پیگیری های 
الزم برای رفع مسائل پیش روی مشتریان 
انجام شــود تا بانک ها بیش از گذشــته 
در خدمت تولید و خانوارهــا قرار گیرند 
تا زحماتی که در شــبکه بانکی کشــیده 
می شود منجر به رشد اقتصادی و تسهیل 

تامین مالی برای تولیدکنندگان شود.
اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می شود

وزیر اقتصاد در ادامه دربــاره جایگزینی 
اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن به ویژه 
در وام های خرد، گفت: در خصوص برخی 
از شرکت ها اعتبارســنجی ها در پرونده 
وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به 
استعالم ها در مورد چک برگشتی اشخاص 
حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف 

است.
وی ابراز امیدواری کــرد: در هفته آینده 
موضوع اعتبارســنجی و جایگزینی نظام 
فعلی که موجب نارضایتی افراد شــده و 
بسیاری را که سال ها به تعهدات خود عمل 
کردند اما ضامن یا وثیقه الزم را نداشتند 
از دریافت وام محروم کرده اســت، انجام 
شــود و هفته آینده خبر خوبــی را اعالم 

خواهیم کرد.
دستورالعملی برای محدودیت 

پرداخت نداشتیم
خاندوزی درباره توقف تســهیالت بانکی 
در ماه های پایانی ســال، گفت: در وزارت 
اقتصاد دستورالعمل و ابالغیه ای مبنی بر 
محدودیت پرداخت تسهیالت بانکی، به 
غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر 

آنها نظارت کند وجود نداشته است.

ال به الی اخبار مربوط به خط خوردن دو تیم استقالل و پرسپولیس 
از سوی AFC، رئیس سازمان خصوصی سازی در اظهارنظری جدید 

راجع به بورسی شدن این دو تیم صحبت کرد.
- رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: زیان انباشته باشگاه 
پرسپولیس باالی ۲۰۰ میلیارد تومان است و با احتساب سایر بدهی ها 
از جمله مالیات به ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد. اما ارزش کل باشگاه 
پرسپولیس ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
آن ارزش برند این باشگاه است.حسین قربانزاده در پاسخ به این سوال که 
آیا همچنان با حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا تا یک 
ماه آینده بورسی می شوند، اظهار داشت: موعد مقرر پذیرش دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس بهمن ماه است و این موضوع هیچ ارتباطی با 
حذف این دو باشگاه ندارد البته هر دوی این باشگاه ها ۱۰ روز استیناف 
دارند، اما به هر حال تنها یکی از دالیل ما برای خصوصی سازی دو این 

باشگاه بحث حضور آن ها در مسابقات بین المللی است.
وی ادامه داد: این دو باشگاه باید هر چه سریع تر صورت های مالی خود 
را نهایی و ارایه دهند و عملیات تجدید ارزیابی صورت بگیرد و پس از 
آن هیات پذریش بورس آن را بپذیرند و در بهمن ماه درج نماد شوند. 
این مسیر اداری و پذیرش دو شرکت در حال انجام است و به هر حال در 
بهمن ماه باید این دو شرکت بورسی شوند اگر امسال این عملیات برای 
دو باشگاه انجام نشود به طور قطع مشکالت آن ها در سال آینده ادامه 
پیدا می کند.معاون وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر باشگاه استقالل 
صورت مالی خود را تحویل داده و هنوز باشگاه پرسپولیس صورت مالی 

را تحویل نداده است.
قربانزاده درباره دالیل تاخیر واگذاری این دو باشگاه در چند سال 
گذشته اظهار داشت: مشکالت بند های حسابرسی سال گذشته زیاد 
بوده است و در تهیه صورت های مالی باید این بند ها را تعیین تکلیف 
کنند. برای مثال بدهی به بازیکن یا مربی خارجی یا اساسا بدهی مالیاتی 
تسویه نشده دارند و تا زمانی که این بدهی ها تعیین تکلیف نشود، 

صورت های مالی شفاف نخواهد بود.

بورسی شدن استقالل 
و پرسپولیس تا بهمن ماه

دیه قربانیان هواپیمای
 اوکراینی پرداخت نشده

خاندوزی: با مدیران
 بانک های متخلف 

در پرداخت تسهیالت
 برخورد می شود

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ 
کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران 
مالیات دریافت می شود.محمد مسیحی افزود: بر اساس قانون دائمی 
مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده 
و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته )مونتاژ کننده( داخلی و یا 
واردکنندگان )نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی( به 

خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.
وی گفت: با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و بر اساس تبصره )۲( ماده )۳۰( 
قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا وصل 
کننده قطعات پیش ساخته )مونتاژ کننده( داخلی و یا واردکنندگان 
)نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی( به خریداران و همچنین 
هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت 
مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.مسیحی افزود: 
واردکنندگان و کارخانه های سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، 
ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات 
نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره )۱( ماده 
)۲۸( قانون موصوف، به نرخ یک درصد )۱%( برای انواع خودرو های 
تولید داخل و دو درصد )۲%( برای انواع خودرو های وارداتی اقدام کنند.

دریافت مالیات ارزش افزوده
 1 تا 2 درصدی از خودروها 

در نخستین  انتقال به خریدار

وزارت راه و شهرسازی، مبلغ اقساط ماهیانه طرح 
نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درآمد در مناطق 
مختلف کشور را بین ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
تا ۳ میلیون و۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته و مبلغ 
اقساط برای گروههای متوسط را بین ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد 
کرده است.به گزارش ایسنا، ثبت نام ۲ میلیون  
۵۰۶ هزار و ۶۳ هزار نفر تا روز ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ 
در طرح نهضت ملی مسکن از یک طرف گویای 
تقاضای بالقوه برای مسکن در کشور و از سوی دیگر 
امیدواری خانوارها برای خانه دار شدن از طریق این 
طرح را نشان می دهد. از ۲۰ دی ماه نیز ثبت نام از 
افراد مجرد باالی ۲۳ سال در این پروژه آغاز می 
شود. در عین حال نمی توان نگرانی اقشار پایین و 
متوسط جامعه از پرداخت آورده اولیه و اقساط این 

واحدها را نادیده گرفت.
ـ وزیر راه و شهرسازیـ   چند روز قبل، رستم قاسمی 
میزان آورده اولیه برای ساکنان شهر تهران را حدود 
۱۵۰ میلیون تومان اعالم کرد. مبلغ وام این طرح نیز 
در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کالن شهرهای 
بیش از یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز 
استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ 
میلیون و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با حداکثر 

مدت بازپرداخت ۱۸ سال و طول دوره مشارکت 
ساخت ۲ تا ۳ سال است.

اقشار پایین و متوسط در تهران ماهیانه 3.2 تا 
۴.2 میلیون تومان می پردازند

آنطور که از شواهد و قرائن برمی آید وزارت راه و 
شهرسازی در تالش است تا نرخ سود تسهیالت 
برای دهکهای ۴ و ۵ جامعه ۹ درصد و برای دهکهای 
۱ تا ۳ که عمدتا اقشار تحت پوشش نهادهای 
حمایتی هستند ۵ درصد تعیین شود. با این حساب 
در تهران برای تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی با 
نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ 
اقساط بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ 
سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون 
سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 

برآورد شده است.
در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلون نفر 
برای تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی با با نرخ سود 
۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون 
سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد 
برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران 
مشارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده 

است.در مراکزاستان برای تسهیالت ۳۵۰ میلیون 
تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، 
مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین رقم اقساط 
با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم 
نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان برآورد شده است.در سایر مناطق 
شهری برای تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی با 
نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ 
اقساط بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با 
نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم 
نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان برآورد شده است.در مناطق روستایی 
برای تسهیالت ۲۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ 
درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون 
سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد 
برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران 
مشارکت ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده 
است.در این مدل تخصیص یارانه نرخ سود به 
گروههای کم درآمد رقم اقساط را کاهش داده و 

پرداخت آن را برای خانوار توان پذیر می کند.

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی معتقد است که ما ده 
میلیون خانوار زیر خط فقر داریم کهب ا حذف ارز 
۴هزار و ۲۰۰ تومانی این عده گسترده تر خواهند 
شد. این نماینده مجلس معتقد است که تصمیم  
حذف ارز ۴هزا رو ۲۰۰ تومانی زودهنگام گرفته 

شده است و یک سیاست اشتباه است.  
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی معتقد است که الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
با رویکرد عدالت اجتماعی نوشته نشده است: 
دوستان با همان نگاه تامین هزینه های دولت، 
نگاه پولی و جبران کسری بودجه و به صورت 
تعجب برانگیزی هم با نگاه رشد محور بودجه 

را نوشته اند.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه بحث حذف ارز 
ترجیحی در شرایط فعلی کامال خطاست، با 
توجه به تورم انتظاری موجود و عدم استقرار 
کامل دولت در تمام حوزه ها، این اقدام کاری 
است که ممکن است افسار مدیریت را از دست 

دولت خارج کند.
او همچنین معتقد است  که بودجه به نوعی 
»نظارت گریز« نوشته شده است: با این الیحه ای 
که آمده است، مجلس امکان نظارت کامل و 
کافی بر همه ابعاد بودجه را نخواهد داشت. یکی 

از بحث ها تجمیع ردیف هاست و یک جا هایی 
هم در واقع سقف گذاشته نشده است؛ مثال در 
فروش اوراق یکجا گفته ۸۸ هزار میلیارد تومان، 
اما سقفی گذاشته نشده و چند جای دیگر دست 
دولت را باز گذاشته است. از سوی دیگر علیرغم 
اینکه دوستان می گویند بودجه انقباضی است، اما 
همچنان ما شاهد رشد هزینه ها هستیم و نسبت 

به سقف امسال ۴۶ درصد رشد داشتیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مساله 
رشد درآمد های مالیاتی در الیحه بودجه، عنوان 
کرد: در بحث مالیات هم درست است که باید 
نظام مالیاتی اصالح شود، اما قاعده مشخصی داده 
نشده و ما نگران این هستیم که دوباره فشار به 
تولیدکنندگان بیاید و ممیز های مالیاتی موظف 
شوند که به هر طریقی مالیات را از تولیدکنندگان 
و مؤدیان فعلی بگیرند؛ علیرغم اینکه دولت 
می گوید ما بنا داریم سراغ فرار های مالیاتی 

برویم.
رعایت  اهمیت  بر  تاکید  با  ه  یزدخوا ا
عدالت محوری و عدم تحمیل فشار بر اقشار 
ضعیف، تصریح کرد: من معتقدم این بودجه 
باید با یک رویکرد عدالت محور نوشته شود، 
مطلقًا فشار به اقشار ضعیف نیاید، هزینه های 
سبد خانوار ضعیف را افزایش ندهد و خط 

فقر را گسترش ندهد. ما االن ۱۰ میلیون 
ریم و مطمئنیم که  ر زیر خط فقر دا خانوا
با اجرای حذف ارز ترجیحی به این تعداد 
مستقیم  نه های  یارا شد.  خواهد  فزوده  ا
جبران کننده نیست، در توزیع دچار انحراف 
می شود، همیشه تورم از یارانه جلو می زند 
نه مستقیم جلوی  نیم با یارا و ما نمی توا
افسارگسیختگی تورم را بگیریم؛ در این 
شرایط دولت مجبور است با بازار چکشی 
برخورد کند که باز این هم دوباره لطمه 

می زند و فضای امن را از بین می برد.
وی اضافه کرد: رویکرد جایگزین باید اصالحات 
ساختاری می بود و دولت باید به خودش یک 
سال فرصت می داد که کامال مستقر شود، 
فعال دست به ساختار هزینه های دولت نمی زد 
و یک سال را صرف می کرد و زمینه را فراهم 
می کرد مانند شعار هایی که آقای رئیسی هنگام 
انتخابات داد، از جمله اینه گفت من بانک ها را به 
خط می کنم. جلوی خلق نقدینگی را می گرفت 
و بحث اصالح نظام بازار، اصالح سامانه های 
اقتصادی و یکپارچه سازی سامانه ها را در اولویت 
می گذاشت؛ بعد از آن که مطمئن می شد بر تمام 
جوانب اقتصادی مسلط است، در آن شرایط به 

حذف ارز ترجیحی اقدام می کرد.

قسط وام نهضت مسکن زیر ۵میلیون تومان است
اقشار ضعیف یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت می کنند

1۰میلیون ایرانی زیر خط فقر
نماینده مجلس : حذف ارز ۴هزار و 2۰۰ تومانی افسار مدیریت را از دست دولت خارج می کند.

عباس نژاد، دکترای زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر: 
کرمان در تهدید فرونشیت است اما نه از ناحیه فاضالب بلکه از ناحیه قنوات

گزارش اختصاصی »کاغذ وطن« از احتمال افزایش فرونشست در کرمان بعد از اجرای پروژه فاضالب 

فرونشستشهررامیبلعد

ان
کرم

ی 
ردا

ع: ف
منب

فرونشست در حوالی شهر پرسه می زند. حفره های عمیقی 
که پیشتر در دشت ها و مناطق خارج از سکنه بروز می کرد 
حاال در نزدیکی سکونت گاه های شهری ریشه دوانده 
است. آثار اولیه در محور هفت باغ بروز کرد. نشستی که 
خودش را به  شکل ترک های روی ساختمان ها و معابر 
نشان داده. زنگ این هشدار را فصل گذشته یک ژورنال 
بین المللی به صدا درآورد و یک تشبیه این  موضوع را 
به تیتر یکی رسانه های داخلی بدل کرد؛» بمب ساعتی 
آرام«.آخرین بار پنجشنبه ۹دی ۱۴۰۰ زمین در یکی از 
کوچه های نسیم شهر تهران دچار فروریزش شد، همان 
زمان ساکنان ۱۲ واحد مسکونی از ترس بلعیده شدن 
توسط زمین خانه و کاشانه شان را تخلیه کردند. بعد 
از تهران، کرمان مهم ترین شهری است  که در معرض 
خطر فرونشست زمین قرار دارد و چند هفته اخیر بارها 
اعضای شورای شهر کرمان از احتمال تاثیر جمع آوری 
آب فاضالب در تشدید فرونشست در کرمان گفته شده.

بررسی های »کاغذ وطن« از کارشناسان این حوزه اما 
گویای آن است که آنچه کرمان را در وضعیت بحرانی قرار 

خواهد داد، قنوات است نه اجرای پروژه فاضالب. 
استان کرمان از نظر وسعت پهنه های فرونشست، رتبه ی 
اول کشور را دارد. آمار مستندی و جزیی تری که کدام 
شهرهای استان در وضعیت خطرناک تری قرار دارند 
منتشر نشده. با این حال علی بیت اللهی، رئیس بخش 
زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی در گفت و گو با روزنامه سراسری 
»پیام ما« شهر کرمان را به عنوان سومین شهر در معرض 
خطر معرفی کرده بود. او  در پاسخ به این سوال که از میان 
شهرهای ایران کدام شهرها بیشتر از سایرین در معرض 
فرونشستند؟گفته بود:»مهم ترین شهری که می خواهم 
اعالم کنم، شهر تاریخی اصفهان است، این شهر مهم ترین 
معضلش فرونشست است، اگر ما دیر بجنبیم متاسفانه 

آثار تاریخی ما در این شهر دچار آسیب جدی می شود. 
وهله دوم شهر تهران است، جنوب تهران بیش از ۳ میلیون 
نفر در زون )محدوده( فرونشست زمین هستند، شهر 
دیگر کرمان است البته در استان کرمان شهرهای دیگری 
هم متعددند و در محدوده فرونشستند.«بیت الهی دی 
۱۴۰۰ نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده بود:» 
کرمان جزو ریسک پذیرترین استان های کشور در زمینه 
فرونشست قرار دارد، طبق برآوردها حدود دو میلیون 
و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت، در زون های 
فرونشستی قرار دارد و کرمان همراه با اصفهان، خراسان 
رضوی و تهران جزو پرریسک ترین هستند«.نقشه زمین 
شناسی کرمان که مربوط به دو سال قبل است فرونشست 
کرمان را با دو رنگ طوسی و سبز پسته ای توصیف کرده؛ 
نرخ فرونشستی برابر ۴۰ تا ۶۰ میلی متر در سال. وضعیتی 
که به نسبت شهرستان های زرند و رفسنجان که در 

برخی از سالها به ۳۰ سانت هم رسیده کمتر است.  
*ورود فاضالب به چاه های جذبی!

کارشناسان زمین شناسی پایین بودن نرخ فرونشست 
در کرمان  را به فاضالب کرمان ربط می دهند و از احتمال 
افزایش فرونشست در صورت اجرا این پروژه می گویند. 
علی رشیدی، رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی استان کرمان به »کاغذ وطن« می گوید:»گستره 
شهر کرمان در حال حاضر تا حد زیادی از فرونشست 
مصون مانده و دلیلش هم همان بحث آب فاضالبی 
است که در بستر شهر از طریق چاه های جذبی وارد آب 
زیرزمینی شده و این آب را باال نگه داشته، ولی پیرامون 
شهر به ویژه جنوب و جنوب غرب شهر کرمان به سمت 
باغین مناطقی وجود دارد که میزان فرونشست قابل 
توجهی در چند سال گذشته در آن پهنه  ها ثبت شده.« به 
گفته او نشانه هایی از فرونشست در شمال و شمال غرب 
به سمت اختیارآباد و زنگی آباد هم پدیدار شده است. در 
دو ماه گذشته بارها مسئله افزایش فرونشست در کرمان 
در پی اجرای پروژه فاضالب در صحن علنی شورای شهر 
مطرح شده. ۲۹آذر ماه محمد صادق تقوی در این باره 

گفته بود:»از اساتید دانشگاه گفته اند اجرای این پروژه، 
باعث فرونشست در شهر می شود.«نادری رئیس شورا 
هم گفته بود  که گزارش هایی درباره ی ایجاد ترک در 
برخی ساختمان ها به او رسیده است. امینی زاده عضو 
دیگر شورا نیز با اشاره به اینکه در برخی مناطق تهران، 
اجرای پروژه ی فاضالب فرونشست را تشدید کرده است، 
تاکید کرد ه بود که باید تکلیف این مسئله در مورد کرمان 
روشن شود.رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
استان کرمان معتقد است که به صورت کلی تشدید 
فرونشست شهر کرمان با اجرای فاضالب  گزاره درستی 
است:»فاضالب به چاه های جذبی می رود و یک سفره 
آبدار سطحی که خیلی هم نزدیک به سطح زمین است 
را شکل داده. به لحاظ زمین شناسی نیز رسوبات کلی 
دشت کرمان به ویژه در مناطق غربی از جنس ریز دانه ای 
است که وقتی آب از آن ها خارج شود مستعد فرونشست 
هستند. اما این موضوع نیاز به بررسی دارد چرا که ممکن 
است میزان فرونشست زیاد نباشد.« او البته این را هم 
اضافه می کند که نرخ فرونشست زمین در استان در ۴ الی 

۵ سال اخیر افزایش بی سابقه ای داشته.
*ارتباطی مستندی بین اجرای پروژه فاضالب در 

تهران و فرونشست نیست
این مرکز البته هیچ مستندات دقیق و یا مطالعه ای 
در خصوص تاثیر اجرای فاضالب بر افزایش نرخ 
فرونشست نداشته:»واقعیت این است که اطالعات ما 
کم است برای اظهارنظر در این رابطه،ولی به صورت 
کلی افزایش فرونشست در اثر برداشت آب فاضالب را 
تایید می کنیم.« او البته طی صحبت هایش رابطه  پدیدار 
شدن فرونشست در تهران با اجرای پروژه فاضالب را هم 
تایید نمی کند:»اولین زبانه های فرونشست در تهران در 
مناطقی هویدا شد که اینجا هنوز شبکه فاضالب اجرا 

نشده بود.«
*الیه رسی مانع نفوذ آب فاضالب

 به سطوح زیرین است
این ادعا که فاضالب وارد چاه های جذبی و یا 

سفره های آب زیرزمینی می شود از اساس از سمت 
مجتبی ابراهیم نژاد، معاون بهره برداری و توسعه 
فاضالب استان کرمان رد می شود. ابراهیم نژاد به 
»کاغذ وطن« می گوید:»در کرمان دو الیه رسی در 
زیر زمین است هست. یکی در عمق۳۰یا ۴۰ متری 
است و یکی هم حدود بیش از ۳۰۰متر است.  جنس 
الیه ای که در فاصله ۴۰متری است مانع نفوذ آب های 
سطحی می شود.« ابراهیم نژاد ایجاد فرونشست در اثر 
ایجاد پروژه فاضالب را ناممکن می داند:»زمانی نشست 
زمین اتفاق می افتد که کال این الیه خشک شود. اگر 
منتقدان دقیق تر به این موضوع نگاه کنند خواهند 
دید در مقاطعی که فرونشست رخ داده الیه هایی که 
در عمق ۲۰۰ الی ۳۰۰ متری زمین بوده به طور کامل 
خشک شده تا حدی که با حفر چاه ۳۰۰ متری هم به 
آب نرسیدند؛ ولی در بحث کرمان اصال این خشکی 
اتفاق نمی افتد چرا که آن  الیه ۳۰ یا ۴۰ متری اجازه 
نمی دهد که این رطوبت خارج شود ضمن اینکه آب  
باران و آب فضای سبز همچنان به این مجموعه تزریق 
و این رطوبت بین الیه ها حفظ می شود.« این اداره 
البته برای پاسخگویی به هر گونه نگرانی در این رابطه 

یک پروژه تحقیقاتی در دستور کار دارد.
*انواع فرونشست 

عباس نژاد، دکترای زمین شناسی و عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید باهنر نیز در گفت وگو با »کاغذ وطن« 
ایجاد فرونشست در اثر جمع آوری فاضالب را دور از 
انتظار می داند. این دکترای زمین شناسی فرونشست 
را از نظر شیوه نمود به سه دسته تقسیم می کند. اوال 
نشست سطحی یا به تعبیر دیگر پایین رفته یک پهنه 
وسیع در طول زمان به صورت یکنواخت. این نوع از 
نشست از دید این کارشناس بی خطر است:»این نوع 
نشست صرفا با نقشه برداری و یا تصاویر ماهواره ای 
قابل رویت است و چون منطقه به صورت یکنواخت 
پایین رفته خطراتی به دنبال ندارد مگر در حاشیه 
شهرها  و یا نقاطی که یک مرز بین نقطه دچار نشست 

با منطقه بدون نشست ایجاد شود.«
نوع بعدی فرونشست به فروچاله تعبیر می شود: 
»نمونه های  فروچاله در تهران دیده شده و در کرمان هم 
می تواند پیدا شود، اصوال علت این فروچاله ها قنات هایی 
است که به صورت حفره های زیر زمینی هستند و به یک 
باره ریزش می کنند.«قسم آخر مربوط به شکاف هایی 
است که در اثر خشکی چاه های زیر زمینی بروز پیدا 
می کند:»وقتی سطح آب زیرزمینی دچار افت شدید می 

شود این شکاف  ها ایجاد می شود.« 
این نوع از نشست بیشتر در قسمت هفت باغ بروز کرده، که 
عباس نژاد معتقد است در همان نقطه حاشیه نیز خواهند 
ماند. او علت آن را این گونه توصیف می کند:»به علت 
چاه های آب شرب و کشاورزی که در آن منطقه احداث 
شده سطح آب پایین آمده و برخی از ساختمان های آن 
محدوده در اثر این فرونشست ترک برداشتند اما این  
موضوع به سمت سطح کرمان متوقف می شود؛چرا که 
ما در سطح شهر چاهی نداریم که افت آب زیرزمینی را 

داشته باشیم.«

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
استان کرمان معتقد است که به صورت کلی تشدید 
فرونشست شهر کرمان با اجرای فاضالب  گزاره 
درستی است:»فاضالب به چاه های جذبی می رود 
و یک سفره آبدار سطحی که خیلی هم نزدیک 
به سطح زمین است را شکل داده. به لحاظ زمین 
شناسی نیز رسوبات کلی دشت کرمان به ویژه در 
مناطق غربی از جنس ریز دانه ای است که وقتی آب 
از آن ها خارج شود مستعد فرونشست هستند. اما 
این موضوع نیاز به بررسی دارد چرا که ممکن است 
میزان فرونشست زیاد نباشد.« 

   

جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی نخستین 
رویداد مهم هنری اسـت که پس از شهادت سردار 
سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی در اسـتان کرمان 
شـکل گرفـت و حـاال سـومین دوره خـود را ایـن 
روزها همزمان با دومین سـالروز شـهادت سـردار 

دل هـا سـپری می کند.
ابعـاد زندگی، شـخصیت و مجاهدت های شـهید 
سـلیمانی روایت ها و گفتنـی های بسـیاری دارد 
که بهـره گیـری از هنـر ارزشـمند و زیبـای تئاتر 
یکی از موثرترین و آسـان تریـن روش ها بـرای به 
تصویـر کشـیدن، تبییـن و ترویج سـیره و مکتب 

سیدالشـهدای جبهـه مقاومت اسـت.
همانطور که مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
استان کرمان اظهار داشت، جشـنواره تئاتر سردار 
آسـمانی نخسـتین رویـدادی فرهنگی هنـری 
بـود کـه بعـد از شـهادت سـردار سـپهبد شـهید 
حاج قاسـم سـلیمانی در سراسـر کشـور با نگاهی 

ملـی برگزار شـد.
سـومین دوره جشـنواره سراسـری تئاتـر سـردار 
آسـمانی به طـور رسـمی از روز جمعـه ۱۷ دیماه 
جـاری بـه همـت انجمـن تئاتـر انقـالب و دفـاع 
مقدس، بنیاد فرهنگی روایت فتح، وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی، اسـتانداری کرمـان و نهادهای 
مختلـف اجرایی اسـتان کرمـان طی مراسـمی با 
حضـور جمعـی از مسـئوالن، هنرمنـدان و مردم 
در بیـت الزهـرای شـهر کرمـان )موقوفـه شـهید 
سـلیمانی( آغـاز شـد و تـا ۲۱ دی بـا اجراهـای 

مختلـف از جمله تئاتـر خیابانـی ادامـه دارد.
مدیرعامل انجمـن تئاتر انقالب و دفـاع مقدس در 

این آیین با اشـاره به اسـتقبال پرشـور و متعهدانه 
هنرمنـدان و ارسـال ۲۴۶ اثـر بـه سـومین دوره 
جشـنواره تئاتـر سـردار آسـمانی در بخش هـای 
نمایشنامه نویسـی، تئاتر خیابانی و رادیـو تئاتر به 
این دوره از جشـنواره گفت: بعد از شهادت سردار و 
همزمان با اربعین شـهادت حاج قاسـم اولین دوره 
جشـنواره برگزار و همزمان با نخسـتین سـالگرد 
شهادت سردار دل ها شـاهد برگزاری دومین دوره 
جشنواره تئاتر سردار آسمانی بودیم ؛ اینک نیز در 
دومین سـالروز شـهادت این مجاهد بزرگ، سرباز 
وطـن و انقـالب گام بـه سـومین دوره جشـنواره 

گذاشتیم.  
حمید نیلی افـزود: هنرمنـدان کشـورمان برکت 
هنر متعهـد و هنر انقالبی هسـتند که همـواره در 
برابر تمامـی اتفاقات، کنش هـا و رویدادهای تاریخ 
معاصـر ایـران بویـژه تاریخ گره خـورده بـا انقالب، 
حماسه هشت سال دفاع مقدس و مساله مقاومت 
با زبان زیباشناسـانه هنر همـواره در میدان حاضر 

بوده، تـالش کـرده و در صحنه حضور داشـتند.
او تصریح کرد: امید داریم سـومین دوره جشنواره 
تئاتر آسـمانی پلی برای برگـزاری ادوار مسـتمر 
این رویـداد بویـژه در بعـد بین المللی باشـد، چرا 
که شـخصیت حاج قاسـم تنها متعلق به ایـران و 
کشـورهای محور مقاومـت نیسـت. آن چنان که 
شـاهد بودیـم هم زمان بـا بازتـاب خبر شـهادت 
سردار سـپهبد سـلیمانی تمامی جهان در شوک 
و حیـرت فـرو رفـت و هـر یک تـالش کردنـد به 
نوبه خـود عـرض ارادتی به سـردار دل ها داشـته 

. شند با
آیین افتتاحیه جشـنواره تئاتر سـردار آسـمانی با 
نگاه هنرمندانه رنگ و بوی متفاوتی داشـت و پس 
از اتمام آیین افتتاحیه تمامی مسـئوالن برگزاری 

اسـتانی و دست اندرکاران سـومین جشنواره تئاتر 
سـردار آسـمانی با اتوبوسـی که بـه سـیاق دوران 
دفاع مقـدس ِگل مالی شـده بود به گلزار شـهدای 
کرمان رفتند و با قرائت فاتحه و اهـدای گل بر مزار 
شـهیدان به مقام شامخ شهدای هشـت سال دفاع 
مقدس، شـهدای حرم و بویژه مزار سـردار سپهبد 

سـلیمانی ادای احترام کردند.
مسـئوالن و اصحـاب هنـر تئاتـر همچنیـن طی 
اقدامی نمادین با حضور همرزمان سـردار دل ها و 
مردم ۱۷ کبوتر را به نشـانه روز ۱۷ دی ماه سـالروز 
خاکسپاری پیکر مطهر سردار شهید سپهبد حاج 

قاسم سـلیمانی آزاد کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه جزئیـات برگـزاری جشـنواره تئاتـر 
سردار آسـمانی گفت: این جشـنواره در سه بخش 
نمایشـنامه نویسـی، تئاتر خیابانـی و رادیـو تئاتر 
برگزار می شـود و در مجموع ۲۴۶ اثر به دبیرخانه 
جشنواره رسیده اسـت که ۱۶ تئاتر خیابانی،  ۷ اثر 

رادیو تئاتر و ۱۰ نمایشـنامه برگزیده شـدند.
محمدرضا علیزاده اظهار داشت: ۳۱ تئاتر خیابانی 
در مجمـوع در روزهـای برگـزاری جشـنواره در 
محل های مزار سـردار سـلیمانی، مسـجد جامع، 
مجموعه تاریخی گنجعلی خان و بـرج اول در بلوار 

جمهوری شـهر کرمـان برگزار می شـود.
او افـزود: همزمـان رادیو تئاتـر نیز در محـل تئاتر 
شـهر و مجتمـع فرهنگـی هنـری شـهر کرمـان 
صبـح و عصـر اجـرا دارد و اجرای تخصصـی تئاتر 
نیز در اسـتودیو صداوسـیمای مرکز کرمان انجام 

می شـود.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان 
تاکیـد کـرد: در مجمـوع ۱۷۰ هنرمنـد از ۲۷ 
اسـتان کشـور در این جشـنواره حضـور دارند که 

اسـتان های تهـران، کرمـان، گیـالن و آذربایجان 
شـرقی بیشـترین مشـارکت را داشتند.

از سـوی دبیـر سـومین دوره جشـنواره تئاتـر 
سـردار آسـمانی در بخش تئاتر خیابانی، حسـین 
مسافرآسـتانه،  مهرداد رایانی مخصوص و شـهرام 
کرمی به عنـوان داوران آثـار مرحله نهایـی، بهرام 
ابراهیمی، امین اشـرفی و دکتر شـهرام جهانبازی 
قضـاوت و داوری آثار  رادیو تئاتر و رضا گشتاسـب، 
یوسف فخرایی و صادق رشـیدی نیز داوری بخش 
نمایشنامه نویسی جشـنواره را انجام خواهند داد.
اجراهای نخستین روز جشنواره تئاتر سردار 

آسمانی
نخسـتین روز از اجـرای آثـار حاضـر در سـومین 
جشنواره تئاتر سردار آسـمانی از شنبه ۱۸ دی ماه 
و از سـاعت ۱۰ صبـح با اجـرای نمایـش خیابانی 
مضیـف بـه نویسـندگی محمدرضـا حیـدری و 
کارگردانـی مشـترک محمدرضـا حیـدری و رضا 
طالبی در میدان گنجعلی خان آغاز شـد که شاهد 
حضور و اسـتقبال گرم و پرشـور مردم هنردوست 

شـهر کرمان همـراه بود.
همچنیـن در ادامـه اجراهـای نخسـتین روز از 
جشـنواره تئاتـر سـردار آسـمانی در بخـش 
نمایش های خیابانـی، چهار نمایش روزگار سـرد، 
کربـالی آب، اونی کـه باید باشـه نیسـت و مدافع 
آخـر نیـز در میـدان گنجعلی خـان بـه صحنـه 

خواهنـد رفـت.
گـروه هـای دیگـر نمایشـی در سـاعات دیگر و 
در نقـاط مختلـف شـهر کرمـان از جملـه گلزار 
شـهدا، مسـجد جامـع کرمـان و منطقـه بـرج 
اول آثـار خـود را به مردم هنردوسـت و مشـتاق 
شـهر کرمـان و عالقه منـد به هنـر نمایـش ارائه 

مـی دهنـد.

میراث فرهنگـی،  وزارت  گردشـگری  معـاون 
گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت: »از ایـن پـس 
گردشـگران و اتباع خارجی کـه وارد اسـتان کرمان 
می شـوند می توانند در فرودگاه بین المللی آیت الله 
رفسـنجانی شـهر کرمان روادید اخذ کنند و این امر 
در بلنـد مـدت موجب افزایـش حضور گردشـگران 
خواهد شـد.«علی اصغـر شـالبافیان در نشسـت با 
سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت گردشگری 
اسـتان در محـل هتـل پـارس کرمـان اظهـار کرد: 
»خوشـبختانه امـکان دریافـت ویـزای ایـران برای 

گردشـگران خارجـی در برخـی از فرودگاه هـای 
بین المللی کشـور در حـال فراهم شـدن اسـت که 
نام فرودگاه بین المللی کرمان نیـز در بین آنها وجود 
دارد.«معـاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی افـزود: »ایـن قبیـل 
اقدامـات در راسـتای تسـهیل در خدمات رسـانی و 
امـکان جذب بیشـتر گردشـگران خارجی اسـت.«

او بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان بـه دلیـل 
بهره منـدی از جاذبه هـای متنوع و متعـدد تاریخی 
و طبیعی، یکی از مقاصد اصلی گردشـگری کشـور 

اسـت بیـان کـرد: »خوشـبختانه در این خطـه آثار 
ثبت جهانی زیادی وجـود دارد و اخیرا گردشـگری 
مقاومت نیز به این جذابیت ها افزوده شـده اسـت.«
شـالبافیان بـا اشـاره بـه خیـل عظیـم زائـران مزار 
سردار شـهید سـپهبد حاج قاسم سـلیمانی عنوان 
کـرد: »وزارتخانـه میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی در صـدد تسـهیل ورود مشـتاقان و 
عالقمنـدان از داخـل و خـارج از کشـور بـه اسـتان 
کرمان اسـت و تدویـن و اجرای طرحـی با محوریت 
و هدف شناسـاندن آثار مرتبط با شـهید سـلیمانی 

در راسـتای ترویج گردشـگری مقاومت در دسـتور 
کار دارد.«

میراث فرهنگـی،  وزارت  گردشـگری  معـاون 
گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: »معرفی بیشتر 
جاذبه های گردشـگری، تسـهیل ورود گردشـگران 
و تکمیـل زیرسـاخت های از برنامه هـای اصلی این 

وزارتخانـه در اسـتان کرمـان اسـت.«
او افـزود: »کمـک بـه تکمیـل پروژه هـای صنعـت 
وزارت  مهـم  اقدامـات  از  یکـی  گردشـگری 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی طی 
ماه هـای اخیـر بـوده و از محـل تبصـره ۱۸ منابعی 
برای فعـال سـازی، تکمیـل و بازسـازی پروژه های 
این صنعـت اختصاص داده شـده اسـت که اسـتان 
کرمـان در ایـن زمینـه بـه شـکل ویـژه دیده شـده 

اسـت.«

 ایرنا 

گزارش

مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس در این آیین با اشاره به استقبال 
پرشور و متعهدانه هنرمندان و ارسال 
2۴۶ اثر به سومین دوره جشنواره 
تئاتر سردار آسمانی در بخش های 
نمایشنامه نویسی، تئاتر خیابانی و رادیو 
تئاتر به این دوره از جشنواره گفت: بعد 
از شهادت سردار و همزمان با اربعین 
شهادت حاج قاسم اولین دوره جشنواره 
برگزار و همزمان با نخستین سالگرد 
شهادت سردار دل ها شاهد برگزاری 
دومین دوره جشنواره تئاتر سردار 
آسمانی بودیم ؛ اینک نیز در دومین 
سالروز شهادت این مجاهد بزرگ، 
سرباز وطن و انقالب گام به سومین دوره 
جشنواره گذاشتیم.  

سردارآسمانیازدریچهتئاتر

معاون گردشگری کشور خبر داد:

امکانصدورویزایفرودگاهیدرکرمان

رنا  
: ای

س
عک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۵۸۶ هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن عربپور فرزند محمد به شماره شناسنامه 
۲۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۵۱۵.۰۵ مترمربع از پالک ۴۳۲ اصلی واقع در زرند _ 
خانوک خریداری از  مالک رسمی خانم کوکب بیگم مهدوی خانوکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای   مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۱۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

استعالم  
ساردو  رحیمی  محمد  اقای  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  فرزندمرتضی 
وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  ۰۰۰۰۶۰۹از 
و  فوت  تصادف  سانحه  اثر  در  ساردو  رحیمی  علی  شادروان  که  داده  توضیح 

: الفوت  حین  ورثه 
۱-فاطمه رحیمی مقبلی فرزند کوچکعلی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۵7۶۲متولد ۱۳۳۴/۰۹/۲7)مادر 

متوفی(
۳۰۳۰۸۵۲۰۳۲متولد  ملی  شماره  به  مرتضی  مرحوم  فرزند  ساردو  رحیمی  ۲-محمد 

۱۳۱7/۰۵/۰۶)پدر متوفی(
۳-مهری سلیمانی دامنه فرزند محمد به شماره ملی ۳۰۳۱۸۱۱۳۳۱متولد ۱۳۶7/۰۶/۲۵)همسر 

متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه 

به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف بخش ساردوئیه .
صدیقه موالئی  نسب

آگهی فقدان سند مالکیت-  
چون اقای محمد ساردویی  مالک ششدانگ  پالک 7۶7فرعی از  ۵7۳-اصلی واقع در بخش ۴۵کرمان با 
ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  سند مالکیت پالک اخير الذكر که قبال ذیل 
ثبت ۱۹۶۲۰صفحه ۱۵۰دفتر ۱۱۵امالک الکترونیک جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آيين نامه - قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک 
نوبت است( ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد  

بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.م الف :564

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از ۵۶7۸ اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان   چون ششدانگ یکباب مغازه پالک ۳ فرعی 
بمساحت ۲۸ مترمربع مورد تقاضای آقای سیدمجتبی هاشمی زاده فرزند سیدمظفر به استناد 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱7۴۰ هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده 
قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد 
واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه 
مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور 
اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این 
اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده۸۶ ایین نامه ثبت حداکثر ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند 

بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  
 م الف ۲۵7

تاریخ انتشار: مورخه یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۱۶۸ هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولی افشار زرندی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۴77 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۱۰.۹۵ مترمربع از پالک ۲۳۹۰ اصلی 
واقع در زرند اکبرآباد خیابان عطااله اسالمی کوچه ۵ خریداری از  مالک رسمی خانم طیبه ذکائی 
آگهی می شود  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت   دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور  لذا  محرز گردیده است. 
از  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
بدیهی است در صورت انقضای   مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۲۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۱۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- منوجان 
خواهان رونوشت حصر وراثت معصومه دستمزد فرزند یحیی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۲۸۱۶۲7۵از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یحیی دستمزد فرزند حسن 

در شهرستان کهنوج بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان منحصر است به :
۱-سجاد دستمزد فرزند یحیی ش م ۶۰۸۰۲۴۱۹۱۹ت ت ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ 
۲-محمد دستمزد فرزند یحیی ش م ۶۰۸۰۲۰۸۲۲۹ت ت ۱۳۸۳/۱۲/۲۵

۳-مهنا دستمزد فرزند یحیی ش م ۶۰۸۰۴۰۱۵۰۹ت ت ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۴-امیرحسین دستمزد فرزند یحیی ش م ۴۶۹۰۵7۰۹۲۲ت ت ۱۳۸۹/۱۰/۰7

۵-معصومه دستمزد فرزند یحیی ش م ۶۰۸۰۱۴۹۵۲۴ت ت ۱۳7۹/۰۳/۱۸)فرزندان متوفی(
۶-حسن دستمزد فرزند مرحوم حیدر ش م ۶۰۸۹7۴۰77۲ت ت ۱۳۲۳/۰۶/۱7)پدرمتوفی(

7-فیروزه پایداره منوجان  فرزند غالمرضا ش م ۶۰۸۹۹۰۸7۴۶ت ت ۱۳۶۳/۰۱/۰۱)همسر متوفی(
میگرددتا  اگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  می  نزداو  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  ویا  دارد  اعتراضی  شخصی  چنانچه 
صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  اگهی  نشر  تاریخ 

خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان منوجان
عاطفه ساالری.م الف 24 

*آگهی مزایده * 
به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸در وقت فوق العاده جلسه شعبه اجرای احکام مدني بخش ساردوئیه بتصدي امضاء 

کننده نیل تشکیل است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد.
*آگهی مزایده *

شماره  نیابت  مفاد  انجام  اجرای  در  ساردوئیه  بخش  عمومی  دادگاه  حقوقی  احکام  اجرای 
پرونده  در  جیرفت  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  از  ارسالی   ۱۴۰۰۲۱۹۹۰۰۱۱۸۵77۹۴
ملک  دارد  نظر  در  ساردوئیه  بخش  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  شعبه   ۰۰۰۰۰۵۱ کالسه  شماره 
مورد دعوی خواهان ها واقع در ورودی شهر درب بهشت بلوار حرم کوچه حرم شماره ۳ یک باب منزل 
مسکونی دو طبقه در باغچه ای به مساحت حدود ۳۵۰ متر مربع با امتیاز آب و برق به صورت محصور که 
فاقد سند ثبتی می باشد صرفا بر مبنای کپی سند عادی و پروانه ساخت به نام خوانده که با حدودات 
پانصد  ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰)نه میلیارد و  به قیمت  امتیازات  اعیان و  از عرصه و  اعم  سند عادی مطابقت دارد 
دارای سند  موصوف  ملک  برساند ضمنا"  فروش  به  برآورد گردیده  نظریه کارشناسی  (طبق  ریال  میلیون 
۱۴۰۰/۱۱/۱7روز  تاریخ  لذا مزایده در  تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده است  باشد و  عادی دستی می 
نماینده  حضور  با  ساردوئیه  بخش  عمومی  دادگاه  احکام  اجرای  محل  در  صبح   ۰۹:۰۰ ساعت  یکشنبه 
به  پیشنهادی  مبلغ  درصد  ده  و  شروع  توسط کارشناس  شده  ارزیابی  قیمت  و  می گردد  برگزار  دادگاه 
 ۰۳۴۴۳۲7۰۹۰۲ شماره  با  واریز  شناسه  دریافت  ir۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰7۶۴۰۳۵۰)جهت  حساب  شماره 
تماس حاصل نمائید(في المجلس ما بقی ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد در صورت انصراف 
متقاضی ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید می گردد بنابراین متقاضیان خرید در 
صورت تمایل می توانند تا پایان ساعت اداری شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶به دایره اجرای احکام مراجعه تا ترتیب 
بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل 
اجرای احکام نموده ورسید اخذ نمایند و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمنا آدرس 

ملک شهرستان جیرفت -بخش ساردوئیه- شهر درب بهشت پیرزارچ می باشد. /.
 دادورز واحد اجرای احکام مدنی بخش شعبه اجرای احکام مدنی بخش ساردوئیه - پیمان آستانی.م الف :566

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۴۴ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای محمد همتی سراپرده فرزند  ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  ۲۸۳.77 مترمربع  به مساحت  باب خانه  در یک  زرند  از  ۶ صادره  به شماره شناسنامه  غالمرضا 
از مالک رسمی آقای  ۱۵ کرمان واقع در زرند روستای سراپرده خریداری  ۱۶۴ اصلی بخش  پالک 
۱۵روز  به فاصله  نوبت   به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  غالمرضا همتی محرز گردیده است. 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملك

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078009534هیات دوم مورخه 1400/10/07موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای جواد شمس الدین دزدان فرزند عباس بشماره شناسنامه 8447 صادره از بافت در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
118/1 مترمربع تحت پالك16679 فرعی از 3968  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 
2کرمان واقع درشهرک صنعتی بعد از طورطناب کوچه 6سمت چپ درب پنجم خریداری از مالك رسمی آقای حسین احمدی 
نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد. شناسه آگهی 1255095
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/03
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فریبرز ناطقی الهی:
سوء مدیریت 3۰ ساله و مساله 

بیمارستان های آسیب پذیر 
تهران در زلزله 

نمی دانم این روزها چه اتفاقی در حال رخ دادن اســت گویی یک 
فلش بک تقریبا ۳۰ ساله در کارها در حال انجام است!

آن هم نه خود کارها بلکه قبول یافته های ۳۰ سال قبل پژوهشگران  
و دانشگاهیان در خصوص زلزله و مدیریت زلزله!  چندین بار به این 
مطلب اشاره کرده ام یک بار دیگر خیلی خالصه !  سالهای ۷1 الی 
۷4، خودجوش، تازه از امریکا برگشته،  بعد از زلزله رودبار منجیل، 
نگران زلزله تهران، با خودروی مرحوم اخوی خودم ماشین نداشتم، 
هزینه شخصی، روزهای تعطیل و پنجشــنبه و جمعه، ... صد و ده 
بیمارســتان تهران را از نظر زلزله ارزیابی کردم ! کالنتری تحویلم 
دادند، دوربینم را شکســتند و ...  ولی باالخره ســال 1۳۷4 نقشه 

وضعیت آنها را در آوردم،
در خبر اول در برابر زلزله بیش از ۷۶% بیمارستانهای تهران آسیب 
پذیر و نا ایمن و در برابر آتش بدون شــک بیشــتر به دلیل موارد 
مصرفی !   در خبر دوم که ایرادات بســیار زیادی در آن وجود دارد 
یعنی کال حرفها با داده های کنونی منطبق نبوده و اشتباه است ! 
فقط به بند بهسازی اشاره می کنم! متاسفانه چون اصل کار سرقت 
علمی بود آیین نامه ای تحت عنوان غلط »بهسازی لرزه ای« و نه 
مقاوم سازی بجای تالیف فقط ترجمه شد که صدمه بسیار زیادی هم 
به حرکت مقاوم سازی در برابر زلزله در کشور از این امر حاصل شد 
! چون قرار بود بر اساس بناهای مختص کشور آیین نامه ای داخلی 
تالیف شود و لیکن متاسفانه سرقت علمی به مترجمان که درکی 
از سازه های غیر شکل پذیر ایران نداشتند که در سابقه خود قبل از 
آن حتی یک مورد از مقاوم سازی نداشتند رسید و آن شد که شد. 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:
کاهش مصرف ۸۰ میلیون 
متر مکعب گاز با 1۰ درصد 

صرفه جویی
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در 
زمستان با پوشیدن یک لباس بیشتر در منزل 1۰ درصد در مصرف 
گاز صرفه جویی خواهد شد و با فرهنگسازی در این زمینه حداقل ۷۰ 

تا 8۰ میلیون متر مکعب گاز کمتر مصرف می شود.
آلودگی هوا دیگر کالف سردرگمی نیست که ندانیم از کجا نشات می 
گیرد، سوخت، منابع متحرک و صنایع غیر استاندارد عامالن اصلی 
آلودگی هوا هستند که در این میان مصرف مازوت در نیروگاه ها در 
زمستان به علت باال رفتن مصرف گاز در مصارف خانگی و شهری بر 
این وضعیت دامن می زند، سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس 
رسالتی که دارد علت آلودگی در همه کالنشهرها را به تفکیک 
مشخص و برای هر کدام از آنها راهکارهای جداگانه ای ارائه کرده که 
دستگاه های متولی باید نسبت به اجرای آنها اقدام کنند. در حالیکه 
بزرگترین تولید کننده نفت و گاز دنیا هستیم اما در زمستان برای 
تامین گاز صنایع و نیروگاه ها دچار مشکل می شویم، برای جلوگیری از 
خاموشی کشور و قطع نشدن برق به مصرف مازوت روی می آوریم، این 
در حالیست که نگاه دولت ها بر این است که همه کشور زیر پوشش گاز 
قرار گیرد که مسعود تجریشی معتقد است به نظر می رسد این قانون 
باید بازنگری شود. وی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار محیط 
زیست ایرنا افزود: با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد باید بحث 
آلودگی هوا، مازوت سوزی، نداشتن برق، عدم سرمایه گذاری بر روی 
نیروگاه ها،  برخی سیاست گذاری ها مانند تحت پوشش قرار گرفتن 
تمام کشور از گاز بازنگری شود، چرا باید پوشش گاز را سراسری کنیم تا 
مردم در سیستم گرمایشی به جای برق از گاز استفاده کنند بعد به آنها 
بگوییم که گاز نداریم. تجریشی اظهار داشت: بر این اساس در چندین 
الیه نیاز داریم که یک بازنگری در سیاست گذاری ها انجام گیرد؛ یکی 

اینکه چه اندازه بر روی گاز سرمایه گذاری کنیم.

رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و 
مجازات الزمه احترام به شأن و کرامت انسان ها 
است و رعایت این اصول، دادرسی عادالنه 
و منصفانه را در پی دارد که ضامن حقوق و 
آزادی های مشروع شهروندان است و عالوه بر 
حفظ نظم اجتماعی مانع از مجازات بی گناهان و 

یا مجازات مضاعف مجرمان می شود.
براین اساس، شخصی که بنا به اسناد و شواهد 
مظنون به انجام جرم و خطا باشد تا پیش از 
صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی، متهم 
نامیده می شود و طبق اصل ۳9 قانون اساسی، 
»هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم 
قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، 
به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات 
است.« همچنین طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، 
»اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم 
شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه 

صالح ثابت شود.«
اصل برائت است

در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، نیز به 
اصل برائت اشاره شده و هر گونه اقدام محدود 
کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی 
اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات 
و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر 
صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود 
که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
همچنین براساس ماده 5 قانون آیین دادرسی 
کیفری، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله 
اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل 
و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره 

مند شود.
در ماده ۶ این قانون آمده است: متهم، بزه دیده، 
شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در 
فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت 

و تضمین این حقوق فراهم شود.
به  احترام  قانون  در  متهمان  حقوق 

آزادی های مشروع
در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ 
حقوق شهروندی نیز به رعایت حقوق متهمان 
و مراعات اخالق و موازین اسالمی تاکید شده 
و در ماده ۲ این قانون آمده است: »محکومیت ها 
باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، 
شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه 
صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد 
قانونی ویا منابع فقهی معتبر )در صورت نبودن 
قانون( قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده 

و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم 
برخوردار باشد.«

در ماده ۳ این قانون به حق داشتن وکیل برای 
متهمان اشاره شده و آمده است: »محاکم و 
دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی 
عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و 

کارشناس را برای آنان فراهم آورند.«
قانونگذار ماده 8 قانون احترام به آزادی های 
مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصریح کرده 
محلی، جهت  معاینات  و  بازرسی ها  است: 
دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت وادوات 
جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و 
در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت 
به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم 
نداشته و یا به متهم تعلق  ندارد و افشای مضمون 
نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های 

خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
همچنین در ماده 14 قانون مزبور آمده است: از 
دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و 
توقیفی متهمان باید اجتناب و در اولین فرصت 
ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و 
دادسراها نسبت  به اموال و اشیا تعیین تکلیف 
شود. این  موارد فقط بخشی از نحوه برخورد 

با متهمان در قوانین و اسناد باالدستی است و 
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای نیز در دوران  تحول و تعالی قوه قضاییه بر 
لزوم رعایت حقوق متهمان در فرایند دادرسی 

تاکید کرده است.
مقام معظم رهبری نیز دهم تیر ماه سال جاری 
در حکم انتصاب حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محسنی اژه ای به عنوان قاضی 
القضات، بر لزوم اهتمام جدی به مأموریت های 
اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی 
گسترش عدالت،  احیای حقوق عامه، تامین 
آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای 
قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، و مبارزه  قاطع با 

فساد تاکید فرمودند.

جز در موارد خاص و خطرناک از پابند برای 
متهمان استفاده نشود

رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه در نشست 
شورای عالی قضایی درباره رعایت حقوق متهمان 
از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست 
برای مواردی از جمله بازداشت متهمان، دستبند 
یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از 

منزل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند 
که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین 
آسیب و لطمه ای به حیثیت متهمان و خانواده 

آنها وارد نشود.
از بازداشت غیر ضروری متهمان اکیدا 

پرهیز شود
محسنی اژه ای پرهیز از بازداشت غیرضروری 
متهمان را تا جایی مورد تاکید قرار داد که اگر 
قضات و بازپرس ها از روند قانونی تفهیم اتهام و 
صدور قرار تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای 

انتظامی قضات قرار می گیرند.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت اعمال دقت کافی 
در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره کرد 
و گفت: نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار 

متهم برای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود 
یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی 
به ضبط آن ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط 
می شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت 

به فرد بازگردانده شود.
محسنی اژه ای موارد و دستورات فوق الذکر درباره 
رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت 
شده را به منزله ابالغیه الزم االجرا دانست و به 
روسای کل دادگستری ها، دادستان ها، قضات 
و سایر مسئوالن ذیربط قضایی تاکید کرد که 
تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره 
حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار 
گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه 

خواهد بود.
ضابطان دادگستری و قضات نگاه بدبینانه 

به متهمان نداشته باشند
محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر 
حقوق عمومی در گفت  و گو با خبرنگار قضایی 
ایرنا درباره حقوق متهمان با اشاره به مواد 
متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری، اصل 
برائت متهمان را اصلی ترین حق برای آنان 
دانست و گفت: ضابطان دادگستری و قضات 
تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه نگاه 

بدبینانه به متهمان نداشته باشند.
این وکیل دادگستری با اشاره به حقوق مصرح 
متهمان در مرحله کشف جرم و تحقیقات گفت: 
در این مراحل هنوز تکلیف محکومیت یا عدم 
محکومیت فرد در مظان اتهام مشخص نشده 
بنابراین الزم است تا مجریان قانون درباره رعایت 

حقوق متهمان حساسیت داشته باشند.

یک روانشناس با اشاره به تهدیدهای برخی والدین 
در شب امتحان برای ترغیب دانش آموزان به درس 
خواندن، گفت: بعضا والدین به منظور ترغیب 
دانش آموزان به درس خواندن از جمالت تهدید 
آمیزی نظیر"منتظر کارنامه ات هستم"،" وای به 
حالت اگر نمره های خوبی نگیری" و ... استفاده 
می کنند. حال آنکه این تهدیدها نه تنها به ترغیب 
دانش آموزان برای درس خواندن کمکی نمی کند 
بلکه با افزایش ترس و استرس در آنها منجر به 
بی تفاوتی نسبت به درس خواندن، رویاپردازی و 

انجام هر کاری به غیر از درس خواندن می شود.
به گزارش ایسنا گوهر یسنا انزانیا،  با بیان اینکه 
جمالت تهدید آمیز والدین برای درس خواندن 
دانش آموزان منجر به افزایش شکاف روابط آنها 
می شود، اظهار کرد: والدین باید به این نکته دقت 
کنند که نمی توان به یکباره در شب امتحان رفتار، 
افکار و عملکرد دانش آموزان را تغییر داد بلکه باید 

در طول سال تحصیلی به برنامه ریزی دقیق برای 
درس خواندن فرزندان توجه داشت. دانش آموزان 
در ایام امتحانات به آرامش و امنیت نیاز دارند و این 
جمالت تهدید آمیز تنها عملکرد آنها را تضعیف 
می کند. این روانشناس "تحقیر" فرزندان با جمالتی 
نظیر "تو بی عرضه ای"، "تو هرچقدر هم درس 
بخوانی نمره خوبی نمی گیری چراکه بی دقتی" را 
در افزایش ترس و استرس آنها موثر دانست و ادامه 
داد: در فصل امتحانات دانش آموزان به خودی خود 
استرسی را متحمل می شوند که در حد طبیعی 
برای درس خواندن مفید است اما والدین با بیان این 
جمالت و ایجاد استرس های بیشتر برای فرزندان از 
عملکرد آنها می کاهند. وی به افزایش لجبازی دانش 
آموزان به واسطه این تهدیدها نیز اشاره و تصریح 
کرد: این جمالت والدین نه تنها اصالح گر نیست 
بلکه باعث می شود دانش آموز دقیقا جرات انجام و 
ادامه دادن همان کاری را پیدا کند که والدین آن را 

نهی می کنند و این جمالت تحقیر آمیز اثرات منفی 
در روند تحصیلی او می گذارد و باعث می شود دانش 

آموز از درس خواندن زده شود.
انزانی افزایش استرس، اضطراب، ضعف در برقراری 
ارتباط با دیگران، گوشه گیری، انزوا طلبی، ترس از 
دوست داشتنی نبودن، ترس از طرد شدن و کاهش 
اعتماد به نفس را از جمله اثرات مخرب جمالت تهدید 
آمیز والدین دانست و افزود: پس از مدتی نیز دانش 
آموز این صفات را باور کرده و دیگر ویژگی های  مثبت 
خود را نمی بیند، چراکه ترس باالی القا شده به او 
منجر به ایجاد حس شرمساری شده و دانش آموز 
تصور می کند لیاقت رسیدن به جایگاه های باالتر را 
ندارد. در واقع احساس خودارزشمندی فرزند پایین 
آمده و احساس ناامیدی و درماندگی او باال می رود و 
در عین حال نیز نسبت به سخنان والدین بی تفاوت 
شده و اینگونه از اعتبار والدین کاسته می شود. 
همچنین این رواشناس معتقد است که انزوا گزینی، 

بدبینی، ایجاد تمایالت خود خواهانه و روی آوردن به 
رفتارهای آزارگرانه نیز می تواند از دیگر اثرات مخرب 
جمالت تهدید آمیز والدین باشد به طوری که ممکن 
است دانش آموز همان رفتارها و جمالت تهدید آمیز 
والدین را در بزرگسالی بر روی دیگران اعمال کرده 
و یا به سمت مهر طلبی بیش از حد روی آورده و از 

دیگران گدایی محبت کند.
وی معتقد است که والدین باید عشق بی قید و شرط 
نسبت به فرزند خود داشته باشند و به جای استفاده 
از واژه های تحقیرآمیز دانش آموز را تشویق به درس 
خواندن کنند. انزانی در پایان سخنان خود به اهمیت 
"حل مساله" والدین توسط فرزندان نیز اشاره و اظهار 
کرد: بهتر است والدین پس از اتمام ایام امتحانات 
و آمدن نتایج نهایی آزمون ها، با کمک خود دانش 
آموز شروع به حل مساله کرده و راهکارهای احتمالی 
را بررسی و در نهایت برای نمرات دانش آموز پیامد 
اندیشی کنند. به این معنا که والدین به جای تهدید 
دانش آموز، برای افزایش نمرات او، در امتحانات بعدی 
برنامه ریزی کرده و در این  راه از راهکارهای خود 
دانش آموز نیز استفاده کنند. همچنین نباید فراموش 
کرد که خود والدین بزرگترین الگوی فرزندان هستند 
و از این رو والدینی که مطالعه نمی کنند نباید انتظار 

درس خواندن از فرزندان داشته باشند.

متهمانازچهحقوققانونیبرخوردارهستند؟
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان، مسئولیت دستگاه قضایی است که از طریق 

اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادالنه تضمین شده است.

تهدیدهایشِبامتحانیوالدینبرایترغیب
دانشآموزانبهدرسخواندنکارسازاست؟

بازسازی جایگاه شامپانزه های باغ 
وحش ارم

مدیر باغ وحش ارم ضمن اشاره به بازسازی جایگاه شامپانزه های 
باغ وحش ارم گفت: با مرکز نگهداری ســوییت واتــرز کنیا نامه 
نگاری های الزم را برای ارسال مســتندات و فیلم نزاع »باران«با 
دیگر شــامپانزه ها انجام داده ایم ولی هنوز این مدارک را دریافت 
نکرده ایم. به گزارش ایســنا، اواخر اردیبهشت سال9۶ بود که در 
باغ وحش ارم تهران، بچه شــامپانزه نارسی از مادر جوانش متولد 
شد که به علت جوانی و نداشتن تجربه زایمان و اختالالت روحی 
توانایی نگهداری از این بچه شــامپانزه را نداشت و در همان بدو 
تولد به این بچه شامپانزه آسیب وارد کرد سپس به مدت سه سال 
تحت مراقبت های شخصی قرار گرفت اما دوباره به باغ وحش ارم 
بازگردانده شد. این بچه شامپانزه معروف به »باران« در جایگاهی 
جداگانه نگهداری می شــد.  این وضعیت برای شامپانزه ها که ذاتا 
اجتماعی هستند و به صورت گله ای زندگی می کنند، مناسب نیست 
و پس از انتقادهای وارد شده به محل نگهداری شامپانزه ها در باغ 
ارم و نامه نگاری های مدیرعامل مجموعه ارم سبز با سازمان حفاظت 
محیط زیست و اداره کل محیط زیست تهران »باران« چهارساله 
به مرکز سوییت واترز در کشور کنیا منتقل شد. اما »باران« شش 
ماه بعد از زندگی در کنیا قفل ایمنی قفس را شکست و در نزاع با 

شامپانزه ها تلف شد.
پرویز قندالی درباره جایگاه جدید شــامپانزه های باغ وحش ارم و 
تعداد شــامپانزه هایی که در این مجموعه نگهداری می شوند در 
گفت و گو با ایســنا گفت:در حال حاضر در باغ وحش ارم از هفت 
شامپانزه نگهداری می شود و ســقف راهروها و سرامیک ها و کف 
و نرده های محل نگهداری آن ها را بازســازی و سیستم گرمایشی 

هوشمند فراهم کرده ایم.
وی درباره جایگاه نگهداری جدید شامپانزه ها گفت:برای ساخت 
جایگاه جدید نامه نگاری های الزم انجام شده است و ابعاد زمین را 

برای طراحی قفس جدید داده ایم.
 مدیر باغ وحش ارم در واکنش به انتقادهای مطرح شــده نسبت 
به تلف شــدن »باران« در مرکز نگهداری کنیــا گفت:چرا و اما و 
اگر همیشــه وجود دارد. جین گودال اولین نفر در این ماجرا بود 
که خودش این مرکز را تاسیس کرده است و تمام شرایط جایگاه 
نگهداری را تایید کرد و حتی خود منتقدان هم جایگاه را دیدند و 
تایید کردند که شرایط خوبی دارد. چرا شش ماهی که »باران« در 

کنیا نگهداری شد، کسی به این مرکز انتقادی نکرد؟

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
ارائه  بالینی  مطالعه  جزئیات  بهداشت، 
مکمل های پودری غذایی جهت حمایت از 
گروه های آسیب پذیر تغذیه ای را تشریح کرد و گفت: عالوه 
بر سبد غذایی که با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در برنامه حمایتی برای مادران باردار، شیرده و کودکان زیر 5 

سال داریم، مقرر شد از این مکمل غذایی هم استفاده شود.
دکتر زهرا عبداللهی در گفت وگو با ایسنا، درباره تفاهم نامه 
طرح "مثبت سالمت" ، گفت: یکی از برنامه ها و اولویت های 
اصلی ما در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
حمایت های تغذیه ای از گروه های آسیب پذیر تغذیه ای است 
که در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند که مادران باردار  و 
شیرده و کودکان زیر پنج سال در راس اولویت قرار می گیرند. 
با توجه به پیامدهای سوءتغذیه در دوران جنینی و سال های 
اول زندگی به لحاظ رشد و تکامل مغزی و توانمندی جسمی 

می دانیم که کودکان باید از تغذیه مناسب برخوردار باشند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: در 
این راستا یکی از برنامه های ما که با همکاری ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، گروه دارویی بنیاد برکت، سازمان غذا و دارو 
و انستیتو تحقیقات تغذیه در دست اقدام است؛ تهیه و توزیع 
مکمل های غذایی حاوی پروتئین، انرژی و انواع ریزمغزی ها 
است. این مکمل های پودری که می توانند آن را در آب یا شیر 
حل کرده و مصرف کنند تهیه می شود و در اختیار گروه مورد 
نظر قرار می گیرد. او با اکید بر اینکه ارائه این ساشه دارویی به 
معنای حذف سبد تغذیه ای حمایتی نیست، بیان کرد: عالوه 
بر سبد غذایی که با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در برنامه حمایتی برای مادران باردار، شیرده و کودکان زیر 
5 سال داریم، مقرر شد از این مکمل غذایی هم استفاده شود. 
هدف ما کاهش سوء تغذیه و کمک به کودکانی است که نسل 
آینده کشور هستند تا رشد کافی ذهنی و جسمی داشته 
باشند. استفاده از این ساشه دارویی عالوه بر کمک به بهبود 

رشد جسمی، به رشد ذهنی هم کمک می کند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور 
از افزایش چشمگیر بودجه اجرای سند ملی 
سالمندان برای دبیرخانه این شورا خبر داد 
و گفت: بودجه اجرای سند ملی سالمندان برای دبیرخانه 
5۰۰ میلیارد ریال تعیین شده که این رقم نشانگر افزایش 
پنج برابری است. رشد جمعیت سالمندی یکی از چالش های 
مهمی است که کشور در دهه های آتی با آن مواجه است؛ به 
همین دلیل باید در تمامی استان ها برنامه هایی برای بهبود 
شرایط بهداشتی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی سالمندان 
وجود داشته باشد. مهم ترین درخواست و مشکل بازنشستگان 
حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی است و 
برهمین اساس باید مسؤوالن نهادهای حمایتی و قانونگذار در 
کشور قوانین و خدماتی را در راستای حمایت از بازنشستگان 
و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش 
تعداد بازنشستگان با مشکالت بیشتری در کشور مواجه 
خواهیم شد. هم اکنون جمعیت سالمندان مثبت ۶۰ سال 
ایران، بیش از 1۰ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک به 
هشت و نیم میلیون نفر است و از 1۳55 تا 1۳98 یعنی طی 
4۳ سال، جمعیت سالمندی ایران از 5 درصد به 1۰ درصد 
رسیده و سپس در یک شتاب منحصر به فرد جهانی، تنها در 
عرض ۲۳ سال، یعنی از 1۳98 تا 14۲۰، جمعیت سالمندی 
از 1۰ درصد به ۲۰ درصد می رسد و استمرار این رشد، باعث 
عبور جمعیت سالمندان ایران از یک سوم جمعیت کشور 

)یعنی ۳۳ درصد( در حدود سال 14۳5 خواهد شد.
به گفته کارشناسان در این امور هنگامی که جمعیت 
سالمندی با شیب تندی در حال افزایش است نیاز به سازمان 
ملی سالمندان در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد 
و باید در ادارات کارشناس مسئول متصدی امور سالمندی در 
نظر گرفته شود. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور 
می افزاید:  برای اجرای سند ملی سالمندان که به صورت 
یکپارچه در بخش های سالمت، رفاه و حمایت اجرا خواهد 
شد، قطعا رقم های باال وجود دارد اما هنوز برنامه های کاملی و 
پوشش حمایتی کامل در این زمینه نداریم. ما حداقل نیاز به 

صد برابر شدن بودجه سالمندی دستگاه ها داریم.
به گفته وی در حال حاضر هشت میلیون و 8۳۷ هزار نفر 

جمعیت سالمند در کشور وجود دارد.

جمعــی از اقتصاددانــان کشــور بــر 
لزوم حــذف پروژه هــای فاقــد مجوز 
محیط زیســتی از الیحه بودجه 14۰1 

تاکید کردند.  
به گزارش ایسنا، ۲۷ تن از اقتصاددانان و 
اساتید کشور در بیانیه ای تاکید کردند: 
در ماه هــای اخیر، پویشــی ملی بر ضد 
پروژه هــای فاقد مجوز محیط زیســتی 
شکل گرفته است. بسیاری از این پروژه ها 

که مطالعات محیط زیستی، فنی، اقتصادی، اجتماعی آن ها به صورت اصولی انجام 
نشده  است و مجوز نهایی محیط زیستی نگرفته اند، تاکنون به صورت غیرقانونی در 

بودجه های ساالنه گنجانده شده اند و حتی پیشرفت کار قابل توجهی داشته اند.
این امر تا آنجا پیش رفته که طبق نامه ســازمان حفاظت محیط  زیست به ریاست 
مجلس، در بودجه 14۰1، تعداد 4۰۰ طرح فاقد ارزیابی محیط زیستی )شامل طرح 

های بدون مجوز سالهای قبل( در ردیف بودجه قرار گرفته اند.
در ادامه این بیانیه آمده اســت بر اساس قوانین برنامه های ســوم، چهارم، پنجم و 
ششم توسعه دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات 
امکان سنجی و مکان یابی پروژه های توسعه ای، نسبت به ارزیابی محیط  زیستی و اخذ 
مجوز، پیش از هرگونه اقدام به اجرای طرح اقدام کنند.در بخش دیگری از این بیانیه 
اقتصاددانان ضمن حمایت از شکایت تشــکل ها از رییس سازمان برنامه و بودجه از 
اقدام  سازمان حفاظت محیط  زیست در اعالم لیست کامل 411 پروژه فاقد مجوز در 

بودجه 14۰1 در نامه ای به ریاست محترم مجلس، قدردانی کردند.

وزیر آموزش و پرورش در پــی مصدومیت 4 
تن از نوجوانان برومند عشایر در منطقه مرزی 
مهران با صدور پیامی نوشت: ایمنی، حتی در 
خارج از ســاعات آموزشــی و در فعالیت های 
مختلف دانش آموزان از راهبردهایی است که 
همواره مورد تأکید تمام ارکان این وزارتخانه 

بوده و هست.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین و به نقل از 
مرکز اطالع رســانی و روابــط عمومی وزارت 

آموزش و پرورش، در متن پیام یوسف نوری آمده است که حادثه تلخ و ناگوار انفجار مین 
در منطقه »کنجان چم مهران« استان ایالم که موجب جراحت و مصدومیت شدید 4 نفر از 
دانش آموزان برومند عشایر شد، موجب تاثر شدید و اندوه فراوان وی گردید. وی در این پیام 
ضمن ابراز همدردی با خانواده های این دانش آموزان و همکارانش در آموزش و پرورش دروازه 
زائرین اربعین حسینی، از پیشگاه خداوند سبحان برای این فرشتگان پاک آسمانی آرزوی 
سالمتی و تندرستی مسئلت کرد. در پیام وزیر آموزش و پرورش آمده است که ایمنی، حتی 
در خارج از ساعات آموزشی و در فعالیت های مختلف دانش آموزان از راهبردهایی است که 

همواره مورد تأکید تمام ارکان وزارت آموزش و پرورش بوده و هست.
نوری ابراز امیدواری کرد که با تدبیر خانواده ها، مشارکت معلمان، دقت نظر دانش آموزان و 
ایفای نقش صحیح و بهنگام دست اندرکاران در پاک سازی کامل مناطق آلوده به مین های 
بازمانده از جنگ تحمیلی، زین پس شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم. این پیام می افزاید: 
وزارت آموزش و پرورش برای بهبودی هرچه سریع تر  و سالمت مصدومان این حادثه از هیچ 

حمایتی دریغ نخواهد کرد.

رئیس جمعیــت هــالل احمر از 
اسکان اضطراری بیش از 1۳ هزار 
نفر در اســتان های سیل زده خبر 
داد و گفــت: امدادرســانی در ۳8 

شهرستان همچنان ادامه دارد.
به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا 
از هالل احمر، پیرحسین کولیوند 
در تشریح این خبر اظهار داشت: به 
دنبال تغییرات جوی برف و کوالک 

و آبگرفتگی از 8 دی ماه تا صبح امروز در ۳1 استان متاثر، 1۲5 شهرستان در ۲1 
استان نیازمند امدادرسانی شدند که شامل ۶۲ شهر، ۶4۲ روستا، ۳5 منطقه 
عشایری و ۷5 محور کوهســتانی بودند که در این مدت به ۶5 هزار و 4۳8 نفر 

خدمات امدادی ارائه شد.
وی افزود: در این مدت 1۰ نفر جان خود را از دســت داده، 1۳ هزار و ۲5۳ نفر 
اسکان یافته و 1۲4 نفر به منطقه امن و 15 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند 

که 5 نفر به صورت سرپایی مداوا شدند.
رییس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه همچنین ۲9۰ خودرو از برف رهاسازی 
و 5۷۰ خانه از آب تخلیه شــدند، یادآور شــد: در عملیات های روزهای اخیر 
یک هزار و ۲1۰ تیم عملیاتی شــامل 5 هزار و ۳94 نفر روز امدادگر و نجاتگر 

بکارگیری شدند.
کولیوند تصریح کرد: امدادرسانی در ۳8 شهرســتان استان های سیستان و 

بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس ادامه دارد.

تاکید جمعی از اقتصاددانان کشور بر حذف 
پروژه های بدون مجوز زیست محیطی از 

بودجه 1۴۰1

انفجار مین جنگی ۴ دانش آموز عشایر را به 
شدت مصدوم کرد

اسکان اضطراری بیش از 13 هزار نفر در 
استان های سیل زده

جزییات ارایه »مکمل های پودری« 
جهت حمایت غذایی از مادران 

باردار و کودکان مبتال به سوءتغذیه

افزایش ۵ برابری بودجه اجرای 
سند ملی سالمندان

خبر

خبر

خبر

محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه 
صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی ویا منابع فقهی معتبر )در صورت نبودن قانون( قطعی 

نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد.
رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه در نشست شورای عالی قضایی درباره رعایت حقوق متهمان از روسای کل 
دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی از جمله بازداشت متهمان، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام 
دستگیری، بازرسی از منزل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، 

کمترین آسیب و لطمه ای به حیثیت متهمان و خانواده آنها وارد نشود.

رنا
: ای

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان هرمزگان برآورد کرد: 
بارش های سیل آسای اخیر حدود 85 
میلیارد ریال خسارت به آثار تاریخی این 
استان وارد کرده است.  به گزارش ایسنا، 
سیل 14 استان کشور را درگیر کرده و قربانی 
هم گرفته است. وضعیت آثار تاریخی در این 
استان ها نیز وخیم گزارش شده است. در 
جنوب سیستان و بلوچستان، بخش زیادی 
از قلعه تیس نابود شده است. در استان 
هرمزگان نیز بیشتر قلعه های تاریخی بر اثر 

باران های شدید خسارت دیده اند.
سهراب بناوندـ  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان 
ـ پس از پایش های اولیه، میزان خسارت 
واردشده به آثار تاریخی این استان را بر 
اثر بارش های اخیر فعال حدود 85 میلیارد 
ریال برآورد کرده است. به گفته او، هشت 
اثر تاریخی استان هرمزگان به دلیل جاری 
شدن سیالب، آسیب و خسارت  دیده اند. 
بناوند گفت: آثار تاریخی شهرستان میناب، 
از جمله قلعه »هزاره«، قلعه »گوربند« و 
قلعه »کردر« و قلعه »مغویه« در شهرستان 
بندرلنگه بر اثر باران های سیل آسا آسیب 
 دیده است. در شهرستان بستک هم به 
قلعه و حمام »خان« خسارت وارد شده 
است. قلعه پرتغالی های جزیره هرمز و قلعه 
»کمیز« در رودان نیز در بارندگی های اخیر 
دچار آسیب شده اند. او افزود: این آسیب ها 
بین 5 تا 5۰ درصد بنا بوده که بیشترین 
آسیب هم به قلعه »مغویه« و قلعه »خان« 
وارد شده است. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان 
همچنین گفت: برای مرمت این آثار به 
میزانی که به آن ها خسارت وارد شده، اعتبار 
نیاز است. باران به این آثار تاریخی به ویژه 
قلعه مغویه بندر لنگه و حمام و قلعه خان 
بستک درحالی خسارت وارد کرده است که 
پیش تر، بارها درباره نیاز این آثار به مرمت 
فوری هشدار داده شده بود. برخی از آثار 
تاریخی استان های جنوبی و غربی کشور 
نیز که در بارندگی های قبلی دچار آسیب 
شده اند هنوز مرمت نشده اند و باقی مانده آن 

بناها همچنان در خطر تخریب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: برای 
حل مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی 
آماده کمک به وزارت میراث فرهنگی، 
به  و صنایع دستی هستیم.  گردشگری 
گزارش  ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری در جلسه )چهارشنبه ۲4 
آذر( هیات دولت دستورات موکدی برای 
حل مشکالت حوزه صنایع دستی صادر کرد 
و قرار شد با محوریت عزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اسماعیلی  محمدمهدی  هماهنگی  و 
و حجت اهلل عبدالملکی وزیران فرهنگ  و 
ارشاد اسالمی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی و 
هنرهای سنتی پی گیری شود. در همین 
چارچوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
پاسخ به خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره بیمه 
هنرمندان صنایع دستی و هماهنگی میان 
سه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: این 
موضوع را وزیر میراث فرهنگی )سید عزت اهلل 
ضرغامی( در دولت دنبال می کند، البته با 
اقتضائاتی هم مواجه هستند. ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
پیش تر گفته بود: یکی از مهمترین مشکالت 
فعاالن صنایع دستی مساله بیمه است که در 
حال حاضر برخی بیمه شده و برخی دیگر در 
نوبت بیمه قرار دارند، در تمام جلسات اداری 
سطح باال موضوع و مشکالت این حوزه مطرح 
و بررسی می شود رییس جمهوری هم در 
جلسه هیات دولت برای پیگیری این موضوع 
دستور جدی دادند اما هنوز به دلیل اینکه 
اعتبارات تعریف نشده شاهد حرکت روشنی 
نبوده ایم، اما قطعاً این مشکل برطرف خواهد 
شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، در سال 
1۳88 قانون بیمه قالی بافان و صنعتگران 
صنایع دستی شناسه دار به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید که دولت باید به عنوان 
کارفرمای صنعتگران منفرد، آنها را بیمه کند 
که براساس آن تا تابستان امسال، حدود 41 
هزار نفر صنعتگر صنایع دستی تحت پوشش 
بیمه این قانون قرار گرفتند. همچنین 4 هزار 
نفر از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی 
کشور تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان 
و روستاییان و عشایر قرار  داشتند و سال 
گذشته هم با موافقت دولت  15۰ هزار نفر از 
هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی مشمول 

پوشش بیمه ای این صندوق شده اند.

تهران- ایرنا- نخستین روز از سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار 
آسمانی با میزبانی از 5 نمایش خیابانی و ۳ نمایش رادیویی همراه 
خواهد بود. به گزارش خبرنگار تئاتر ایرنا، شنبه )18 دی ماه(، همزمان 
با نخستین روز از سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در 
بخش تئاتر خیابانی نمایش های »مضیف« به نویسندگی محمدرضا 
حیدری و کارگردانی مشترک محمدرضا حیدری و رضا طالبی از کرمان 
ساعت 1۰، »روزگار سرد« به نویسندگی امیر زارع زاده و کارگردانی 
سمیرا سلیمانی از سقز ساعت 11، »کربالی آب« به نویسندگی علی 
بیداوسی و کارگردانی مشترک علی بیداوسی و سولماز محمدی از 
الهیجان ساعت 1۲، نمایش »اونی که باید باشه نیست« به نویسندگی 
آرزو بهرامی و کارگردانی مهدی روزبهانی از تهران ساعت 15 و »مدافع 
آخر« به نویسندگی محمد قاسمی و کارگردانی احمد جعفری از تهران 
ساعت 1۶ در میدان گنجعلی خان )داوری( به مخاطبان ارائه خواهد شد.

آغاز جشنواره تئاتر سردار آسمانی با 8 نمایش خیابانی و رادیو تئاتر
همچنین گلزار شهدای کرمان نیز در روز 18 دی ماه مصادف با نخستین 
روز از سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی ساعت 1۰ میزبان 
نمایش »مدافع آخر« به نویسندگی محمد قاسمی و کارگردانی احمد 
جعفری از تهران و ساعت 11 میزبان نمایش »اونی که باید باشه نیست« به 
نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی مهدی روزبهانی از تهران خواهد بود.

آغاز جشنواره تئاتر سردار آسمانی با 8 نمایش خیابانی و رادیو تئاتر
بنا به اعالم سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی؛ همچنین 
در نخستین روز از اجرای رادیو تئاتر های سومین جشنواره سراسری 
تئاتر سردار آسمانی روز 18 دی ماه نمایش رادیویی »قاسم آباد« به 
نویسندگی علی حسینقلی زاده و کارگردانی سعید اکبرزاده ساعت 
14، نمایش رادیویی »معمای شام« به نویسندگی مصطفی جعفری 
و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان ساعت 1۶ و نمایش »دلدار« به 
نویسندگی و کارگردانی شیرین سپهراد از تهران ساعت 19 در مجموعه 

تئاتر شهر کرمان به مخاطبان ارائه می شود.

آغاز جشنواره تئاتر سردار آسمانی 
با ۸ نمایش خیابانی و رادیو تئاتر

۸۵ میلیارد ریال 
خسارت سیل به آثار 

تاریخی هرمزگان

وزیر فرهنگ: 
آماده کمک برای حل 

مشکل بیمه هنرمندان 
صنایع دستی هستیم

پیمان معادی سینماگر ایرانی به عنوان داور جشنواره بین المللی فیلم 
ساندنس آمریکا انتخاب شد. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی 
جشنواره فیلم ساندنس، پیمان معادی بازیگر، نویسنده و کارگردانی 
ایرانی به همراه »چلسی بارنارد« و »ماریل هلر« داوران بخش فیلم های 
مسابقه فیلم های بلند آمریکایی جشنواره فیلم ساندنس هستند.  در 
معرفی پیمان معادی به عنوان یکی از داوران جشنواره آمده است: »پیمان 
معادی یکی از مهم ترین بازیگران، فیلمنامه نویسان و کارگردانان ایرانی-
آمریکایی فعال است. او بیشتر به خاطر بازی در فیلم برنده جایزه اسکار 
»جدایی« و همچنین فیلم های »درباره الی« از ساخته های اصغر فرهادی 
شناخته می شود. معادی برای بازی در فیلم »جدایی« برنده خرس 
نقره ای بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم برلین شد. فیلم ایرانی »متری 
شیش و نیم«، »شیفت شب«، »کمپ ایکس-ری«، »۶ زیرزمینی« و 
»1۳ ساعت« از دیگر فیلم های اخیر او هستند. او همچنین در دو سریال 

»آن شب« و »وست ورلد« شبکه HBO نیز نقش آفرینی کرده است. 

 پیمان معادی داور جشنواره »ساندنس« 

ایـن شـاعر طنزپـرداز در گفت وگـو بـا ایسـنا 
درخصـوص نمـود مقولـه مهاجـرت در ادبیـات و 
خصوصا شـعر و ادبیات طنز اظهار کرد: چه در شـعر 
و چه در طنز، باید یادمان باشـد که طنز یک وسـیله 
حقیقت یاب اسـت؛ هر جـا کـه درد، دوری، هجران، 
پلیـدی، پلشـتی و... وجـود دارد، طنـز اولین کسـی 
اسـت که در آن جا حاضر می شـود. مهاجرت در دین 
و ادبیات ما همیشـه بوده و یکی از سـوژه های جذاب 
ادبیـات فارسـی اسـت. وقتـی سـعدی می گوید که 
»ای ساربان آهسـته ران کآرام جانم می رود/ وآن دل 
که بـا خود داشـتم بـا کاروانم مـی رود«، ایـن آمال و 

آرزوهـای سعدی سـت کـه دور می شـود.
او افـزود: تعریـف وطـن در بیـن مـا ترک زبان هـا، 
بیاتـی معروفـی اسـت کـه می گویـد کشـورهای 
سـرزمین های غریبـه و بیگانـه بـرای گردش، سـیر 
و سـیاحت خوبنـد امـا بـرای مـردن وطـن خـوب 
اسـت. برای همیـن، دوری از وطـن همیشـه همراه 
بـا درد و  زاری درونـی اسـت که شـاعران بـه خوبی 
بـه آن پرداخته انـد. از رودکـی تـا امـروز این سـوژه 
بـوده و خواهـد بـود، چرا کـه بشـر همیشـه در حال 

مهاجـرت اسـت.
اکسـیر بـا بیـان این کـه هجـرت و تغییـر آمده اند تا 
به انسـان درس جدیدی برای زندگـی بدهند، گفت: 
بـا تغییر وطـن بـرای اهـداف عالیه آشـنا هسـتیم و 
می دانیـم کـه چگونـه این سـفر انسـان را می سـازد 
و بـه آرزوهایـش می رسـاند. به قـول دکتر شـفیعی 
کدکنی، در شـعر معروف »گون از نسـیم پرسـید«: 
»سـفرت به خیر! اما، تو و دوسـتی، خـدا را/ چو ازین 
کویِر وحشـت به سـالمتی گذشتی/ به شـکوفه ها به 

باران/ برسـان سـالِم ما را«.
ایـن شـاعر در ادامـه و بـا بیانـی طنـز اظهـار کـرد: 
بارهـا خواسـته ام مهاجـرت کنـم، امـا ملیحـه جلـو 
مـن را گرفتـه اسـت و گفتـه »تو رو خـدا نـرو، چون 
کرایه شـو نـداری« و ایـن بدبختـی مـا طنزنویسـان 
اسـت که حتی سـیر انفس کـه می کنیم برای سـیر 
آفاق پولـی نداریـم. مـن در تمـام عمر فقـط یک بار 
بـا ملیحـه هجـرت کـردم، آن هـم بـه همـت خانـه 
شـاعران بود که ما را بـه ترکیه بردند. حـدود 1۰ روز 

در آن جـا توانسـتیم دنیای دیگـری را ببینیـم و من 
امیدوارم که تمام شـاعران یـک بار با همسران شـان 
از خانـه خـارج شـوند و بفهمنـد مهاجـرت بـرای 
گـردش، سـیاحت و خوشـی عالـم دیگـری دارد. 
امـا وقتـی روزانـه خبرهـای تلخـی را از مدیترانـه، 
ایتالیا، یونـان و ترکیه می شـنویم، طنـز از ذهن مان 
می پـرد. مـن غمگین تریـن پرنـده ایـن دشـت 
خامـوش می شـوم، وقتـی می بینـم یـک کـودک 
کرد یـا یک دختـر ایرانی یا یک انسـان شـریف از هر 
جای جهـان مجبور شـده بـرای یافتـن کار، آزادی، 
دلخوشـی و آرزوهایش از کشـورش بیـرون بزند. ای 
کاش تمـام هجرت هـا بـرای تحصیل، ادامه خوشـی 

و ... باشـد. 
او همچنیـن بـا بیـان این که چـون طنزپرداز اسـت، 
مجبور اسـت تلخـی را بـه طنـز تبدیل کنـد، گفت: 
همیشـه نمی توانیـم حرف هـای مسـتقیم را بزنیـم 
چـون تاثیـری نـدارد. امـا طنزپـرداز از یـک زاویـه 
غیرمسـتقیم بـه ایـن سـوژه انسـانی نـگاه می کنـد 
و فالکت هـای مهاجریـن و مشـکالت راه را بـه نحـو 
احسـن نشـان می دهد. شـاعران مـا – چه شـاعران 
جوان و چه شـاعران پیشکسـوت – هم همگی بارها 

بـرای مهاجـرت شـعر سـروده اند.
اکبـر اکسـیر در عین حـال بیـان کـرد: اصـال وقتی 
کلمـه مهاجـرت را می شـنویم، می دانیـم کـه فـرد 
تـرک وطـن کـرده و حتمـا در وطنـش بـه او خوش 
نگذشـته و بـه آرزوهایـش نرسـیده اسـت. مثـل 
دانشـجویان و مغزهـای متفکرمـان کـه بارهـا بـه 

عنـوان فـرار مغزهـا از کشـور خـارج شـده اند.
سـراینده »مارمولک هـای هاچ بـک« افـزود: سـال 
گذشـته، همین وقت ها می خواسـتم از کشور خارج 
شـوم. مثال از سـمت باکو تا مسـکو بروم. امـا ملیحه 
بـه مـن گفـت کـه تـو در پـروژه فـرار مغزهـا جـای 
نمی گیری؛ بـرای این کـه مغز نـداری. و مـن واقعا از 
ایـن  هـوش ملیحه تعجـب کـردم. راسـت می گفت، 
اگـر مـن مغـز داشـتم کـه نمی خواسـتم به روسـیه 
بـروم. اقال بـه چیـن می رفتم. چون کشـوری اسـت 
کـه اکنـون تمـام آشـنایی و وسـایل خانـه و زندگی 
ما بـه آن وابسـته اسـت. چیـن حتـی در ادبیـات ما 
طـوری نفـوذ کـرده کـه وقتـی مـن می خواهـم در 
هـر زمینـه ای شـعر بگویـم، یک پـای آن بـه جنس 

چینـی می خـورد.

اکسـیر بـاز هـم بـه طنـز گفـت: در خصـوص 
نـه مـا، مهاجرتـی کـه تـا  مهاجـرت عزیـز دردا
امروز بـرای مـن لذت بخـش بـوده، مهاجـرت یک 
ایرانـی »شـریف« به نـام آقـای خـاوری بـود که با 
سـه هزار میلیـارد تومـان بـه کانـادا رفـت و گفـت 
کـه چشـم تان کـور! ایرانـی این اسـت. و ایـن پول 
بـادآورده طـوری مـا را سـرافزار کـرد کـه ایرانـی 
در هـر کشـوری، مخصوصـا کشـورهای دشـمن 
اصـال جایـگاه ویـژه ای دارد. االن همـه کشـورها 
می گوینـد کـه »تـو رو خـدا کمـی پـول بردارید و 
فـرار کنیـد و بیاییـد این جـا«. افـراد دیگـری هـم 
هسـتند که در این جـا از حـق، حقیقـت، ریاضت و 
پارسـایی حـرف می زننـد امـا وقتی مـا عکس های 
عـروس و دامـاد و فرزندان شـان را در کشـورهای 
دیگـر می بینیـم، انـگار واژه مقـدس مهاجـرت را 
تفسـیری تـازه کرده انـد. در حالـی کـه مـن هنوز 
نتوانسـته ام نیازهـای اولیـه ملیحـه را بـرآورده 
کنـم، چطور ممکـن اسـت در گمرکات این کشـور 
چنیـن اتفاقاتی بیفتـد؛ قاچاق های میلیـاردی و ... 
همـه این هـا از بدشانسـی مـا شـاعران و خصوصـا 
طنزپـردازان اسـت. حـاال اگـر یـک طنزپـرداز 
بیچاره، بدبخـت و فلک زده ای یکی از این سـوژه ها 
را در جمعی بخوانـد، فورا به او مـارک ضدانقالب و 

خائن زده می شـود. امـا طنزپـردازان تنها کسـانی 
هسـتند که نمی تواننـد خائن باشـند، شـغل آن ها 
افشـای ریـاکاری، فسـاد، دزدی و خیانـت اسـت.

ایـن شـاعر طنزپـرداز همچنیـن خواسـتار شـد: 
خواهـش می کنـم بـه طنزپـرداران ایرانـی فرصـت 
بدهیـد.  یـک قـوه »طنزیـه« هـم در کنـار قـوا قرار 
دهیـد چـرا کـه طنزنویسـان چشـم بیـدار جامعه و 
دوربین هـای بسـیار دقیقـی هسـتند کـه می توانند 
تمـام فسـاد را افشـا کننـد. اگـر بـه طنزپـردازان 
فرصـت افشـا داده شـود، آن موقـع معلوم می شـود 
که هیـچ یـک از شـاعران، نویسـندگان و هنرمندان 
خائـن نبودنـد. خائـن آن مسـئوالنی بودنـد کـه بـا 
نام انقـالب بـرای خودشـان کیسـه دوختنـد. البته 
یادمان باشـد ایسـنا همیشـه مدافع حـق و حقیقت 
بـوده و امیـدوارم بـا ایـن خبرهـا روزی برسـد کـه 
»مهاجـرت«، شـیرین ترین واژه ایـران باشـد. افـراد 
بـرای ادامـه تحصیل مهاجـرت کننـد یا مثـل آقای 
رامبد جوان برونـد تا فرزندشـان را به دنیـا بیاورند و 

آن جـا گریـن کارت دیگـری بگیرنـد.
اکبـر اکسـیر در پایـان بـا بیـان این کـه باید دسـت 
طنزپـردازان، شـاعران و هنرمنـدان را بوسـید و بـه 
آن ها احترام گذاشـت، ابراز امیدوار کـرد تا مهاجرت 

معنـای منفـی خـود را از دسـت بدهد.

لذتمهاجرتیكایرانی»شریف«بهنامآقایخاوری!
اکبر اکسیر که مهاجرت را یکی از سوژه های جذاب ادبیات فارسی می داند، با بیانی طنز می گوید: مهاجرتی که تا امروز برای من لذت بخش 

بوده، مهاجرت یک ایرانی »شریف« به نام آقای خاوری بوده است!

گزارش
ایسنا

سنا
: ای

س
عک

معـاون آمـوزش و مشـارکت های مردمـی 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا اشـاره 
بـا  اینکـه محیط زیسـت حـوزه ای  بـه 
جذابیت هـای خوب رسـانه ای اسـت، گفت: 
رادیـو در ایـن زمینـه بسـتر خوبـی اسـت. 
اگر موضوع حفاظـت از محیط زیسـت را در 
جامعـه نهادینـه کنیـم، زیان هایی کـه االن 
مشـاهده می کنیم را جبـران خواهیـم کرد.

به گـزارش ایرنـا از سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت، نـوراهلل مـرادی در دیـدار بـا مهدی 
شـهاب تالـی مدیـر رادیوهـای پیـام و آوا، 
محسـن نقی لـو مدیـرکل روابـط عمومـی 
و امـور رسـانه و کارشناسـان آمـوزش 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کـه در 
دفتـر معاونـت آمـوزش و مشـارکت های 
مردمـی ایـن سـازمان برگـزار شـد، اظهـار 
داشـت: محیط زیسـت یـک حـوزه  رسـانه 
محور با جذابیت های رسـانه ای خوب اسـت 
و در عین حـال بـا توجـه بـه رویکـرد جدید 
دولـت مردمـی نسـبت بـه محیط زیسـت 
کـه بـر بحـث آمـوزش و اطالع رسـانی در 
این زمینـه تأکید کردنـد اگـر بتوانیم بحث 
حفاظـت را در جامعه نهادینـه کنیم خیلی 
از زیان هایـی کـه االن مشـاهده می کنیم را 

جبـران خواهیـم کـرد.
وی افـزود: یکـی از دغدغه هـای اصلـی 
ریاسـت سـازمان از دسـت رفتن زمان برای 
پیشـگیری از زیان هایـی اسـت کـه متوجه 
محیط زیسـت و طبیعت می شـود. مـا نباید 
تعلـل کنیـم. زیان هـا و خسـارت هایی کـه 
به محیط زیسـت وارد می شـود در بسـیاری 
مـوارد جبران ناپذیـر اسـت لذا نباید دسـت 
روی دسـت گذاشـت تـا ایـن مواهـب الهی 
دچـار لطمـات و آسـیب های متعدد شـود، 
باید در حفاظت از محیط زیسـت شتاب کرد 
و به موقـع عمل کرد. مسـئولیت سـنگینی 
بر عهـده مـا قـرار دارد، نسـل آینده نیـاز به 
مراقبت های مـا از طبیعت و محیط زیسـت 
دارنـد و نبایـد دچـار غفلت شـویم. مـرادی 
عنـوان کـرد: از آنجا کـه می دانم برای شـما 
بزرگـواران هـم محیط زیسـت یـک دغدغه 
اسـت و همچنین دوسـتان و همـکاران من 
که راغب هسـتند تالش می کنند و سـالیان 
سـال در این حوزه زحمت کشـیدند و بعضاً 
بستر مناسـب برای ارائه  زحماتشـان فراهم 
نبـوده، پـس ایـن جلسـه را بـا فـال نیـک 
می گیریـم و شـکل گیری ایـن هم افزایـی 
می توانـد بسـیار موثـر واقـع شـود. نهادینه 
شـدن این فرهنگ در جامعـه فرصت خوبی 

بـرای محیط زیسـت اسـت و مـا می توانیـم 
در ایـن دوره و در ایـن برهـه تاریخـی در 
کشورمان با همکاری شـما به خوبی خدمت 

کنیـم.
مـردم مـا همچنـان بـه رادیو وفـادار 

هسـتند
محسـن نقی لـو مدیـرکل روابـط عمومی و 
امور رسـانه سـازمان حفاظت محیط زیست 
هـم در این جلسـه عنـوان کـرد: رادیـو پیام 
از لحـاظ اثرگـذاری جـزو کانال هایی اسـت 
کـه می تواند بـه همـه حوزه هـا ورود طالیی 
داشـته باشـد. مسـاله ایـن اسـت که سـواد 
رسـانه ای ما در حـوزه محیط زیسـت چقدر 
اسـت، کجا هسـتیم و کجا می رویـم. هدف 
این اسـت که در ایـن زمینه افزایـش آگاهی 
و اطالع رسـانی داشـته باشـیم و مردم ما در 
حـوزه محیط زیسـت داناتـر شـوند و بـرای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف از همـه فرصت هـا 
اسـتفاده می کنیم. ضریب نفوذی کـه رادیو 
پیـام دارد و همچنیـن برنامه هـای اثربخش 
ایـن رادیـو بـرای مـا قابل احتـرام اسـت. از 
طرفی مردم ما همچنان به رادیـو وفادار بوده 
و افـراد بسـیاری بخصـوص مدیـران دولتی 
مخاطـب رادیوهای پیـام و آوا هسـتند.   وی 
افـزود: رادیـو رسـانه ای اسـت کـه همه جـا 
حضـور دارد، پارک، خانه، محل کار، وسـایل 
نقلیه و...، این رسـانه جزو ۳ کانال برتر اسـت 
و از طرفی در محیط زیسـت هم ظرفیت های 
رسـانه ای مناسـبی وجـود دارد کـه باعـث 
می شـود بتوانیم تعامل خوبی داشته باشیم  

و امیدواریـم کـه ایـن تعامل شـکل بگیرد.
رادیـو آمـاده همـکاری بـا سـازمان 

اسـت  محیط زیسـت 
مهـدی شـهاب تالی مدیـر رادیوهـای پیـام 
و آوا هـم در ایـن دیـدار گفـت: رادیـو آوا 
پرمخاطب تریـن شـبکه اسـت. رادیـو پیـام 
هم بـه همین صـورت در حوزه خبررسـانی، 
دارای طیـف  اطالع رسـانی، موسـیقی 

گسـترده ای از مخاطبـان اسـت.
مدیـر رادیوهـای پیـام و آوا افـزود: از ایـن 
همـکاری اسـتقبال می کنیـم. در بحـث 
اطالع رسـانی می توانیـم تعامـل خوبـی 
داشـته باشـیم  و عـالوه بـر ایـن اگر بـه یک 
جمع بنـدی برسـیم می توانیـم برنامـه ای 
بـا یـک اسـم و عنـوان خـاص بـا آیتم هـای 
محیط زیسـت انسـانی، دریایـی، طبیعـی 
را اضافـه کنیـم. شـهاب تالـی عنـوان کرد: 
به عنـوان رسـانه ملـی وظیفـه سـازمانی 
بیـن  پیـام  کـه  می دانیـم  خودمـان 
مـردم و مسـئولین منتقـل شـود. اگـر 
مباحثـی همچـون آمـوزش، هشـدارهای 
محیط زیسـتی، اطالع رسـانی، توصیه هـای 
کارشناسـی، به صـورت موجـز و جـذاب در 
زمان هـای یک دقیقـه ای از طـرف سـازمان 
شـود  آمـاده  محیط زیسـت  حفاظـت 
و در اختیـار ایـن واحـد قـرار گیـرد مـا نیـز 
می توانیـم ۲ تـا ۳ آیتـم بـا یـک عنـوان 
مشـخص تولیـد کـرده و در طـول روز 
پخش کنیـم و همچنیـن بازپخـش داشـته 

باشـیم.

سـریال »وضعیت سـفید« به کارگردانی حمید 
نعمت اهلل از شـبکه تماشـا به روی آنتن می رود.
به گـزارش ایسـنا، مجموعـه »وضعیت سـفید« 
نـر تاریخـی، درام بـه تهیـه کنندگـی  در ژا
محمدرضا شـفیعی و نویسـندگی هـادی مقدم 
دوسـت و حمید نعمـت اهلل از یکشـنبه، 19 دی 
ماه هر شـب سـاعت ۲1 از شـبکه تماشـا پخش 

می شـود.
»وضعیت سـفید« اولیـن بار پاییـز 13۹۰ 
در ۴2 قسـمت از شبکه سه سـیما به روی 

آنتـن رفت.
افسـانه بایـگان، ابوالفضـل پورعـرب، یونـس 
غزالـی، عبـاس غزالـی، مونـا احمـدی، رابعـه 
مدنـی، زنـده یـاد علـی سـلیمانی و عـزت اهلل 
امیرحسـین  تسـلیمی،  مهـرآوران، شـهین 
کیانـی،  لینـدا  حمیراریاضـی،  رسـتمی، 
افسـانه چهـره آزاد، اسـماعیل سـلطانیان، 
سـهیال گلسـتانی، پوراندخـت مهیمـن، سـیما 
خضرآبادی، امیر کاظمی، سـید جواد هاشـمی، 
اصغـر نقـی زاده و ... از بازیگـران ایـن مجموعـه 

هسـتند. تلویزیونـی 
داسـتان »وضعیـت سـفید« بـه هنـگام شـروع 
تهران از زمسـتان سـال ۶۶ شـروع می شود که 

اعضای یک خانـواده پرجمعیت کـه تقریبا همه 
با هم قهر هسـتند و اختالف دارنـد، برای دوری 
از حمالت دشـمن سـاکن بـاغ مادرشـان )رابعه 
مدنـی( در روسـتایی واقـع در حومه تهـران می 
شـوند. اسـتقرار خانـواده در بـاغ و همجـواری 

آنها بـا مـردم روسـتا کـه در اوج همدلی به سـر 
می برنـد، حـوادث گوناگونـی را بـرای خانـواده 
رقم مـی زنـد کـه باعـث درک آنها از مشـکالت 
یکدیگـر و ریشـه های بی اهمیـت اختالفاتشـان 

می شـود.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست:پخشسریال»وضعیتسفید«حمیدنعمتاهلل
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نقشـه محدوده، عرصـه، حریـم و ضوابط حفاظتـی و معمـاری 15 اثر 
فرهنگـی ـ  تاریخـی آذربایجـان غربـی درحالی از سـوی وزیـر میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی به اسـتاندار آذربایجـان غربی 
ابـالغ شـد کـه از ثبـت برخـی از ایـن آثـار در فهرسـت میـراث ملـی 

کشـور، بیـش از نیم قرن گذشـته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، عرصـه و حریـم ایـن آثـار در دو نامـه جداگانـه 
از سـوی عـزت اهلل ضرغامـی خطـاب بـه محمدصـادق معتمدیـانـ  

اسـتاندار آذربایجـان غربـیـ  ابـالغ شـده اسـت.
در ایـن مجموعـه کـه محـدوده حریـم و عرصـه آن هـا تعییـن و ابالغ 
شـده اسـت، آثـاری مشـاهده می شـود کـه حـدود 5۰ سـال از ثبـت 
آن ها در فهرسـت میـراث ملی کشـور می گذرد. تپه باسـتانی حسـنلو 
از آن جمله اسـت کـه در 9 کیلومتـری نقـده و حـدود 8۰ کیلومتری 
ارومیـه واقـع شـده اسـت و قدمـت آن بـه بیـش از هفـت هزار سـال 
می رسـد و در سـال 1۳44 خورشـیدی در فهرسـت آثـار ملی کشـور 

ثبت شـده اسـت.
ایـن تپه محـل کشـف جـام طالیـی حسـنلو اسـت کـه هم اکنـون در 
مـوزه ملـی نگهـداری می شـود. بـا ایـن وجـود، گمانه زنی هـا بـرای 
تعییـن محـدوده حریـم و عرصـه ایـن محوطـه تاریخـِی بـا ارزش 

از سـال 1۳9۷ آغـاز شـده کـه در سـال 14۰۰ 
بـه تاییـد وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی رسـیده اسـت. مدیـر پایـگاه 
ملی حسـنلو در فروردیـن مـاه 14۰۰ خبر داده 
کـه ایـن محـدوده از سـوی ایـن وزارتخانـه بـه 

اسـتاندار وقت ابالغ شـده اسـت. حـاال وزیـر جدیـد در نامـه ای دیگر 
ایـن محـدوده را بـه اسـتاندار جدیـد ابـالغ کـرده اسـت.

کلیسـای حضـرت مریم یـا ننـه مریـم، میـراث بازمانـده از آشـوریان 
در ایـران اسـت کـه بـه گفتـه باسـتان شناسـان و مورخـان، پـس از 
»بیت الحـم« فلسـطین دومیـن کلیسـای کهـن جهـان شـناخته مـی 

شـود.
یـن کلیسـا قبـال یـک آتشـکده زرتشـتی  در روایت هـا آمـده کـه ا
بـوده اسـت که با داسـتان سـه مـغ یـا دانـای زرتشـتی ارتبـاط دارد. 
همـان سـه موبـدی کـه بـا حرکـت سـتاره ای بـه سـمت شـرق راهی 
اورشـلیم می شـوند تـا تولـد حضـرت عیسـی مسـیح را ارج دهنـد و 
پـس از برگشـت، آتشـکده را بـه کلیسـا تبدیـل می کننـد. در برخـی 
روایت هـا آمـده کـه آن سـه موبـد در محـل ایـن کلیسـا بـه خـاک 

ند. سـپرده شـده ا

ابالغ ضوابط حفاظت 1۵ اثر به استاندار آذربایجان غربی

حریم تپه »حسنلو« بعد از نیم قرن تعیین شد!

خبر
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امیررضـا احمـدی؛ سـرانجام هفتـه گذشـته 
حکـم بازنشسـتگی علـی مـرادی، رئیـس 
فدراسـیون وزنـه بـرداری بـه او ابـالغ شـد تا 
رییس بـا سـابقه فدراسـیون پس از ۳۳ سـال 
فعالیـت، بـا صندلـی اش خداحافظـی کنـد. 
مـرادی در سـال 98 بـرای دومیـن بـار بـه 
عنـوان رئیـس فدراسـیون انتخـاب شـد کـه 
البتـه همـان زمـان در انتخابش بحث بـود اما 
او توانسـت بـه صندلـی ریاسـت تکیـه بزنـد. 
حـاال وزارت ورزش بـه او ابـالغ کـرده کـه بر 
اسـاس قانون منـع بکارگیـری بازنشسـتگان، 
مـرادی باید صندلـی اش را ترک کنـد و کلید 
اتاقـش را تحویل دهـد. اتفاقی که بـا توجه به 
ناکامـی های این رشـته در سـال هـای اخیر، 
مـی توانـد فرصتی باشـد برای نفس کشـیدن 
این رشـته و روزهای خوب را بـه آن برگرداند. 
مـرادی بعـد از بازنشسـتگی و کنـار رفتـن از 
ریاسـت فدراسـیون، متنی منتشـر کـرد و در 
آن بـه خدمات سـال هـای اخیـر و افتخاراتی 
اشـاره کرد که در دوران مدیریت او به دسـت 
آمـده. موضوعاتـی همـه آن هـا محـل بحـث 
اسـت و در ادامـه به بررسـی آن مـی پردازیم.
برکنـاری علـی مـرادی و رد پـای یک 
سیاسـی؛ وزیـر ورزش هیـچ کاره بود؟
سـابق  رئیـس  بازنشسـتگی  و  برکنـاری 
فدراسـیون وزنـه بـرداری، مـردی کـه علـی 
رغـم همـه انتقـاد هـا بـه صندلـی اش عالقه 
زیـادی داشـت، شـاید بـرای خیلـی هـا دور 
از ذهـن بـود. مـرادی در سـال هـای اخیـر 
بـا البـی هـای خـود توانسـته بـود علـی رغم 
بازنشسـتگی در فدراسـیون بمانـد و ایـن بـار 
هـم بعیـد بـه نظر مـی رسـید تـا پایـان دوره 
ریاسـتش فدراسـیون را تـرک کنـد امـا ایـن 
بـار قضیـه جـدی بـود. شـنیده هـا حاکـی از 
آن اسـت مـرادی کـه در ایـن مـدت هـم بـا 
نماینـدگان مجلـس و... البـی زیـادی کـرده 
کـه بتواند تا پایان سـال مالی)تیرمـاه( و بازی 
های آسـیایی رییـس فدراسـیون باشـد اما با 
تصمیم یک فـرد سیاسـی از فدراسـیون وزنه 
برداری کنـار رفتـه! تا جایـی که رد پـای این 
شـخص در صـدور حکـم بازنشسـتگی آقـای 
رئیس بسـیار پر رنگ بوده و حمید سـجادی، 
وزیـر ورزش و جوانـان نقـش چندانـی در آن 
نداشـته. اینکه چرا و چگونه این اتفـاق افتاده 
یـک بخش اسـت امـا بخش دیگـر ماجـرا این 
اسـت کـه ایـن رشـته اصیـل و مـدال آور که 

همیشـه یکـی از پرچمـداران موفقیت ورزش 
ایـران در میادیـن مختلـف بـوده، زخـم های 
زیادی بر تـن دارد و ایـن موضوع مـی توان به 
فال نیـک گرفته شـود تا بـه روزهـای خوبش 
برگردد.البتـه ردپـای فـرد سیاسـی مذکـور 

بیشـتر شـبیه بـه یـک  فرضیه اسـت!
وزنـه برداری زنان سـتودنی بـود اما آن 

را در بوق و کرنـا نکنید!
علـی مـرادی همیشـه از راه انـدازی وزنـه 
بـرداری زنـان، در دوره مدیریـت خود سـخن 
می گفـت. اتفاقـی که بـه دور از انصاف اسـت 
اگـر آن را انـکار کـرد چـرا کـه ایـن اتفـاق 
خوب در دوره ریاسـت مـرادی بود اما بیشـتر 
زحمـات آن بـر دوش نایـب رئیـس وقـت 
فدراسـیون، یعنـی ریحانـه طریقـت بـود. اگر 
چه این اتفاق افتـاد و بانوان توانسـتند تابویی 
قدیمـی را کنـار بزنند و بـه دنیای پوالد سـرد 
قـدم بگذارنـد اما در کنـار آن حواشـی زیادی 
هم وجود داشـت که مشـخص نشـد بـه عمد 
رخ داد یـا نـه! گالیـه هـای مربیـان و داوران 
بخـش بانـوان، فراهـم شـدن امکانـات بـه 
صـورت کامـل و اکتفـا بـه نـام وزنـه بـرداری 
زنـان و اعـزام هـای دسـت و پـا شکسـته، 
مـواردی بـود کـه باعـث شـد ایـن حـوزه بـا 
وجـود اسـتعدادهای مناسـب، آن طـور کـه 
بایـد پیشـرفت نداشـته باشـد و قطـار آن بـه 

کنـدی حرکـت کنـد.

مرادی در نامـه خداحافظی اش بـه افتخاراتی 
اشـاره کـرده بـود کـه در دوران ریاسـت او به 
دسـت آمده امـا به ایـن موضـوع اشـاره نکرد 
کـه چگونـه دوپینگ هـای متعدد، کمـر وزنه 
برداری را شکسـت و بـه آن لطمه زیـادی زد.

رستم و سهرابی که زمین خوردند
ز بزرگتریـن مشـکالت  ا بـی شـک یکـی 
فدراسـیون وزنـه بـرداری در سـال هـای 
اخیـر، بـه خصـوص از المپیـک ریو تـا توکیو، 
مشـکالتی بود کـه بـرای کیانوش رسـتمی و 
سـهراب مـرادی افتـاد. دو سـتاره درخشـان 
ورزش ایـران کـه در آسـمان ریـو بـه اوج 

درخشـش خـود رسـیدند و توانسـتند یـک 
قـاب تاریخـی را بـرای ایـران ثبـت کننـد اما 
عـدم مدیریـت صحیح فدراسـیون، و شـخص 
علـی مـرادی در راس آن، باعـث شـد تـا این 
دو سـتاره بـا افتی شـدید مواجه شـوند که در 
ژاپـن هیـچ ردی از آن هـا نبود. ایـن در حالی 
بـود کـه درسـت یـک روز بعـد از قهرمانـی 
پـن،  لمپیـک ژا لبـاخ قطـری در ا فـارس ا
سـهراب مـرادی در تمریـن رکـورد وزنـه ای 

باالتـر از او زد و نشـان داد کـه اعـزام نشـدن 
او بـه المپیک- چه حسـرتی را بـر دل کاروان 
ایـران گذاشت.داسـتانی کـه یـک بخـش آن 
بـه مصدومیـت بر می گشـت کـه اگـر آن هم 
مدیریت می شـد شـاید اتفاق هـای دیگری را 

بـرای وزنـه بـرداری ایـران رقـم مـی زد.
مصدومیت های بی پایان

 مطمئنـا در ورزش هـای سـنگینی ماننـد 
وزنـه برداری یـا کشـتی، مصدومیـت و ضرب 
خوردگـی موضوعی اسـت غیـر قابـل کتمان؛ 
امـا وقتـی ایـن مصدومیت هـا از حـد معمول 
خارج شـود، مـی تواند بـه یک معضـل تبدیل 

شـود که باید ریشـه آن را پیـدا کـرد. در یک 
یـا دو سـال اخیـر، نفـرات مختلفـی ماننـد 
حافظ قشـقایی، علی هاشـمی، علی داوودی، 
کیـا قدمـی و خیلـی هـای دیگـر در اردوهای 
تیـم ملـی مصـدوم شـدند و کارشناسـان و 
پیشکسـوتان ایـن حـوزه علـم و تمریـن های 
مربـی را عامـل آن مـی دانسـتند. اتفاقـی که 
بارهـا در تمرینـات یـا مسـابقات افتـاد و همه 
این نکته را بـه ذهن می رسـاند کـه تمرینات 
غیر اصولـی باعث شـده مصدومیت هـا تا این 
انـدازه زیـاد شـوند و وزنـه بـرداران یکی پس 
از دیگـری بـه دره مصدومیـت سـقوط کنند.

برای درد وزنه برداری درمان بیاورید
شـاید خیلـی هـا معتقـد باشـند کنـار رفتـن 
علـی مـرادی و جـاری شـدن هـوای تـازه 
در فدراسـیون وزنـه بـرداری، راه موفقیـت 
باشـد امـا ایـن تـازه شـروع ماجراسـت؛ پس 
از بازنشسـتگی رئییـس سـابق، موضوعـی که 
مـی توانـد باعـث دل مشـغولی خانـواده ایـن 
رشته شـود، تعیین سرپرسـت و نهایت رییس 
بعدی فدراسـیون اسـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه وزارت ورزش با گذشـت یک هفتـه هنوز 
سرپرسـت این فدراسـیون را منصـوب نکرده 
و مشـخص نیسـت چـه کسـی هدایـت ایـن 
رشـته پر افتخـار را بـه عهـده خواهـد گرفت. 
شـنیده ها هم حاکی از آن اسـت علی مرادی 
با البـی گری هـای خـود قصـد دارد تـا پایان 
بازی های آسـیایی در سـال آینده، در مسـند 
خـود بمانـد و پـس از آن هـم دوره ریاسـتش 
بـه پایان مـی رسـد و عمال هیـچ قدمـی برای 

تغییـر او برداشـته نشـده.

زخمهایکاریبرتنوزنهبرداری
علی مرادی بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، از ریاست فدراسیون وزنه برداری کنار رفت.

گزارش

نصیرزاده: 
نقد وزارت ورزش به فعالیت بانوان 

درست بود
رییس فدراسیون بدنســازی گفت: نگاه وزارت ورزش به فعالیت 
بانوان در بدنسازی مثبت است و می توان با حفظ چارچوب ها کار 
را جلو برد. به گزارش ایسنا، نشست خبری عبدالمهدی نصیرزاده 
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اولین دوره رقابت های 

آسیایی فیتنس چلنج، برگزار شد.
رییس فدراسیون بدنســازی، با بیان اگر ورزش امروزه تبدیل به 
صنعت شده است، گفت: مسابقات کاپ آسیا در ۶ رشته به میزبانی 
کیش برگزار می شود و کشورهای مختلف جهان در این رقابت ها 
حضور خواهند داشت و رییس فدراســیون جهانی بدنسازی نیز 
به ایران سفر خواهد کرد. مســابقات در دو بخش بانوان و آقایان 

برگزار می شود.
وی درباره تعداد شرکت کنندگان و حضور بانوان در این مسابقات 
گفت: موافقت اولیه وزارت ورزش و شــورای بــرون مرزی برای 
برگزاری این مسابقات را داشــتیم. در فیتنس چلنج بانوان نمی 
گویم ممنوع کردند اما شورای برون مرزی منوط به موافقت معاونت 
بانوان کردند و جلسه آن فردا برگزار می شود. فکر می کنم با توجه 
به دفاعیات و مجوزهای قبلی که داریم مشکلی در این زمینه وجود 
نداشته باشد. در هر صورت اگر وزارت ورزش با برگزاری رقابت های 
بانوان مخالفت کند به فدراسیون جهانی هم اعالم کرده ایم بدون 

حضور بانوان برگزار می شود.
رییس فدراســیون بدنسازی، خاطرنشــان کرد: مسابقات بانوان 
بدون حضور مردان در سالن برگزار می شود و حتی داوران نیز از 
بانوان خواهند بود و قطعا تمامی موارد در نظر گرفته می شود. تا 
این لحظه هند، عراق و سوریه اعالم حضور کرده اند و افغانستان نیز 
اعالم کرد مشکل بودجه داریم اما با آقای صالحی امیری صحبت 
کردیم که گفت وظیفه ماست که کمک کنیم تا این کشور نیز بتواند 
در این مسابقات حاضر شود. همچنین برای کشورهای قرقیزستان، 
قزاقستان، ازبکستان، ژاپن و روسیه دعوتنامه ارسال شده و فکر می 
کنم با رایزنی های انجام شده کشورهای زیادی برای حضور در این 

مسابقات به ایران بیایند.
نصیرزاده در پاسخ به این ســوال که آیا جوایز نقدی نیز در رقابت 
های کاپ آسیایی اهدا خواهد شد یا خیر، گفت: جایزه نقدی برای 
این مسابقات در نظر نگرفتیم اما اگر بتوانیم حامی مالی پیدا کنیم 

احتمال دارد به نفرات برتر نیز جوایز نقدی داده شود.
وی درباره مباحث مربوط به مخالفت وزارت ورزش با فعالیت بانوان 
در رشته های بدنســازی، گفت: به اعتقاد من نقد معاونت بانوان 
منطقی بوده است. در رشته هایی مثل مچ اندازی و پاورلیفتینگ 
بانوان با موافقت وزارت ورزش فعالیت داشتند اما مجوز کتبی برای 
این رشته ها وجود نداشت. فیتنس چلنج هم به همین شکل. خانم 
کاظمی پور این نگاه را ندارد که فعالیت بانوان ممنوع شود اما می 
گوید باید چارچوبی در این زمینه وجود داشــته باشد و بر اساس 
دستورالعمل مسابقات برگزار شود. اتفاقا معاونت بانوان بیشتر از ما 
مشتاق فعالیت بانوان است و قطعا با همکاری و مشارکت می توانیم 

به تفاهم های الزم برسیم.
رییس فدراسیون بدنسازی درباره برگزاری مجمع فوق العاده این 
فدراسیون و مباحث مطرح شــده در این مجمع، گفت: بر اساس 
دموکراسی که وجود دارد این حق طبیعی اعضای مجمع است که 
از رییسی که انتخابش کردند سوال کنند ما نمی دانیم کدام یک 
از روسای هیات ها سوال داشته اند اما معاونت قهرمانی خواستار 

برگزاری مجمع فوق العاده شد. 

پیشکسوت فوتبال پرسپولیس گفت: حذف ۲ تیم 
استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا جای 
تاسف دارد و اینکه قهرمانی در لیگ برتر بدون 
حضور در لیگ قهرمانان چه ارزشی دارد. »محمد پنجعلی« روز 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: متاسفانه اکنون مسائل 
و مشکالتی گریبانگیر فوتبال کشورمان شده است که در هیچ 
کجای دنیا وجود ندارد. کسی نمی داند قراردادها در فوتبال ایران 
چگونه بسته می شود که در نهایت همه را شکست می خوریم و 
پنجره های نقل و انتقاالتی بسته می شود و شائبه های مختلفی 
در این راستا وجود دارد. وی اظهار داشت: برگزاری مسابقات در 
سطح داخلی و لیگ به این دلیل است که بتوانیم در مسابقات 
باشگاهی نظیر لیگ قهرمانان و مسابقات ملی موفق باشیم، 
قهرمانی در لیگ برتر بدون اینکه در لیگ قهرمانان آسیا حضور 
داشته باشیم، چه ارزشی دارد؟ این شرایط مضحک و خنده دار 
است.کاپیتان سابق پرسپولیس یادآورد شد: به دلیل فشار بازی ها 
و اتفاقاتی که افتاده بود بازیکنان تا حدودی دچار افت روحی شده 
بودند اما این مساله حل شده است و همه چیز رو به راه است. از 
سویی دیگر شاگردان یحیی باهوش و با ذکاوت خوبی در زمین 
بازی به دنبال اجرای فرامین کادر فنی و رسیدن به نتایج دلخواه 
هستند و دیدیم در بازی برابر سپاهان با همین روند یک بازی 
مهم ۶ امتیازی را به سود خود خاتمه دادند و بعد از آن موفق به 

شکست تراکتور هم شدند. 

ژســت طلبکارانه بانیان وضع موجود در جمعه 
سیاه فوتبال ایران یادآور جمله »عوض شدن جای 
شاکی و متهم« در گردباد بحران ها است؛ در حالی 
که باید نسبت به شرایط کنونی در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو 
باشند. به گزارش ایرنا، یکی از پرتکرارترین کلید واژه های مردم و 
سیاسیون در چند ماه گذشته پاسخگویی »بانیان وضع موجود« 
است، این پاسخگویی به خاطر عملکردی است که موجب شده تا 
مردم در حوزه های مختلف هر روز شاهد شکل گیری یک بحران 
جدید باشند. یکی از این بخش ها ورزش، به ویژه فوتبال است، 
فوتبالی که روز گذشته پرچمداران آن )سرخآبی ها( به صورت 
رسمی از معتبرترین تورنمنت قاره کهن کنار گذاشته شدند تا 
دولت در چهار ماه نخست کاری خود شاهد یک اتفاق بی سابقه 
در ورزش پرطرفدار فوتبال باشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از 
خردادماه سال 14۰۰ به باشــگاه های ایران به ویژه استقالل 
و پرســپولیس فرصت داده بود تا با رفع مشکالت مورد نظر، 
مدارک نهایی خود را بارگذاری کنند، اما با وجود گذشت بیش 
از ۶ ماه مدارک ناقص و در نهایت سرخ آبی ها از لیگ قهرمانان 
آسیا کنار گذاشته شدند. خط قرمز AFC بر روی نام ۲ باشگاه 
بزرگ ایرانی و کنار گذاشتن سرخآبی ها از لیگ قهرمانان آسیا 
موجب شکل گیری جمعه سیاه ورزش ایران شد. شرایطی که 
برای برخی از مدیران پیشین فرصتی بود تا جای شاکی و متهم 
را عوض کنند. مسئوالنی که به جای فرار از پاسخگویی خود باید 
پاسخگوی ابهامات و سواالت مردم و هواداران در مورد این بحران 
باشند.  های ایرانی فرصت داده بود تا بتوانند ایرادهای مورد نظر 
AFC را تا شهریورماه برطرف کنند؟  چگونه آنان با علم به این 

مشکالت گامی در جهت برطرف کردن آن برنداشتند؟

پنجعلی: 
حذف سرخآبی ها از لیگ 
قهرمانان جای تاسف دارد

جمعه سیاه فوتبال ایران؛ 
وقتی جای شاکی و متهم عوض می شود

خبر

خبر

خبر

شاید خیلی ها معتقد باشند کنار رفتن علی مرادی و جاری شدن هوای تازه در فدراسیون وزنه برداری، 
راه موفقیت باشد اما این تازه شروع ماجراست؛ پس از بازنشستگی رئییس سابق، موضوعی که می تواند 
باعث دل مشغولی خانواده این رشته شود، تعیین سرپرست و نهایت رییس بعدی فدراسیون است. این 
در حالی است که وزارت ورزش با گذشــت یک هفته هنوز سرپرست این فدراسیون را منصوب نکرده و 

مشخص نیست چه کسی هدایت این رشته پر افتخار را به عهده خواهد گرفت.
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کاغذ ورزش

افقی
هوای  زمین،  جو   - چارپا  ترمز   -  ۱ 
وسیله   - همگی۲   - زمین  اطراف 
داوری، صفیر - منقار کوتاه - سخن 
بی پرده۳ - صنم، خدای دروغین - 
دو رنگی، مكر، فریب - داروی سیاه 
معطر - مرغ سعادت۴ - جد رستم 
- رستگاری - پرنده ای با پاهای بلند 
ظرف   - شاگردی   - چسبناک۵   -
بلند  كردن،  آشكار   - آزمایشگاهی 
بانگ  نزدیک،  بانگ   - آوازه۶  كردن، 

زبان  درخت   - عربی  ضمیر  چوپان، 
 - کردستان  کوههای  از   - گنجشك 
به  جنس  مذکر،  جنس،  دو  از  یكی 
آسمانی  های  فرشته   - قوی7  ظاهر 
آنفرنی  لقب  انگلیس،  خرد  پول   -
هارد اوی در NBA۸ - معبود یگانه، 
از  فیلمی   - ایزد،پروردگار  خداوند، 
و کم  نارسا   - اعتماد۹  بنی  رخشان 
 - جسمی   - مختصر  قصیر،  ارتفاع، 
تازگی و شادابی، شادابی، تازگی۱۰ - 
كیسه كش حمام - کاالی بسته بندی 
نفس  ناله،  سودای   - آغوز  نشده، 

از دل پر سوز بر آید - ماترك،  بلند، 
از متوفی به جا می ماند۱۱ - عنکبوت 
 - خطرناك  زهر  با  ای  سمی، حشره 
نیم   - آموز  دست  حیوان  شده،  رام 
شاهنامه،  مظلوم   - سگ۱۲  صدای 
كثرت،   - وجریره  فرنگیس  همسر 
معروف  دریاچه،  پرنده   - فراوانی۱۳ 
تنها می میرد -  پرنده  این  است که 
 - واله  عشق،  آشفته   - حرف  تکرار 
سخنان   - یونان۱۴  در  فوتبالی  تیم 
آگاه  دادن،  بیمار گونه - خبرها، خبر 
 - رمضان۱۵  شیرینی   - ساختن 
جنبش  ارتعاش،   - همداستان کلیله 
 - دوم  تكرار حرف   - شدید  تکان  و 

انگلیسی قلم 

عمودی
متفق،  صمیمی،   - متحد   -  ۱
بند ، ریسمان  متحدالقول - ریسمان، 
عدد  با  شیمیایی  ازعناصر   -  ۲ بند  و 
اتمی ۸۱ - آزاد و رها، افسار گسیخته 
یك  تكرار   - چریدن۳  حال  در  - گله 
حرف - بخت ازمایی  - تکرار حرف۴ 
- شهری در فارس - لقب شاپور دوم 
نعمت  و  ناز  به  تنعم،   - ساسانی۵ 
فوتبال  اتحادیه   - فام  نیل   - زيستن 
اروپا۶ - نیروها - کوچک - پیکانه - 
نمایش،  صحنه   - فرانسه7  كج  برج 
آفت غالت، رود اروپایی - دریا و بحر  
- مصیبت، آزمون الهی، از نازل شدنی 
ها - وجب۸ - اندیشه، محصول عقل 
ناپایدار،  دندان  ریختنی،  دور  دندان   -
صفتی برای دهان سخن چین - صف 
غالم  نام  خنك،  باد  شب،  نسیم   -

فیلم  بازیگران  از   - محمود۹  سلطان 
بازگشت کازانوا - قطب مثبت۱۰ - یاری 
- هنرمند نمایش سنتی روحوضی۱۱ - 
ا ز شهرام شاه حسینی - میوه  فیلمی 
رایانه  شبكه  کاغذ کاهی،   - تابستانی 

ای۱۲ - تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره و 
حساب ، گذشتن بر چیزی - ناراست 
اثر   - درهم۱۳  هابیل   - دورشدن    -
چربی -  مرکز جزایر سلیمان  - امر به 
بیهوده۱۴ - خط سیر سیارات  یافتن، 

- دیوار، قلعه و حصار - دری که خوب 
حضرت  همسر   - باشد۱۵  شده  بسته 
اعتماد   - آبگیر  تاالب،   - ابراهیم 
کردن - ضمیر اشاره، اشاره به دور، از 

برونته خواهران 

جدول شماره 1۴۴۴

کاغذ سالمت و روانشناسی

خبرخبر

سالمت جنسی بخش مهمی از زندگی 
یک مرد بدون توجه به سن و وضعیت 
اجتماعی اوست. همچنین سالمت جنسی 
از بخش های مهم و اساسی روابط زوجین 
است و به کیفیت زندگی کمک می کند. 
مشکالت جنسی در مردان بسیار شایع 
است و بر سالمت جنسی تاثیر می گذارد. 
بسیاری از مشکالت جنسی قابل درمان 
هستند. بنابراین، برای مردان ضروری 
است که این مسائل را با پزشک در میان 
بگذارند. به گزارش خبرآنالین، تعریف 
اختالل عملکرد جنسی، ناتوانی در برقراری 
یک رابطه جنسی رضایت بخش است. این 
تعریف بستگی به تفسیر هر فرد از "رضایت 
جنسی" دارد. به طور کلی، اختالل عملکرد 
جنسی می تواند بر کیفیت زندگی تأثیر 
بگذارد و مهمتر از آن، می تواند اولین عالمت 

از یک مشکل پزشکی یا روانی باشد.
انواع اختالالت جنسی در مردان

انواع مشکالت جنسی شامل اختالل در 
امیال جنسی، نعوظ، انزال و ارگاسم است. 
در برخی از شرایط ممکن است دو یا چند 
اختالل همزمان سالمت جنسی را تحت 

تاثیر قرار دهند.
مشکالت جنسی در مردان چگونه 

تشخیص داده می شوند؟
ارزیابی اختالل عملکرد جنسی با یک شرح 
حال دقیق پزشکی، جنسی و روانشناختی 
و سپس یک معاینه فیزیکی کامل شروع 
می شود. مرحله دوم )معاینه فیزیکال( را 
نباید نادیده گرفت زیرا اختالل عملکرد 
جنسی می تواند دالیل زیادی داشته باشد. 
گاهی اوقات، همسر بیمار نیز می تواند در 
ارزیابی مشارکت داشته باشد و اطالعات 
مفیدی ارائه دهد. پزشک در طی مصاحبه با 
بیمار به یک تاریخچه دقیق پزشکی، روانی و 
جنسی دست پیدا می کند. برخی از سواالتی 
که پرسیده می شوند ممکن است خصوصی 
باشد و باعث خجالتتان  شود اما توجه داشته 

باشید ارائه اطالعات مناسب ضروری است.
کدام گروه از پزشکان یا متخصصان، 
مشکالت جنسی مردان را درمان 

می کنند؟
عالوه بر اینکه متخصصان سالمت جنسی 
در رفع مشکالت جنسی نقش  دارند، 
روانپزشکان و روانشناسان هم در این 
حوزه کمک شایانی به بیماران می کنند. 
روانپزشکان و روانشناسان به ویژه زمانی 
می توانند کمک کنند که اختالل عملکرد، 
منشا روانی داشته باشد. درمان هایی که 
شناخت و رفتار را هدف قرار می دهند معموالً 

دارای نتیجه  موفقیت آمیزی هستند.

مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سالمت 
گفت: انتشار اطالعات هویتی و محرمانه 
بیمه شدگان توسط پزشکان یا در اختیار قرار 
دادن نام کاربری و کلمه عبور سامانه نسخه 
الکترونیک جرم محسوب شده و این موضوع 

پیگرد قانونی دارد.
»عبدالرحیم  وبدا،  از  ایرنا  گزارش  به 
ترابی« اظهار داشت: دسترسی به سوابق 
بیمه شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات 
پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط با 
اجازه بیمه شده و به وسیله رمز ۲ مرحله ای 
فراهم است و این اطالعات در حال حاضر 
فقط برای پزشکان نمایش داده می شود. 
وی در ادامه یادآور شد: انتشار تصویری از 
کارت واکسیناسیون وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و مشخص شدن کد ملی 
و تاریخ تولد ایشان و همچنین استفاده از 
شماره تلفن همراه بیمه شده، منجر به سوء 
استفاده یکی از پزشکان و دسترسی به 
صفحه اول اطالعات شخصی دکتر بهرام 
عین اللهی شد. این اقدام مصداق بارز 
نقض حریم خصوصی و افشای اطالعات 
و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان 
عمومی بوده و پیگیری های الزم حقوقی در 
این زمینه انجام خواهد شد. مدیر کل حقوقی 
سازمان بیمه سالمت خاطرنشان کرد: الزم 
به ذکر است که از ابتدای راه اندازی سامانه 
نسخه الکترونیک، امکان ورود کاربران با رمز 
۲ مرحله ای به منظور افزایش امنیت سامانه 
فراهم شده و کاربر پس از ثبت نام، به صورت 
پیش فرض دارای قابلیت ورود دو مرحله ای 
است. بنابراین با توجه به درخواست های 
مکرر استان ها درباره مشکالت در دریافت 
رمز ۲ مرحله ای به دلیل اختالل در بستر 
ارسال پیامک و اختالل در اپراتورهای همراه 
و مشکالت مخابراتی در برخی موقعیت های 
جغرافیایی، فرم تعهدنامه ای جهت حذف 
ورود ۲ مرحله ای در اختیار کاربر قرار 
می گیرد تا پس از اخذ تعهد، ورود فقط با نام 

کاربری و رمز عبور قابل انجام باشد.

متخصص تغذیه و رژیم درمانگر با تاکید 
لم یعنی استفاده به  ینکه تغذیه سا بر ا
یی گفت:  ز همه گروه های غذا زه ا ندا ا
برخی افراد در رژیم های غذایی، بر روی 
یا یک ماده  یی تمرکز  یک ماده غذا
غذایی را به طور کامل حذف می کنند در 
حالی که این کار عوارض بسیار جدی بر 

روی سالمت بدن ایجاد می کند.
به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده 
ایرنا، دوازدهمین بسیج ملی تغذیه سالم 
با شعار »تغذیه، کرونا، واکسیناسیون« 
و با هدف فرهنگ سازی و اصالح الگوی 
یمنی  ا سیستم  تقویت  لم،  سا تغذیه 
لم،  سا تغذیه  با  کرونا  بر  برا در  بدن 
واکسیناسیون به موقع و کاهش شانس 
ابتال به کرونا از 15 تا ۳۰ دی ماه آغاز 

شده است.
ین موضوع همین بس که  در اهمیت ا
تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با سالمتی 
انسان دارد و به معنای محدودیت های 
یی، الغر ماندن یا محروم  شدید غذا
کردن خود از غذاهای مورد عالقه نیست 
بلکه به معنای حس عالی بودن، داشتن 
نرژی بیشتر، بهبود سالمتی و تقویت  ا

روحیه است.
وی درباره میزان و نحوه جذب و کسب 
سالمتی از راه تغذیه سالم، به استفاده به 
ندازه و متناسب از گروه های مختلف  ا
غذایی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از 
بهترین شاخص ها برای سنجش تغذیه، 
وزن افراد است؛ افرادی که دارای اضافه 

وزن و چاقی هستند مبین این است که 
زیادی غذا می خورند یا تعادلی میان 
غذا و فعالیت بدنی آنان وجود ندارد. در 
حالی که باید میان میزان دریافت غذایی 
و فعالیت بدنی تعادل و توازن مناسبی 

وجود داشته باشد.
با چه منابع غذایی، انرژی مورد نیاز 

سلول های بدن تامین می شود؟
ین پرسش که با چه  وی در پاسخ به ا
نرژی مورد نیاز سلول  یی، ا بع غذا منا
های بدن تامین می شود، تصریح کرد: 
نند  یی ما ز همه گروه های غذا ید ا با
گروه نان و غالت، لبنیات، پروتئین ها، 
زه  ندا سبزیجات و میوه ها و غیره به ا
استفاده کرد اما امروزه بنا بر اطالعات 
اجتماعی  برخی شبکه های  غلط در 
و فضای مجازی، در برخی رژیم های 
غذایی، بر روی یک ماده غذایی تمرکز یا 
یک ماده غذایی را کامل حذف می کنند 

در حالی که این کار عوارض بسیار جدی 
بر روی سالمت افراد ایجاد می کند و در 
نهایت با عوارض بسیار وخیم به پزشک 

مراجعه می کنند.
به گفته این رژیم درمانگر، حذف یک 
ماده غذایی کار اشتباهی است زیرا در 
میان مراجعه کنندگان، شاهد هستیم که 
افراد با این کار از مشکالتی مانند ریزش 
مو، بیماری های پوستی، یبوست شدید 
و مسایل خیلی جدی تر رنج می برند. 
پس انتخاب های ما از گروه های مواد 
غذایی، باید از تنوع برخوردار باشد یعنی 
در گروه گوشت نباید فقط از گوشت قرمز 
ز ماهی، مرغ،  استفاده کرد بلکه باید ا
بوقلمون، حتی ترکیبات جانشین مانند 
نند  حبوبات یا پروتئین بسیار عالی ما
تخم مرغ  بهره برد زیرا هر کدام از این ها 
حاوی یکسری مواد مغذی هستند که در 

دیگری ممکن است به آن اندازه نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کلسیم یک ماده 
مغذی مهم است که بدن شما برای بسیاری از 

عملکردهای اساسی به آن نیاز دارد.
1. کلسیم در عملکرد درست بدن نقش دارد

کلسیم در بسیاری از عملکردهای اساسی بدن شما 
نقش دارد. بدن شما برای گردش خون، حرکت 
عضالت و ترشح هورمون ها به کلسیم نیاز دارد. 
کلسیم همچنین به انتقال پیام ها از مغز به سایر 

قسمت های بدن کمک می کند.
۲.بدن شما کلسیم تولید نمی کند

بدن شما کلسیم تولید نمی کند، بنابراین برای 
دریافت کلسیم مورد نیاز باید به رژیم غذایی خود 
تکیه کنید. غذاهایی که کلسیم باالیی دارند عبارتند 

از:محصوالت لبنی مانند شیر، پنیر و ماست
۳. برای جذب کلسیم به ویتامین D نیاز دارید

بدن شما برای جذب کلسیم به ویتامین D نیاز دارد. 
این بدان معناست که اگر ویتامین D کمی دارید، از 
یک رژیم غذایی غنی از کلسیم به طور کامل سود 

نخواهید برد.
4. کلسیم برای زنان اهمیت بیشتری دارد

زنان به علت بارداری و زایمان بیشتر از مردان به 
کلسیم نیاز دارند. به عالوه، چندین مطالعه نشان می 
دهد که کلسیم ممکن است عالئم سندرم پیش از 
قاعدگی )PMS( را کاهش دهد. این مطالعات نشان 
داده است که زنان مبتال به سندرم پیش از قاعدگی 

دریافت کمتری از کلسیم و منیزیم دارند.
5. مقدار توصیه شده کلسیم بستگی به سن شما 

دارد
 مؤسسه ملی بهداشت )NIH(آمریکا، می گوید 
که بزرگساالن باید روزانه 1۰۰۰ میلی گرم کلسیم 
دریافت کنند. برای زنان باالی 5۰ سال و در دوران 
بارداری و شیردهی، این موسسه روزانه 1۲۰۰ میلی 

گرم را توصیه می کند.

۶.کمبود کلسیم منجر به سایر مشکالت سالمتی 
می شود

کمبود کلسیم می تواند منجر به بروز مشکالت 
جدی سالمتی شود. در بزرگساالن، کمبود کلسیم، 
خطر ابتال به پوکی استخوان یا استخوان های ضعیف 
و متخلخلی را که به راحتی می شکنند، افزایش می 
دهد. به عالوه پوکی استخوان به ویژه در زنان مسن 
شایع است. به همین دلیل است که متخصصان 
بخش سالمت توصیه می کنند که زنان باید کلسیم 

بیشتری نسبت به مردان مصرف کنند.
۷.مکمل های کلسیم می توانند به شما در دریافت 

مقدار مناسب کمک کنند
همه افراد کلسیم مورد نیاز خود را تنها از طریق رژیم 
غذایی دریافت نمی کنند. اگر دچار عدم تحمل 
الکتوز، گیاهخواری یا فقط طرفدار محصوالت لبنی 
نیستید، ممکن است دریافت کلسیم کافی در رژیم 
غذایی برای تان دشوار باشد. مکمل کلسیم می تواند 
به افزودن کلسیم به رژیم غذایی شما کمک کند. 

کربنات کلسیم و سیترات کلسیم دو نوع توصیه 
شده مکمل های کلسیم هستند.

8.کلسیم بیش از حد می تواند اثرات منفی داشته 
باشد

هر ماده معدنی یا مغذی، باید به میزان مناسب 
مصرف شود. کلسیم بیش از حد می تواند عوارض 
جانبی منفی داشته باشد.عالئمی مانند یبوست، 
گاز و نفخ ممکن است نشان دهنده دریافت بیش 
از حد کلسیم باشد. به عالوه کلسیم اضافی ممکن 
است خطر ابتال به سنگ کلیه را افزایش دهد. در 
موارد نادر، کلسیم بیش از حد باعث رسوب کلسیم 
در خون شما می شود. این هیپرکلسمی نامیده 

می شود.
برخی از پزشکان بر این باورند که مصرف مکمل های 
کلسیم می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را 
افزایش دهد البته تحقیقات بیشتری برای درک این 
که چگونه مکمل های کلسیم بر سالمت قلب تاثیر 

می گذارد، نیاز است.

حذفواضافهخوراکیها،تهدیدیبرای۸حقیقتمهمدربارهکلسیمکههمهبایدبدانند
سالمتیدررژیمهایغذایی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت بهداشت درباره مباحث مطرح شده مبنی بر فروش کارت 
واکسن کرونا و بررسی های وزارت بهداشت در این زمینه، گفت: در 
یک مورد ۲۳ نفر دارای کارت واکسن جعلی شناسایی کردیم که در 

مقابل واکسیناسیون 1۲۰ میلیون دز بسیار ناچیز است.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رحیم نیا در نشست خبری آنالین،   
گفت: مهمترین قسمت وظیفه بنده بحث ارزیابی عملکرد است. 
اداره ما وظیفه اش به این صورت است که شکایات به ما واصل می شد 
و به آنها رسیدگی می شد و خب عمال جایگاه دفتر بیشتر رسیدگی 
به شکایات شده بود. آقای دکتر عین اللهی بیشتر تاکیدشان این 
بود که همکاری ما با دانشگاه ها به نحوی پیش برود که عمال زمینه 
برای سوءاستفاده و شکایات بعدی از بین برود که الزمه آن انجام 
ارزیابی عملکرد دقیق در دانشگاه های علوم پزشکی بود. از طرفی با 
تاکید وزیر بهداشت بدنه وزارت بهداشت نباید از این ارزیابی عملکرد 
استثنا شود و همزمان با بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، خود 
معاونت های مختلف وزارت بهداشت هم باید بررسی شود و حتی 
جناب وزیر تاکید کردند کار بازرسی از دفتر وزارتی  آغاز شود. وی 
افزود: در این راستا از کالن مناطق از افراد صاحب نظر در بدنه دولت 
و خارج از دولت استفاده کردیم تا آیین نامه ها را بروزرسانی کنیم 
و اگر بتوان در قالب نرم افزار قابل استفاده باشد. اول آیین نامه به 
دانشگاه ارسال میشود که خود ارزیابی انجام شود و بعد تیم ارزیابی 
ما می رود و احتمال دارد در اجالس روسای دانشگاه ها آیین نامه 
را معرفی کنیم. کار بعدی که کردیم، آیین نامه بازرسی است که 

مدون شده است تا به صورت شکل یافته انجام شود.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت اعالم کرد
ماجرای فروش کارت واکسیناسیون کرونا

مهم ترین مشکالت 
جنسی در مردان 

چیست؟

مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سالمت:
انتشار اطالعات 

بیمه شدگان توسط 
پزشکان جرم است
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مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به اینکه توجه به 
استانداردهای درمانی در خدمات ناباروری اولویت بیمه سالمت است، 
گفت: بیمه سالمت تا پایان سال جاری تمام هزینه ها را پرداخت می کند 
و زوجین می توانند با ارائه فاکتور نسبت به دریافت هزینه های پرداختی 
از ابتدای سال نیز اقدام کنند. به گزارش ایسنا، محمد مهدی ناصحی، 
گفت: ارائه خدمات ناباروری از سال گذشته در قانون بودجه 14۰۰ 
پیش بینی شده و برای امسال ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خدمات 
ناباروری در نظر گرفته شد. وی افزود: از دو ماه پیش تاکنون بیمه سالمت 
به صورت فعال با مراکز ارائه دهنده خدمت در خصوص درمان زوجین 
نابارور قرارداد جدید منعقد کرده یا قراردادهای گذشته مجدد تمدید 
شده است، لذا درصد باالیی از این خدمات تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار دارد.وی با اشاره به اینکه هزینه های درمان ناباروری تا ۳ نوبت در 
سال پرداخت می شود، تصریح کرد: بیمه سالمت تا پایان سال جاری 
تمام هزینه ها را پرداخت می کند و زوجین می توانند با ارائه فاکتور 

نسبت به دریافت هزینه های پرداختی از ابتدای سال نیز اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
پرداخت هزینه درمان ناباروری تا 3 

نوبت در سال توسط بیمه سالمت

به خط مشی های  چندی پیش مصوبه مربوط 
مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور 
تصویب و به دستگاه های اجرایی ابالغ شد، در این 
مصوبه بر بهره برداری پایدار با تکیه بر جلوگیری از 
تخریب، فرسایش و آلودگی خاک تاکید شد و جزو 

برنامه های نهادهای متولی در دولت قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، خاک بستری است که از هشت هزار 
سال پیش در خدمت تهیه ضروریات انسان مانند غذا 
و حتی پوشاک بوده است، تمدن های بسیاری بر 
همین اساس شکل گرفتند اما به مرور زمان و افزایش 
جمعیت مشکالتی مانند انواع آلودگی نفتی، صنعتی، 
کشاورزی، خانگی و در کنار آن فرسایش دامن خاک 
را گرفت و آن را به سمت نابودی سوق داد، آمارها 
نشان می دهد تاکنون یک سوم از خاک کره زمین 
بر اثر توسعه ناپایدار فعالیت های انسانی نابود شده 
است، با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت جهان 
تا سال ۲۰5۰ به 9 میلیارد نفر، آلودگی خاک به یک 

تهدید جهانی تبدیل خواهد شد.
طبق آخرین گزارش فائو تقریباً دو سوم تنوع زیستی 
در خاک وجود دارد که از آن غافل بودیم، ایران نیز 
در نگاه اول شاید کشوری پهناور دیده می شود اما 
زمانی که به صورت تخصصی مورد مطالعه قرار می 
گیرد می بینیم که در زمینه خاک نیز مانند آب 
محدودیت داریم، در کشور خاک مرغوبی که بشود 
در آن کشاورزی خوب انجام داد و یا رویشگاه های 
ما حفظ شوند کم داریم اگر از آنچه هم که داریم 
صیانت نکنیم در آینده نزدیک دچار مشکل خواهیم 

شد.
بر این اساس قانون حفاظت از خاک در 1۳ خرداد 
سال 1۳98 بعد از 14 سال مطالعه و تالش به تصویب 
مجلس و شورای نگهبان رسید و بعد از ابالغ الزم 
االجرا شد و در آن به موضوعات مهمی مانند تخریب، 
آلودگی و بهره برداری پایدار از خاک پرداخته شده 
است که اجرای هر کدام از آنها نیازمند تصویب 
مصوباتی در این زمینه است که چندی پیش مصوبه 
مربوط به خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره 
برداری پایدار از خاک کشور تصویب و با امضای 

معاون اول رییس جمهوری به دستگاه های متولی 
ابالغ شد.

هیات وزیران در جلسه 8 دی سال 14۰۰، به منظور 
مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور 
و کاهش تهدیدات جدی زیست محیطی جدی در 
ایران از قبیل آلودگی، فرسایش، فرونشست و قاچاق 
خاک و جلوگیری از فقدان آب و خاک و وابستگی 
کشور، خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره 

برداری پایدار از خاک کشور را به تصویب رساند.
استقرار حکمرانی مطلوب، یکپارچه و جامع منابع 
خاک در کشور، افزایش آگاهی های عمومی و 
آموزش های رسمی و غیررسمی در زمینه ارزش 
و اهمیت خاک، ارتقاء بهره وری و بهینه سازی 
روش های بهره برداری از منابع خاک در تمام 
فعالیت ها و امور زیربنایی، پیشگیری از تخریب و 
فرسایش خاک، مهار سیالب ها و تقویت آبخوان 
ها، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی خاک، احیا 
و بازسازی منابع خاک آسیب دیده، حفظ و توسعه 
پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، پیشگیری و مقابله 
با هرگونه خروج خاک از کشور و بهینه سازی مصرف 
نهاده های کشاورزی در منابع خاک، از جمله خط 
مشی های یاد شده هستند که با امضای معاون اول 

رئیس جمهوری ابالغ شد.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط 
زیست در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قانون 
حفاظت از خاک حدود سه سال پیش تصویب و ابالغ 
شد، در این قانون دو موضوع مهم مورد توجه قرار 
گرفت یکی بحث تخریب خاک که متولی آن وزارت 
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است، دوم آلودگی 
خاک است که متولی آن سازمان محیط زیست 
تعیین شده است، در قانون حفاظت از خاک آیین 
نامه های متفاوتی دیده شده که دو تا از آنها اخیرا 
مورد تصویب هیات دولت گرفت؛ یکی از آنها ماده 18 
مربوط به خوداظهاری آلودگی خاک توسط صنایع 
و آالینده های مهم در کشور است که چندی پیش 
تصویب شد، طبق این مصوبه همه واحدهای آالینده 
کشور موظفند بحث پایش خاک را  داشته باشند و 
در قالب خوداظهاری آلودگی خاکی که تحت تاثیر 
فعالیت آنها صورت گرفته را گزارش کنند و متناسب 
با آن سازمان محیط زیست هم اقداماتی که در قانون 

دیده را انجام خواهد داد.
علی مریدی افزود: مساله بعدی موضوع برنامه و 
رویکرد راهبردی است که در حوزه خاک داریم که 
در این بخش متولی اصلی آن وزارت جهاد کشاورزی 
است که مباحثی مانند فرسایش، تخریب مراتع 
و برداشت های غیر قانونی خاک یا هر مساله ای 
که موجب تخریب و افت ظاهری خاک شود دیده 
شده است که جهاد کشاورزی به عنوان متولی این 
امر باید برنامه ریزی هایی متناسب با این شرایط 

داشته باشد.
وی ادامه داد: بخش دوم حوزه آلودگی خاک است، 
یعنی تخریبی صورت نمی گیرد اما به دلیل استفاده 
از سموم نامتعارف یا فعالیت های صنعتی و معدنی 
می تواند منجر به آلودگی خاک شود که کنترل این 
بخش جزو تکالیف و وظایف سازمان محیط زیست 

است تا با متولیان این موضوع برخورد کند.
مریدی تاکید کرد: اینها جزو مصوبات قانون حفاظت 
از خاک است که طبق ماده ۲ قانون حفاظت از خاک 
دولت موظف شده این خط مشی ها را تدوین کند، 
ماده ۲ می گوید وزارت جهاد کشاورزی موظف است 
با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست خط مشی 
های مدیریت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را 

به نحوی که متضمن حفظ و ارتقاء کیفی خاک باشد 
تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد، این 
تکلیفی بود که قانون به ما داده بود و ما در واقع با 
کمک جهاد کشاورزی این خط مشی ها را تعریف 
کردیم و دو سال و نیم روی این موضوع کار کردیم 
و هفته گذشته به تصویب هیات دولت رسید و الزم 

االجرا شد. 
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط 
زیست اظهار داشت: بهره برداری پایدار از خاک 
مهمترین مساله ای است که در این مصوبه دیده شده 
و در واقع دو موضوع مهم در رابطه با خاک داریم یکی 
حفظ و نگهداری خاک است که بحث های مربوط به 
فرسایش، بهره برداری غیر مجاز از خاک مطرح است 
مثال خاک کشاورزی و مرتعی ارزشمند برای کوره 
های آجر پزی استفاده می شود، اینها در آن خط 
مشی ها دیده شده که از این به بعد استفاده پایدار از 

خاک داشته باشیم. 
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: متولی اصلی مصوبه خط مشی های 
مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور 
جهاد کشاورزی است که سازمان حفاظت محیط 

زیست هم به عنوان همکار در کنار آن قرار دارد.

بهرهبرداریپایدارازخاك
-----اولویتمحیطزیستیدولتسیزدهم
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رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت با اعالم ورود بیش از 1۷5 میلیون دز 
واکسن کرونا به سردخانه مرکزی واکسن کشور، درباره 
روند واردات واکسن با توجه به شرایط فعلی کشور، 
گفت: خوشبختانه ذخیره واکسن خوبی داریم و واکسن 
سازهای داخلی هم به ظرفیت تولیدی خوبی رسیدند 
و به نظر نمی رسد نیازی برای واردات بیشتر واکسن از 

خارج از کشور وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا دکتر محسن زهرایی ، درباره روند 
تامین واکسن کرونا در کشور گفت: بر اساس اطالعات 
ما مجموعا بیش از 1۷5 میلیون دز واکسن کرونای 
داخلی و خارجی وارد سردخانه مرکزی واکسن کشور 

شده است و حدود 8 میلیون دز دیگر هم به زودی از 
منابع داخلی تحویل خواهیم گرفت.

وی در پاسخ به ایسنا درباره وضعیت واردات واکسن به 
کشور در شرایط فعلی، بیان کرد: واردات جهت تامین 
نیاز کشور صورت می گیرد و اگر نیازی باشد باید برای 
تامین آن اقدام کرد. بنابراین باید نیازسنجی شود که 
به واکسن نیاز داریم یا خیر؟ در صورتی که نیاز داشته 
باشیم ابتدا باید دید نیازمان داخل کشور قابل تامین 
است یا خیر و اگر قابل تامین نبود اقدام به واردات 
صورت گیرد. اکنون خوشبختانه ذخیره واکسن خوبی 
داریم و واکسن سازهای داخلی هم به ظرفیت تولیدی 
خوبی رسیدند و به نظر نمی رسد نیازی برای واردات 

بیشتر واکسن از خارج از کشور وجود داشته باشد. بعید 
است نیاز به قرارداد خرید مجدد داشته باشیم مگر 

اینکه شرایطی رخ دهد که نیاز به واردات باشد.
زهرایی تاکید کرد: اولویت اصلی هر کشوری تامین 
سالمت مردم است که واکسن ها همین هدف را دنبال 
می کنند. اینکه برخی کشورها عنوان می کنند تنها 
مسافرانی که نوع خاصی واکسن تزریق کرده باشند را 
پذیرش می کنند، چندان مورد تایید سازمان بهداشت 
جهانی نیست و این می تواند مانع ترددهای بین المللی 
شود؛ اما در هر صورت این تمهید اندیشیده شده است 
که مقادیری واکسن آسترازنکا و سینوفارم به عنوان 
واکسن هایی که خیلی از کشورها آن را تایید کردند، 

برای موارد خاص داشته باشیم.
او درباره میزان واکسن های ایرانی که تحویل وزارت 
بهداشت شده است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۶ 
میلیون دز واکسن اسپایکوژن، 1۳.5 میلیون دز 
واکسن برکت و 8 میلیون دز واکسن پاستوکووک 
5 میلیون دز واکسن  یم. همچنین  تحویل گرفته ا
کووپارس و حدود ۲ میلیون  دز واکسن فخرا آماده 

تحویل است و مراحل نهایی را طی می کنند.
زهرایی در پاسخ به سوالی درباره تزریق دز چهارم 
واکسن، تاکید کرد: اگر نیازی برای این موضوع وجود 
قدام خواهیم کرد. فعال نیازی وجود  داشته باشد ا
ندارد و تمرکز خود را برای تامین و تزریق دز سوم 

گذاشته ایم. در مورد کسانی هم که رژیم واکسن سه 
دوز داشته اند )پاستوکووک( در صورت نیاز به تزریق دز 
چهارم، این موضوع متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.  تامینبیشاز1۷5میلیوندزواکسنکروناتاکنون



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
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نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول
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ایمیل تحریریه: 
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ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

۱۱۴۸ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ دی   ۱۹ یکشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فراخوان جایزه بین المللی شعر و داستان 
Award Series ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۹ اسفند ۱۴۰۰
این مسابقه توسط انجمن نویسندگان )AWP(، یک سازمان ادبی 

غیرانتفاعی مستقر در ایاالت متحده برگزار می شود. 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

 تمامی نویسندگانی که برای بزرگساالن به زبان انگلیسی می 
نویسند بدون در نظر گرفتن ملیت و مکانی که در آن زندگی می 

کنند می توانند در این رقابت شرکت نمایند.

عقرب چنگال پهن کروگلوی
این گونه عقرب بومی مناطق شمال آفریقا و خاورمیانه است. 

این عقربها به دلیل دارا بودن چنگالهای پهن و بزرگ به عقرب 
چنگال پهن شهرت دارند. این عقرب، عقربی کوچک تا متوسط است و در 

خانواده اسکورپیونیدائه  قرار می گیرد. تاکنون ۱۹ زیرگونه از این عقرب در 
 kruglovi و townsendi جهان شناخته شده است که از این تعداد ۲ زیرگونه
از ایران گزارش شده است. این گونه عقرب اولین عقربی بود که از نظر علمی 

در جهان مورد بررسی قرار گرفت. معنای نام علمی این عقرب اسکرپیو 
برگرفته از لغت اسکورپیون Scorpion  به معنای عقرب و موروس به معنای 

تیره یا مبهم است.  طول عقرب بالغ بین ۶۰ تا ۸۰ میلیمتر است و رنگ آنها 
در زیر گونه های مختلف تفاوت دارد. اغلب این گونه عقرب دارای رنگ زرد تا 
قرمز-قهوه ای هستند )چنگالها معموال قرمز-قهوه ای تیره هستند(. در بعضی 
از زیرگونه ها رنگ قهوه ای تیره تا سیاه نیز گزارش شده است. زیر گونه های 
این عقرب را میتوان بر اساس رنگ آنها طبقه بندی کرد هرچند این تقسیم 

بندی عمومیت ندارد. این گونه عقرب در مواقعی به صورت دسته جمعی 
مشاهده می شود ولی هر عقرب برای خود سوراخ مجزایی دارد.زهر عقرب 

در رده زهرهای با خطر متوسط طبقه بندی میگردد.با این حال محل گزش 
بسیار دردناک گزارش شده است. زهر این عقرب بر روی یک فرد سالم بی اثر 

است. این عقرب در مواردی از چنگال ها برای دفاع استفاده میکند و ممکن 
است از نیش استفاده نکند.هرچند که زهر این گونه دارای نوعی نیتروکسین 

ضعیف با نام ماروتوکسین است،هیچ گونه مرگ ناشی از نیش این عقرب 
گزارش نشده است.در شکافهای عمیق تخته سنگها و سوراخهای عمیق زمین 

در نواحی بیابانی یا نیمه بیابانی با پوشش گیاهی تنک قابل مشاهده است.
عالقه زیادی به حفر سوراخهای عمیق دارد.این عقرب حفار است و حفره های 

متفاوتی بر اساس نوع زیستگاه حفر میکند. سوراخ های حفر شده توسط 
عقرب بین ۲۰ تا ۷۰ سانتیمتر عمق دارند و انتهای سوراخ معموال بزرگتر 

حفر میگردد. این عقرب به هوای 
گرم عالقمند است و در زمستان 

ها از دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه به 
خواب زمستانی میرود.پراکندگی 

در استان های خوزستان، کردستان 
)بانه و سقز(،گیالن، فارس، 

آذربایجان غربی )اشنویه(، قزوین، 
تهران )کرج(، لوشان، رودبار، 

سمنان )شاهرود(، اصفهان، بوشهر، 
کرمانشاه )جوانرود و سرپل ذهاب(و 

ایالم )دهلران و ایوان(.

فراخوان
زیستمند

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

فرمانـده قـرارگاه منطقـه ای جنـوب 
شـرق ارتش گفت:امـروزه ارتـش این 
افتخار را دارد که در سرتاسـر مرزهای 
ایران از شـمال غرب تا غـرب و جنوب 
غـرب همچنیـن مرزهـای شـمال و 
جنـوب شـرق مسـتقر اسـت و تمـام 
تهدیدهای دشـمن را رصد و سـرکوب 

می کنـد .
امیـر سـرتیپ دوم امیـر غالمعلیـان 
در حاشـیه دیـدار بـا خانواده شـهدای 
ارتـش جمهـوری اسـالمی در بـم 
گفت:ارتش جمهـوری اسـالمی ایران 
یـک هـزار و ۵۹ شـهید در اسـتان 

جمهـوری  نظـام  تقدیـم  کرمـان 
اسـالمی ایـران کرده اسـت کـه از این 
تعداد ۶۰ شـهید متعلق به شهرسـتان 

بـم اسـت.
او بـا اشـاره بـه فرمـوده مقـام معظـم 
رهبری بیان کرد: شـهدا بصیـرت را به 
خوبی درک کرده و بـا حضور در جبهه 
هـای جنگ خـون خـود را نثـار آرمان 

هـای انقـالب اسـالمی کردند .
فرمانـده قـرارگاه ارتـش در جنـوب 
شـرق کشـور افـزود: ارتـش در طـول 
هشـت سـال جنـگ تحمیلـی محـور 
جنـگ بـوده اسـت و در کنـار سـپاه و 

سـایر نیروهـای بسـیجی مسـیولیت 
حراسـت و دفـع تهدیدهای دشـمن را 

برعهـده داشـته اسـت .
او ادامـه داد:اعتقـاد داریـم هـر برکتی 
نصیب ما شـده اسـت بـه برکـت خون 
شهیدان است و شـهادت واژه مقدسی 
اسـت و کسـانی در این مسـیر الی الله 
طی می کننـد حـد اعلی آن شـهادت 
اسـت که امیدواریـم خداوند شـهادت 

را نصیـب مـا هـم بفرماید.
او مـی گویـد امـروز تـالش و زحمـت 
خانـواده شـهدا کمتـر از ایثارگـری و 
فـداکاری خـود رزمنـدگان در ایـام 
دفاع مقـدس نیس و امروزه رسـیدگی 
و سرکشـی به خانـواده های شـهیدان 
جزو وظایف ارتش جمهوری اسـالمی 

اسـت.
 امیرسـرتیپ دوم غالمعلیان به همراه 
دکتر حسـین کامیاب بیمارستان امام 
حسـین)ع(منطقه ای ارتش در کرمان 
و فرمانـدار ، امام جمعـه و رییس بنیاد 
شـهید شهرسـتان بـم از ۱۰ خانـواده 
شـهید ارتش در شهرسـتان بم دیدار و 
دلجویـی به عمـل آوردنـد و همچنین 
مقرر شـد نیازمندی های ایـن خانواده 
ها توسـط ارتش جمهوری اسالمی در 

اختیارشـان قرار گیرد.

مرحله دوم مسابقات بین المللی اسکی آلپاین؛ یادبود 
شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی روز سه شنبه 

)۱۴ دی( در پیست اسکی بین المللی توچال برگزار 
شد./میزان

عکس: میزان

رنا
: ای

بع
من

ارتشتمامتهدیدهایدشمنرارصدوسرکوبمیکند

احیای منابع آبی کشاورزی مناطق سیل زده 
جنوب استان کرمان نیازمند

 ۶۶ میلیارد تومان اعتبار است

خبر

سـمیه خدیشـی| مدیرکل جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان گفت:منابـع آبی 
کشـاورزان در سـیل از دسـت رفته و ۶۶ میلیارد تومان نیاز آنی برای احیـای این منابع 
است.سـعید برخوری در جلسه ستاد پیشـگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 
به بحران اسـتان کرمان با محوریت سـیل اخیر در مناطق جنوبی اسـتان بـا بیان اینکه 
منابع آبـی کشـاورزان از چاه ها و قنوات بر اثر سـیل از دسـت رفته اسـت اظهار داشـت: 
از هفتـه آینده محصـوالت کشـاورزی در این مناطق بـه آب نیـاز دارند و اگـر منابع آبی 

اصالح نشـود محصوالتـی هم که مانده خشـک می شـود.
او با اشاره به خسـارات وارد شده در حوزه کشـاورزی در جنوب اسـتان کرمان گفت: ۶۶ 

میلیارد تومـان نیاز آنی برای احیای منابع آبی کشـاورزان در مناطق سـیل زده اسـت.
رضا فـالح مدیرعامـل جمعیت هـالل احمر اسـتان کرمان با اشـاره بـه اقدامـات انجام 
شـده در مناطق سـیل زده جنوب اسـتان کرمان اظهار داشـت: پتو، لباس گـرم و اقالم 

بهداشـتی وسـایل اضطراری مردم سـیل زده است.
او بـا بیان اینکـه یخچـال و فـرش از دیگر مـواردی اسـت کـه نیاز اضطـراری مـردم در 
این مناطق اسـت افزود: وسـایل خانه حـدود دو هـزار و ۵۰۰ خانـوار در هر شهرسـتان 

به صـورت جداگانـه تخریب شـده اسـت.
علی اکبـر سـلطانی نژاد مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمـان نیز در 
این جلسـه با اشـاره به اینکه این آمادگی وجـود دارد که عملیات بازسـازی از سـرویس 
بهداشتی در منطقه سیل زده آغاز شود گفت: منازل مسـکونی خسارت دیده شناسایی 

و آمار تهیه شـده و بـه زودی گـزارش نهایی ارائه می شـود.

 قدرت بی قدرتان
نویسنده: واتسالف هاول

ترجمه: احسان کیانی خواه
انتشارات: نو

قدرت بی قدرتان اثر واتسالف هاول،اولین 
رئیس جمهور چک است.هاول در پراگ در 

خانواده ای فرهنگی و روشن فکر به دنیا آمد که 
به طور مستقیم با اتفاقات فرهنگی و سیاسی 

چکسلواکی در ارتباط بودند و به همین دلیل رژیم 
کمونیستی چکسلواکی به هاول اجازه تحصیالت 

دبیرستانی را به او نداد.

کتاب

آگهیتجدیدمزایده)اجاره(
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان عنبرابــاد در نظــر دارد تعــداد: 5بــاب  مغــازه واقــع درشــهر عنبرآبــاد بــا  جزئیــات منــدرج در 

اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده:1404) شــماره سیســتمی ( 
بــه صــورت الکترونیکــی بــه اجــاره برســاند. 

زمان انتشار درسایت تاریخ : 1400/10/19ساعت :10صبح 
 مهلت دریافت اسناد مزایده تاتاریخ :1400/10/29 ساعت :13

تاریخ بازدید:1400/10/20 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/10/29 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/10/30ساعت : 10صبح
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/11/02

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگــزاری مزایــده صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
ــناد  ــت اس ــامل  دریاف ــده ش ــد مزای ــل فرآین ــه مراح ــد و کلی ــی باش م
مزایــده ) در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه ( پرداخــت تضمین شــرکت 
ــاکات ،  ــایی پ ــت ، بازگش ــنهاد قیم ــال پیش ــه ( ارس ــده ) ودیع در مزای
ــق  ــن طری ــامانه از ای ــتر س ــده در بس ــه مزای ــز وج ــده ، و واری ــالم برن اع

امــکان پذیــر مــی باشــد. 
2-پیشــنهاد مــی گــردد قبــل از ارائــه پیشــنهاد از موضــوع مزایــده بازدید 

ــه عمــل آورید.  ب

3- عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نام و 
دریافــت گواهــی الکترونیکــی ) توکــن ( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس 

ــل نمایند : حاص
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها ، در ســایت ســامانه 
) www.setadiran.ir( بخــش » ثبــت نــام / پروفایــل مزایــده گــر « 

موجــود اســت. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 
6- بــه پیشــنهادات مبهــم ، مشــروط ، مخــدوش ، فاقــد ضمانــت نامــه 
و پیشــنهاداتی کــه خــارج از مهلــت قانونــی ارائــه شــود ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

ــاد واحــد  ــرورش شهرســتان عنبراب 8-شــماره تمــاس اداره آمــوزش وپ
کارپــردازی 03443291916

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد

شهرستان عنبرآبادشهرستان عنبرآباد

ارز دیچیتال

خبر

خبر

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمـان گفـت: افـراد بـاالی ۱۸ سـال 
کـه نوبـت اول و دوم واکسـن کرونـا 
را دریافـت کـرده انـد بـرای دریافـت 

نوبـت سـوم ایـن واکسـن بـه مراکـز 
واکسیناسـیون مراجعـه کننـد.

سـعید صحبتـی افـزود: دریافـت نوبت 
سـوم واکسـن کرونـا بـدن را در برابـر 

سـویه امیکـرون محافظـت مـی کنـد.
او از مردم خواسـت بـا رعایـت پروتکل 
از جملـه ماسـک  بهداشـتی  هـای 
زدن از خـود در مقابـل ویـروس کرونـا 

محافظـت کننـد.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمـان بـا تاکیـد بـر رعایـت فاصلـه 
کـرد:  تصریـح  اجتماعـی  گـذاری 
اسـتفاده از ماسـک حتـی در صـورت 
رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی مورد 

تاکیـد اسـت.

مـور مجلـس رییس جمهـور بـا همراهـی  معـاون ا
ز  ا پـس  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  اعضـای 
ادای احتـرام بـه مقـام شـهدای گمنـام، نمایشـگاه 
رفسـنجان در یک نـگاه را در ایـن شهرسـتان افتتاح 

کـرد.
در ایـن نمایشـگاه شـامل ۲۰ غرفـه دسـتاوردهای 
رفسـنجان در حوزه هـای ورزشـی، ایثار و شـهادت، 
ا در سـالن شـهدای گمنـام  مطبوعـات و غیـره ر
دانشـگاه ولیعصر )عج( رفسـنجان عرضه شـده است.
این نمایشـگاه به مناسـبت هفتـه رفسنجان شناسـی 
یـن شهرسـتان بـه روز  ۱۸ دی کـه در ا و روز 

رفسـنجان نـام گرفتـه برپـا شـده اسـت.
مجلـس  مـور  ا معـاون  حسـینی  محمـد  سـید 
رییس جمهـور به همراه اعضـای کمیسـیون فرهنگی 
مجلـس و جمعـی از مسـئوالن کشـوری، اسـتانی و 
شهرسـتانی صبـح امـروز ابتـدا در گلـزار شـهدای 

گمنـام دانشـگاه ولیعصر)عـج( حضـور یافتنـد.
یکـی از شـهدای گمنـام ایـن دانشـگاه در ۲۷ آبـان 
ز اصفهـان  امسـال بـه هویـت مهـدی تحویلیـان ا

شناسـایی شـده اسـت.

افراد باالی 1۸ سال برای دریافت نوبت سوم 
واکسن کرونا مراجعه کنند

معاون پارلمانی رییس جمهور 
نمایشگاه »رفسنجان در یک 

نگاه« را افتتاح کرد

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مدیر شعبه
جنسیت: آقا و خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز

مدیریت و رهبری تیم تحت سرپرستی
آموزش پرسنل و پرزنتیشن

کار تیمی و ارائه راه حل های سریع و کاربردی
آشنایی کامل با نرم افزارهای آفیس

حداقل پنج سال سابقه مدیریت شعبه
http://jobs.poober.com اطالعات تماس: لینک

موقعیت شغلی:مهندس برق
شرایط احراز

حداقل 2-3 سال سابقه کار مرتبط
مسلط به اتوکد

ساکن کرمان ترجیحا رفسنجان

واتساپ ۰۹۰۲۵۲۷۴۵۲۰
parmis_sanat@yahoo.com ایمیل

استخدامپوبر

استخدامپارمیسصنعتدقیق


