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روزنامه اقتصادی استان کرمان

منطقه ثبت جهانی بیابان لوت شهداد نیازمند پایش تصویری است
میراث فرهنگـی،  مدیـر کل 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان با اشـاره بـه اینکه مسـاحت 
بـان لـوت در  عرصـه و حریـم بیا
کیلومتر مربـع  ر  هـزا  ۴۰ کرمـان 
اسـت گفت:»منطقـه ثبـت جهانـی 
بیابان لـوت شـهداد نیازمنـد پایش 

» تصویـری اسـت.
کارگـروه  در  لـی  فعا فریـدون 
موضـوع  بـا  اسـتان  گردشـگری 
بررسـی قابلیت هـا و توانمندی هـای 
بخش شـهداد اظهـار کرد:»بـا توجه 
به اینکـه منطقـه شـهداد از اهمیت 
گردشـگری  حـوزه  در  ویـژه ای 
یـد  با یـن  برا بنا ر اسـت  برخـوردا
ا بـرای حضـور  یط بهتـری ر شـرا

هـم کنیـم.« فرا گردشـگران 
میراث فرهنگـی،  مدیـر کل 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمان با اشـاره بـه اینکـه از ابتدای 
سـال جاری تاکنون ۲۶۸ تـور مجاز 
گردشـگری در ایـن منطقـه انجـام 
شـده اسـت افـزود:»در ایـن مـدت 
نیز ۲ تـور غیر مجـاز در ایـن منطقه 
یـی  شناسـایی و بـه مقامـات قضا

معرفـی شـدند.«
فعالـی با اشـاره بـه لـزوم راه اندازی 
درگاه ورودی منطقـه ثبـت جهانـی 
گذشـته  »سـال  گفـت:  د  شـهدا
۲۰۰ میلیـون تومـان و امسـال نیـز 
۳۰۰ میلیـون تومـان اعتبـار بـرای 
یـن درگاه تخصیـص  زی ا نـدا ه ا ا ر

داده شـده کـه نیازمنـد اعتبـارات 
بیشـتری در ایـن زمینـه هسـتیم.«

میراث فرهنگـی،  مدیـر کل 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان افزود:»بـا توجـه بـه اینکـه 
بیابـان لـوت در بیـن سـه اسـتان 
یـد  یـن با برا رد بنا ر دا کشـور قـرا
طـرح جامعی بـرای سـاماندهی این 

گسـتره طبیعـی آمـاده شـود.«
او بیـان کرد:»بـا تهیه و اجـرای این 
ز گذشـته  طـرح می تـوان بیـش ا
یجـاد زیرسـاخت های  در زمینـه ا
منیـت و همچنیـن  گردشـگری و ا
تامیـن بهداشـت و درمـان و …موفق 

عمـل کنیـم.«
فعالـی بـه انجـام پایـش تصویـری 

د  نـی شـهدا در منطقـه ثبـت جها
اشـاره کـرد و گفـت: »بـا توجـه به 
ینکـه مسـاحت عرصـه و حریـم  ا
بیابـان لـوت در کرمـان ۴۰ هـزار 
د  یجـا ا و  سـت  ا کیلومتر مربـع 
ز مهم تریـن  یـن منطقـه ا منیـت ا ا
مولفه هـای گردشـگری محسـوب 
ره کل  دا یـن ا یـن ا ا بر می شـود بنا
یـن زمینـه ورود  نـد در ا ا نمی تو
یـان خاطرنشـان  و در پا «ا کنـد.
زودی  بـه  یـم  ر ا میدو »ا  : کـرد
رشناسـی بـا همـکاری  کمیتـه کا
فرمانداری و شـورای شـهر شـهداد 
در  نیـم  ا بتو تـا  شـود  تشـکیل 
یـن منطقـه بـه  هـداف ا پیشـبرد ا

» خوبـی عمـل کنیـم.
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روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد سه   مورد پروژه بشرح ذیل در  سال1400 را به صورت  مناقصه 
عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار 
نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی 

www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
ضمنا" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه 

ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز یکشنبه  مورخ 1400/11/03  می باشد 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول   شماره1400/25589

موضوع مناقصهردیف 

پروژه آبیاری ومراقبت نهالکاری  عرصه100هکتاری کاظم آباد   شهرستان  نرماشیر1

پروژه  انجام نهالکاری وآبیاری ومراقبت  6 ماهه عرصه  100 هکتاری ریگ اسحاق آباد شهرستان  سیرجان2

پروژه مدیریت رواناب در سطح 1500 هکتار منطقه نوق شهرستان  رفسنجان3

شناسه آگهی : 1264083

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 1400/75/ع 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" تجهیز، راهبری و مدیریت ایستگاه آتش نشانی وامدادی) 
اورژانس( معدن سفیدابه و سیاه جنگل" واقع در استان سیستان و بلوچستان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
عمومی  خدمات  امور  در  شركت   5 حداقل  رتبه  با  پیمانکاری  صالحیت  دارای گواهینامه  و  شرایط  واجد  پیمانكار  به 
به  مناقصه  اسناد  اخذ  متقاضیان می توانند جهت  لذا  نماید.  واگذار  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  اداره  از  تاسیساتی  و 
از  ارزیابی تأمین كنندگان  WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه  الكترونیكی  آدرس 
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مــورخ 1400/11/16 در محــل 
موضوع  اجرای  از محل  بازدید  باشد. ضمنًا  می  تهران  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت  دفتركمیسیون 
مناقصه روز شنبه مورخ 1400/11/9 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات 

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

زنان کرمانی 
جاماندگان 

 مناصب مدیریتی

رشد رشد 5454 درصدی  درصدی 
اجاره بهااجاره بها

منطقه ثبت جهانی 
بیابان لوت شهداد 

نیازمند پایش 
تصویری است

جیرفت سنسور 
تشخیص میزان 

آالیندگی هوا ندارد
رییس اداره محیط زیست شهرستان جیرفت در رابطه با 
وجود گردوغبار و میزان آلودگی هوا در گفتگو با خبرنگار 
کرمان نو اظهار داشت:با توجه به میزان آالیندگی هوای 
شهرستانهای مجاور شاخص آلودگی هوا باال و در حد 
خطرناک است.رییس اداره محیط زیست شهرستان 
جیرفت در رابطه با وجود گردوغبار و میزان آلودگی هوا 
در گفتگو با خبرنگار کاغذ وطن اظهار داشت: با توجه 
به میزان آالیندگی هوای شهرستانهای مجاور شاخص 
آلودگی هوا باال و در حد خطرناک است.مطهر قریشی بیان 
داشت:وضعیت آالیندگی هوای شهرستان به فرمانداری 

جهت تصمیم گیری اعالم شده است.

بحر آسمانی، مدیر دفتر امور زنان و خانواده استانداری: لیستی از زنان شایسته 
برای پست های مدیریتی تهیه شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راه را باز می کند 

 تا زنان بتوانند در پستهای مدیریت ارشد و میانی خدمت کنند.

استخدام معلمان جنوب کرمان 
در اولویت قرار بگیرد

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی کرمان:

رانندگان کارت واکسن 
را در دید مسافر قرار دهند

واگذاری ساالنه
۱۲۰  فرزند خوانده 

به  متقاضیان کرمانی
خدادادی در گفت گو با کاغذ وطن گفت:» سازمان 

شهرداری ها و سازمان تاکسیرانی مصوبه ای ابالغ کردند 
که تمامی رانندگان حمل و نقل درون شهری باید نسبت به 

تزریق دوز سوم واکسن کرونا اقدام کنند و کارت واکسن 
الکترونیک خود را از سامانه دریافت کنند و در معرض دید 

مسافر نصب کنند.«

علیرضا وحیدزاده، گفت:در حال حاضر،به دلیل 
شرایط جسمی بسیاری از خانواده هر ساله شاهد 

رشد مشکل ناباروری در بین زوج های جوان هستیم.
او می گوید:از ابتدای سال ۹4تاکنون هزار کودک 

پس ازطی مراحل قانوتی به خانواده های دارای 
شرایط خوب سپرده شده اند.

۷۱ درصد 
مشترکان برق 

کرمان زیر الگوی 
 مصرف هستند

میراث   مدیر کل 
فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان کرمان با اشاره 
به اینکه مساحت عرصه و حریم بیابان 
لوت در کرمان 40 هزار کیلومتر مربع 
است گفت:»منطقه ثبت جهانی بیابان 
لوت شهداد نیازمند پایش تصویری 
کارگروه  در  فعالی  است.«فریدون 
گردشگری استان با موضوع بررسی 
قابلیت ها و توانمندی های بخش شهداد 
اظهار کرد:»با توجه به اینکه منطقه شهداد 
از اهمیت ویژه ای در حوزه گردشگری 
برخوردار است بنابراین باید شرایط بهتری 

را برای حضور گردشگران فراهم کنیم.«

صفحه۱را 
بخوانید

۷۰درصد از مناطق 
سیل زده استان کرمان 

به حالت پایدار رسید
مدیرکل مدیریت 
استان  بحران 

کرمان با بیان اینکه بیش از ۷0 دستگاه 
ماشین آالت سنگین در مناطق سیل زده 
استان در حال کار است گفت: ۷0 درصد 
از مناطق سیل زده کرمان به حالت پایدار 
رسیده است.مجید سعیدی با اشاره به 
آخرین وضعیت مناطق سیل زده استان 
کرمان و وضعیت امدادرسانی به مردم 
این مناطق اظهار داشت: روز قبل حضور 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی را در مناطق 
سیل زده جنوب استان کرمان داشتیم .او 
با اشاره به اینکه حضور رئیس جمهور در 
جمع مردم سیل زده تسکینی بر آالم و درد 
و رنج های مردم در چند روز قبل بود و این 
اولین دستاورد حضور ریاست جمهوری در 
مناطق سیل زده بود گفت:دستور رئیس 
جمهور بر تسریع امدادرسانی از دیگر 
دستاوردهای حضور رئیس جمهور در 
منطقه بود.مدیرکل مدیریت بحران استان 
کرمان با بیان اینکه روز گذشته به دلیل 
خیزش طوفان در منطقه بالگردها زمین گیر 
و امدادرسانی هوای متوقف شده بود که از 
امروز مجدداً ادامه یافت افزود:بازگشایی 
مسیرها و احداث و ترمیم سیل بندهایی 
که در سیل اخیر آسیب دیده بودند از دیگر 
دستورات رئیس جمهور در این مناطق بود.

صفحه۲را 
بخوانید
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 وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن
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سپاه برای اعزام ماشین آالت 
سنگین به مناطق سیل زده 

ریگان اعالم آمادگی کرد
جانشین ستاد هماهنگی بسیج اقشار استان کرمان گفت: سپاه 
برای اعزام ماشین آالت ســنگین به مناطق ســیل زده ریگان 

آمادگی دارد.
سرهنگ حجت اهلل پاداش در جلسه ستاد مدیریت بحران شرق 
استان کرمان اظهار داشــت: قرارگاه خدمت رســانی به مردم 

سیل زده در شرق استان تشکیل شده است.
جانشین ستاد هماهنگی بسیج اقشار استان کرمان با بیان اینکه 
در این قرارگاه تمام دستگاه ها و نهادهای انقالبی خدمت رسان 
عضو هستند گفت: در امدادرسانی به مردم نظر مسئوالن محلی 

اخذ شده است.
او با اشاره به اینکه 35 نفر از بسیجیان برای کمک به خودروهای 
در راه مانده به کار گیری شــدند که جــای تقدیر دارد افزود: 3 
هزار و 500 پرس غذای گرم بین مردم از جمله خودروهایی که 
در جاده ها مانده بودند توزیع شــد تا مسافران عبوری با مشکل 

روبه رو نشوند.
پاداش با بیان اینکه حدود 500 بسته غذایی در مراحل مختلف 
بین مردم ســیل زده به ویژه در مناطق صعب العبور توزیع شده 
است گفت: 30 گروه جهادی به شرق استان کرمان برای خدمت 
به مردم در روســتاهای سیل زده اعزام شــده و االن در منطقه 

حضور دارند.
او با اشاره به تلف شدن بخشی از دام مردم سیل اخیر عنوان کرد: 
بر اساس آمار حدود 800 راس دام سبک مردم در روستاها تلف 

شده که تنها درآمد مردم بوده و باید تامین شود.
جانشین ســتاد هماهنگی بسیج اقشار اســتان کرمان با بیان 
اینکه آمادگی آوردن ماشین آالت سنگین برای بازگشایی راه ها 
و الیروبی رودخانه ها وجود دارد که در صورت صالح دید اعزام 
می شوند گفت: ســپاه تا هر کجا که الزم باشــد در کنار مردم 
است و در مناطق ســیل زده حضور دارد تا بخشی از آالم مردم 

برطرف شود.

واگذاری ساالنه ۱۲۰ فرزند خوانده 
به متقاضیان کرمانی

سرپرست بهزیستی استان کرمان گفت: ساالنه 120 فرزند خوانده به 
خانواده های متقاضی فرزند در استان کرمان واگذار می شود.

علیرضا وحیدزاده، گفت:در حال حاضر،به دلیل شرایط جسمی بسیاری 
از خانواده هر ساله شاهد رشد مشکل ناباروری در بین زوج های جوان 
هستیم.او می گوید:از ابتدای سال ۹4تاکنون هزار کودک پس ازطی 

مراحل قانوتی به خانواده های دارای شرایط خوب سپرده شده اند.
به گفته وحیدزاده از ابتدای امسال نیز تاکنون ۷۷ کودک در آغوش 

خانواده ها جای گرفته اند و طعم پدر ومادر داشتن را چشیده اند.
او گفت:تاکنون هزارو 621 زوج با ثبت نام در سامانه فرزند خواندگی 
متقاضی دریافت سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست 
هستند.سرپرست بهزیستی استان کرمان می گوید:بیشتر خانواده ها 
تمایل به پذیرش دختر دارند،اما با توجه به شرایط پذیرش و همچنین 

تعداد زیاد متقاضی ها،خانواده مجبور به انتخاب پسر می شوند.
او گفت:تعداد دختران و پسرانی که در شیرخوارگاه های استان 
نگهداری می شوند مساوی است،اما به دلیل تقاضای فرزند دختر و 
همچنین آسیب پذیری دختران دادگاه تامل بیشتر در سپردن دختران 
به خانواده های متقاضی دارند به جز این که دختران آسیب پذیر تر 
هستند،ممکن است عضوی از خانواده کودک پیدا شود،به همین 
دلیل اولویت بهزیستی هم در سپردن فرزند به خانواده خودش است.از 
این رو می توان گفت تعداد سپردن دختران به خانواده متقاضی،کم تر 
شده،اما تعداد متقاضی ها رو به افزایش است.او گفت:بیشتر خانواده ها 
متقاضی کودکان شیرخوار هستند،منتهی با ورود متقاضیان به سامانه 
فرزندخواندگی تمام شرایط در آن ثبت شده که با توجه به سن و 
شرایط فرزند واگذار می شود.وحیدزاده تعداد کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست را حدودا 3هزار و 500 نفر اعالم کرد و گفت:با توجه به 
این که آمار بی سرپرستی و بدسرپرستی کودکان رو به رشد است،در 
حال حاضر،پذیرش کودکان بد سرپرست در مراکز بهزیستی نداریم 
بلکه حمایت آن ها مبنی بر واگذاری به خانواده های نزدیک و امداد 
بگیری کودکان است.سرپرست بهزیستی استان کرمان در خصوص 
امین موقت می گوید:امین موقت به افرادی گفته می شود که سرپرستی 
کودکی را برعهده می گیرند،اما کودک به طور ثابت در منزل فرد زندگی 
نمی کند بلکه خانواده کودک را به مهمانی،تفریح و گردش می برند و یا 
برای کودک هدیه ای می خرند،منتهی تعهدی ندارند.معموال افرادی 
امین موقت می شوند که خود هم فرزند دارند.اخیرا بهزیستی اعالم 
کرده که اگر خانواده ای فرزند دارد و تمایل به حضانت فرزندان بهزیستی 
هم دارند، این کار برای آن ها انجام می گیرد،در واقع تعداد امین موقت ها 

در کرمان زیاد نیست.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان 
گفت:با سازه های آبخیزداری ظرفیت ذخیره 
2 میلیون متر مکعب سیالب در  سازی ۷6/

سطح استان فراهم شده است.
مهدی رجبی زاده، گفت:در استان کرمان با داشتن حوزه های 
وسیع سیل خیز با مساحت حدود 6/10 میلیون هکتار همواره 
شاهد جاری شدن سیالب های متعدد و ایجاد خسارت های 
مالی و بعضا جانی بوده ایم، به طوری که از سال 13۷0 تاکنون 
بالغ بر 600 مورد سیل در استان به وقوع پیوسته که از این 

تعداد 160 مورد دارای خسارت بوده است.
به گفته او با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر استان، اجرای 
پروژه های آبخیزداری و پخش سیالب ضروری است. در 
همین خصوص از سال 13۷0 تا سال 13۹۹ بیش از 8 هزار 
مورد سازه های خاکی، سنگ ومالت، گابیون و خشکه چین 
با هدف کنترل سیل، حفظ زیرساخت ها، کاهش فرسایش 
خاک و تغذیه سفره های آب زیرزمینی در سطح استان 
اجراء شده است که این سازه ها با توجه به مخازن ایجاد 
شده پتانسیل الزم برای کنترل بیش از 126 میلیون متر 
مکعب سیالب در سطح استان را فراهم کرده اند.رجبی زاده 
می گوید:کنترل سیالب با کمک سازه های احداث شده این 
امکان را ایجاد کرده است که میزان 2/۷6 میلیون متر مکعب 
از حجم سیالب ها کنترل و به سفره های آب زیرزمینی نفوذ 
کرده که در نتیجه باعث افزایش آب دهی چشمه ها، چاه ها و 

قنوات شده است.
او گفت:با توجه به واقع شدن استان در منطقه خشک ونیمه 
خشک و همچنین کاهش بارندگی ها و بروز خشکسالی های 
اخیر کنترل روان آب های سطحی می تواند کمک بزرگی در 

حل چالش کم آبی در استان داشته باشد.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان کرمـان بـا 
بیـان اینکه بیـش از ۷0 دسـتگاه ماشـین آالت 
سنگین در مناطق سیل زده اسـتان در حال کار 
اسـت گفت: ۷0 درصـد از مناطق سـیل زده کرمـان به حالت 

پایدار رسـیده اسـت.
مجید سـعیدی با اشـاره به آخرین وضعیت مناطق سـیل زده 
اسـتان کرمـان و وضعیت امدادرسـانی بـه مردم ایـن مناطق 
اظهار داشـت: روز قبل حضور آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسی را 

در مناطق سـیل زده جنوب اسـتان کرمان داشتیم .
او بـا اشـاره بـه اینکه حضـور رئیـس جمهـور در جمـع مردم 
سـیل زده تسـکینی بر آالم و درد و رنج های مردم در چند روز 
قبل بود و ایـن اولین دسـتاورد حضور ریاسـت جمهـوری در 
مناطق سـیل زده بود گفت:دسـتور رئیس جمهور بر تسـریع 
امدادرسـانی از دیگر دسـتاوردهای حضور رئیـس جمهور در 

منطقـه بود.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 
روز گذشـته بـه دلیـل خیـزش طوفـان در منطقـه بالگردها 
زمین گیر و امدادرسـانی هـوای متوقف شـده بود کـه از امروز 
مجدداً ادامه یافت افزود:بازگشایی مسـیرها و احداث و ترمیم 
سـیل بندهایی که در سـیل اخیر آسـیب دیده بودنـد از دیگر 

دسـتورات رئیـس جمهـور در این مناطـق بود.
او با عنوان اینکـه در حال حاضر بیش از ۷0 دسـتگاه ماشـین 
آالت سـنگین از جملـه لـودر و بلـدوزر در منطقه فعال اسـت 
گفت:بـا توجـه بـه پهنـه بنـدی انجـام شـده توسـط سـتاد 
مدیریت بحران در جنوب اسـتان کرمان و قـرار دادن مدیران 
دسـتگاه های اجرایـی بـه عنـوان متولـی هـر پهنـه، انجـام 
عملیات هـا در ایـن مناطـق بـه خوبـی در حـال انجام اسـت.
سعیدی بیان کرد:تاکنون بیش از 260راه روستایی بازگشایی 
شـده و تعدادی هم کـه باقیمانـده به دلیـل قرار گرفتـن این 
راه ها در مناطق صعب العبور کوهسـتانی و یـا باتالقی بوده که 

امیدواریم امروز اکثر این مسـیرها بازگشـایی شوند.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتان کرمان با بیـان اینکه تا کنون 
300 تـن اقـالم زیسـتی و معیشـتی توسـط جمعیـت هالل 
احمـر در منطقه توزیع شـده افـزود: تا کنـون 50 هـزار پرس 
پخت غذای گـرم توسـط نیروهـای جهـادی در منطقه طبخ 

و توزیع شـده اسـت.
او با اشـاره به الیروبی و شست وشـوی منازل سیل زدگان بیان 
کرد: جایگزینی تلفات دام و لـوازم خانگی و اثاثیه منازلی که از 

بین رفته بودنـد از دیگر تاکیدات رئیـس جمهور بود.

نماینــده کهنوج،منوجــان و رودبارجنــوب و 
قلعه گنج و فاریاب در مجلس،خواســتار توجه 
ویژه وزیرآموزش وپرورش نسبت به استخدام 
تمام معلمان تحت عنوان های مختلف در پنج 

شهرستان جنوبی استان کرمان شد.
منصور شــکرالهی در تشــریح جلسه شورای 
آموزش و پرورش اســتان کرمــان در منوجان 
گفت: مدارس پنج شهرســتان جنوبی کرمان 
بصورت میدانــی مــورد بازدید قــرار گرفت 
بنابراین  با توجه  به شــرایط موجود اســتدعا 
داریــم، کمک ویــژه ای جهــت تعمیر،تجهیز 
و ســاخت مدارس ایمن در ایــن مناطق انجام 

گیرد.
نماینده مردم کهنوج و منوجان و رودبارجنوب 
و قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی  
تصریــح کرد: ســاخت یک مجتمع آموزشــی 
مجهز در هرپنج شهرســتان جنوب در دستور 

کار قرار بگیرد.
او تاکید کرد: با توجــه به اینکه بخش های چاه 
دادخدا و زهکلوت از بخش های پرجمعیت پنج 
شهرستان جنوبی هستند،اســتقرارنمایندگی 
آموزش وپرورش دراین بخش ها  موجبات باال 

رفتن کیفیت آموزشی خواهد شد.
 شــکرالهی افزود: بــا توجه به اینکــه در پنج 
شهرســتان جنوبی تعداد کثیــری  از معلمین  

فعالیت مــی کنند کــه دارای امنیت شــغلی 
نیستند و وضعیت اســتخدامی آنها نامشخص 
اســت بنابراین الزامی اســت کــه توجه  ویژه  
نســبت بــه اســتخدام تمــام معلمیــن پنج 

شهرستان جنوبی در  دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیســیون انــرژی در مجلس شــورای 
اســالمی جهت کیفیت آموزشی در مدارس و 
برگزاری کالســهای کنکور و مشاوره خواستار 

اعتبار ویژه و اختصاصی شد.
او یادآور شد:مقاوم ســازی و بهسازی مدارس 
عشایری جهت ارائه آموزش بهتر و ایمن تر در 

اولویت  قرار گیرد.

استخدام معلمان جنوب کرمان در اولویت قرار بگیرد

کنترل ۱۲۶ میلیون متر مکعب 
سیالب در کرمان 

۷۰درصد از مناطق سیل زده استان 
کرمان به حالت پایدار رسید

خبر

خبر

خبر

   

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان با اشاره به مصوبات کشوری و تغییر محاسبه 
هزینه های برق براساس الگوی مصرف می گوید 
که مصرف ۷۱ درصد مشترکان این اداره زیر الگوی 
مصرف است و تغییر چندانی در قبض هایشان رخ 
نخواهد داد.مهندس محمد سلیمانی با اشاره به 
همکاری خوب و مصرف بهینه مردم کرمان در 
بخش برق افزود:مردم باید همچنان هوشمندانه 
همکاری و طوری برق مصرفی را مدیریت کنند تا با 

محدودیت ها مواجه نشویم.
او ادامه داد:به عنوان مثال از میان ۶۷۰ هزار 
مشترک در حوزه توزیع شمال کرمان هر کدام 
یک المپ ۱۰۰ وات اضافه را خاموش کنند 
۶۷ مگاوات می شود که این عدد خیلی بیشتر 
از خاموشی است که در تابستان گذشته نیاز به 

اعمال آن داشتیم.
سلیمانی با بیان اینکه نقش همکاری مردم در صرفه 
جویی برق کارساز و بسیار مهم است، اذعان کرد: با 
مدیریت مصرف و استفاده صحیح از انرژی در تالش 
هستیم نیازهای واقعی مردم را پوشش دهیم و سعی 

می کنیم همکاری مردم را به دست بیاوریم.
توضیح تغییرات محاسبه

این مسئول برق استان کرمان یادآور شد: در 

اجرای بند ی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
در آیین نامه برق مصرفی تغییراتی رخ داده 
و این تغییرات به این معنا نیست که قیمت 
برق افزایش یافته بلکه در این آیین نامه برخی 
مشترکان با افزایش مواجه هستند و برخی ها 
بدون تغییر در قیمت، هزینه برقشان محاسبه 

می شود.
او با اشاره به الگوی مصرف در نحوه محاسبه هزینه 
برق تاکید کرد: برق تمامی مشترکان که در سطح 
الگوی مصرف، مصرف می کنند بدون هیچ تغییری 
نسبت به قبل با همان قیمت یارانه ای محاسبه 

می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان ادامه داد: مشترکانی که تا یک و نیم برابر 
الگو مصرف، مصرف داشته باشند، مازاد بر یک 
برابر را به قیمت یک و نیم برابر هزینه تامین 
برق که عددی بیشتر از قیمت یارانه ای است 

پرداخت می کنند.
به گفته او،اما  آن دسته از مشترکانی که تا ۲ برابر 
الگوی مصرف مصرف می کنند باید تا ۲ و نیم برابر 
قیمت تامین برق و بیش از ۲ برابر، هزینه ۳ برابر 

قیمت تامین برق را بپردازند.
سلیمانی تاکید کرد:در واقع مشترکانی که بیش از 
الگوی مصرف مصرف داشته باشند هزینه شان با 
برخی ضرایب بر اساس هزینه تامین برق محاسبه 

می شود.

مصرف برق مددجویان تا ۵۰ درصد
 الگو صفر می شود

او خاطرنشان کرد: تمامی مددجویان کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی اگر تا ۵۰ درصد الگوی مصرف 

مصرف کنند، کل قبض برق آنها صفر خواهد شد.
این مسئول با تاکید بر اینکه کل بحث این است 
که مدیریت مصرف انجام شود و همه مشترکان در 
پله های الگوی مصرف قرار گیرند و از برق یارانه ای 
استفاده کنند گفت: این موضوع عادالنه کردن یارانه 
های برق است، لذا افرادی که برق بیشتری مصرف 
می کنند، باید هزینه های بیشتری را پرداخت کنند.

او درباره تعرفه قیمت ها نیز یادآور شد: برق یارانه 
ای تا الگوی مصرف حدود ۱۰۰ تومان بر اساس 
کیلووات ساعت است؛ هزینه تامین برق باالی 
الگوی مصرف نیز حدود ۳۰۰ تومان و این تعرفه 

ها به صورت سراسری از اول بهمن آغاز شده است.
چند توصیه ساده اما مهم

سلیمانی در ادامه به شهروندان توصیه کرد از بخاری 
برقی و آبگرمکن های برقی که مصرف را به باالی 
الگوی مصرف خواهد رساند استفاده نکنند و گفت: 
در تابستان نیز کولرهای برقی، مصرف باالیی دارند و 

مصرف از الگو مصرف تعدی خواهد کرد.
به گفته او میزان الگوی مصرف ما در شرایط فعلی در 
کرمان ۲۰۰ کیلووات ساعت به صورت ماهانه است.

صرفه جویی در گاز، برای تامین برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال 

استان کرمان همچنین با اشاره به افت شدید 
دما در روزهای اخیر بیان کرد: از همه شهروندان 
و مشترکان خواهشمندم در مصرف برق و گاز 

حداکثر صرفه جویی را داشته باشند.
او در خصوص ارتباط صرفه جویی گاز در مصرف 
برق تصریح کرد:سوخت اکثر نیروگاه های برق از 
گاز طبیعی است؛ وقتی هوا سرد می شود مصرف 
مشترکان خانگی افزایش پیدا می کند و عموما 
تامین گاز مصرفی نیروگاه ها نیز با محدودیت 

مواجه می شود.
سلیمانی افزود: تاکنون البته محدودیتی در این 
زمینه نداشته ایم و امیدواریم با صرفه جویی 
مشترکان این پیک مدت هوای سرد را هم رد 

کنیم.
این مسئول با اشاره به اینکه ما در مصرف برق در 
پیک مصرف نیستیم تصریح کرد: در حوزه گاز در 
پیک مصرف هستیم و وقتی پیک مصرف گاز باشد، 
تامین گاز نیروگاه های برق با محدودیت مواجه 
می شود و باید از سوخت دوم استفاده کنیم، در 
نتیجه میزان تولید برق برخی نیروگاه هایمان نیز 

کاهش پیدا می کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال 
خاطرنشان کرد: حداکثر همکاری که شهروندان 
می توانند انجام دهند این است که در مصرف برق 
و مخصوصا مصرف گاز صرفه جویی کنند تا تامین 

برق دچار مشکل و محدودیت نشود.

استاندار کرمان تصمیماتی که در سفر رئیس جمهور 
گرفته شد را مهم دانست و افزود: اتفاقات تاریخی در 

این سفر ایشان در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد.
علی زینی وند در جلسه ستاد بحران شرق استان کرمان 
گفت:اولویت اول بازسازی پل شکسته شده توکل آباد 
واقع در مسیر اصلی ریگان_نرماشیر باشد و در همین 
هفته کنارگذر ایمن در آنجا تا بازسازی این پل احداث 
شود و اعتبارات مورد نیاز آن را تامین می کنیم.او تاکید 
کرد:راه های روستایی و عشایری با سرعت بازگشایی 
شوند و در تامین اعتبارات آنها نیز کمک می کنیم.
استاندار کرمان درباره جبران خسارات نیز گفت:آمار 
دقیق و درست از خساراتی که سیالب به احشام و اثاثیه 
منزل زده ارائه دهید تا توسط ستاد اجرایی فرمان امام 

جبران شود.
آغاز الیروبی رودخانه های ریگان و سه شهرستان 

جنوبی از فردا 
او خطاب به مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: 
الیروبی رودخانه های ریگان و سه شهرستان سیل زده 

جنوبی در اولویت قرار گیرند و از فردا آغاز شود.

استاندار کرمان با بیان این مطلب که در این استان 
کویری باید قدر قطره قطره آب را دانست و در 
ادامه خطاب به فرمانداران گفت:جاهایی که امکان 
آبخیزداری و آبخوان داری برای کنترل و پخش سیالب 

وجود دارد، جزو اولویت های کاری خود قرار دهید.
او تاکید کرد:از دانش بومی و نظرات افراد محلی در طرح 
های آبخیزداری، الیروبی، احداث سد و سیل بندها در 

کل استان استفاده کنید.
او افزود:بخشی از سیل بند خرم که انجام شده شاهد 
بودیم عالوه بر آنکه روستاهای آن حوزه از هجوم سیالب 
در امان بودند، آب کشاورزی پایین دست آن تقریبا از 

طریق آن آبیاری می شوند.
زینی وند در ادامه سخنانش تاکید کرد:غرق شدن دو 
کودک در سیالب باعث تاثر ما شد و خانواده ها باید 
بیشتر مراقب فرزندانشان باشند اما کمک های برای 

رفاه زندگی والدین آنها انجام خواهیم داد.
او تاکید کرد:اگر یک ریال اعتبار به سیل داده شود، 

حتما سهم شرق استان در این حوزه دیده می شود.
استاندار کرمان از همدلی بین مدیران و مسئوالن استان 

سخن به میان آورد و اظهار کرد: از پنجم دی ماه تا امروز 
همه دستگاه های استان درگیر بحران هستند و مردانه 

پای کار بودند.
او با بیان این مطلب نیروهای مسلح و مردمی در این 
دوران در کنار ما بودند، افزود: با توجه به اقدامات 
پیشگیرانه، توانستیم خسارات سیل را به حداقل 

ممکن برسانیم.
لزوم اصالح سیستم های هواشناسی 

زینی وند تاکید کرد:سیستم های هواشناسی کشور باید 
اصالح شود زیرا میزان بارندگی را کمتر از حجمی که به 

وقوع پیوست، اعالم کرد.
استاندار کرمان ضمن عذرخواهی از مردم شرق استان 
در خصوص دیر آمدنش به منطقه سیل زده و در ادامه 
به تشریح علت نیامدن وزیر کشور و رئیس جمهور به 

این منطقه پرداخت.
او تاکید کرد: در زمان بحران نباید تصمیمات سلیقه ای 

گرفت و همه باید تابع قوانین باشند.
علی رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان نیز در این جلسه گفت:در حوزه شهرستان 

ریگان ۱۰۲ کیلومتر از رودخانه به الیروبی فوری نیاز 
دارند.حجت االسالم موسی غضنفرآبادی نیز در این 
جلسه گفت:اگر اقدامات پیشگیرانه صورت نمی گرفت 
امروز سیالب خسارات زیادی به شرق استان نیز وارد 
می کرد.رضا نیکزادی مدیرکل امور عشایر شمال 
استان کرمان تیز در این جلسه گفت: ۸۵۰ کیلومتر راه 

عشایری در ریگان و بم تخریب شده است.
او افزود:همواره در بارندگی ها تخریب راه  داشته ایم اما 
به دلیل حجم زیاد بارندگی اخیر شرایط سخت است و 

امکان بازگشایی با سرعت باال وجود ندارد.
نیکزادی اضافه کرد: طبق برآورد اولیه ۴۸۰ راس دام در 

این دو شهرستان تلف شده است.
نیکزادی افزود:عشایر این منطقه ۲۱۵ هزار راس دام 
سبک دارند که ۵۰ درصد آن بیمه است لذا باید در این 

زمینه مساعدت شود.
امام جمعه ریگان توجه استاندارکرمان به شهرستانهای 
شرقی را دلسوزانه خواند و گفت:شما نشان دادید که 
اهل کار هستید و می خواهم که در برنامه ها تسریع 

شود. مردم قدردان هستند.

ایرنا 

گزارش

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان خاطرنشان کرد: 
تمامی مددجویان کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی اگر تا ۵۰ درصد الگوی مصرف 
مصرف کنند، کل قبض برق آنها صفر 
خواهد شد.

این مسئول با تاکید بر اینکه کل بحث این 
است که مدیریت مصرف انجام شود و همه 
مشترکان در پله های الگوی مصرف قرار 
گیرند و از برق یارانه ای استفاده کنند 
گفت: این موضوع عادالنه کردن یارانه 
های برق است، لذا افرادی که برق بیشتری 
مصرف می کنند، باید هزینه های بیشتری 
را پرداخت کنند.

71 درصد مشترکان برق کرمان زیر الگوی مصرف هستند

در پی سفر رئیس جمهور به استان کرمان؛

در روزهای آینده اتفاقات تاریخی در کرمان رخ می دهد

هر کس برق بیشتری مصرف کند، هزینه بیشتری هم می پردازد

رنا  
: ای

س
عک

آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 140000310

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

        نظر به اینکه آقای محمدحسين باقري مسعودزاده بدهکار پرونده فوق نسبت 
به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده و بنا به درخواست خانم 
زهرا اسمعيلي بيگي ماهاني یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در پارکینگ 
آزادی واقع در ابتدای جاده کوهپایه جهت وصول طلب مهریه مزایده می گردد که 
مشخصات آن طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: 
یک دستگاه سواری پژو پارس- سیستم: پژو- تیپ: pARS XU7 به شماره 
انتظامی: 45 - 564 س 42 - به شماره موتور *1526053* و شماره شاسی 
*332409* - مدل: 1399- ظرفیت: 5 نفر- تعداد محور: 2- تعداد چرخ: 
بازدید: 1512 کیلومتر- رنگ: سفید روغنی- سوخت: بنزین  4-کارکرد هنگام 
-قابلیت شماره گذاری: دارد- اصالت: دارد- بیمه بدنه: ندارد- نقض ماده 30 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: ندارد- درصد الستیک: عقب: 10 درصد، جلو: 
10 درصد- وضعیت بدنه و اتاق: کاماًل سالم-وضعیت فنی: کاماًل سالم- تغییرات 
تاریخ  تا  ثالث  بیمه شخص  و  نو  تقریبًا  نگردید- خودرو  انجام شده مشاهده 
13/09/1400 اعتبار داشته و ارزیابی براساس قیمت روز بازار معامالت و به صورت 
پایه تعیین گردید. شش دانگ خودرو به مبلغ 000/000/530/2 ریال )دو میلیارد و 

پانصد و سی میلیون ریال( به عنوان قیمت پایه ارزیابی می گردد. 

اداره كل  در   17/11/1400 مورخ  شنبه  یک  روز  ظهر   12 الی   9 ساعت  از  مزایده 
ثبت اسناد و امالك كرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن 
پایه  مبلغ  از  مزایده  و  میرسد  بفروش  مزایده  طریق  از  نصر  شهید  اجتماعات 
کارشناسی به مبلغ000/000/530/2 ریال که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ 
پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد. طالبین می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. 

شناسه آگهی 1264755
تاریخ انتشار: یکشنبه 1400/11/03

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي-آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
راي شماره 140060319078009534هيات  برابر  فاقد سند رسمي- 
دوم مورخه 1400/10/07موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد 
شمس الدين دزدان فرزند عباس بشماره شناسنامه 8447 صادره از 
بافت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 118/1 مترمربع تحت 
پالك16679 فرعي از 3968  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 
899 فرعي از 3968 اصلي بخش 2کرمان واقع درشهرک صنعتی بعد 

از طورطناب کوچه 6سمت چپ درب پنجم خريداري از مالك رسمي 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گرديده  نژاد محرز  احمدی  آقاي حسین 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1255095

دوم  نوبت  انتشار  تاريخ   -1400/10/19  : اول  نوبت  انتشار  تاريخ 
1400/11/03:

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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم   هیات   1۴006031۹00۸0023۷3 شماره  رای 
اراضی و ساختمان های فاقد سند  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
سبلوئی  زاده  حسن  عصمت  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فرزند عباس به شماره شناسنامه ۴ صادره از زرند در یکباب خانه 
به مساحت 235.۹5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 
رجائی کوچه  شهید  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   236۸ از  فرعی 

محرز  زرندی  اسدی  فاطمه  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری   ۴
به  نوبت   دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
ماه  یک  مدت  ظرف   رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

شد. م/الف 2۸5
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/11/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴00/11/1۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب ساختمان پالک 266۹ فرعی مفروز از پالک 
2 فرعی از ۷566 اصلی واقع در اراضی اسماعیل آباد حاجی زرند 
بخش 13 کرمان بمساحت 3۴6.2۷ مترمربع مورد تقاضای خانم 
فاطمه محمودزاده زرندی فرزند رمضان به استناد رای شماره 1۴006031۹00۸001۴32 
هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی 
نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در  آیین  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
درخواست مورخه 1۴00/10/30 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1۴00/11/2۷ 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 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 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 ماده۸6 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 2۸6
تاریخ انتشار: مورخه یکشنبه 1۴00/11/3

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالک  فاریابی  طلعت  خانم  چون 
-۷05 از  فرعی   ۸۷0۹ پالک  ششدانگ 

ارائه  با  بخش۴5کرمان  در  واقع  اصلی 
نموده  واعالم  ادعا  شده  تصدیق  شهود  شهادت  برگ  دو 
ثبت  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت  سند  اصل 
جیرفت  الکترونیک  دفتر   دفتر1۴002031۹01۴0013۴۸ 
صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز 
این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را 
نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره 
یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت 
مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک 
نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند 
اداره ثبت اسناد وامالک  به  مالکیت یا سند معامله کتبا 
از  پس  است  بدیهی  نمایند  اعالم  جیرفت  شهرستان 
انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از 
و  وفق ضوابط  اداره  واین  بود  نخواهد  هیچکس مسموع 
مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک 

اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:596
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یکشنبه  3  بهمن 1400 کاغذ اقتصادی

قیمت سکه دیروز )شنبه، دوم بهمن ماه( در بازار تهران، با ۷0 هزار تومان کاهش قیمت نسبت 
به روز کاری )پنجشنبه، 30 بهمن ماه( به 12 میلیون و 150 هزار تومان رسید. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 13 و 40 دقیقه دیروز، ارزش هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با ۷0 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز کاری پنج شنبه ، 12 
میلیون و 150 هزار تومان بود و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 11 میلیون و ۹50 
هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و ۷00 هزار تومان، ربع 
سکه سه میلیون و 800 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 212 هزار تومان رسید 

و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و 252 هزار تومان شد.
 قیمت اُنس جهانی نیز طال با نرخ یک هزار و 836 دالر و 16 سنت 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 چند هفته گذشته پس از  مدت ها تثبیت قیمت در کانال 2۷ هزار 
تومان، به کانال 26 هزار تومان بازگشــت و از 2۷ دی ماه وارد کانال 25 هزار تومان شد این 

کاهش قیمت ها موجب افت قیمت سکه و طال در روزهای گذشته شده است. 

افت قیمت سکه امامی
در هفته پایانی دی ماه روند نرخ سود دربازارهای مالی بررسی شده و طی آن در مهمترین اتفاق نرخ 
سود بین بانکی روند نزولی خود را تداوم بخشیده و به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. 

این اتفاق می تواند در نتیجه سیاستگذاری دولت و بسط باالی پول دربازار باز شکل گرفته باشد.
روند نرخ سود در بازارهای هفته پایانی دی ماه نشان از ثبات نسبی در بازار های مالی در مقایسه با 
هفته گذشته داشته است. نرخ سود وام مسکن همچنان در سطوح باالیی قرار داشته و نرخ سود بین 
بانکی سیری نزولی خود را ادامه داده است.یکی از مسیرهای غیر تورمی که دولت می تواند از طریق 
آن بخش مهمی از کسری بودجه خود را تامین کند، بازار اولیه حراج اوراق و فروش قرضه دولتی است. 
در این بازار بانکها و نهادهای سرمایه ای اوراق را از دولت بنابر میل خود خریداری کرده و دولت نیز 
درآمد حاصل از فروش اوراق را صرف تامین کسری بودجه می کند. اکنون در سال 1400 این بازار 
در بیست وهشتمین هفته خود قرار داشته و در این مقطع تنها 46 میلیارد تومان اوراق فروخته شده 
است. مهمترین عامل در کاهش خرید اوراق بدهی دولتی عدم تناسب نرخ سود و تاریخ سررسید بوده 
است. نرخ سود موزون در این بازار در حدود 21.83 درصد بوده که ضمن افزایش اما تاریخ سررسید 
آن سه ساله بوده و برای مشتریان جذابیت کمتری داشته است.داد و ستد اوراق خریداری شده بین 

خریداران در بازاری روی می دهد که به آن بازار ثانویه اوراق بدهی می گویند.

نرخ سود بین بانکی به کف 3 ماهه رسید
معامالت بورس در اولین روز هفته در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس تهران با ثبت رشد دو هزار واحدی به 
محدوده یک  میلیون و 281هزار واحد صعود کرد. به زعم عده ای از کارشناسان، بازار سرمایه برای خارج شدن از روند 
فعلی خود نیازمند اقدامات حمایتی از سوی صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازار است. به باور این دسته از تحلیلگران 
بورس در مقطع فعلی به مسائل بنیادی توجهی نداشته و دچار روند فرسایشی شده است. نوید قدوسی، کارشناس و فعال 
بازار سرمایه در گفت وگو با اقتصاد آنالین، روند معامالت بورس را مورد بررسی قرار داده و گفت: با پایداری روند نزولی در 
بازار، خروج پول و فشار فروش همچنان ادامه دارد. از طرفی دیگر جلسه 30دی 1400 و گزارشات ۹ماهه خوب برخی 
شرکت ها نتوانست موثر واقع شود و بورس در جو منفی باقی ماند.وی بیان کرد: با توجه به اینکه در تعدادی از شرکت ها 
افت قابل توجهی در حاشیه سودها رقم خورد، فشار فروش در بازار رونق گرفت و برخی نمادها تا محدوده منفی پنج 
درصدی زیان ثبت کردند. اما همچنان می توان گفت معضل اصلی بورس بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه است. 
به طوری که این بی اعتمادی بسیاری از سهامداران را مجبور به خروج از بورس کرده است. این کارشناس بازار سرمایه 
گفت: با توجه به جو غالب به نظر می رسد اگر حمایتی از بورس صورت نگیرد روند فعلی بازار ادامه خواهد یافت. زیرا 
بورس در مقطع فعلی به مسائل بنیادی توجهی نداشته و منفی های آن فرسایشی شده است. در چنین وضعیتی بسیاری 
از سهامداران تصمیم گرفته اند تحت هر شرایطی از بورس خارج شوند. یا حتی اگر وجه نقدی در اختیار دارند ترجیح 

می دهند نقد بمانند و وارد بازار نشوند.

بازار به مسائل بنیادی توجه نمی کند

بازار و بورساخبار شرکت ها

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
گفــت: در الیحه بودجــه 1401 مالیات 
ســتانی از حقــوق بگیــران را پلکانــی 
مطرح کرده اســت. مجتبــی رضاخواه 
گفت:معتقدیم آنچه درخصوص مالیات 
پلکانــی در الیحه بودجــه 1401 آمده، 
ناقص اســت. در الیحه بودجه 1400 که 
سال گذشته بررسی شد، مالیات را تا 25 
درصد اخذ می کردند و در مجلس آن را تا 
35 درصد افزایش داد، اما امســال تا 20 
درصد در مورد مالیات بر حقوق صحبت 

شده است.
او گفت: پیشنهاد شــده است که مالیات 
برای حقوق های باالتر افزایش پیدا کند. 
امســال حداقل حقوق 4 میلیون و 800 
هزار تومان و حداکثر حقوق 3۷ میلیون و 
500 هزار تومان بوده است که یک فاصله 
تقریبا 8 برابری بین آن ها وجود دارد و باید 

عدالت در حوزه مالیات رعایت شود.
به گفته رضاخواه ســقف افزایش حقوق 
نسبت به سال گذشــته 10 درصد است 
زمانی که حداکثر حقوق نیز نسبت به سال 
قبل 10 درصد افزایش پیدا کرده است چرا 

باید مالیات کاهش پیدا کند؟
این نماینده مجلس به گفته سازمان برنامه 
مبنی بر عدم تناسب نرخ تورم با افزایش 
حقوق ها اشاره کرده و می گوید: سازمان 
برنامه معتقد است که برای افزایش بیش 
از 10 درصد باید از بانک مرکزی استقراض 

کند.
میرکاظمــی رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه درباره چرایی افزایش 10 درصدی 
حقوق ها گفتــه بود؛ تعــادل در افزایش 
حقوق هــا را متوســط 10 درصــد قرار 
می دهیم. از طرفی دیگر منجر به رشــد 
قدرت خریــد مردم خواهیم شــد. البته 
افزایش 3۹ درصدی برای حداقل بگیران 
در الیحه بودجه سال آتی که 3 میلیون و 
500 هزار تومان است هم در نظر گرفته 

شده است.

با توجه به کاهـش تولید برق، خاموشـی 
هـا در صنایـع سـیمانی و فـوالدی آغـاز 
شـد و بـه مـدت 3 روز ادامـه خواهـد 

داشـت.
 مصـرف گاز بـه 662 میلیـون مترمکعب 
رسـید و ایـن حجـم مصـرف گاز باعـث 
کاهش سـهم گاز نیـروگاه ها شـد.بدین 
ترتیـب بـرای تامیـن بـرق خانگـی، 
اعمـال  از  بـرق  صنعـت  سـخنگوی 
محدودیـت بـرای برخـی صنایـع انرژی 
بَر بـا هماهنگـی وزارت صمت خبـر داد.
علـت  بـه  گفـت:  مشـهدی  رجبـی 
محدودیت هـای جدیـد در حـوزه گاز 
بـرق  نیـروگاه هـا، مجبـور هسـتیم 
کارخانه هـا را حداکثـر بـه مـدت 3 روز 

کنیـم. محـدود 
به گفتـه، سـخنگوی صنعـت بـرق، برق 
هیـچ کارخانـه ای بـه طـور کامـل قطـع 
نخواهـد شـد، اما تـا زمـان رفـع کاهش 
گازرسـانی بـه نیروگاه ها، بـرای پایداری 
شـبکه بـرق و جلوگیـری از خاموشـی، 
مجبـور بـه اعمـال برخـی محدودیت ها 

. هسـتیم
در روز پنـچ شـنبه مصـرف گاز بخـش 
میلیـون   662 بـه  کشـور  خانگـی 
مترمکعب در روز رسـید و احتماالً در روز 
جمعه از ایـن رقم نیـز عبور کرده اسـت. 
پیش بینـی می شـود کـه ایـن هفتـه 
مصرف بخش خانگـی و تجـاری به 680 

میلیـون مترمکعـب در روز برسـد.
مصـرف گاز بخـش خانگـی و تجـاری 
کشـور ایـن روزهـا در اوج تاریخـی خود 
قـرار دارد، بـه طـوری کـه سـخنگوی 
شـرکت ملـی گاز ایـران می گویـد: بـا 
کاهـش فراگیـر دمـای هـوا در ایـران از 
هفته گذشـته، مصرف گاز بخش خانگی 
و تجـاری افزایـش قابـل مالحظـه ای 
داشـته و اکنـون 80 درصـد گاز تولیدی 
ایـران در این بخـش مصرف می شـود. با 
ادامه رونـد فعلـی کاهـش دمـا در هفته 
جاری، شـرایط تأمیـن گاز بخش خانگی 
همچنـان سـخت خواهـد بـود، هرچنـد 
افزایـش مصـرف گاز تـداوم خواهـد 

داشـت.
محمـد عسـگری بـا اشـاره بـه اینکـه 
تزریق گاز شـیرین به خطوط سراسـری 
کشـور روزانـه 840 تـا 850 میلیـون 
می دهـد:  دامـه  ا اسـت،  مترمکعـب 
مدیریـت تولیـد،  انتقـال و توزیـع گاز 
در کشـور اکنـون بـا حساسـیت قابـل 
توجهـی در حـال انجـام اسـت. همـه 
تیم هـای عملیاتـی آماده انـد. در بخـش 
تولیـد و پاالیـش گاز تـا انتقـال و توزیع 
نجـام  بـا حداکثـر تـوان فعالیت هـا ا
می شـود تـا مشـکلی در تأمیـن گاز رخ 
ندهد،امـا در هفته سـردی قـرار داریم و 
حفـظ ایـن پایـداری،  نیازمنـد حمایت 

مردمـی اسـت.

وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال راه اندازی بازار برق هستیم، 
گفت: هم اکنون ورق بدون سهمیه بندی عرضه می شود و کار 
تکمیلی بعدی به رسمیت شناختن خرده فروشان مواد اولیه 
است. به گزارش روابط عمومی  وزارت صمت، سید رضا فاطمی 
امین در نشست هم اندیشی با رؤسای خانه های صنعت، معدن 
و تجارت سراسر کشور با بیان اینکه روی خدمات کسب و کار 
در ساختار جدید وزارت صمت توجه ویژه ای داریم و دفتری با 
این عنوان زیر نظر معاونت تجارت و خدمات راه اندازی کرده 
ایم، گفت: بیش از 30 درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه 
ر به این  تعطیل به دلیل عدم صالحیت مدیر یا سرمایه گذا
وضعیت درآمده اندکه در این راستا موضوع خدمات کسب و کار 
را شروع کرده ایم تا کسانی که در حوزه های صنعتی و معدنی 
دارای تجربه هستند با احیا و راه اندازی دیگر واحدها کسب 

درآمد نمایند.
وزیر صمت ادامه داد: این افراد متخصص بازار و واحدهای 
تولیدی را می شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت 
و یا روش های مختلف دیگر می توانند در احیای واحدهای راکد 
یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند که خانه های صنعت، معدن 
و تجارت در تدوین آئین نامه و دستورالعمل های این موضوع و 
همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می توانند 

مشارکت کنند.
وی بیان کرد: باید خدمات کسب و کار را تقویت و به روش 
اصولی پیگیری کنیم. بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت 
و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با 

این روش کاهش می یابد.
فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای 
طرح تأمین مالی زنجیره ای، ادامه داد: این طرح به صورت 
پایلوت با هم افزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانک های عامل با 
هفت بانک کشور اجرا شده است و حداقل 30 درصد بهره وری 

منابع موجود را با این روش ارتقا خواهیم داد.
وی انتقال اعتبار را یکی از روش های تأمین مالی زنجیره ای 
دانست و گفت: خانه های صنعت، معدن و تجارت می توانند 

در این حوزه صنایع مختلف را معرفی و اولویت گذاری کنند.

وزیر صمت: 
دیگر سهمیه بندی ورق نداریم

اخذ مالیات پلکانی 
از حقوق بگیران

خاموشی ها آغاز شد

وزیر نفت از امضای چند سند مهم با روس ها در حوزه توسعه 
میادین نفت، گاز، پترو پاالیشگاه و انتقال فناوری خبر داد و 
گفت: مردم ایران آثار توافق های نفتی با روسیه را به زودی 

خواهند دید.
به گزارش  روابط عمومی وزارت نفت، جواد اوجی در تبیین 
مهمترین برنامه های خود در روسیه با بیان اینکه به جرأت 
ز  ز پربارترین سفرها بود و بسیار بیشتر ا می گویم که یکی ا
آنچه انتظار داشتیم، حاصل شد، اظهار کرد: دیدارهای خوبی 
با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر، نیکالی شولگینوف، وزیر 

انرژی و شرکت های توانمند روس در حوزه نفت و گاز داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مشارکت در توسعه میدان های 
نفت و گاز، احداث پتروپاالیشگاه، انتقال فناوری و تجهیزات 
فناورانه، که به شدت موردنیاز صنعت نفت است، توافق های 
بسیار خوبی انجام شد و اسناد مهمی امضا شد، تصریح کرد: 
مردم ایران به زودی آثار این توافق ها را در حوزه انرژی خواهند 

دید.

مردم آثار توافق های نفتی 
با روسیه را به زودی خواهند دید

۱۴ ماه از ابطـال مصوبه ای که ۳۰درصـد از زنان را مدیر 
می کـرد، گذشته.اسـتخوان الی زخمـی کـه کل آمـار 
مدیـران زن اسـتانی را قـدر یـک نفـر در سـطح معاون 
اسـتاندار و سـه نفر در سـطح مدیر کل نگه داشته است. 
همین! این کل مجموع سـهم زنان کرمانی در دو سـطح 
مدیر ارشـد و مدیـر میانی اسـت. آماری که نه تناسـبی 
بـا درصـد بـاالی زنـان تحصیـالت تکمیلـی دارد و نـه 
حتـی میـزان مشارکتشـان در انتخابـات.  نرجـس بحر 
آسـمانی، مدیر دفتـر امور زنـان و خانـواده اسـتانداری 
امـا چشـمش بـه قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی 
جمعیت اسـت و معتقد اسـت کـه قانونی کـه هدفش از 
روی اسـمش پیداسـت، با در نظـر گرفتن حقـوق زنان 
جایـگاه زنـان در پسـت های مدیریتی تقویـت می کند. 
زنان کرمانی در سـطح یک کارشـناس، منشی،بخشدار 
و یـا معـاون مدیـر شهرسـتانی مانده انـد.در بیـن سـه 
سـطح مدیریتـی ارشـد، میانـی و پایـه، فقـط یـک نفر 

بـه جایـگاه مدیریـت ارشـد رسـیده اسـت. حمیـده 
واعظـی کـه سـمت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابع 
اسـتانداری کرمان را بـر عهده گرفتـه اسـت و کمتر در 
مصاحبـه و حتی ارائـه کارنامه کاری خوش درخشـیده. 
در سـطح مدیریـت میانـی نیـز سـهم زنـان کرمـان که 
۴۸.۸درصـد از جمعیـت  سـه میلیـون و ۱۶۴ هـزار و 
۷۱۸ نفـر اسـتان را تشـکیل دادنـد، فقـط۳ نفر اسـت: 
مرجان شاکری، مدیر کل محیط زیسـت استان کرمان، 
نرجـس بحـر آسـمانی، مدیر دفتر امـور زنـان و خانواده 
اسـتانداری و در نهایـت معصومـه رفیـع پـور، مدیرکل 

مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملـی جنوب شـرق. 
*مدیران زن از یک سطح باالتر نمی روند

اگر چه  در بین مردان عجیب اسـت که کسـی ۱۷سـال 
بدون پیشـرفت در یک پسـت و مقام باشـد، امـا در بین 
زنـان ایـن یـک رویـه معمـول اسـت. در واقـع مدیران 
زن کرمانـی از یـک سـطحی باالتـر نمی رونـد. بـروز 
عمـده مدیریتـی زنـان در بخش هـای مدیریتـی پایـه 
اسـت. بخشـداران، روسـای ادارات شهرسـتان ها و 
معاونین آن هـا کـه مجموعا سهمشـان در کرمـان ۳۹۵ 

نفـر اسـت. اینکه چـرا زنـان کرمانـی سـهمی در بخش 
مدیران ارشـد و یا حتی مدیـران میانی ندارند؟ سـوالی 
اسـت که محمد جـواد فدایـی، اسـتاندار سـابق کرمان  
کارگـروه بانوان و خانـواده آن را با این جمله پاسـخ داده 
بود که در شـرایط مسـاوی حق را بـه بانوان داده اسـت. 
او گفتـه بود:»اگـر گزینه خانم بـرای پسـت مدیریتی از 
نظـر آیتم هایی، چـون تجربـه، دانـش، تـوان مدیریتی 
بـا مـورد آقـا یکسـان یـا باالتـر باشـد مـن مدیـر خانم 
را انتخـاب می کنـم« بعـد هـم  بـه طـرح ایـن پرسـش 
پرداختـه بـود کـه اگـر حالتـی باشـد کـه آقـا بـر خانم 
برتـری داشـته باشـد، آیـا اجـرای قانـون ۳۰ درصـدی 
بـه معنـی ظلـم کـردن بـه جامعـه نیسـت؟ و در ادامه 
پاسـخ داده بود کـه » نظر شـخصی بنـده این اسـت که 
اگـر گزینه آقا بـر خانم برتری داشـته باشـد، بـا انتخاب 
مدیـر زن جامعـه را در مدیریـت تضعیـف کرده ایـم« 
چیـزی کـه ایـن میـان بـه آن پرداخته نشـده بـود این 
نکته بـود که چه طـور در میـان جمعیـت عدیـده زنان 
دارای تحصیـالت تکمیلـی چنـد مدیـر زن پیدا نشـده 
که او بـرای سـمت  معاونت و یـا حداقل مدیـران میانی 

چـون مدیـر کل، مشـاور اسـتاندار، فرمانـدار و غیـره 
انتخـاب کنـد. 

*ارائه لیست زنان شایسته به استاندار
بهـا نـدادن بـه زنـان صـرف دوره اسـتانداری فدایـی 
نبـود.  در دوره اسـتانداری علـی زینـی ونـد نیـز در 
بـر همـان پاشـنه می چرخـد. زینـی ونـد اگر چـه در 
ابتـدای دوره مدیریتـش یـک زن را به عنـوان معاون 
خـود انتخـاب کـرد امـا پـس از آن  مـا حتـی یـک 
فرمانـدار زن هـم نداشـتیم. با ایـن حال نرجـس بحر 
آسـمانی، مدیر دفتر امور زنـان و خانواده اسـتانداری 
در گفـت و گو بـا »کاغـذ وطـن« از ارائه لیسـت زنان 
شایسـته بـه اسـتاندار کرمـان خبـر می دهـد. اگر چه 
در چنـد ماه گذشـته یـک فرمانـدار، معاون اسـتاندار 
و چنـد مدیـر کل اعـم از بهزیسـتی، داریی و مالیات و 
غیـره تغییر کـرده انـد اما بحـر آسـمان معتقد اسـت 
که هنـوز نوبت زنـان نرسـیده اسـت:»دلیل اصلی که 
تاکنـون مدیـر زنـی در پسـت های میانـی نداشـتیم 
ایـن اسـت کـه تغییـرات عمـده ای در سـطح اسـتان 
نداشـتیم کـه حاال مـن بگویـم مدیـر گذاشـتیم، ولی 
مدیـر زن نگذاشـتیم.«به گفتـه او البتـه در طـی این 
یـک سـال سـه بخشـدار زن بـه بخـش مدیـران پایه 
اضافه شـدند:»از زمـان آقای زینی وند سـه بخشـدار 
از زنـان به مـا اضافه شـد. یکـی از بخشـدارهای خانم 
نیـز سرپرسـت معاونـت برنامـه ریـزی فرمانـداری 

جیرفـت را هم بـر عهـده دارد.«
بحرآسـمانی البته دیدگاه مثبتی هم به قانون اسـتفاده 
۳۰درصـدی زنـان و جوانان در سـمت مدیریتـی ندارد 
و معتقد اسـت بـا شایسـته سـاالری حتـی ایـن امکان 

میسـر اسـت  که  باالی ۳۰درصد از زنان در پسـت های 
مدیریتـی قـرار گیرنـد:»در دیدارهایـی کـه بـا وزارت 
کشـور داشـتم، دیـدگاه دولت را نسـبت به زنـان مثبت 
ارزیابـی کـردم و حتـی  نظرشـان بـه اسـتفاده  بیش از 
۳۰درصـد ی زنـان در پسـت ّای مدیریتـی بوده اسـت. 
در واقـع افـراد شایسـته جـدای از بحـث جنسـیتی در 
مدیریت هـا اسـتفاده می شـوند.« او همچنیـن معتقـد 
اسـت که قانـون حمایـت از جمعیت بـه نوعی بـه مدیر 
شـدن زنـان کمـک خواهـد کـرد:» مـا قانـون حمایت 
از جمعیـت را  داریـم کـه یـک ظرفیـت بالقـوه اسـت. 
ایـن قانـون اگـر اجرایـی شـود خیلـی از مسـائل زنـان 
کارمنـدان و فرزنـدان را برطـرف کـرده  و راه را بـاز 
می کند تـا زنـان بتواننـد در پسـتهای مدیریت ارشـد و 

میانـی خدمـت کننـد.«
*از هر سه زن جویای کار، یک نفر بیکار است

کنار گذاشـتن زنان صرف بخش های مدیریتی نیسـت. 
وضعیـت زنـان در اشـتغال نیز اسـفناک اسـت. در واقع 
بـازار کار بـرای زنـان کرمانـی از هـر دو طـرف افتـاده؛ 
هم سـهم مشـارکت اقتصـادی زنـان پایین اسـت و هم 
نـرخ بیکاری شـان باالتر از متوسـط کشـوری اسـت. به 
طوریکه اسـتان کرمان به لحـاظ بیکاری زنـان تحصیل 
کـرده در کشـور رتبـه ۱۶ را دارد و نـرخ بیـکاری زنـان 
در آن بـه ۲۸درصـد می رسـد. در واقـع از هـر سـه زن 
جویـای کار در کرمـان یـک نفرش به شـغل نمی رسـد. 
هـر چنـد کـه بخـش غالبـی از ایـن اشـتغال صـورت 
گرفته نیز سـهم بخش های خصوصی اسـت کـه میزان 
پرداختی شـان حتـی هم مـرز بـا حداقـل حقـوق اداره 

کار هم نیسـت.

 زنان کرمانی؛ جاماندگان مناصب مدیریتی 
بحر آسمانی، مدیر دفتر امور زنان و خانواده استانداری: لیستی از زنان شایسته 

برای پست های مدیریتی تهیه شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راه را باز می کند 
تا زنان بتوانند در پستهای مدیریت ارشد و میانی خدمت کنند.

وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن

در حالی بانک مرکزی از کاهش تورم اجاره بهای مسکن در آذرماه خبر داده که همین 
بانک در گزارش ماهانه بازار مسکن، رشد اجاره بها را ۵۴ درصد اعالم کرده بود.
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در حالی بانک مرکزی از کاهش تورم اجاره بهای مسکن 
در آذرماه خبر داده که همین بانک در گزارش ماهانه بازار 
مسکن، رشد اجاره بها را ۵۴ درصد اعالم کرده بود. بانک 
مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد 
کالن کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ 
تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای 

مسکن اعالم کرد.
بانک مرکزی )3۰ دی ماه(: علت کاهش تورم آذر 

ماه، کاهش اجاره مسکن بود
این بانک نوشت: در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند ماه 
اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش 
همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند 
دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش 
اجاره مسکن که طی ماه های اخیر به عنوان پیشران تورم 

مطرح بود، با کاهش مواجه شد.
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن آذر ماه: رشد 

اجاره بها در آذر امسال ۵۴ درصد بود
این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش وضعیت 
ماهانه بازار مسکن اعالم کرد: بررسی شاخص کرایه 
مسکن اجاره در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه 
سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۵۱.۲ و 

۵۴.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی )۶ دی ماه(: عامل تورم آبان ماه، اجاره بهای 
مسکن بودهمچنین بانک مرکزی در گزارش وضعیت 

اقتصاد کالن کشور در پایان آبان ماه امسال، اعالم کرده 
بود که اگرچه روند تورم دومین ماه پاییز امسال کاهشی 
بوده، اما تورم ماهانه آبان امسال به دلیل باال بودن ارزش 

اجاره مسکن، همچنان در رقم باالیی قرار داشته است.
این بانک نوشت: علی رغم اینکه در آبان ماه ۱۴۰۰ روند 
تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه 
گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح 
نسبتًا باالیی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه )با 
توجه به سهم گروه ها در شاخص قیمت مصرف کننده(، 
همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتًا باالی قلم 

»ارزش اجاره مسکن« ارتباط می یابد.
مرکز آمار )۱ بهمن(: اجاره بهای مسکن؛ عامل 

اصلی تورم بخش خدمات در دی ماه ۱۴۰۰
مرکز آمار ایران تورم دی ماه را جمعه ۱ بهمن ماه 
منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه ای در دی 
ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر 
از دی ۱۳۹۹ برای خرید مجموعه ای یکسان از کاال و 
خدمات، هزینه کرده اند. بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران، نقش اجاره بهای مسکن در تورم دی ماه بسیار 

مبرز است.
مرکز آمار نوشت: در گروه عمده کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات، اجاره بهای واحد مسکونی، در گروه هتل و 
رستوران، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه 
پوشاک و کفش، انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.

وزارت راه: متوسط اجاره بها در تهران؛
 متری 8۴ هزار تومان

بر اساس اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در 
تهران در آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است که به این 
معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت 
باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ 
متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.

این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط 
اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان 
بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال 

گذشته را شاهدیم.
وزارت راه: قیمت مسکن و اجاره بها همبستگی دارند

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲۵ دی ماه از 

همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها خبر داده بود.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه اعالم کرد: با توجه به 
همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها و رهن، افزایش 
قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره 

اماکن مسکونی شده است.
به عنوان نمونه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این 
شاخص )متوسط قیمت هر متر مسکن( در آذر ماه 
امسال )۱۴۰۰( به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر 
رسیده بود که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری 
همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بهای آن، مؤید 

ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.
ادعای بانک مرکزی مبنی 

بر کاهش اجاره بها صحت دارد؟
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در 
گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت نابسامانی فعلی بازار 
مسکن اظهار کرد: وضعیت موجود بازار اجاره مسکن، 
وضعیت غیر منتظره ای نیست. وی افزود: اجاره بها تا حد 
زیادی از قیمت مسکن تأثیر می پذیرد چرا که اجاره بها، 
»نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن« محسوب 
می شود کسی که ملک خود را اجاره می دهد، در عمل یک 
سرمایه گذاری در کاالیی به اسم مسکن کرده و بازدهی 
این سرمایه گذاری، همان اجاره مسکنی است که دریافت 
می کند.سلطان محمدی ادامه داد: بنابراین وقتی میزان 
سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش می یابد به این 
معنا که خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن 
بدهد، طبیعتاً متناسب با آن انتظار دارد که اجاره بیشتری 
هم دریافت کند.کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: از 
آنجایی که قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر ۷ تا ۸ برابر 
شده است؛ اما اجاره بها نمی توانست به این سرعت افزایش 
یابد؛ چون اجاره بها می بایست با درآمد خانوارهای طبقات 

متوسط یا پایین تر منطبق می شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشد درآمد خانوارها 
نمی توانست به این سرعت اتفاق بیفتد، بنابراین اجاره بها 
طول می کشید تا خود را منطبق کند؛ همواره این اتفاق 
رشد با تأخیر اجاره بها به قیمت مسکن رخ می دهد مثاًل 
وقتی در دوره های سریع رشد قیمت مسکن قرار داریم 
اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن، افزایش نمی یابد و 

از سرعت آن عقب می ماند.
کارشناس اقتصادی: رشد اجاره بها ادامه داد

سلطان محمدی گفت: اما در دوره هایی که رشد قیمت 
مسکن کند یا متوقف می شود، اجاره بها این عقب ماندگی 
را جبران می کند در یک سال اخیر رشد قیمت مسکن 
پس از ۳ سال توفانی، دچار توقف و کندی شد و عماًل ۱۷ 
تا ۱۸ درصد در یک سال قیمت مسکن رشد داشت که از 
رقم تورم عمومی که ۴۲ تا ۴۳ درصد است، خیلی عقب 
تر است که نشان می دهد قیمت واقعی مسکن عماًل ۲۵ 
درصد کاهشی بوده است. قیمت واقعی مسکن به معنای 
قیمت اسمی مسکن پس از خارج کردن اثر تورمی است.

وی تأکید کرد: از آنجایی که اجاره مسکن در سال گذشته 
از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته خود را 
همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته باشیم، 
اجاره مسکن در یکی دو سال آینده با شیبی تندتر از 
قیمت مسکن به پیش می رود تا کمی از این عقب ماندگی 
را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در ماه های اخیر قابل 

پیش بینی بوده و موضوع نگران کننده ای نیست.

مهر
گزارش 

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند وضعیت 
موجود بازار اجاره مسکن، وضعیت غیرمنتظره ای 
نیست. اجاره بها تا حد زیادی از قیمت مسکن 
تأثیر می پذیرد چرا که اجاره بها، »نرخ بازدهی 
سرمایه گذاری در بخش مسکن« محسوب 
می شود کسی که ملک خود را اجاره می دهد، در 
عمل یک سرمایه گذاری در کاالیی به اسم مسکن 
کرده و بازدهی این سرمایه گذاری، همان اجاره 
مسکنی است که دریافت می کند. بنابراین وقتی 
میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش 
می یابد به این معنا که خریدار باید پول بیشتری 
برای خرید مسکن بدهد، طبیعتاً متناسب با آن 
انتظار دارد که اجاره بیشتری هم دریافت کند.
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شــاخص اهدای خون بانوان ۵.۲ 
درصد است

سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه شاخص اهدای خون 
مستمر)با سابقه حداقل دو بار اهدای خون در سال( 56 درصد و 
اهدای خون اهداکنندگان بار اولی 15 درصد است، گفت: شاخص 
اهدای خون توسط بانوان در کشور پایین و در حد 5.2 درصد است.

عباس صداقت روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: گر چه 
شاخص اهدای خون توسط بانوان در کشور پایین است، اما بانوان 
در ترویج فرهنگ اهدای خون می توانند نقش بسیار مهمی داشته 
باشند و به عنوان مروجان و سفیران این فرهنگ خانواده و جامعه را 

برای اهدای خون و نجات جان بیماران تشویق کنند.
وی ادامه داد: اســتان های لرســتان با ۷.۹ درصد، قزوین با 6.۷ 
درصد، کردســتان با ۷.8 درصد، خراســان جنوبی با 8 درصد و 
گلستان، خراسان شمالی و زنجان هر کدام  با ۷ درصد از بین استان 

ها دارای بیشترین شاخص اهدای خون توسط بانوان هستند.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از ابتدای فروردین تا پایان 
آذر ســال جاری بیش از یک میلیون و ۹00 هزار نفر برای اهدای 
خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کردند که از این 
تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر شرایط اهدا را داشتند و موفق 

به اهدای خون شدند.
صداقت خاطرنشان کرد: اســتان تهران با بیش از 246 هزار نفر 
بیشترین آمار اهدای خون در کل کشور را دارد و بعد از آن، استان 
فارس با 116 هزار نفر، استان خراســان رضوی با 10۷ هزار نفر، 
استان اصفهان با ۹۷ هزار نفر و استان مازندران با ۹5 هزار نفر اهدای 
خون بیشترین مشارکت های مردم را به تفکیک استان ها در تامین 

خون مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی داشته اند.

طرح رتبه بندی معلمان سوم بهمن 
در کمیسیون فرهنگی مجلس 

وزیر آموزش و پرورش از بررســی طرح رتبه بندی معلمان در 
ســوم بهمن ماه ســال جاری در کمیســیون فرهنگی مجلس 

شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش ایرنا، یوســف نوری روز جمعه در نشســت اعضای 
شــورای آموزش و پرورش مناطق جنوبی استان کرمان که در 
شهرستان منوجان برگزار شــد با بیان اینکه مدارس حتما باید 
آموزش حضوری را از سر بگیرند افزود: ۹5 درصد مدارس دنیا 
در این مدت باز بوده اما ما 100 درصد تعطیل کردیم و آموزش 

مجازی داشتیم.
وی اظهار داشــت: فقری در اطراف کشور داریم که ناشی از کار 
خودمان است، تبعیض در درون خانواده بین فرزند دختر و پسر، 
بین پســر بزرگ و کوچک و ... در نظام تعلیم و تربیت نیز وجود 
دارد، بینش، منش، فعل و دیــدگاه ما در موضوع عدالت، توزیع 
رویه ای است در صورتی که عدالت باید توزیعی یا ترمیمی باشد 

یعنی حق همه داده شود.
نوری اظهار داشــت: در بعضی موارد نیاز به تغییر روش هاست، 
گروه بندی و طبقه بندی در کارها را باید از شــهید ســلیمانی 
یاد بگیریم، ایــن فرمانده بزرگ گروه هــای مختلف زینبیون، 

حیدریون، فاطمیون و... را بسیج کرد.
وی افزود: در توزیع منابع نیز بایــد اول خط مقدم جامعه را در 
نظر بگیریم کــه خط مقدم در جمهوری اســالمی ایران، مردم 
مستضعف و کوخ نشین هســتند، در مرکز، قرارگاه محرومیت 
زدایی تشکیل داده ایم و بنا داریم دایره دایره از بیرون به داخل 
بیاییم. وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از رئیس جمهور به 
دلیل سفر پیش بینی نشده اش به جنوب استان کرمان، گفت: 

دولت مردمی در همه شرایط در کنار مردم است.
وی اظهار داشــت: پروژه هایی با پیشــرفت فیزیکی باالی 50 
درصد تا سال آینده با اولویت خوابگاه های دانش آموزی تکمیل 
می شود. وی گفت: سرانه ای بابت خرید تجهیزات مدارس برای 
استان کرمان واریز می شــود و تجهیز هفت هنرستان در هفت 
شهرســتان جنوبی، ایزوگام، محوطه سازی، آسفالت، بهسازی 
سرویس های بهداشتی و استاندارسازی سیستم سرمایشی 400 

کالس درس در جنوب کرمان در دستور کار قرار دارد.

نام  به  ایستاده اند  پدیده ای  مقابل  نقطه 
»نجومی بگیران«؛ بهترین سال های عمرشان رفته، 
جوانی شان را گذاشته  اند؛ از خوش ترین روزها و کنار 
خانواده بودن گذشته اند تا سالمتی به ارمغان آورند 
و معجزه خدا باشند روی زمین؛ حاال اما خسته اند و 
سوال شان این است که چگونه سال های رفته عمر 

را جبران کنند؟
به گزارش ایسنا، این حکایت پزشکان متخصصی 
است که دوره طرح خود را میگذرانند؛ آنها که 
سال های سال فقط درس خواندند؛ 12 سال 
مدرسه، گذشتن از سد سخت کنکور، هفت سال 
پزشکی عمومی، دو سال طرح یا رفتن به سربازی، 
4 سال خواندن تخصص و حاال هم در آستانه 40 
سالگی، گذراندن دو سال طرح اجباری در مناطق 

محروم.
بودن در کنار مردم مناطق محروم و خدمت به آنها 
افتخارشان است و هرچند برای خدمت متعهد 
شده اند، اما گالیه دارند از بی امکاناتی و بی پولی؛ 
کشیک های طاقت فرسا، شب بیداری های ممتد و 
»آن کال« بودن دائم، 23 روز  در ماه دور از خانواده 
در دورترین نقاط کشور، بدون جای خواب یا 
خوراک مناسب و البته گاهی هم جبر زندگی به 
همراه کردن همسر و فرزندان شان با خود، بدون 
امکانات آموزشی و انگیزشی و البته گالیه مند از 
نبود امکانات و تجهیزاتی که بتوانند با آن جان 
مردمان مناطق محروم را نجات دهند و مرهمی بر 

دردهایشان باشند...
رفت وآمد در »جاده های مرگ « و هراس از 
ُمردن، معلول شدن یا مصدومیت؛ یکی دیگر از 
دغدغه های پزشکان متخصص طرحی است؛ 
پزشکانی که با حقوق هشت تا 10 میلیونی باید 
در جاده هایی که به جاده های مرگ مشهورند، 
جان شان را کف دست گرفته و گاهی با همسر و 
فرزند برای دیدار خانواده هایشان در فرصت یک 

هفته ای رهسپار شوند.
دوری از خانواده و رفتن به نقاطی که شاید اسمش 
را هم نشنیده باشیم، بدون امکانات رفاهی و 
آموزشی و شرایط کار سخت و کشیک های 24 
ساعته از یک سو و درآمد کم علی رغم کار زیاد نیز 
از سوی دیگر، خسته شان کرده است؛ معتقدند 
که هزار جور مالیات، کسورات بیمه ای، تعدیل 
کارانه ها و... آینده شان را مبهم کرده است و تشکیل 
خانواده و خرید یک خانه یا ماشین را بعد از سال ها 
تحصیل و کار و تالش برایشان به آرزویی دور و دراز 

بدل کرده است.
هرچند قرار بود اجرای طرح ماندگاری پزشکان که 

در قالب طرح تحول سالمت از سال 13۹3 کلید 
خورد، با افزایش جذابیت های مالی، مشوقی باشد 
برای حضور و ماندن پزشکان متخصص در مناطق 
محروم، اما بعداز چند سال به دلیل عدم تامین منابع 
کافی، این طرح متوقف شد و حاال نه  تنها مشوق های 
مالی برای پزشکان متخصصی که در مناطق محروم 
طرح شان را می گذرانند، وجود ندارد، بلکه معتقدند 
که کارکرد خودشان هم با انواع مالیات ها و کسورات 

کم می شود.
پزشکان متخصص طرحی با همه مشکالت شان، 
 غم و رنج مردمان مناطق محروم را هم در سینه 
دارند؛ چرا باید این مردم همیشه محروم بمانند؟ 
مردمانی که دست هایشان خالی است، اما بیشتر از 
مسئوالن هوای پزشک منطقه را دارند؛ حتی شده 
با یک سطل ماست یا شیر بعد از ویزیت یا هر آنچه 

که از دست شان برآید.
سالهاست که از شرایط نامطلوب زندگی پزشکان 
متخصص طرحی در مناطق محروم و چرایی 
عدم ماندگاری آنها در این مناطق صحبت میشود؛ 
موضوعی که کلید واژه های نبود امکانات »رفاهی»، 
»آموزشی« و »انگیزشی« سرفصل مشترک آن 
در تمام این سال ها بوده است؛ با این حال گاهی 
می شنویم برخی با برخی اظهارنظرهایی بدون 
هیچ گونه دقت آماری، کل جامعه پزشکی را 
به درآمدهای نجومی و زندگی های الکچری و 
زیرمیزی بگیری و ... متهم می کنند؛ فارغ از آنکه 
تخلف در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد 
و قاعدتا نباید همه را به یک چشم دید و چنین 
اظهارنظرهایی عرصه را برای عده ای که از جان و 

دل مایه میگذارند، تنگ می کند.

به من نگویید برو؛ می خواهم برای مملکت 
خودم کار کنم

دکتر مریم موسوی- متخصص جراحی زنان از 
پزشکان متخصصی است که متولد غرب ایران است 
و حاال  برای گذراندن دوران طرح به شرقی ترین 
منطقه کشور فرستاده شده است. او می گوید: واقعا 
خسته ایم. ما 24 ساعت کشیک می دهیم، واقعا 
یک لحظه هم نمی خوابیم. جان مردم در دست 
ماست. شاید یک هفته، یک ماه و حتی سال ها به 
برخی بیماران مان فکر کنیم، اما روز بعد در فضای 

مجازی می بینیم که می گویند اگر شرایط را دوست 
نداری، برو. کجا بروم؟  اینجا کشور من است و اینجا 
را دوست دارم. من االن نزدیک 40 سالم است و 
نمی خواهم بروم. اگر می خواستم بروم، زودتر از 

این ها رفته بودم، پس به من نگویید برو.
وی می گوید: البته دغدغه بسیاری از متخصصین 
این است که ای کاش این دو سال تمام شود، راحت 
شویم و برویم؛ چرا باید این افراد علمی را از دست 
بدهیم. چرا باید به جایی برسیم که بگوییم کاش 
بشود برویم. خود من شرایط رفتن دارم، اما نمی روم. 
من برای این جایگاه زحمت کشیدم و هدف داشتم. 
من دوست داشتم به مردم مملکت خودم کمک 
کنم. وقتی بروم و برای بیمار خارجی کار کنم، حالم 
بد می شود. هدف من درمان مردم خودم بود. هدف 
شب بیداری های من این نبوده که برای کسی غیر 

از مردم خودم کار کنم.
موسوی می گوید: حاال اگر مرا به یک منطقه محروم 

می فرستید، به من امکانات بدهید. مِن جراح که 
نمی توانم با دست خالی برای مردم  کاری کنم. من 
در این شهر تبدیل به تریاژ شده ام و بیمار را سوار 
می کنم و به شهر دیگری می فرستم. ما بی انگیزه 
شدیم، هرچه بیشتر کار می کنیم، کمتر درآمد 
داریم، هرچقدر بیشتر کار می کنیم،  بیشتر به 
دردسر می افتیم. در این مناطق زیرساختی درست 
نشده است. به ما بی احترامی می شود. گاهی شب ها 
که من آن کال هستم،   تماس می گیرند که یک 
بیمار اورژانسی داری، اما هیچکس نیست که مرا 

به بیمارستان ببرد. من به عنوان یک خانم چطور 
در این مسیر سخت، سوار هر ماشینی بشوم و بروم.

هیچ فکری پشت تقسیمات طرح نیست
وی سختی های گذراندن طرح در مناطق دور افتاده 
را شرح داده و می گوید: اولین دغدغه ای که برای ما 
وجود دارد، تفاوت فرهنگی است که باید با آن کنار 
بیاییم. اگر مجرد باشید، مسائل خاص خود را دارید. 
کل خانواده نگرانند که کجا قرار است زندگی کنی. 
در عین حال هیچ وسیله ایاب و ذهابی برای ما تامین 
نمی کنند. من خودم محل طرحم را از روی نقشه 
پیدا کردم و اصال اسم آن را نشنیده بودم. بنابراین ما 
بدون هیچ پیشینه ای ناگهان باید یک زندگی جدید 
را در جایی جدید شروع کنیم. در عین حال بچه های 
متاهل هم مشکالت زیادی دارند. چند روزی که 
قرار بود متخصصان مشکالت شان را برای ما ارسال 
کنند، پیام هایی را خواندم و از ناراحتی گریه کردم. 
خیلی از زندگی ها متالشی شده است. زیرا هیچ 
فکری پشت تقسیمات طرح نیست. ناگهان یک نفر 
را از شرق به غرب کشور می فرستند. حال پزشکی با 
دو بچه باید به جایی برود که نه مدرسه وجود دارد و 
نه امکانات دیگری. بسیاری از مناطقی که پزشکان 
در آن حضور دارند، جزو تبعیدگاه ها اعالم شده 
است. در طرح، موضوع فقط یک پزشک نیست، بلکه 
یک خانواده است. موسوی ادامه می دهد: گاهی در 
منطقه محرومی بیمارستانی ایجاد شده، اما هیچ 
امکاناتی ندارد. به عنوان مثال من جراح زنان هستم، 
اما در شهری که طرحم را می گذرانم، اصال اتاق 
عملی وجود ندارد و من در درمانگاه کار می کنم. چرا 
از قابلیت های من استفاده نمی شود؟ بعد می گویند 
پزشک کم است. یکی از همکاران ما را با تخصص 
اورولوژی به شهرهای کوچک فرستادند. در حالی 
که اصال وسیله ای وجود ندارد که بتواند کار کند. 
مثال یک بیمار سنگ کلیه داشت و می شد نجاتش 
داد، اما کوچکترین وسیله برای انجام کار نیست. 
عمال گذاشتن پزشک در جایی که هیچ امکاناتی 

ندارد، اتالف انرژی و سرمایه است.

پژوهشگران کشورمان در یک تحقیق مهم در 
حوزه روان شناسی، ابعاد مشکلی به نام »پریشانی 
زناشویی« را مطالعه کرده و راهکارهایی برای دچار 

نشدن به آن ارائه داده اند.
به گزارش ایسنا، خانواده، محل اصلی برطرف 
کردن نیازهای جسمانی، عقالنی و عاطفی است 
و در این راه، داشتن آگاهی از آن ها و مجهز 
شدن به فنون شناخت تمایالت زیستی و روانی، 
ضرورتی انکارناپذیر است. رضایت یک فرد از 
زندگی زناشویی به معنی توانایی ارتباط صحیح 
و همبستگی ایجادشده بین زوجین، رفتارهایی 
مانند انعطاف پذیری و ارتباطات درست است. 
اما از عوامل تهدیدکننده بنیان و کانون خانواده، 
تعارضاتی است که در روابط بین زوجین بروز 
پیدا می کند. بدیهی است اگر در یک خانواده، 
نیازها به درستی برآورده نشوند، زوجین نسبت 
به یکدیگر احساس خشم، ناامیدی و نارضایتی 

خواهند داشت.
پریشانی زناشویی به عنوان یکی از عواملی که 
منجر به نابودی تدریجی روابط زناشویی می شود، 

به عنوان نوعی ازهم گسیختگی و بی تفاوتی زوجین 
نسبت به یکدیگر، حقوق و تکالیف خویش تعریف 
می شود. خلق وخو، بلوغ فکری، روانی، مهارت های 
فردی، شیوه زندگی و ویژگی های ظاهری، 
پیش فرض های شکل گیری پریشانی زناشویی 
محسوب می شوند. همچنین وجود اختالفات 
و مشکالت زناشویی، منجر به بروز افسردگی و 
کمبود عزت نفس فرزندان، کاهش شادکامی و 

کمبود امنیت هیجانی آن ها خواهد شد.
توجه به این موارد در کنار اهمیت باالیی که 
کانون خانواده در نظام اجتماعی هر کشوری دارد، 
محققانی از دانشگاه محقق اردبیلی را بر آن داشته 
تا مطالعه ای را در این خصوص انجام دهند. در این 
مطالعه، تأثیر فراهیجان های مثبت و همچنین 
پدیده ای به نام ماکیاول گرایی بر بروز پریشانی 

رابطه زناشویی بررسی شده است.
در این پژوهش توصیفی، تعداد 200 نفر از 
متأهلین شهر رشت مشارکت داشته و از طریق 
خودگزارش دهی، داده های مورد نیاز پژوهشگران 
را فراهم آورده اند. این داده ها سپس به کمک 

نرم افزارهای آماری، تجزیه وتحلیل شده اند.
نتایج این مطالعه نشان می دهند که عدم آگاهی 
زوجین نسبت به ویژگی های شخصیتی و هیجانی 
خود می تواند عامل خطری برای پریشانی زناشویی 
باشد، بنابراین الزم است با برگزاری کارگاه های 
آموزشی برای زوجین از شدت این موضوع کاست.

سجاد بشرپور، استاد گروه روانشناسی دانشگاه 
محقق اردبیلی و همکارانش دراین باره می گویند: 
»فرا هیجان ها به عنوان نیروی محرکه تنظیم 
هیجان تلقی می شوند. آن ها شامل مجموعه ای 
از هیجان ها و احساس ها هستند که فرد برای 
توصیف خود از آن ها استفاده می کند. فراهیجان ها 
شامل دو بخش مثبت و منفی هستند. افراد دارای 
فراهیجان مثبت برخالف افراد دارای فراهیجان 
منفی از توانمندی باال در پذیرش و ابراز مناسب 

و سازگار هیجان های خود برخوردار هستند«.
آن ها می افزایند: »ماکیاول گرایی نیز به طور خاص 
با دست کاری، بدبینی و اخالق پایین مشخص 
می شود. افراد با ماکیاول گرایی باال در فریب 
دیگران بسیار موفق هستند و در مقابل تالش های 

افراد دیگر برای دست کاری احساسات خود بسیار 
مقاومت نشان می دهند. همچنین توانایی باالی 
خود آن ها برای دست کاری و تغییر احساسات 
دیگران موجب می شود که به صورت افراد هوشمند 
و جذاب ارزیابی شوند. این صفات با تاکتیک های 
خاص نگهداری از همسر ازجمله القای حسادت، 
دست کاری احساسی و سیگنال های مالکیت 

کالمی همراه هستند«.
نتایج به دست آمده از تحقیق فوق نشان داده که 
فراهیجان مثبت با پریشانی رابطه زناشویی، رابطه 
منفی داشته و ماکیاول گرایی با آن رابطه ای مثبت 

و معنی دار نشان می دهد.
با توجه به این نتایج، الزم است زوج هایی که در 
معرض پریشانی زناشویی قرار دارند، به افزایش 
فراهیجان های مثبت و کاهش ماکیاول گرایی در 

خود اقدام کنند.
بر این اساس، مجریان این تحقیق که یافته های 
خود را در ماهنامه علمی پژوهشی »رویش 
روان شناسی« منتشر کرده اند، پیشنهاد داده اند 
که روان شناسان با آموزش دادن تکنیک های 
تنظیم هیجان و گسترش هیجانات مثبت به افراد، 
در حل معضل پریشانی زناشویی بین زوجین 

کمک های الزم را انجام دهند.

پزشکاِن دورافتاده...

"پریشانی زناشویی" و راهکارهای کاهش آن

گزارش
ایسنا

یک میلیون خانوار جدید نیازمند 
دریافت »مستمری« از بهزیستی!

معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیســتی کشور با 
بیان اینکه درحال حاضر ســازمان ماهانه به یک میلیون و 100 
هزار خانوار، مســتمری مددجویی پرداخــت می کند، گفت: این 
درحالیست که براســاس ســنجش ها حداقل 500 هزار خانوار 
دیگر تحت حمایت سازمان بهزیستی وجود دارند که از مستمری 

مددجویی بهره نمی برند.      
سیدمرتضی حسینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مستمری 
دو وجه دارد، اظهار کرد: آنچه در بودجه از مســتمری مددجویی 
صحبت می شود، پرداختی های ردیف 11 و 1۹ هدفمندی ها است. 
آن مســتمری ها تاکنون پرداخت شــده و روز گذشته مستمری 

دی ماه نیز به حساب مددجویان واریز شده است.
وی ضمن اعالم این خبر گفت: یک میلیــون و 100 هزار خانوار 
تحت پوشش سازمان بهزیستی وجود دارند که مشمول دریافت 
مستمری از محل هدفمندی یارانه ها هستند؛ این مستمری برای 
خانوارهای یک نفره 350 هزار تومان، 2 نفره 500 هزار تومان، 3 
نفره ۷00 هزار تومان، 4 نفره ۹00 هزار تومان و پنج نفره و باالتر 
یک میلیون و 100 هزار تومان است که مستمری دی ماه آنها دیروز 

به حساب این مددجویان واریز شده است.  
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در بخش 
دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه جامعه مخاطب ســازمان 
بهزیســتی که به صورت مســتقیم از ســازمان خدمت دریافت 
می کنند، حدود 6 میلیون نفر را شــامل می شوند، گفت: در حال 
حاضر سازمان بهزیستی ماهانه به یک میلیون و 100 هزار خانوار 
مستمری مددجویی از فقر مطلق )مستمری مددجویی از محل 
تبصره ماده 14 به منظور رفع فقــر مطلق( پرداخت می کند، این 
درحالیست که براساس سنجش ها حداقل 500 هزار خانوار دیگر 
تحت حمایت ســازمان بهزیســتی وجود دارند که از مستمری 
مددجویی بهره نمی برند؛ به این معنی که پرداخت های مســتمر 
تحت عنوان یک فعالیت خاص دریافت می کنند اما الزم است که 

این افراد به مستمری بگیران اضافه شوند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر 500 هزار خانوار نیز شناسایی شده اند 
که پشت نوبت برای دریافت مستمری هستند که در مجموع معادل 
یک میلیون خانوار دیگر باید به جمع مســتمری بگیران سازمان 

بهزیستی اضافه شوند. 

گزارش های سازمان هواشناسی نشان می دهد 
که سرما و یخبندان طی هفته آینده نیز در اغلب 

مناطق کشور تداوم خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دمای هوا در روزهای جمعه و شنبه 
در نیمه شرقی به طور محسوس بین 5 تا 10 درجه کاهش 
خواهد یافت. برای دو روز آینده آب های شمالی و جنوبی کشور 
مواج است. برای جنوب کشور هشدار قرمز صادر شده و ارتفاع 

موج بین 3 تا 5 متر خواهد رسید.
با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب به کشور امشب 
در استان های ساحلی خزر، آذربایجان های شرقی و غربی، 
اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شرق خوزستان، همدان، 
مرکزی، قزوین، البرز و تهران شاهد بارش باران، وزش باد و در 
مناطق کوهستانی کوالک برف، شاهد خواهیم بود. این سامانه 
روز جمعه در مازندران، گلستان، خراسان های شمالی و رضوی و 
جنوبی، سمنان و شرق تهران سبب بارندگی خواهد شد. بارش ها 
در حد هشدار است و کوالک برف، سوزباد، لغزندگی، کاهش دید 
برای جاده ها حتی مسدود شدن جاده های مواصالتی و برف گیر 
این مناطق محتمل است؛ بنابراین توصیه می شود از سفرهای 
غیر ضروری به این استان ها خودداری شود. بعد از بارش ها پدیده 
غالب در کشور وزش باد شدید است. نیمه شرقی کشور تا روز 
جمعه وزش بادهای شدید را تجربه می کند و از بعد از ظهر پنج 
شنبه و تا روز جمعه تهران، قزوین، قم، البرز، سمنان و اصفهان 
نیز وزش باد شدید را شاهد خواهند بود. احتمال شکستن 
درختان فرسوده، آسیب به سازه های موقتی همینطور گلخانه 
و سازه های تبلیغاتی در این مناطق وجود دارد. آسمان تهران 
قسمتی ابری تا نیمه ابری با غبار محلی است. از بعدازظهر با وزش 
باد هوای تهران مطلوب تر خواهد شد. تهران در روزهای آتی 
سردتر خواهد شد. صبح امروز کمینه دمای 340 شهر و ایستگاه 
هواشناسی در 28 استان کشور به زیر صفر درجه سلسیوس 

رسید و یکی از فراگیرترین یخبندان های امسال را رقم زد.

رییس سازمان هواشناسی گفت:فاصله ایستگاه 
ها در کشورهای توسعه یافته 25کیلومتر است 
درحالی که این فاصله در ایران حدود 100 

کیلومتر است و این وضعیت با استانداردها مغایرت دارد.
سحر تاج بخش در گفت و گو با ایسنا درباره اعتبارات سازمان 
هواشناسی اظهار کرد: سازمان هواشناسی یک سازمان 
حاکمیتی است و بخش اعظمی از هزینه های آن از طریق دولت 
تامین می شود. طی دو سال گذشته شرایط اعتبارات عمرانی 
ما خیلی مساعد نبود اما در جهت تامین اعتبار تالش شد. وی 
افزود: با توجه به ورود بیشتر تجهیزات از خارج از کشور  هزینه 
های ارزی برای خرید آن ها افزایش یافته است، با این حال تالش 
سه ساله  ما در مسیر بهبود شبکه ایستگاه ها بوده است. تاج بخش 
ضمن بیان این که در سازمان هواشناسی هنوز با استانداردها 
فاصله داریم، اظهار کرد: اگر روند افزایش اعتبارات ادامه یابد، 
با اعتباراتی که در اختیارمان قرار داده می شود شبکه های 
دیدبانی اعم از رادارها و ایستگاه های خودکار و ایستگاه جو باال را 
می توانیم تقویت و به روزرسانی کنیم. وی با بیان این که ضرورت 
توسعه تجهیزات کامال محسوس است، گفت: طی بررسی های 
انجام شده در 12کشور توسعه یافته دریافتیم که ایستگاه های 
هواشناسی حدود 25 کیلومتر از هم فاصله دارند این درحالیست 
که در ایران این فاصله حدود 100 کیلومتر است و این میزان 
فاصله با استانداردهای پایش مغایرت دارد. تاج بخش ادامه داد: 
کار اصلی سازمان هواشناسی پایش جو است. هرچه ایستگاه های 
بیشتری وجود داشته باشد، جو را بهتر مانیتور می کنیم و به تبع 
آن پیش بینی های بهتر و دقیق تری را می توانیم انجام دهیم و 
اگر داده ها به صورت آرشیو جمع آوری شود، ورودی خوبی برای 
مدل های پیش بینی بعدی است بنابراین اساس فعالیت ما توسعه 
شبکه پایش است که نیاز به زمان دارد تا به سرانجام برسد. رییس 
سازمان هواشناسی افزود: طی چندین سال گذشته اقدامات 
خوبی انجام شده است اما به دلیل کمبود اعتبارات اتفاقات مثبتی 
نیفتاد و ما به توسعه نرسیدیم البته امیدواریم  با توجه دولت، 

اعتبارات تامین شود تا بتوانیم تجهیزات الزم را تامین کنیم.
وی با اشاره به تالش برای استفاده از ظرفیت ها و توان  داخلی 
گفت:  منابع مالی سازمان هواشناسی محدود است و استفاده 
از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان به تنهایی برای ما مقدور 
نبود بنابراین با حمایت معاونت علمی فناوری رییس جمهوری 
و حمایت فنی سازمان هواشناسی 8۷ پروژه را برای ساخت 

تجهیزات داخلی در دستور کار قرار دادیم.
تاج بخش در پایان تصریح کرد: تا تجهیزات داخلی ساخته شوند 
و بتوانند این استانداردها را کسب کنند، زمان می برد بنابراین تا 

آن زمان باید همچنان به روش های قدیمی ادامه دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق 
از انجام مذاکــرات جدید میان دو طرف 
برای بهبود سطح همکاری ها و استفاده 
از فرصت های تجاری در عراق خبر داد. 
یحیی آل اسحاق اظهار کرد: در روزهای 
گذشــته یک هیئت تجــاری از ایران به 
عراق اعزام شد که متشکل از اعضای اتاق 
بازرگانی، تعدادی از نمایندگان مجلس و 
فعاالن در بازار عراق بود. این دیدارها پس 

از شرایط جدید عراق و انتخابات پارلمانی این کشور برای آینده تجاری دو طرف اهمیت 
فراوانی داشــت. وی با بیان اینکه در این دیدارها تفاهم نامه ای برای راه اندازی مرکز 
داوری مشترک میان روسای اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق به 
امضا رسید، بیان کرد: خوشخبتانه در جریان این سفر جلسات و همایش های تجاری 
در بغداد، کربال و نجف برگزار شد و فعاالن اقتصادی نظرات و دیدگاه های خود را به 
اطالع طرف مقابل رساندند. رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ظرفیت هایی 
که این کشور برای فعاالن اقتصادی ایران دارد، توضیح داد: در سفر اخیر تالش شد از 
سویی مشکالت مربوط به انتقال ارز، حمل و نقل و گمرکات مورد بررسی قرار گرفته و 
مقدمات الزم برای حل آنها فراهم شود. از سوی دیگر مسئوالن دولت و بخش صنعت 
عراق عالقه مند به توسعه روابط صنعتی با ایران در حوزه های سرمایه گذاری و تولید 
مشترک و وادرات ماشین آالت، قطعات، خطوط تولید و تمام امور مربوط به صنعتی 
شدن هستند بجاســت که فعالین اقتصادی بخش صنعت کشورمان از این فرصت 

پیش رو استفاده جدی کنند.

گروهی از دانشمندان در اسکاتلند راهی برای 
تشخیص حضور ویروس کرونا )کووید-1۹( 
در بدن افراد با استفاده از اشــعه ایکس پیدا 
کرده انــد. در این روش تشــخیصی از هوش 
مصنوعی )AI( برای پیش بینی وجود ویروس 

در داخل بدن فرد استفاده می شود.
به گزارش ایســنا، محققان دانشــگاه غرب 
 University of the West of( اسکاتلند
Scotland( در مطالعه اخیرشــان از توسعه 

روشی مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داده اند که می تواند کووید-1۹ را با دقت باال و تنها 
در عرض چند دقیقه تشخیص دهد. دانشــمندان ادعا می کنند روش مذکور با دقت ۹8 
درصد قادر به تشخیص ویروس کرونا است. این فناوری که توسط کارشناسان دانشگاه غرب 
اسکاتلند توسعه یافته است، قادر است تنها در عرض چند دقیقه کووید-1۹ را به طور دقیق 
  PCR تشخیص دهد. این فناوری نوین قادر است ویروس کرونا را بسیار سریع تر از آزمایش
که معموال حدود 2 ساعت طول می کشد، تشخیص دهد. امید است که در نهایت بتوان از 
این فناوری برای کمک به کاهش فشار در بخش های حوادث و اورژانس بیمارستان ها به 
ویژه در کشورهایی که آزمایش های PCR به آسانی در دسترس نیستند، استفاده کرد. این 
روش پیشرفته از فناوری اشعه ایکس استفاده می کند و اسکن های افراد را با پایگاه داده ای 
که شامل حدود 3000 تصویر که مربوط به بیماران مبتال به کووید-1۹، افراد سالم و افراد 
مبتال به سینه پهلوی ویروسی است،  مقایسه می کند. سپس از یک فرآیند هوش مصنوعی 
به نام "شبکه عصبی پیچشی عمیق")الگوریتمی که معموال برای تجزیه و تحلیل تصاویر 

بصری استفاده می شود( برای تشخیص استفاده می کند.

اســتاندار تهــران از پیگیــری 
بازگشــایی  گام  بــه  گام 
حداکثــری مــدارس توســط 
و  مــوزش  ا  ، کشــور وزرای 
پــرورش، علــوم و اســتانداری 

د. تهــران خبــر دا
در  منصــوری  محســن 
 ، یســنا ا بــا  گفت وگــو 
دربــاره بازگشــایی مــدارس و 

بالتکلیفــی برخــی مــدارس درپــی عــدم ابــالغ رســمی بــرای بازگشــایی 
ــز  ــته نی ــد روز گذش ــتیم. چن ــوع هس ــری موض ــال پیگی ــت: درح گف
ــوزش و  ــور، آم ــور وزارای کش ــا حض ــه ب ــن رابط ــا در همی ــه ای ب جلس

پــرورش و علــوم برگــزار شــد.
وی افــزود: بازگشــایی حداکثــری، مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا و دســتور 
ــوزش و  ــور، آم ــط وزرای کش ــوع توس ــذا موض ــت ل ــور اس ــس جمه ریی
پــرورش و علــوم و اســتانداری تهــران دنبــال خواهــد شــد تــا ان شــااهلل 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بازگشــایی حداکثــری اتفــاق 
ــی حساســیتی  ــای تهران ــه داد: خانواده ه ــران ادام ــد. اســتاندار ته بیافت
در ایــن موضــوع دارنــد کــه شــاید بیشــتر از ســایر نقــاط کشــور اســت 
ولــی نبایــد بگذاریــم ایــن حساســیت منجــر بــه افــت تحصیلــی دانــش 
ــری  ــوع را پیگی ــه گام موض ــاس گام ب ــن اس ــر همی ــود؛ ب ــوزان ش آم

ــود. ــق ش ــری محق ــا بازگشــایی حداکث ــرد ت ــم ک خواهی

هدف گذاری جدید ایران در بازار عراق 
چیست؟

»بازگشایی مدارس« گام به گام پیگیری تشخیص سریع کرونا با کمک اشعه ایکس
می شود

سرما و یخبندان ادامه دارد

تجهیزات هواشناسی با 
استانداردها فاصله دارند

خبر

خبر

خبر

 ما پزشــک کم نداریم. در همه مناطق پزشک وجود دارد، اما مســاله امکانات است. برای پزشکانی که 
بی امکانات در این مناطق هستند، بی انگیزگی ایجاد شده اســت. از طرفی هم بحث کمی درآمد مطرح 
است؛ در رشته زنان اعالم شده که اگر ۵ سزارین انجام دهیم، سزارین ششمی رایگان حساب می شود 
و هیچ درآمدی برای ما ندارد. این موضوع باعث می شود که بچه ها دلسرد شوند. البته ما اگر دنبال پول 
بودیم، می توانستیم وارد رشته های خیلی پول سازتری شویم، اما ما آدم های علمی هستیم و اگر اکنون 
داریم حرف می زنیم، به این دلیل است که واقعا تحت فشار قرار داریم. خود من همیشه در کتابخانه و در 

حال درس خواندن بودم. هیچگاه اعتراض نکردم، اما واقعا دیگر خسته شدیم.

هر
س: م

عک

کاغذ جامعه
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در شرایطی که مدتی قبل تهیه کننده فیلم 
بی همه چیز مدعی بود که حوزه هنری برای 
تخصیص کافی سالن و ســانس، سانسور 
بیشتری را نسبت به وزارت ارشاد درخواست 
کرده، رییس سازمان سینمایی حوزه هنری 

این موضوع را رد کرد. 
به گزارش ایسنا، نشست خبری حمیدرضا 
جعفریان - رییس ســازمان ســینمایی 
حوزه هنری - صبح سه شــنبه 28 دی ماه 
در حالی برگزار شــد که چند سالی است 
پاسخ گویی از سوی این سازمان کمتر بوده 
و مدیریت جدید رویکردی تــازه ای را در 
پیش گرفته اســت. با این وجود در اولین 
نشست برگزار شــده، اظهارنظرها چندان 
صریح و شــفاف نبود و جعفریان در پاسخ 
به سوال ایسنا مبنی براینکه پس از سالها 
که رویکرد گروگان گرفتن ســینماها در 
اکران بعضی فیلم های مورد اعتراض حوزه 
هنری گذشــته بوده، انتظــار می رفت در 
دوره جدیــد قانونمندی به مجوز ارشــاد 
بیشتر باشــد ولی برای فیلم بی همه چیز 
این اتفاق نیفتاد، گفــت: ما خود را موظف 
و ملزم می دانیم که مجوز ارشــاد و نسخه 
نهایی که آنها تایید کننــد را تایید کنیم. 
درباره تخصیص سانس ها نیز طبق مصوبات 
شورای صنفی هســتیم ولی از یک جایی 
اختیاردار با سینمادار است و آنها خودشان 
تصمیم میگیرند. البته ما نمی خواهیم اسیر 
جنجال رسانه ای شــویم ولی حوزه هنری 
بجز اصالحات وزارت ارشاد اصالح دیگری 
وارد نمی کند. درباره بی همه چیز موضوع را 
به پایان اکران فیلم موکول می کنم. او گفت: 
در جشنواره فجر امســال چهار فیلم ضد 
-یک درام سیاســی با پرداخت به مقطعی 
از زندگی شهید بهشتی -، دسته دختران 
با مشارکت فارابی، هناس ساخته حسین 
دارابی و شــادروان به کارگردانی حسین 
نمازی نمایش داده می شــوند و  تولیداتی 
برای جشــنواره چهل و یکــم فجر هم در 
دست تهیه داریم که بعد از جشنواره امسال 
جدی تر دنبال می شوند.  وی درباره تاکید بر 
ساخت فیلم های دهه شصتی و نپرداختن 
به موضوعــی همچون کرونــا گفت: برای 
کرونا هنوز به روایت مناسبی نرسیدیم ولی 
قطعا موضوع مهمی است که حتی در سطح 

جهانی میتوان به آن پرداخت.

سعید حمیدیان »بســی رنج بردم...« را 
بیت جعلــی می داند و بــرای بیت »چو 
ایران نباشــد...« تردیــد دارد که برای 
فردوسی باشــد یا نه. البته او با اشاره به 
فاصله زمان خلق شاهنامه و قدیمی ترین 
نســخه  خطی موجود از آن می گوید: در 
حدود دو  ســه قرن ممکن است خیلی 
بالها ســر یک متن بیایــد و نمی توانیم 
روی اصالت ابیات شاهنامه قسم حضرت 

عباس بخوریم.
به گزارش ایســنا این پژوهشگر و استاد 
زبان و ادبیــات فارســی در گفت وگو با 
ایسنا درباره بیت های »شاهنامه« که در 
انتســاب آن ها به فردوسی تردید وجود 
دارد، اظهــار می کند: بیت »بســی رنج 
بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم 
بدین پارســی« جعلی شمرده می شود. 
»چو ایران  نباشد تن من مباد/ بدین بوم 
و بر زنده یک تن مباد« را تردید دارم که 

جعلی باشد.
او در توضیــح بیشــتر می گویــد: البته 
منطقا به نظر می آید مصــرع دوم »چو 
ایران نباشد« ساختگی باشد؛ مصرع اول 
معقول و منطقی است و مشکلی نیست  
زیرا خیلی ها می گویند اگر ایران نباشد 
بهتر اســت من هم  نباشم. اما در مصرع  
دوم »بدین بوم و بر زنده یک تن مباد« 
را خیلی افراطــی و غیرمنطقی می دانم 
زیرا مانند این است که ما از همه ساکنان 
کره زمین نیابت داریم بگوییم اگر ایران 
نباشــد اصال هیچ کســی وجود نداشته 
باشــد. این طرز فکر افراطــی یا به قول 
امروزی های شوونیستی است. حمیدیان 
درباره بیت »بسی رنج بردم...« هم بیان 
می کند: از مفردات این بیت برمی آید که 
جعلی باشد؛ در »عجم زنده کردم بدین 
پارسی« واژه عجم یکی از  کلماتی است 
که شک داریم کاربرد فردوسی باشد. اگر 
این بیت را جعلــی می دانم برای همین 
است، زیرا عجم معموال کاربرد فردوسی 
نیســت و تا جایی که می دانم فردوسی 
شاید دو یا سه بار احتمال داده می شود  
که »عجــم« را به کار برده باشــد. عجم 
کلمه خوبی نیست و به نظرم فردوسی از 
به کاربردن این کلمه پرهیز داشته است.

پس از نمایش عمومی آخرین ساخته سینمایی اصغر فرهادی در 
سینماهای ایران، قهرمان از اول بهمن ماه به شبکه نمایش خانگی 
می رود. به گزارش ایسنا، روابط عمومی نماوا اعالم کرد که این 
فیلم در سینماهای ایران، با فروش یازده میلیارد و ششصد میلیون 
تومان میزبان 481 هزار مخاطب بوده است و برنده دو جایزه 
بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه در جوایز هیئت ملی نقد آمریکا، 
برنده جایزه تاثیرگذاری خالقانه در کارگردانی در جشنواره پالم 
اسپرینگز، نامزد بهترین فیلم بین الملل در جوایز انجمن منتقدان 
الس وگاس، نامزد بهترین فیلم بین الملل در جوایز انجمن منتقدان 
سن لوییس، نامزد بهترین فیلم بین الملل در جوایز گلدن گلوب، 
بهترین فیلم سال در دو رشته بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم 
بین المللی به انتخاب 18۷ منتقد ایندی وایر، نامزد بهترین فیلم 
بین المللی در جوایز انجمن منتقدان هالیوود، برنده جایزه بهترین 
کارگردانی در جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک و... از جمله جوایز و 

نامزدی های این فیلم در محافل معتبر سینمایی ست.
همزمان با انتشار این فیلم در پلتفرم آمازون در سراسر جهان در 
تاریخ بیست و یکم ژانویه) اول بهمن ماه(،عالقه مندان در سراسر 
ایران هم می توانند به صورت اختصاصی از پلتفرم نماوا به تماشای 

»قهرمان« بنشینند.
»قهرمان« به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی برای اولین 
بار در جشنواره فیلم کن 2021 به نمایش درآمد و موفق به کسب 
جایزه بزرگ هیات داوران از جشنواره کن شد. امیر جدیدی، 
محسن تنابنده، سحر گلدوست و فرشته صدرعرفایی در این فیلم 
هنرنمایی کرده اند. فیلم اصغر فرهادی توسط منتقدان در سراسر 
جهان هم اکنون در لیست اولیه نامزدهای منتخب شاخه بهترین 
فیلم بین المللی اسکار 2022 قرار گرفته است. فرهادی پیش از 
این هم با دو فیلم »جدایی نادر از سیمین« و »فروشنده« موفق به 
کسب اسکار بین المللی شده است. »قهرمان« از روز جمعه، اول 
بهمن ماه 1400به صورت اختصاصی در نماوا پخش می شود و در 

دسترس تمامی مخاطب ها قرار می گیرد.

اعالم زمان پخش قهرمان فرهادی 
در شبکه نمایش خانگی

رییس سازمان سینمایی حوزه 
هنری تاکید کرد

مجوزهای ارشاد را قبول 
داریم

نمی توانیم روی اصالت 
ابیات »شاهنامه « قسم 

بخوریم

در پی نشست مشترک شب گذشته محمد خزاعی رئیس سازمان 
سینمایی، امین توکلی زاد معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
تهران و مسعود نقاش زاده دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر خانه 
جشنواره به برج میالد برگشت. به گزارش ایرنا روابط عمومی 
جشنواره فیلم فجر اعالم کرد: در پی تعامالت شب گذشته بین 
شهرداری با سازمان سینمایی و قول مساعد مبنی بر حل مشکالت 
برج میالد به طور شبانه روزی از سوی همکاران شهرداری، برج 
میالد و موسسه سینما شهر نسبت به رفع اشکاالت و فراهم شدن 

شرایط زیر ساختی خانه جشنواره چهلم به میالد بر می گردد.
محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی ضمن تاکید کرد فجر 

ظرفیت بی بدلیل سینمای ایران و جشن های انقالب است.

برج میالد خانه جشنواره فیلم فجر شد

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات گفت: وظیفه ما به 
عنوان برگزارکننده »جالل« گسترش دامنه این جایزه 
ادبی است، دامنه پیدا کردن جایزه هم در این است که 
وقتی برندگان معرفی شدند، آن را رها نکنیم و وظیفه 

رسانه هاست که آن را معرفی کنند.
به گزارش ایرنا، علی رمضانی در نشست خبری 
چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد، ضمن تشکر 
از تالش ها و توجه ها به جایزه جالل گفت: آنچه مقوم 
نشر ما است حوزه ادبیات است. این حوزه از بخش های 
پرشمار منشورات است، اگر حوزه کم رونقی باشد 

نویسندگان نیز به سمت آن نمی روند. 
وی ادامه داد: اهالی کتاب در کشور بیشتر در حوزه 
ادبیات هستند و در مجموع پیمایش های کشور، حوزه 

ادبیات را پرطرفدار می یابیم.
رمضانی علت استقبال از جایزه جالل را شرح داد و 
اظهار داشت: بخشی از این رویکرد به خاطر شخصیت 
جالل است و بخشی نیز مخاطبان هستند که حوزه 
ادبیات را دنبال می کنند، وظیفه ما به عنوان برگزار 
کننده جایزه، گسترش دامنه این جایزه ادبی است. 
دامنه پیدا کردن جایزه هم در این است که وقتی 
برندگان جایزه معرفی شدند، آن را رها نکنیم و وظیفه 

رسانه هاست که آن را معرفی کنند.
وی از اعضای هیئت علمی و دبیران جایزه تشکر کرد 
که در هر شرایطی از کار خود فروگذار نکردند و اصول 

داوری را رعایت کردند.
وی تعامل داوران با یکدیگر را بخش مهم جایزه دانست 
و گفت: داوران کار گسترده چند ماهه را در کوتاه ترین 
زمان ممکن، انجام دادند و اهتمام ویژه ای داشتند که 

بتوانیم امروز در خدمت شما باشیم.
کاهش کیفیت آثار ارسالی آسیب شناسی می 

شود
مرتضی طریقی دبیر اجرایی جشنواره نیز با اشاره به 
اهمیت جایزه گفت: هیئت علمی را با دقت نظر تشکیل 
دادیم و داوری ها را حتی با تاخیر انجام شد، با توجه به 
داوری هایی که در نیمه آبان انجام شد برای بعضی از 
گروه های داوری به دلیل حضور در شهرستان ها، شرایط 
اقامت آن ها را در تهران فراهم کردیم. آخرین جلسات 
داوری تا هفته پیش هم ادامه داشت. عالوه بر بخش 
اصلی در بخش جنبی ما ویراستاران برتر در هر بخش را 
به رسم معمول داوری کردیم. در همه بخش ها با توجه 
به پایش داورها، کتاب هایی وجود داشتند که به دالیل 
مختلفی نگاه های متفاوتی از زوایای گوناگون داشتند.

طریقی ادامه داد: اگر مشکلی ایجاد نشود اختتامیه 
چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد 12 بهمن در 
محل تاالر وحدت برگزار خواهد شد. از همین هفته با 

حضور داوران آسیب شناسی  کاهش کیفیت آثار در هر 
دوره را انجام خواهیم داد.

دبیر اجرایی چهاردهمین جایزه جالل، برگزیدگان 
بخش ویژه این دوره جایزه را به شرح ذیل اعالم کرد:

رمان تشریف، نوشته علی اصغر عزتی پاک از انتشارات 
شهرستان ادب به دلیل انتخاب مقطع تاریخی خاصی 

که به آن توجه شده است.
حاج جالل، نوشته لیال نظری گیالونده در حوزه 

مستندنگاری از انتشارات سوره مهر.
سبز آبی، نوشته سعید تشکری، از انتشارات نیستان که 
به سرگذشت سادات رضوی بعد از امام رضا)ع( در ایران 
پرداخته است،  به دلیل موضوع خاص و توجه ویژه ای به 

آن مقطع از تاریخ داشته است.
سلول های بهاری؛ تاریخ شفاهی سلول های بنیادی به 
روایت پدر علم سلول های بنیادی، حسین بهاروند به 
دلیل موضوع علمی و شیوه ارزشمند مستندنگاری. این 
اثر به قلم بهنام باقری نوشته شده و انتشارات راه یار آن 

را منتشر کرده است.
کوهستان آتش، نوشته گلعلی بابایی از نشر 2۷ بعثت 
به دلیل پژوهش بسیار ویژه  در حوزه مستندنگاری به 

عنوان برگزیده اعالم شد.
در این دوره جایزه جالل همچنین از کتاب هملت در 
نم نم باران، نوشته مرحوم اصغر عبدالهی به منظور 

پاسداشت نویسنده تجلیل خواهد شد.
رمان؛ بیشترین رسیده ها به جالل

مریم بصیری، دبیر علمی جشنواره نیز در ارتباط با 
کیفیت آثار جشنواره گفت: جایزه جالل شامل 4 بخش 
بود که پس از تشکیل جلسات کتاب ها برای داوران و 
من ارسال شد. در بخش رمان که آثار بیش تر وجود 
داشت، تعداد جلسات داوری بیش تر بود. در انتخاب 
نامزدها فقط از روی کیفیت و مهارت نویسنده آثار 
انتخاب شدند. سعی کردیم با کمک داوران، بهترین 
کار و آثار را انتخاب کنیم. امیدواریم این انگیزه ای برای 
افراد عالقمند باشد و جشنواره های پربارتری در آینده 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: نویسندگان و منتقدین توجه کمتری 
به بخش نقد ادبی نشان می دهند. هر کس بخواهد در 
این حوزه ورود کند باید پیشینه ادبی داشته باشد  که 
تعدادشان اندک است. هر سال پژوهشگاه ها مسائلی  را 
مطرح می کنند که می توانند مورد نقد قرار گیرند اما 

عملیاتی نمی شود.
بصیری افزود: بیش از نویسندگان، ناشران هم از بخش 
نقد ادبی استقبال نمی کنند. البته مخاطب هم از این 
کتاب ها نمی خواند و نویسندگان عموما به رمان روی 
می آورند، در نتیجه بازار کار برای کتاب نقد ادبی 

نیست.
نامزدهای چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد 

داستان بلند و رمان
بی نام پدر، نوشته سیدمیثم موسویان، انتشارات کتاب 

جمکران
پری کشی، نوشته علیرضا حسن زاده، انتشارات مروارید

پیامبر بی معجزه نوشته محمدعلی رکنی، نشر صاد
سونات الل، نوشته میترا معینی، نشر نیماژ

ماه غمگین، ماه سرخ، نوشته رضا جوالیی، نشر چشمه
مجموعه داستان کوتاه

آماده ترور باش، نوشته علی براتی کجوان، نشر صاد
ح. دو چشم، نوشته محبوبه حاجیان نژاد، انتشارات 

سوره مهر
ساعت َدنگی، نوشته محمداسماعیل حاجی علیان، 

انتشارات سوره مهر
قدیس دیوانه، نوشته احمدرضا امیری سامانی، نشر 

صاد
مستندنگاری

ابوباران، نوشته زهراسادات ثابتی، انتشارات خط مقدم
بابارجب، نوشته نسرین رجب پور، نشر ستاره ها

به من دست نزن، نوشته فائضه غفارحدادی، انتشارات 
شهید کاظمی

داغ دلربا، نوشته میثم امیری، انتشارات خط مقدم
رضانام تا رضاخان، نوشته هدایت اهلل بهبودی، نشر 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
همسایه های خانم جان، نوشته زینب عرفانیان، 

انتشارات شهید کاظمی
قافله باشی،  سیدمجتبی  نوشته  همه فن حریف، 

سعیدحسین رفیعی و مسعود جلیلوند خسروی، 
انتشارات الگونگار پیشرفت

نقد ادبی
آلبر کامو در ایران، نوشته محمدرضا فارسیان و فاطمه 

قادری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
پایداری خاموش، نوشته مهدی میرکیایی، انتشارات 

دانشگاه عالمه طباطبایی
روایت شناسی و نقد روایت در داستان های انتخابی 
معاصر، نوشته الهام حدادی و فرهاد درودگریان، 

نشر نیلوفر
هیئت داوران چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد 
داوران داستان بلند و رمان: اکبر صحرایی و منصور 

علیمرادی و قاسمعلی فراست
داوران مجموعه داستان کوتاه: خسرو باباخانی و هادی 

خورشاهیان و یوسف قوج
داوران مستندنگاری: داوود امیریان و ابراهیم زاهدی 

مطلق و مهدی قزلی
داوران نقد ادبی: ابوالفضل ًحری و علی کاشفی 

خوانساری و محمدرضا سنگری
جایزه ادبی جالل آل احمد، یک جایزه دولتی است 
که به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در 
ایران پایه گذاری شده و با تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی در سال 138۷ نخستین دوره خود را در 
سالروز تولد آل احمد آغاز کرد. این جایزه از آن سال 
بدون وقفه ادامه داشته و هر سال هم زمان با سالروز 
تولد جالل آل احمد، با انتخاب کتاب های برگزیده به 

کار خود پایان می دهد.

برگزیدگان »جالل« رها نمی شوند
رنا

: ای
س

عک

چهلمین  رقابتی  بخش  انتخاب  هیات 
جشنواره تئاتر فجر از میان آثار منتخب 
برگزیدگان جشنواره های تئاتر استان ها و 
سایر آثار منتخب صحنه ای 30 اثر نمایشی 
را برای حضور در این بخش انتخاب و معرفی 

کردند.
به گزارش ایرنا از چهلمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر، 26 هنرمند انتخاب آثار حاضر 
در این دوره جشنواره را از میان نمایش های 
برگزیده جشنواره های تئاتر استان ها، آثاری 
که صاحبان آنها به صورت مستقیم متقاضی 
حضور در جشنواره بودند و نمایش های بخش 

مهمان برعهده داشتند.
امسال با استفاده از ظرفیت های فضای 
مجازی تعداد هنرمندان بیشتری آثار حاضر 
در جشنواره را از میان نمایش های متقاضی در 

بخش های صحنه ای انتخاب کردند.
اسامی آثار پذیرفته شده برای شرکت در بخش 
رقابتی چهلمین جشنواره تئاتر فجر بر اساس 

حروف الفبا به شرح زیر است:
چهلمین  رقابتی  بخش  آثار  معرفی 

جشنواره تئاتر فجر
آثار منتخب برگزیدگان جشنواره های تئاتر 

استان ها
1-  بروخا به نویسندگی و کارگردانی رضا 
پورتراب زاده رودسری از استان گلستان 

شهر گرگان
2 - بعضیارو باید دورادور دوست داشت به 
نویسندگی و کارگردانی علی بابایی از استان 

البرز شهر کرج
3- پچپچه های پشت خط نبرد به نویسندگی 
علیرضا نادری و کارگردانی محمدرضا 

خسروشاهی از استان قم شهر قم
4- پروانه الجزایری )مشروط( به نویسندگی 
پیام الریان و کارگردانی سعید شیخی از استان 

قزوین شهر قزوین
ناهید  سیاره   صبحگاهی  درخشش   -5
)مشروط( به نویسندگی مسعود عقلی و مهسا 
غفوریان و کارگردانی مسعود عقلی از استان 

خراسان رضوی شهر مشهد
6- زندگی سگ مرده به نویسندگی حامد 
مکملی و کارگردانی مرتضی نجفی از استان 

قزوین شهر قزوین
۷- سالخوردگی به نویسندگی باقر سروش 
و کارگردانی سیدیاسر هاشم زاده و کامران 

جباری از استان کردستان شهر بیجار
8- قند خون به نویسندگی لیلی عاج و 
کارگردانی زمان ارکمان از استان یزد شهر یزد

مصطفی  نویسندگی  به  َکل   -۹

محمدی دوست و جواد خاکسار به کارگردانی 
مصطفی محمدی دوست از استان چهارمحال 

و بختیاری شهر فارسان
10- مرثیه ای در قتل ژولیوس سزار و چند 
مرغ از سیمرغ به نویسندگی رضا گشتاسب 
و کارگردانی مجتبی رستمی فر از استان 

خوزستان شهر اهواز
11- هملتک به نویسندگی و کارگردانی 
مهدی احمدی از خراسان رضوی شهر مشهد

12- همُلر بیژنی به نویسندگی یوسف 
شکوهی و کارگردانی آژمان بیژنی نسب از 

استان فارس شهر فسا
سایر آثار منتخب صحنه ای بخش رقابتی

1-  آلنده نازنین )مشروط( به نویسندگی 
محمدصادق گلچین عارفی و کارگردانی 

محمد برهمنی از استان تهران شهر تهران
2-  آنتیگونه آخرین سامورایی به نویسندگی 
و کارگردانی امین رضایی اردانی از استان 

خراسان رضوی شهر مشهد
3- احتماالت به نویسندگی و کارگردانی علی 

شمس از استان تهران شهر تهران
ساکی  گلناز  نویسندگی  به  اودو   -4
و احمد)آرمان( شیرالی نژاد و کارگردانی 
احمد)آرمان( شیرالی نژاد از استان تهران 

شهر تهران
5- بابا آدم به نویسندگی و کارگردانی لیلی 

عاج از استان تهران شهر تهران
6- بانوی محبوب من به نویسندگی آلن 
جی لرنر به کارگردانی گالب آدینه از استان 

تهران شهر تهران
۷- بعد از افتادن به نویسندگی روزبه کاظمی 
به کارگردانی حسین حسینیان از استان تهران 

شهر  تهران

8- بک تو بلک به نویسندگی و کارگردانی 
سجاد افشاریان از استان تهران شهر تهران

۹- تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک به 
نویسندگی و کارگردانی تینو صالحی از استان 

تهران شهر تهران
10- تصویر مصور مظفری به نویسندگی اصغر 
گروسی به کارگردانی وحید نفر از استان تهران 

شهر تهران
11- خاک سفید ) مشروط( به نویسندگی 
محمود احدی نیا به کارگردانی محمدرضا 

ِهالل زاده از استان تهران شهر تهران
12- داستان باغ وحش به نویسندگی ادوارد 
آلبی ترجمه الهام فقیه مسیبی و کارگردانی 

مهدی پاشایی از استان تهران شهر تهران
کارگردانی  و  نویسندگی  به  ژپتو   -13
محمدرضا)اوشان( محمودی از استان تهران 

شهر تهران
14- ساختن به نویسندگی ارژنگ طالبی نژاد 
و کارگردانی مصطفی ذره پرور از استان تهران 

شهر تهران
15-سایر بازماندگان به نویسندگی ساناز 
اسدی و کارگردانی مهرداد مصطفوی از استان 

تهران شهر تهران
16- سگک به نویسندگی کهبد تاراج و 
کارگردانی رضا بهرامی از استان تهران شهر 

تهران
1۷-سویینی تاد )مشروط( به نویسندگی 
استفان ساندهایم ترجمه محمد نیازی و 
کارگردانی محمد نیازی از استان خراسان 

رضوی شهر مشهد
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 14 
تا 26 بهمن به دبیری حسین مسافرآستانه 

برگزار می شود.

منتخب  یش  نما »بیست و   هفت«  تر  تئا
نی جنوب  ستا تر ا ه تئا ر ا زدهمین جشنو ا دو
ره کشوری فجر  ه یافته به جشنوا کرمان و را
18 در  ه هر شب ساعت  تا پنجم بهمن ما
ن به روی صحنه  پالتو موج نو شهر کرما

می رود.
زیگری مرد،  تر بیست و   هفت رتبه دوم با تئا
نی و جایزه ویژه طراحی  رتبه دوم کارگردا
نی جنوب  ستا تر ا ه تئا ر ا ا در جشنو صحنه ر

کرمان کسب کرد.
نی  و عی و در جتما بط ا ا و بیست و   هفت به ر
ین  ینکه تمام حوادث ا زد با ا د می پردا فرا ا
غ  ر با قعه د ا هی و یشگا ما ز یش در یک آ نما
ین نمایش دفاع  وحش رخ می دهد؛ هدف ا
غ وحش  یشی ضد با نات بوده و نما ا ز حیو ا

است.
بهمن   5 تا  ن  کرما شهر  نو  موج  لن  سا
یش  نما ن  با میز  18 ساعت  هرشب   ،
نی  ا رگرد کا و  نویسندگی  به  بیست و   هفت 

محمد مهدی بحرآسمانی است.
بحر  مهدی  و  نخعی  ا  هر ز ر سنجری،  ستا
آسمانی از شهرستان جیرفت در این نمایش 

یفای نقش می کنند. ا

سایر عوامل این نمایش به شرح زیر است:
ن سیفعلی پور  : مهرا ح و مجری صحنه ا طر

،دستیار صحنه: کیان کمالی
نور : میالد شاهی نژاد

د  مرصا  . سیفی  حسین  محمد  موسیقی: 
محمدی نیا

منشی صحنه : امین افشاری

یلیا چلیپا صحنه گردان : ا
طراح پوستر : عارف نادری

روابط عمومی : حدیث قنبر نژاد
امور رسانه : علیرضا سهرابی

عاشق  که  ست  ا مپزشکی  ا د ن  ا کیو دکتر 
نات مرده بوده و شغلش  تشریح کردن حیوا

نات باغ وحش است علت یابی مرگ حیوا

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

معرفی آثار بخش رقابتی چهلمین 
جشنواره تئاتر فجر

رنا
: ای

س
عک

 نو
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س: 
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دی  ن »گرگ های دهکده  برفی« نوشته منصور علیمرا رمان نوجوا
نتشارات مدرسه منتشر شد. نویسنده ی جنوبی از سوی ا

ین رمان،   ناشر در معرفی »گرگ های دهکده برفی« آورده است: ا
فتاده در برف به نام »مهیار سفیدکوهی« است  نی تک ا روایت نوجوا
ه های خروجی  فتاده است. برف را که در یک کوهستان وحشی گیر ا
ر تک و تنها در کلبه ای چوبین به مدت چند  ا بسته و مهیا منطقه ر
و برای حفظ حیات مجبور است به شیوه های  ه زندگی می کند. ا ما
نات وحشی، خشونت طبیعت و تنهایی  مختلف غذا پیدا کند، با حیوا

آزاردهنده بجنگد.
لود و خشن است.  یی برفی، مه آ فضای گرگ های دهکده برفی فضا
حتی  ا ننده به ر ا یت باعث می شود خو ا و تعلیق نفس گیر و کشش ر

کتاب را زمین نگذارد.
کالس  نی  ا نوجو که  ن  ستا ا د صلی  ا شخصیت  سفیدکوهی،  ر  مهیا
ا در دفترچه ی  مشقش  هشتمی است خاطرات آن روزهای سخت ر
و بر نوشتن هم  و بر طبیعت، تسلط ا ه با تسلط ا ا می نویسد و همر
اصالح می شود. متن سعی دارد با اصالح غلط های امالیی در سرتاسر 

داستان، بزرگ شدن راوی و تسلطش را بر طبیعت نشان دهد.
ترس، تنهایی و طنز درونمایه ی این رمان را تشکیل می دهد.

ن  ستا ا د ز  ا قسمتی  در  یسنا  ا رش  ا گز به 
ر  نیم: »روی یک سنگ نشستم و به دو ا می خو
ز  ه کردم. یکهو دیدم سر و کله  ی جن ا و بر نگا
آن طرف صخره ی  روبه رو پیدا شد. قدش کوتاه 

بود و موهایش بلند. گفت: »مخلصیم آمهیار«!
اول هی تعجب شدم. گفتم: تو که هستی؟

هی خنده کرد، هی خنده کرد. پرسید: نمی شناسی؟
گفتم: نه

پرسید: بگو به جان تو؟ 
خیلی تعجب شدم. گفت: حاال یه کم فکر کن! 

گفتم: ما توی کل فامیلمان آدم کوتوله ی  مو سرخ نداریم. 
هی خنده کرد، هی خنده کرد. گفت: من جن هستم.

گفتم: هستی که هستی، به درک که هستی.
بعد هی ادای همه را درآورد که من خنده ام بگیرد، نگرفت. به جان 

تو کوهیار. 
گفتم اگر خنده کنم این پررو می شود. نه که خنده ام نمی گرفت،  ها؟ 

می گرفت. ولی به روی خودم نمی آوردم. 
بعد بگو چه کار کرد؟ ادای تو را درآورد، آی خندیدم، آی خندیدم ... 

منصور علیمرادی ماجرای »گرگ های دهکده  برفی« را منتشر کرد

خاطرات نوجوانی گرفتار در کوهستان وحشی

خبر
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نماینــده ادوار مجلــس گفــت: حامیان 
»برجــام« کــه در چنــد ســال اخیر از 
مصیبت هایی که بر ملــت ایران تحمیل 
شــد دفاع کردند، امروز دربــاره برقراری 
تعامالت با چین و روســیه مخالفت کرده 
و ابراز نگرانی می کنند. ابراهیم کارخانه ای 
نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار مهــر، در رابطه با انتقاد 
برخی غرب گرایان و اصالح طلبان نسبت 
به افزایــش همکاری های ایــران با بلوک 
شرق، گفت: کسانی که امروز دم از مخالفت 
تعامل سیاسی و اقتصادی با روسیه و چین 
می زنند، کسانی هســتند که در رابطه با 
مسائل سیاســی و اقتصادی سابقه بسیار 
بدی دارنــد. در برجام شــاهد بودیم که 
همین گروه ها، رســانه ها و افراد به شدت 
از چنین توافق بی حاصلــی دفاع کردند و 
با خوش بینی نسبت به غرب، همه حقایق 
و انتقادات را نادیده گرفتنــد. وی اظهار 
کرد: تیترهایی که این افراد در روزنامه ها 
منتشر می کردند هرگز از خاطر ملت ایران 
نمی رود؛ آنها همان کسانی هستند که تیتر 
زدند »صبح بدون تحریم«، »دیوار تحریم 
فرو ریخت« و از برجام که توافقی سراسر 
خسارت برای ایران بود به عنوان »معجزه 
قرن« و »عظیم ترین پدیده صد سال اخیر« 
یاد کردند. نماینده ادوار مجلس افزود: در 
حالی که برجام نه تنها مشکالت اقتصادی 
کشور را حل نکرد بلکه میزان تحریم ها از 
عدد 800 به 1600 افزایش پیدا کرد. آیا 
می شود به حرف کسانی که چنین بینش و 
سابقه ای از نظر سیاسی دارند، اعتماد کرد؟ 
کارخانه ای تصریح کرد: نادرســت بودن 
سیاست های این گروه، برای همه ملت و 
اهالی رسانه شفاف و روشن است. وی تاکید 
کرد: کســانی که از چنین مسائلی دفاع 
کرده اند، امروز نمی توانند راهکار و راهبرد 
به سیاســتمداران نشــان بدهند و برای 
مثال عنوان کنند که نباید به بلوک شرق 
خوش بین باشــیم. نماینده ادوار مجلس 
خاطرنشــان کرد: حامیــان برجام همان 
کسانی هستند که از مصیبت هایی که بر 
ملت ایران تحمیل شد دفاع کردند، امروز 
درباره برقراری تعامالت با چین و روسیه 

مخالفت کرده و ابراز نگرانی می کنند.

وضعیت حضور 
پزشک متخصص و 
امکانات پزشکی در 
تالش از قول نماینده

نماینده مردم شهرســتان هــای تالش، 
رضوانشــهر و ماســال در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به کمبود پزشــکان 
متخصص در حوزه انتخابیه اش گفت: در 
رابطه با متخصص زنان صددرصد کمبود 
داریم و جزء مطالبات اصلی مردم منطقه 
است.به گزارش ایسنا حسن محمدیاری در 
خصوص میزان حضور پزشکان متخصص 
در حــوزه انتخابیــه اش اظهار کــرد: در 
رابطه با تخصیص پزشــک متخصص به 
بیمارستان های شهرســتان، تقاضاهای 
متعددی را به وزیر و معاونت بهداشــت و 
درمان داده ایم، امــا ظاهرا نقل و انتقاالت 
در کمیسیون خاصی صورت می گیرد و آن 
هم بر اساس ثبت در سامانه است که گاها  
از متخصصینی که مایل هستند به منطقه 
اعزام شــوند، صورت می گیرد که در حال 
حاضر پیگیر این موضوع هستیم. وی عنوان 
کرد: در بیمارستان ماسال بخش تخصصی 
راه اندازی شده و پزشکان متخصص دعوت 
شده اند که در حال خدمت رسانی به مردم 
هستند. در شهرستان تالش نیز به همین 
نحو است، اما در رضوانشهر با کمبود پزشک 
مواجه هستیم که آن را هم با معاونت درمان 
استان گیالن و وزارتخانه هماهنگی کردیم 
که عن قریب پزشــکان متخصص به آنجا 
هم تخصیص داده خواهد شــد. نماینده 
مردم تالش در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص اقدامات خیرین حوزه انتخابیه اش 
در بخش تامین امکانات پزشکی بیان کرد: 
این اقدامات خیرین از گذشته وجود داشته 
و افرادی هستند که در این رابطه فعالیت 
داشته و حضور فعالی در این عرصه دارند. 
به طور مثال یکی از خیریــن که تمایلی 
نیز نداشــتند نامی از ایشــان مطرح شود 
مبلغ 500 میلیون تومان به بیمارســتان 
شهرستان ماسال کمک کردند. همچنین در 
تالش نیز هیات امنای خیرین را داریم که به 
حوزه درمان و سالمت کمک های بسیاری 
داشــته اند. محمدیاری در رابطه با حضور 
متخصص زنان در حوزه انتخابیه اش گفت: 
در این رابطه صددرصد کمبود داریم و جزء 
مطالبات اصلی مردم منطقه است. به لحاظ 
اینکه منطقه از لحاظ تخصصی کم برخوردار 
است در حوزه های مختلف به ویژه پزشکی 
و درمان این کمبودها وجود دارد. او گفت: 
پیگیر رفع این کمبودها با توجه به اینکه از 

مطالبات جدی مردم است هستم.

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، 
تاکید کرد: تیم مذاکره کننده با این 
هدف به وین رفته که به تکالیف برجامی 
خود عمل کنند، دیگر پرانتز و بحث 
دشوار چه چیزی است که گفته می 
شود؟ فریدون عباسی در گفت و گو با 
ایسنا، با اشاره به روند مذاکرات برجامی 
در وین، بیان کرد: تیم مذاکره کننده ما 
رفع تحریم ها را باید دنبال کند و بحث 
هسته ای در این مذاکرات ندارد. در 
اخباری که منتشر می کنند، از کلمات 
دیپلماتیک استفاده می کنند که هیچ 
نتیجه ای از آن نیز حاصل نمی شود؛ مثال 
می گویند کارها خیلی جلو رفته، مسائلی 
حل شده است و شرط و شروط ها کم 
شده است اما قسمت دشوار باقی مانده 
است، این یعنی هیچ. اگر اخبار منتشر 
شده و صحبت های مقام مسئول و وزیر 
خارجه را بررسی کنیم می بینیم تا حاال 
تفاوتی با مذاکرات 20 سال گذشته دیده 
نمی شود. وی اظهار کرد: مذاکرات کال 
دشوار است و ما دنبال حل مسائل ساده 
و پیش پا افتاده در مذاکرات نیستیم. 
تیم مذاکره کننده باید بگوید تحریم 
ها چه مواردی است و بر اساس برجام 
باید برداشته شود؟ دیگر بحث و شرط 
و شروطی در میان نیست. برجام به ما 
تحمیل شد و ما نیز یکبار این تحمیل 
را پذیرفتیم، ما برجام را پذیرفتیم که 
مثال با دنیا تعامل کنیم. آیا تعامل این 
است که آن ها هر بالیی خواستند سر ما 
بیاورند و ما را محدود کنند و ما از حقوق 
خود بهره مند نشویم و فقط یکسری 

مردم  نماینده  بپذیریم.  را  تکالیف 
کازرون در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: تیم مذاکره کننده با این 
هدف رفته که به تکالیف برجامی خود 
عمل کنند، دیگر پرانتز و بحث دشوار 
چه چیزی است که گفته می شود؟ کامال 
بحث روشن است و طرف های مقابل 
باید به تکالیف برجامی خود عمل کنند. 
اگر این موضوع را نمی توانند به نتیجه 
برسانند باید مشخص کنند که تا چه 
حد از مصوبه مجلس عدول خواهند 
کرد. آنگاه تیم مذاکره کننده بیاید و با 
مجلس صحبت کند تا ببینیم آیا باید از 
قانون عدول کنیم و اکنون صالح کشور 
چیست؟ رئیس پیشین سازمان انرژی 
اتمی در ادامه تاکید کرد: اینقدر هم 
نباید موضوع را کش و قوس داد. باید 
اخبار درست به افکار عمومی داخلی داده 
و روشن شود این پرانتزها چه هستند که 
طرح شدند؟ دوباره بالی برجام بر سر 
ما نیاید. وی گفت: از نظر بنده توافق در 

صورتی حاصل می شود که در منطقه 
اقتدار خودمان را حفظ کنیم. ما باید 
خاک ریزها را در مقابل دشمن خارج 
از مرزهای سوریه برپا کنیم، ما باید بر 
روی رژیم صهیونیستی فشار بگذاریم، 
ما باید بر آرمان انقالب که حذف رژیم 
کنیم.  پافشاری  است  صهیونیستی 
رژیم صهیونیستی با البی ای که دارد 
بر ما فشار وارد می کند و ما نیز باید باور 
کنیم که به این رژیم باید ضربه بزنیم. 
عباسی افزود: به جای هزار زخمی که 
می خواهند بر پیکر جمهوری اسالمی 
وارد کنند ما باید 50 هزار زخم بر آنان 
وارد کنیم. جبهه مقاومت و جهان اسالم 
باید محاصره غزه را بشکنند و بلندی 
های جوالن را آزاد کنیم، آنگاه حتما 
در مذاکرات جواب خواهیم گرفت. ما 
باید مذاکره کنیم اما تا فشار بر روی 
رژیم صهیونیستی نباشد ما در مذاکرات 
نتیجه مطلوب کشور را نخواهیم گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی بر لزوم طرح چند مرحله ای به منظور تبدیل 
تدریجی درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد 
صدور مجوزها تاکید کرد.به گزارش ایسنا، علی 
خضریان درباره عدم اجرایی شدن سامانه G۴B و 
تحقق نیافتن اهداف مدنظر برای این سامانه گفت: 
G۴B.( تبدیل شدن درگاه ملی مجوزهای کشور
ir( به پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، علی رغم 
تاکیدات و زیرساخت های قانونی موجود تاکنون 
فراهم نشده است که می توان در خصوص چرایی 
عدم توفیق در اجرای این قانون حتی بعد از گذشت 
یک سال، به دالیل عدیده ای اشاره کرد. وی اضافه 
کرد: به عنوان یکی از دالیل عمده این موضوع که 
بیشتر در دولت دوازدهم فراگیر بود، می توان به 
اختالفات بین دستگاهی و عدم همکاری نهادهای 
مختلف با متولی اصلی این درگاه یعنی وزارت اقتصاد 
اشاره کرد. صدور مجوز، در حقیقت نوعی قدرت و 
حاکمیت را برای مراجع صدور به همراه دارد. از این 
روی مقاومت در برابر کاهش قدرت را می توان به 
عنوان اصلی ترین انگیزه این مراجع برای مخالفت 
با درگاه ملی مجوزهای کشور برشمرد. خضریان 
تصریح کرد: علی رغم اینکه موضوع عدم همکاری 
دستگاه ها با نهاد متولی تا حدودی در دولت فعلی 
برطرف شده است و مطابق با شنیده ها وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موافقت اولیه خود را با صدور مجوزهای مربوطه شان 
از طریق درگاه مذکور اعالم نموده اند؛ اما هنوز هم 
گام عملی در این خصوص برداشته نشده و همچنان 
گروهی از مسئولین مرتبط در همین وزارتخانه های 
مزبور ضمن مخالفت با این موضوع، در این مسیر 
سنگ اندازی می کنند. این نماینده مجلس با اشاره 
به اینکه شرایط اخذ هر مجوز کامال شفاف نیست، 

افزود: هر لحظه امکان دارد تا مطابق با بخشنامه 
مرجع صدور مجوز مربوطه، رویه اعطای هر مجوزی 
تغییر کند، بنابراین صدور مجوز از طریق پنجره واحد 
ابتدا نیازمند بررسی، تدقیق و شفاف شدن فرآیند 
صدور مجوزها در هیئت مقررات زدایی و بهبود 
محیط کسب  وکار، به عنوان متولی اصلی و قانونی 
این موضوع، است.   وی اطالعات موجود در درگاه 
ملی مجوزهای کشور را کسب وکار محور ندانست 
و گفت: همین موضوع نیز سبب سردرگمی کاربران 
در ارائه درخواست خواهد شد. به این معنی که کاربر 
در زمان مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور، قصد 
ارائه درخواست مجوز برای راه اندازی کسب وکار 
خاصی را دارد؛ اما در این درگاه با انبوهی از مجوزهای 
مستقل روبرو می شود و نمی داند که برای نیل به 
هدف نهایی خود باید چه قدم هایی را طی کند و چه 
مسیری پیش روی وی قرار دارد. خضریان اضافه کرد: 
پیچیدگی نظام استعالمات درون سازمانی و بین 
سازمانی، کاغذی بودن بخشی از فرآیندهای درون 
سازمانی و فقدان نظام ارجاع بین دستگاهی، همگی 

دست به دست هم داده اند تا این مهم حداقل در زمان 
حاضر، نتواند به طور کامل محقق شود.خضریان 
افزود: گام های عملیاتی برای ایجاد پنجره واحد 
صدور مجوزها به ترتیب اولویت شامل بازتنظیم 
اطالعات موجود در درگاه G۴B به صورت کسب وکار 
محور، تفکیک مجوزهای تایید محور توسط هیئت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و هیئت 
وزیران، بررسی، تدقیق و شفاف نمودن فرآیند اخذ 
مجوزهای تاییدمحور کسب وکارها به ترتیب اولویت 
در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، 
اطالع رسانی عمومی شرایط و ضوابط مصوب و 
طراحی درگاه ملی مجوزهای کشور بر مبنای ضوابط 
مذکور، الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت درخواست، 
ارجاع به مرجع صدور مجوز اصلی و صدور مجوز 
در ظرف زمانی توافق شده، توسط درگاه به ترتیب 
اولویت تعیین شده یا دستگاه های داوطلب و تعمیم 
اولویت به کسب وکارهای جدید و راه اندازی فرآیند 
ثبت و صدور الکترونیکی مجوز با محوریت آن ها 

پیشنهاد می گردد.

خضریان:
درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد 

صدور مجوزها تبدیل شود

تیم مذاکره کننده روشن کند 
پرانتزهای جدید چیست؟

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در واکنش به 
ادعای یکی از مقامات آمریکایی درباره نتایجی که احیای برجام 
برای ایران در بر خواهد داشت، از موضع ایران در مذاکرات وین 
مبنی بر تضمین خواهی برای عدم ترک یک جانبه برجام از سوی 
دولت های آتی آمریکا، دفاع کرد. به گزارش ایسنا، میخائیل 
اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در 
واکنش به ادعای ریچارد گلدبرگ عضو البی صهیونیستی »بنیاد 
دفاع از دموکراسی ها« درباره نتیجه ای که احیای توافق هسته ای 
برای نقش ایران در منطقه در بر خواهد داشت، در صفحه توییترش 
نوشت: بعضی ها نمی خواهند از سیاست شکست  خورده فشار 
حداکثری درس بگیرند. ایرانی ها کامال حق دارند که دنبال 
تضمینی در قبال تکرار این ماجراجویی فاجعه  بار باشند. اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شود که دور هشتم مذاکرات وین 
در راستای احیای تواقق هسته ای ]برجام[ در جریان است. ایران 
تاکید کرده است تنها هدف لغو تحریم های یک جانبه آمریکا را در 
این مذاکرات دنبال می کند و در صورت انجام شدن آن و پایبندی 
تمامی امضا کنندگان برجام به تعهداتشان، حاضر به بازگشت به 
پایبندی به تمامی تعهدات هسته ای اش در برجام خواهد بود. یکی 
از موضوعاتی که ایران در این مذاکرات مطرح کرده است، موضوع 
تضمینی قانونی از سوی دولت آمریکاست که در صورت بازگشت 
آن به برجام پس از خروج دولت دونالد ترامپ در سال 2018، 
دولت دیگری در آینده از آن خارج نخواهد شد. این در حالی 
است که ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا 
در این باره گفت: چیزی تحت عنوان ضمانت در دیپلماسی و امور 
بین المللی وجود ندارد. ما از طرف این دولت می توانیم حرف بزنیم 
اما این دولت همیشه با صراحت گفته است که ما آماده بازگشت به 
پایبندی کامل به برجام و پایبند ماندن کامل به آن هستیم، مادامی 

که ایران هم همین کار را بکند.

اولیانوف:
ایران حق دارد در مذاکرات وین به 

دنبال تضمین باشد

حاجی بابایی:

یارانه ها باید تجمیع شود
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منابع عراقی اعالم کردند که سردار قاآنی و مقتدی صدر دیدار 
و گفت وگو کردند. به گزارش ایسنا به نقل از بغداد الیوم، سردار 
قاآنی، فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
که در عراق به سر می برد با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
عراق در منزل وی واقع در منطقه حنانه دیدار و گفت وگو کرد. 
سردار قاآنی و مقتدی صدر درخصوص یکپارچه کردن مواضع 
احزاب شیعی عراق رایزنی کردند. به گفته منابع عراقی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیش از این نیز با 
رهبران ائتالف هماهنگی عراق موسوم به "چارچوب هماهنگی 

شیعیان" دیدار و گفت وگو کرد.

 دیدار سردار قاآنی با مقتدی صدر

آیـت اهلل سـید ابراهیـم رییسـی، رییـس دولـت 
سـیزدهم در روزهـای آتـی در اولیـن سـفر دو 
جانبـه خـود در مقـام رییـس جمهـور بـه دعوت 
چندیـن بـاره "والدیمیـر پوتین" رییـس جمهور 
روسـیه بـه مسـکو سـفر می کنـد تـا در مالقاتـی 
رتبـاط بـا  مفصـل بـا همتـای روس خـود در ا
موضوعـات مهـم روابـط دوجانبـه و برنامه هـای 
دو کشـور بـرای توسـعه مناسـبات در حوزه هـای 
قتصـادی و تجـاری  ز جملـه عرصـه ا مختلـف ا
رایزنـی و گفت وگـو کند. به گزارش ایسـنا، سـفر 
حائـز اهمیـت رییـس  جمهـور ایـران بـه روسـیه 
در حالـی انجـام می شـود کـه والدیمیـر پوتیـن، 
رییـس جمهـور روسـیه، اولیـن مقـام عالـی رتبه 
براهیـم   نتخـاب ا خارجـی بـود کـه در پیامـی ا
رییسـی به عنـوان رییـس جمهـور جدیـد  ایران  
را پـس از برگـزاری سـیزدهمین دوره  انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری در خردادمـاه 1400 تبریـک 
گفـت. روسـای جمهـور دو کشـور تاکنـون دیدار 
ند و بـر خـالف  حضـوری بـا یکدیگـر نداشـته ا
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه بـرای دیـدار 
ایـن دو مقـام عالـی رتبـه در حاشـیه اجـالس 
ه  نگهای در شـهر دوشـنبه در شـهریورما شـا
سـال جـاری  ایـن دیـدار بـه دلیـل ابتـالی یکی 
از نزدیـکان پوتیـن بـه کرونـا و قرنطینـه شـدن 
وی بـه خاطـر ایـن موضـوع بـه تعویـق افتـاد و 
ایـن دیـدار بـه یـک گفـت وگـوی تلفنـی تبدیل 
شـد؛ گرچـه در 25 آبـان مـاه سـال جـاری نیـز 
ر دیگـر دو رییـس جمهـور بـا یکدیگـر بـه  بـا
صـورت تلفنـی  گفت وگـو و رایزنی کردند.  سـفر 
رییـس جمهـور ایران بـه روسـیه بـا دسـتور کار 
توسـعه تعامـالت اقتصـادی و تجـاری دو کشـور 
در راسـتای نـگاه راهبردی ایـران به شـرق انجام 
مـی شـود و کارشناسـان و تحلیل گـران عرصـه 
سیاسـت خارجـی در ایـن ارتبـاط تاکیـد دارنـد 
کـه گسـترش روابـط ایـران با حـوزه شـرق برای 
تقویـت جایـگاه ایـران هـم از موضـع بازیگـری 
ژئوپلیتیکـی و اقتصـادی و هـم از موضع سیاسـی 

در برابـر فشـار غـرب حائـز اهمیـت  اسـت.
 مهم تریـن دسـتور کارهای اقتصادی سـفر 

رییس جمهـور به مسـکو
 همان طـور که ایران در شـهریورماه سـال جاری 
در نشسـت دوشـنبه  با حمایت کشـورهایی چون 

چیـن  و روسـیه در پـی رایزنـی هـای فشـرده 
مقامـات وزارت خارجـه دولـت هـای دوزادهم و 
سـیزدهم  به عضویت دائم  سازمان شـانگهای در 
آمد بـه نظر مـی رسـد یکـی از مهمترین دسـتور 
کارهـای  سـفر رییسـی بـه مسـکو در جریـان 
دیـدار بـا پوتیـن پی گیـری بحـث عضویـت دائم 
ایـران در اتحادیـه تجـاری اوراسـیا اسـت .  در 
همیـن چارچـوب کارشناسـان معتقـد هسـتند 
با توجه بـه تنـوع بـازار و تنـوع منابـع موجود در 
کشـورهای عضو ایـن اتحادیـه، عضویـت دائم در 
آن  یـک فرصـت قابـل توجه بـرای اقتصـاد ایران 
ایجاد مـی کند و مـی تـوان از این طریق بخشـی 
از اثـر تحریـم هـا را جبـران کـرد. قطعـا ورود به 
اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و همـکاری بـا ایـن 
اتحادیـه می توانـد دروازه جدیـدی بـرای اقتصاد 
ایران باشـد کـه بتوانـد بـا سـایر اعضا بـه راحتی 
روابـط اقتصـادی برقـرار کنـد و یـا روابـط خـود 
را توسـعه دهـد. ایـران مـدت طوالنـی شـرکت 
کننـده در موافقت نامـه موقت اتحادیـه اقتصادی 
اوراسـیا بـوده اسـت و  اکنـون مدتـی اسـت کـه  
رونـد بـرای عقـد موافقـت نامـه دائمـی ایـران با 
ایـن اتحادیـه آغاز شـده اسـت و این امیـد وجود 
دارد کـه بـا حمایـت روسـیه ایـن روند تسـریع و 
نهایـی شـود. در سـال های اخیـر روابـط ایـران و 
روسـیه  در حوزه تعامـالت سیاسـی در عرصه دو 
جانبـه و همچنیـن همـکاری هـای منطقـه ای  از 
رشـد قابـل توجهـی برخـوردار بـوده اسـت ولـی 
این تعامـالت در حوزه تجاری رشـد چشـم گیری 
نداشـته اسـت گرچه برخی از کارشناسـان معتقد 
هسـتتند کـه  اقتصاد دو کشـور ایران و روسـیه با 
توجه بـه نـوع فعالیـت هـای تجـاری و اقتصادی 
دو کشـور، چنـدان مکمـل یکدیگـر نیسـتند 
یـن زمینـه  نتظـار چشـم گیـری در ا یـد ا و نبا
داشـت  ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه علی رغـم 
این موضـوع متاسـفانه دو کشـور از ظرفیت های 
بـط  قلـی موجـود نیـز  بـرای گسـترش روا حدا
اسـتفاده نکـرده انـد و پتانسـیل هـای موجـود 
در ایـن زمینـه نادیـده گرفتـه شـده اسـت. بـه 
گفتـه قائم مقـام اتـاق بازرگانـی و صنعت روسـیه 
در سـال جـاری میـالدی حجـم تجـارت بیـن 
دو کشـور بـرای اولیـن بـار در طـول روابـط دو 
کشـور بـه بیـش از سـه میلیـارد دالر رسـیده که 

بخـش اعظـم ایـن حجـم از مبـادالت تجـاری به 
محصـوالت کشـاورزی دو کشـور اختصـاص دارد 
و قطعـا ظرفیت هـا بین دو کشـور برای گسـترش 
همـکاری هـای اقتصـادی بیـش از آن چیـزی 
اسـت که اکنـون وجـود دارد  و نسـبت بـه برنامه 
بلندمـدت ایـران کـه 20 میلیـارد دالر میـزان 
تجـارت ایـران و روسـیه را در نظـر گرفته اسـت، 
3 میلیـارد دالر عـدد کمـی اسـت. بـه گـزارش 
ایسـنا، بـه نظر مـی رسـد از جملـه دیگر دسـتور 
قتصـادی سـفر رییسـی بـه مسـکو   رهـای ا کا
گسـترش همـکاری هـای دو کشـور در حـوزه 
ترانزیـت و حمـل و نقل باشـد؛ موضوعـی که می 
توانـد بـرای دو کشـور سـاالنه در آمـد میلیاردی 
بـه همـراه داشـته باشـد.  ایـران و روسـیه هر دو 
با توجـه به نـوع اهـداف و سیاسـت های خـود در 
عرصـه خارجـی و مخالفت شـان بـا سیاسـت های 
یـک جانبـه آمریـکا در عرصـه بین الملـل بارهـا 
مـورد تحریم  دولـت واشـنگتن  قـرار گرفتـه اند 
و اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم تحریم هـا بـر 
اقتصاد خـود را به خصـوص در  حوزه هـای پولی 
نـد در همیـن  و بانکـی از نزدیـک لمـس کرده ا
چارچـوب تهـران و مسـکو  از جملـه کشـورهایی 
هسـتند کـه معتقـد هسـتند کـه آمریـکا دالر را 
بـزاری بـرای فشـار بـه کشـورهای منتقـد  بـه ا
خـود تبدیـل کـرده اسـت و در ایـن راسـتا الزم 
اسـت کـه کشـورها تـا آن جـا کـه امکان پذیـر 
ز  بـط تجـاری دو طرفـه ا اسـت حداقـل در روا
واحدهـای پولـی ملی خـود اسـتفاده کننـد و در 
ایـن ارتباط  بـا یکدیگـر پیمـان دو جانبـه پولی و 
بانکـی امضـا کننـد در این ارتبـاط در سـال های 
اخیـر رایزنی هـا و اقداماتی بیـن دو کشـور ایران 
و روسـیه  انجام شـده اسـت و ایـن انتظـار وجود  

یـران  دارد بـا اسـتفاده از فرصـت ایـن سـفر، ا
بتوانـد بـا همـکاری مشـترک نسـبت بـه بحـث 
مـراودات بانکـی در یـک بسـتر کامـاًل شـفاف و 
مشـخص بـا روسـیه  اقـدام کنـد تـا بخشـی از 
محدودیت هـای مـراودات بانکـی و پولـی کـه 
امـروز بـا آنهـا مواجهیـم، کنار گذاشـته شـود. به 
نظـر مـی رسـد در جریـان مالقـات چند سـاعته 
رییـس جمهـور بـا پوتیـن، عـالوه بـر موضوعات 
اقتصـادی، روسـای جمهـور دو کشـور در مـورد 
موضوعات  سیاسـی، دفاعـی و امنیتـی  و آخرین 
ز جملـه  لمللـی  ا تحـوالت منطقـه ای و بیـن ا
فغانسـتان، تشـدید  تحـوالت  سـوریه، یمـن، ا
مریـکا و روسـیه در حـوزه  تنش هـای بیـن آ
  . . اوکرایـن و گسـترش ناتـو در شـرق اروپـا و .

رایزنـی و گفت وگـو کننـد.  
 سفر پوتین به تهران در آینده نزدیک

ر روسـای  بـا خیـر چندیـن  طـی سـال های ا
جمهور دو کشـور ایـران  و روسـیه برای شـرکت 
یزنی هـای  ا ر و  نیـه  در نشسـت هـای چندجا
منطقـه ای و بیـن المللی  بـه کشـورهای یکدیگر 
نـد چنـان کـه والدیمیـر پوتیـن  سـفر کرده ا
در آذرمـاه 13۹4  بـرای شـرکت در نشسـت 
سـران کشـورهای صـادر کننـده گاز، در آبـان 
مـاه 13۹6 بـرای شـرکت در نشسـت سـه جانبه 
روسـای جمهـور ایـران، آذربایجـان و روسـیه و 
در شـهریورماه 13۹۷ بـرای شـرکت در نشسـت 
سـران  روند آسـتانه بـه تهران سـفر کرده اسـت 
و در فـرودگاه مهرآبـاد تهـران بـه ترتیـب زمـان 
عظـی رییـس   سـتقبال محمـد وا سـفر مـورد ا
وقـت دفتـر رییـس جمهـور، کرباسـیان وزیـر 
وقـت اقتصـاد و دارایـی، اردکانیـان وزیـر وقـت 

نیـرو قـرار گرفـت.

سفر رییسی به مسکو
 تحقق توازن در عرصه سیاست خارجی کشور
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رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
شورای اســالمی، تاکید کرد: آموزش مجازی و حضوری 
باید به صورت مکمل دنبال شــود و قطعا آموزش چهره 
به چهره با حضور فیزیکی در محیط آموزشــی از کیفیت 
باالتری برخوردار اســت. به گزارش ایســنا محمدصالح 
جوکار  دربــاره اظهارات ضد و نقیضــی که در خصوص 
بازگشایی مراکز آموزشــی به خصوص دانشگاه ها مطرح 

می شود، بیان کرد: اگر در عرصه آموزش و تعلیم و تربیت 
صرفا به فضای مجازی اتکا کنیم، یقینا آینده درخشانی در 
مقابل خود نخواهیم داشت چراکه کیفیت آموزش ها هم 
در آموزش عالی و هم در آموزش و پرورش به شدت پایین 
آمده اســت. وی در ادامه از لحاظ فرهنگی با بیان اینکه 
آموزش ها به لحاظ دوری از محیط آموزشی تعطیل شده 
است، اظهار کرد: ما آسیب های جدی را در دوره آموزش به 

ویژه در حوزه ابتدایی شاهد هستیم، نه تنها تعلیم و تربیت 
به طور مطلوبی پیش نمی رود بلکه آسیب ها نیز در حال 
افزایش است. نماینده مردم یزد در مجلس با بیان اینکه 
محیط مدرسه به نوع خود یک محیط تربیتی به شمار می 
رود و نقش بی بدیلی در پرورش فکــر نوجوانان ما دارد، 
تصریح کرد: ارتباط مدرسه با خانواده ها به شدت ضعیف 
شــده و حتی خود نهاد خانواده نیز در خطر است. امروز 

دانش اموزانی که باید زمان خود را در مدارس به عنوان یک 
محور اساسی تعلیم و تربیت بگذرانند، در خانه زمان خود 

را سپری می کنند و اشرافیت تربیتی از دست رفته است.
فلذا باید برای بازگشایی مراکز آموزشی تدبیری اتخاذ کنیم 
البته به شــرط اینکه تمهیدات و پروتکل های بهداشتی 
رعایت شود. رئیس کمیسیون امور داخلی در ادامه تاکید 
کرد: ضرورت بازگشــایی ها در جامعه دانشــگاهی نیز 
احساس می شود. سکوت حاکم در فضای دانشگاه ها قابل 
قبول نیست و باید فکری برای این موضوع و آینده جوانان 
این کشور شود. از سوی دیگر فضای مجازی یک فرصت 
جدی است که در اختیار ما قرار دارد و ما آنچه که در فضای 
حقیقی داریــم در فضای مجازی نیز می توانیم داشــته 
باشیم. وی در عین حال گفت: فناوری های الزم را داریم اما 

محتوای خوبی آماده نمی شود و از فضای مجازی می توان 
به خوبی برای آموزش بهره گرفت، همان طوری که در ایام 
کرونا از ظرفیت این فضا نیز استفاده شد، اما باید آموزش 
در این فضا تقویت شود اما به تنهایی کافی نیست. مکمل 
آموزش حقیقی می تواند آموزش مجازی باشد، در بحث 
آموزش این دو محور باید باهم دنبال شود. جوکار در پایان 
تاکید کرد: حضور فیزیکی دانش آموزان، دانشــجویان و 
اساتید در فضای آموزشی و ارتباط چهره به چهره با یکدیگر 
قطعا تاثیر آموزشی باالتری دارد. رعایت آداب آموزش و 
حضور در کالس به عنوان محیط علمی بسیار حائز اهمیت 
است. اینکه دانش آموز یا دانشجو از رختخواب بر سرکالس 
حاضر شود، کفایت نمی کند؛ تا زمانی که دانشجو و دانش 

آموز پشت صندلی درس ننشیند نمی تواند استاد شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور:

حضور از رختخواب سر کالس درس کفایت نمی کند
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چالش ها، مشکالت، معضالت، سنگ اندازی ها 
و نخواســتن های بزرگی در مســیر مدیریت 

فدراسیون برای تیم ملی وجود دارد.
به گزارش ورزش سه ، علی عالی مشاور رییس 
فدراســیون در یادداشــتی به مــرور اتقاقاتی 
پرداخته که در یکســال حضــور عزیزی خادم 
در ســت رییس آنها را لمس کرده و از نزدیک 
دیده است.این یادداشت شامل نکاتی از حواشی 
این شــغل و البته انتقاداتی نسبت به دوره های 

گذشته مدیریتی در فوتبال ایران است. 
عزیزی خادم تا به امروز هرکاری که نیاز بود انجام 
داد و کارهای بســیاری هم مانده که باید انجام 
دهد. البته به جز عمل به توصیه ها و فشارها برای 
انتخاب فالنی به عنوان سرمربی تیم ملی رده های 
مختلف و بهمان افراد برای پست های فدراسیون 
فوتبال.اوبه جای این کارها با همه وجود تالش 
می کند استقالل فدراسیون فوتبال را حفظ کند.
 کار کــردن در این شــرایط راحت نیســت. با 
ابزارهای مختلف فشــار می آورنــد. قبلش هم 
پیام می دهند. اما رییس فدراسیون فوتبال کاِر 
خودش را می کند و اجــازه نمی دهد فوتبال از 
مسیرش خارج شود. بله، هزینه هم دارد. خطی 

روی صورت فوتبال می اندازند و فرار می کنند. 
بازسازی دو ویترین فوتبال ایران 

فدراســیون فوتبال دو ویتریــن دارد و هر روز 
سعی می کند این ویترین را بازسازی و جذاب 
کند. تیم های ملی و لیگ برتر. قدم های مهمی 
در حوزه تیم های ملی برداشته شد. تیم ملی را 
در شرایطی تحویل گرفتیم که همه نااامیدانه 
درباره ش حرف می زدند. تعارف نداریم، خیلی 
از افراد به فدراســیون نزدیک هم نمی شدند. 
ناجوانمردانه میزبانی را از فوتبال ایران گرفتند 
و کرسی های فوتبال ایران در AFC هم قدمی 
برای حل مشکل برنداشــتند. یک تساوی هم 
بــرای تیم ملی خطرنــاک بود. فشــارها برای 
تغییر سرمربی هم کم نبود. پرونده ویلموتس 
و هزینه های وکالت و دادرسی هم بود. شستا، 
ســاختمان فدراســیون را تصاحب کرده بود. 
این ها از گذشــته به فدراســیون تحمیل شد. 
برای تیم ملی هرکار انجام شــود، کوچک است 
اما کاری با فوتبــال کردند که هیچ کس حاضر 
نبود نزدیک فدراســیون، تیم ملــی و فوتبال 
شوند! یادشان رفته اسپانسر، لباس به تیم ملی 
هم نمی دادند و کادرفنی بیشــتر از یک سال، 
فقط چند دســت لبــاس در اختیار داشــتند. 
یادشان رفته در حساب فدراسیون فوتبال فقط 

21میلیون پول بود.

 صحبت از مشکالت روزهای ابتدایی تیم ملی، 
خودش می تواند ابعاد بسیاری از مسائل را روشن 
کند. به خاطر دارم آقای اسکوچیچ پیشنهاد کرد 
اردو باید در کیش برگزار شود. پیشنهاد ما قطر 
بود و این آمادگی در آن جا نیز وجود داشت. اما 
سرمربی اعالم کرد کیش را می خواهیم. تا خرداد 
1400 فقط دو ماه فرصت بود. اگر اردو در تهران 
یا دوحه برگزار می شد، مشکلی نبود اما کیش 
ماه ها بود به خاطر کرونا، میزبان هیچ مسابقاتی 
نشده بود و چمن اســتادیوم هم قابل استفاده 
نبود. اصال هیچ گاه در تاریــخ، تیم ملی فوتبال 
ایران در کیش اردو نزده بود. رییس فدراسیون 
فوتبال از ارتباطات شخصی اش برای تسریع امور 
استفاده کرد. جلسه ای با معاون رییس جمهور 
و دبیر مناطق آزاد کشــور و رییس منطقه آزاد 
کیش برگزار کرد و همه هم قســم شدند تا این 
اتفاق بیفتد. یادمان باشــد دربــاره ی اردویی 
صحبت می کنیم که پیش از این برگزار نشــده 
بود. با وزارت ورزش هم صحبت شد تا مسئول 
چمن ورزشــگاه آزادی، بر پروژه زمین فوتبال 
کیش هم نظارت کند و بارهــا در رفت وآمد به 

کیش بود. 
از کیش تا صعود 

برگردیم به بحث مان، حتی آقای اسکوچیچ هم 
مطمئنم امیدی برای آماده سازی چمن نداشت. 
او در آن چندماه، چندبار برای سرکشی از زمین، 
به کیش اعزام شد و خب نگرانی داشت. روزی 
کــه اردوی تیم ملی در کیش برگزار شــد، هم 

زمین به موقع آماده شد، هم استادیوم به موقع 
تجهیز شــد، هم رختکن و سرویس حمل ونقل 
به درستی برنامه ریزی شــد تا تیم ملی مشکلی 
نداشته باشد. آن هم در اوج کرونا. بله، می دانیم 
این کارها کوچک است و »باید« انجام می شد، 
اما یادمان باشد در حســاب فدراسیون فوتبال 
فقط 21میلیــون تومان پول بــود، باید حقوق 
پرســنل می داد، هزینه های جاری داشت و در 
شــرایط تحریم و کرونا قرار داشتیم. ارتباطات 
شــخصی رییس فدراســیون فوتبــال بود که 
هواپیمایی کیش ایر را مجاب کرد تا اسپانســر 
پرواز اختصاصی و چارتــر تیم ملی برای اردوی 

کیش و مسابقات بحرین باشد.

حتما مدیریت سابق دوباره عکسی نشان می دهد 
که ما هم با فالن شــرکت پروازی عکس یادگار 
داریم و کار مهمی نیست، بله، ولی همین االن 
فدراسیون درگیر پرونده فاکتور چندمیلیاردی 
یک شرکت هواپیمایی است که به صورت چارتر 
تیم ملی را در فدراســیون قبلی به چین برده و 
پولش را هم ندادند! هزینه کردن که کاری ندارد.

 فدراسیون حتی برای هتل محل اقامت در کیش 
هم پولی نداد و دوســتی عزیزی خادم با آقای 
موسوی، مالک هتل داریوش کیش باعث شد تا 

اقامت تیم ملی در این منطقه رایگان باشد. این ها 
بخش کوچکی از اقدامات فدراسیون در شرایط 
اسف باری بود که مین گذاری شده تحویل دادند و 
منتظر زمین خوردن بودند. آرزو داشتند تیم ملی 
حذف شود تا هیچ کس به عملکرد مدیریتی آنها 
ورود نکند. اما با لطف خــدا و همت کادرفنی و 
بازیکنان و تدارک مدیریتی فدراسیون، فوتبال 

ملی در مسیر درست قرار گرفت. 
 فوتبال زنان و امیدها 

این تدارک، در اختیار تیم ملــی زنان هم قرار 
گرفت. اگر دوســت دارنــد اینگونــه بگویند 
هیچ کاری نشــده، به وضعیت تیم ملی فوتبال 
زنان نــگاه کنند که چگونه آماده می شــدند و 

حاال چه تفاوتی ایجاد شــده اســت. این را در 
نظر بگیرند که تیم ملی امید ســه سال قبل از 
المپیک تشکیل شده اســت. این را ببینند که 
یکی از باکیفیت ترین دوره های استعدادیابی در 
کشور پیگیری می شود. یادمان نرود اینجا ایران 
اســت و حتما وضعیتش با فوتبال کشورهایی 
مثل قطر، امارات، ژاپــن و کره فرق دارد. این ها 
را گفتم تا متوجه شوید چه چالش ها، مشکالت، 
معضالت، سنگ اندازی ها و نخواستن هایی در 
مسیر مدیریت فدراسیون برای تیم ملی وجود 
دارد. قطعا همه عوامل دخیل هستند تا فوتبال 
به آرامش برسد. همین مشکالت در بخش های 

دیگر هم هست و باید درستش کرد.
 در بخش اســتعدادیابی، در بخش داوران، در 
بخش بازاریابی، در بخش پشتیبانی، در بخش 
مالی، در بخش فوتســال، فوتبال ســاحلی و 
تیم های پایه زنان و مردان. متاســفم که این را 
می گویم، سه سال است برای داوران زن لباس 
تهیه نکردند و این فدراسیون وظیفه ی خودش 
می داند این مســئله را پیگیــری کند و لباس 
مناســب در اختیار داوران زن ایران قرار گیرد. 
این ها حتما دغدغه رییس فدراســیون فوتبال 
است. ما اعتقاد داریم فوتبال باید برای همه باشد 
و انحصارهایی که این سال ها شکل گرفته، باید 

شکسته شود.
 سیاسِت رییس فدراسیون فوتبال سکوت مقابل 
هجمه ها و کار در مسیری روشن است. هرچقدر 
در این مســیر کار کنیم، کم اســت. شبانه روز 
تالش، قدمی کوچک برای رشــد فوتبال است. 
مطمئنیم آینده بهترین قاضی درباره ی عملکرد 
فدراسیون فوتبال و مواضع مخالفانش است تا 

همه چیز روشن شود.

مشکالت فوتبال باید ریشه ای حل شود 

از مین گذاری تیم ملی تا سیاست حذف و پرونده سازی
گزارش

ورزش سه

ایراندوست:
راضی ترین فرد روی کره زمین 

هستم
سرمربی تیم ملی زنان ایران در گفت و گو با دوربین AFC گفت 
آنقدر در این سال ها از او سوال شده چرا دختران به جای پختن 
قرمه ســبزی باید فوتبال بازی کنند، از این خورش متنفر شده 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت AFC، در حالی که ایران اولین 
حضور خود در جام ملت های آسیا 2022 هند را آغاز می کند، 
مریم ایراندوست سرمربی تیم نه تنها وظیفه دارد در زمین بازی 

موفق شود، بلکه تصورات را از آن تغییر دهد.
مریم ایراندوســت گفت: از نظر نتایج به دست آمده توسط تیم 
ما، من راضی ترین فرد روی کره زمین هســتم اما از نظر فنی، 
تیم ما زمینه های زیادی برای پیشرفت دارد و تالش می کنیم 
این نواقص را در اردوهای آماده ســازی خــود برطرف کنیم تا 
در آینده شرایط بهتری داشــته باشــیم و نقاط ضعف خود را 
به حداقل برســانیم. همه می دانند که تیم فوتبال بانوان ایران 
به تازگی تشــکیل شده اســت و ما نمی توانیم همه کاستی ها و 
مشــکالت را در مدت کوتاهی برطرف کنیم اما باید بگویم که 
همه تالش می کنیم با کار، تالش و تمرین بیشتر این مشکالت 

را برطرف کنیم.
واضح اســت که فوتبــال زنان ایــران گام هــای فوق العاده ای 
برداشته است، به ویژه زمانی که مریم ایراندوست دختر نصرت 
ایراندوســت، بازیکن و مربی ســابق ایرانی به این موضوع فکر 
می کند که از کجا شروع شده است. او با اشاره به خورش قورمه 
سبزی که خورش محبوب ایرانی است گفت: بارها از من پرسیده 
شده که چرا یک دختر باید فوتبال بازی کند و بهتر است قورمه 
ســبزی بپزد. آیا باور می کنید که من از قورمه ســبزی متنفرم 
و دیگر آن را نمی خورم؟ دیگر نیازی نیســت که بگویید ما که 
هستیم زیرا همه ایرانی ها فیلم ها و عکس های ما را دیده اند و 
مطمئنم همه ما را می شناسند و از فوتبال زنان ایران می دانند.

شایســتگی تیم ملی بانوان، آگاهی تیم ملی بانوان را در کشور 
فوتبالدوست خود افزایش داده است اما اگر بخواهد چشم انداز 
بلندمدت ایراندوست محقق شود، تنها آغاز یک داستان بزرگ تر 
است. ایراندوست در پایان گفت: وقتی تیم شما جزو 12 تیم برتر 
آسیا باشد و به زودی در معتبرترین تورنمنت ملی فوتبال بانوان 
در قاره شــرکت کند، قطعا تاثیر مثبتی در فوتبال بانوان ایران 
خواهد داشت. انتظار دارم با برنامه ریزی مناسب، تیم های ملی 
بانوان کشورمان در رده های سنی دیگر ساماندهی شوند و یک 
برنامه پنج ســاله برای رشد و توســعه فوتبال بانوان اجرا شود. 
در صورت تداوم حمایت های فدراســیون فوتبال ایران و مردم 
ایران، قول می دهم تا پنج ســال آینده به جــام جهانی فوتبال 

بانوان صعود می کنیم.
کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران در نشســت خبری 

جام ملت ها چه گفت؟
کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان گفــت: مدت ها منتظر حضور در 
این تورنمنت بودیم. اکنون وقتش است که به خواسته های خود 

برسیم و مطمئنم فوتبال خوبی را به نمایش می گذاریم.
بهناز طاهرخانی کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران در نشست 
خبری پیش از دیدار با هند در جام ملت های آســیا گفت: همه 
ما آماده هســتیم با انگیزه باال به مصاف هنــد برویم. دختران 
فوتبالیســت ایران انگیزه باالیی دارند، تمرینات خوبی را پشت 

سر گذاشته و منتظر شروع رقابت های جام ملت ها هستیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ضمن سکوت درباره 
ارتباطش با جادوگر گفت که اطالعی از ممنوع 
بودن برگزاری اردوهــای برون مرزی تیم های 

ملی فوتبال ندارد.
به گزارش تســنیم، شــهاب الدین عزیزی خادم در حاشیه 
مراسم تدفین شهدای گمنام در وزارت ورزش و جوانان اظهار 
داشت:  به ارواح طیبه شهدا درود می فرستم. وزارت ورزش و 
جوانان اقدام بزرگ و مبارکی انجــام داد. تمام وجود و حتی 
نفس کشیدن ما به برکت شهداست؛ کسانی که وجود خود را 
خالصانه، عارفانه و صادقانه برای کشورمان گذاشتند و در دنیا 
و آخرت جاودان هستند. وی حضور در مراسم تدفین شهدا را 
حداقل کاری دانست که می توان برای این عزیزان انجام داد 
و گفت:  امیدوارم همه ما از حضور و نام شــهدا درس زندگی 
و عبرت بگیریــم. با تمام وجود قدردان همه شــهدای عزیز 
هستیم. ان شاءاهلل هفته آینده صعود تیم ملی به جام جهانی 
قطعی می شود. با توجه به ســهمیه ای که فیفا به فدراسیون 
فوتبال می دهد، ان شــاءاهلل تعــدادی از خانواده های معظم 
شهدا و جانبازان عزیز در سه دیدار مقدماتی و پس از صعود 
کنار ما باشند. این موضوع در ستاد هماهنگی و برنامه ریزی 
جام جهانی مطرح می شود. رئیس فدراسیون فوتبال درباره 
مخالفت با ســفرها و اردوهای خارجی تیم های ملی فوتبال 
گفت: چنین چیزی را نشنیده ام و نمی دانم. معموالً سفرهای 

تیم های ملی توسط شورای برون مرزی انجام می شود. 

رئیس فدراســیون تکواندو گفــت: گمنامی 
شهدا باعث شده اســت این همه جمعیت در 
اینجا حاضر شوند و قهرمانان المپیک، جهان 
و پهلوانــان برای آنها ســر خم کنند. به گزارش تســنیم، 
هادی ساعی در مراسم تشییع شــهدای گمنام در وزارت 
ورزش و جوانان اظهار داشت: امروز برای تشییع دو شهید 
عزیزی حاضر شدیم که شهدای گمنام هستند، اما شهدای 
گمنام آن قدر نامشــان بــاال و ماندگار اســت که این همه 
جمعیت، قهرمان و پهلوان در این مراســم شرکت کردند. 
اعتقاد داریم قهرمانان ما شــهدا هستند و اینها هستند که 
جانشــان به عنوان باالترین دارایی یک انسان را در این راه 
گذاشــتند. وی تصریح کرد: قهرمانانی با سن بسیار پایین 
15 و 1۷ سال توانســتند قهرمانی ماندگاری را رقم زدند. 
امروز این عزیزان به عنوان شــهدای گمنام دفن می شوند، 
اما این گمنامی باعث شده است این همه جمعیت در اینجا 
حاضر شــوند و قهرمانان المپیک، جهان و پهلوانان برای 
آنها ســر خم کنند و این قهرمانی همیشه ماندگار خواهد 
بود. رئیس  فدراسیون تکواندو در خصوص نامشخص بودن 
تکلیف انتخابات فدراسیون تکواندو گفت: ان شاءاهلل درست 
می شود و چیز خاصی نیست، قرار است در این هفته تعیین 
تکلف شــود. ســاعی در خصوص احتمال برگزاری دوباره 
مجمع فدراســیون تکواندو تأکید کرد: نمی دانم و باید از 
وزارت ورزش بپرســید، مرجع قضایی بایــد بگوید و من 

نمی توانم تصمیم بگیرم.

سکوت عزیزی خادم درباره 
ارتباطش با جادوگر

ساعی: 
نمی دانم مجمع دوباره برگزار 

می شود یا خیر

خبر

خبر

خبر

ایراندوست در پایان گفت: وقتی تیم شما جزو ۱۲ تیم برتر آسیا باشد و به زودی در معتبرترین تورنمنت 
ملی فوتبال بانوان در قاره شرکت کند، قطعا تاثیر مثبتی در فوتبال بانوان ایران خواهد داشت. انتظار دارم 
با برنامه ریزی مناسب، تیم های ملی بانوان کشورمان در رده های سنی دیگر ساماندهی شوند و یک برنامه 
پنج ساله برای رشد و توسعه فوتبال بانوان اجرا شود. در صورت تداوم حمایت های فدراسیون فوتبال ایران 

و مردم ایران، قول می دهم تا پنج سال آینده به جام جهانی فوتبال بانوان صعود می کنیم.

ران
خب

: با
س

عک

کاغذ ورزش

افقی
ابریشم  احسنت،  کمان،  وتر   -  1 
تابیده - بادمجان - امر به پوئیدن، 
ها2  ویتنامی  عید   - امری  پوئیدن 
 - صبحانه3   - وتوان  قدرت   -
دهان - دباغ - دفاع فوتبال - تیر 
صد   - نرمی  خواری،   - پیكاندار۴ 
پسوند  سطح،  واحد  مربع،  متر 
شهرهای  از   - اگر  مخفف  فاعلی, 
 - عرب5  نه  هرگز   - ژاپن  بزرگ 
صاف  جامه   - متفکر  اندیشمند، 

كننده  صاف  بهانه،  و  دستاویز  كن، 
پنیسیلین6  - کاشف  پارچه  چروك 
برابر   - نوشته   - سرپرست   -
نسوز،  جانور   - درك   - ومساوی۷ 
 - نمیسوزد۸  آتش  در  که  جانوری 
غذا  چاشنی  خداوند،   - شتر  سالخ 
چین   امپراتوران  از  ای  سلسله   -
برای  ای  كلمه   - دهان۹  سقف   -
تاكید - آب منجمد، آب صفر درجه 
- رایحه - روش و طریقه10 - اثری 
از هرمان ملویل - تخم مرغ فرنگی، 
 - بیگانه  عشق   - نرده11   - گندم 

رودی در روسیه - راه میانبر، طریق 
و  صد   - تحریک کردن12   - کوتاه 
غوزه  دانه،  پنبه   - - گوناگون  یازده 
پنبه13 - اثری از اخوان ثالث - یال 
موی  رنگ  مو،  رنگ  نوعی   - اسب 
مصیبت،   - برعکس  زن   - فوری1۴ 
 - ها  شدنی  نازل  از  الهی،  آزمون 
قضاوت، محاكمه15 - رده - سبزی 
مساوی   - خوردنی  ریشه  نقلی، 

رستگاری  - شطرنج 

عمودی
بانگ  نزدیک،  بانگ   - نوعی ساز   -  1
در  ای  - گوشه  عربی  ضمیر  چوپان، 
آورنده، مرد  یاد  به  دستگاه ماهور2 - 
، وعظ کننده، واعظ ، مربوط یا متعلق 
و  درشتی   - - گریانیدن  نر  به جنس 
نوبل  برنده   - نفس خسته  تندی3 - 
بله  انتخاب،  حرف   -  1۹6۸۴ فیزیک 
آلمانی، حرف گزینش - شهر مذهبی، 
و  حرص   - زدن  تپق   - تبریزی  من 
طمع، زیاده خواهی، از حروف اضافه5 
از   - وارونه  حس   - دادن  رشوه   -
الروس6  المعارف  دایره  نویسندگان 
راز  نشین،  باال  عضو   - طلب  تجدد   -
ایتالیایی۷  جزیره   - حرف  تکرار   -
 - ماهی كنسروی  بدن،  كیلو،  هزار   -
حرف نداری، كالم فقدان - امانتداران، 
مساجد۸  معتمدین  هیئت  معتمدین، 
- خون آشام دریایی - دوش و كتف، 
سرسرای   - موسیقی۹  زمینه   - كتف 
آمریکای  کشور   - ورودی  بزرگ 
مرکزی10 - اپرایی از فریتس کرایسلر 
 - قلندر  خدای  دراویش،  خدای   -

اسب  آشغال،  مترادف  آذری،  گوشت 
خاك،  پشته   - مت  همراه   - ترك11 
 - كوچك  تپه  دخترانه،  سر  گیره 
وابسته، مربوط - بخشودن12 - ایالت 
بلند،  نفس  ناله،  سودای   - آمریکا 

و  مجد  آبرو،   - آید  بر  سوز  پر  دل  از 
پدر   - پیكاندار  تیر   - بزرگواری13 
امید  امیدوار،  نبی  - عدس،  ادریس 
ضمیر  بیگانه،  شمای   - شده  داشته 
مهندسی،  كش  خط   - انگلیسی1۴ 

چای خارجی - هرگز نه عرب - پهلوان 
شاهنامه، تهمتن زابلستان، پدر سهراب 
بیشه،   - بوئیدن15  بویایی،  حس   -
می گویند كه در آن قانونی وجود ندارد 

پراکندگی  - دوران گذشته   -

جدول شماره ۱۱۵۷



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 0۹131۴۸۸6۸۴     ۴32136۸۴-۸5- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴۸۷۴۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 شب های روشن

نویسنده: فیودور داستایفسکی
ترجمه: سروش حبیبی

انتشارات: ماهی
کتاب شب های روشن یک داستان عاشقانه از خاطرات 

یک رویاپرداز است. داستان این رمان کوتاه هم مانند بیشتر 
داستان های داستایفسکی از زندگی خود او مایه گرفته است.

عنوان کتاب به یک پدیده فیزیکی اشاره دارد. در تابستان، در 
نواحی شمالی کره زمین نزدیک به قطب شمال، به علت زیادی 
عرض جغرافیایی شب تا صبح هوا مثل آغاز غروب روشن است.

فراخوان بین المللی صد و یکمین رقابت 
چند رشته ای ADC ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: 13 اسفند 1400
رقابت ساالنه هنرهای تجسمی ADC صدمین دوره خود را با 
تمرکز بر هنرهای طراحی گرافیک، تصویرسازی، بسته بندی، 

تبلیغات، عکاسی و … برگزار می کند. در صورت نیاز و تمایل می 
توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« 

برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، 
طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

جکوی عنکبوتی میسون
مشخصات:فلسهای بینی بسیار متورم و باال آمده که یک ترکیب لوله 

ای شکل را تشکیل می دهند؛ ۲۶ تا ۲۸ فلس حول ناحیه میانی بدن؛ ردیفی از ۹ تا ۱۲ 
فلس بزرگ بر سطح زیرین ران و ۴ تا ۸ منفذ بسیار ناپیدا و فشرده؛ دم کمی طویل تر از 

بدن؛ فلس پوزه ای و گاهی اوقات فلس های لب باال به سوراخ بینی می رسند.
رنگ آمیزی:پشت خاکستری، اندکی توام با رنگی مایل به قهوه ای، همراه با ۵ یا ۶ نوار 
عرضی پهن قهوه ای تیره، و ۷ تا ۱۰ نوار روی دم؛ اندامهای حرکتی با نوارهای قهوه ای 

پهن که تیرگی آنها کمتر از نوارهای روی دم و بدن است؛ لبها با نقاط قهوه ای تیره؛ 
ناحیه شکمی مایل به سفید. 

زیستگاه:نواحی بیابانی خشک، در دشتهای شنی یا ریگزار فاقد پوشش گیاهی و یا با 
پوشش بسیار ناچیز.

عادات و رفتار:شبها و یا در روز فعالیت می کنند؛ اغلب پس از بادهای بسیار شدید دیه 
می شوند، و از حشراتی که توسط این بادها آورده شده اند تغذیه می کنند.

 پراکندگی جهانی: ایران، پاکستان.اندازه: نوک پوزه تا مخرج ۸۱ میلیمتر دم ۷۳ میلیمتر.
مالحظات: محل نمونه تیپیک از ایران، دشت لوت در ۳۰ درجه و ۱۳ ثانیه شمالی و ۵۸ 

درجه و ۴۷ ثانیه شرقی می باشد./گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

استانداری  نی  عمرا امور  معاون 
شرکت  ینکه  ا بیان  با  کرمان 
قتصادی  پیمایی ماهان معین ا هوا

منطقه شهداد است گفت: »انتظار 
داریم بناهای تاریخی شهداد توسط 
این شرکت هواپیمایی مرمت شود.«

سید مصطفی آیت اللهی موسوی در 
کارگروه گردشگری استان با موضوع 
بررسی قابلیت ها و توانمندی های 
بخش شهداد اظهار کرد:»فعالیت های 
شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان 
معین اقتصادی منطقه شهداد نباید 
صرفا به ساخت هتل محدود شود 
و این شرکت باید مرمت و بازسازی 
بناهای تاریخی بخش شهداد را در 
دستور کار قرار دهد.«معاون امور 
عمرانی استانداری کرمان با اشاره 
به خشک شدن دریاچه بیابان لوت 
شهداد تاکید کرد: »می توان با انجام 
کارهای مطالعاتی نسبت به دائمی 
کردن این دریاچه در تمامی ایام سال 

از طریق استحصال و انتقال آب رود 
شور اقدام کرد.«

او با تاکید بر اینکه باید برای تهیه 
طرح توسعه منطقه شهداد مشاور 
فزود:  ا شود  نتخاب  ا ذی صالح 
»شرکت هواپیمایی ماهان می تواند 
در قالب یک تفاهم نامه و تدوین 
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت 
نسبت به توسعه منطقه کمک کند.«
آیت اللهی موسوی خواهان مشارکت 
بیشتر بخش خصوصی در توسعه 
منطقه شهداد شد و خاطرنشان کرد: 
»امکانات و منابع دولتی محدود 
است و باید بخش خصوصی پای 

کار بیاید.«

سمیه خدیشی| رییس اداره محیط 
زیست شهرستان جیرفت در رابطه با 
وجود گردوغبار و میزان آلودگی هوا 
در گفتگو با خبرنگار کرمان نو اظهار 
داشت:با توجه به میزان آالیندگی 
هوای شهرستانهای مجاور شاخص 
آلودگی هوا باال و در حد خطرناک 

است.

رییس اداره محیط زیست شهرستان 
جیرفت در رابطه با وجود گردوغبار 
و میزان آلودگی هوا در گفتگو با 
خبرنگار کاغذ وطن اظهار داشت: 
با توجه به میزان آالیندگی هوای 
شاخص  مجاور  شهرستانهای 
آلودگی هوا باال و در حد خطرناک 

است.

مطهر قریشی بیان داشت:وضعیت 
به  شهرستان  هوای  آالیندگی 
تصمیم گیری  جهت  فرمانداری 
اعالم شده است. رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان جیرفت در 
ادامه گفت: شهرستان جیرفت مجهز 
به ایستگاه و سنسور های تشخیص 
میزان شاخص آالیندگی نیست و 

این میزان از شهرستانهای مجاور 
رصد می شود.

رتباط  ا همین  د:در  دا دامه  ا و  ا
شاخص کیفی شهرستان بم جهت 
است  شده  رصد  تصمیم گیری 
شهرستان  شهروندان  همچنین 
جیرفت، روز دوم بهمن ماه را با 

پدیده گردوغبار شروع کردند.

 رزمایش مرکب دریایی ۲۰۲۲
سومین »رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲«، 

با هدف تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه؛ گسترش 
همکاری های چندجانبه، نشان دادن حسن نیت و 

توانایی میان سه کشور جمهوری اسالمی ایران، چین و 
روسیه در جهت حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت 
دریایی و ایجاد یک جامعه دریایی با آینده ای مشترک در 

شمال اقیانوس هند برگزار شد.       

عکس: باشگاه خبرنگاران

رنا
: ای
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معاون امور عمرانی استانداری کرمان:
هواپیمایی ماهان در مرمت بناهای تاریخی شهداد مشارکت کند

جیرفت سنسور تشخیص میزان آالیندگی هوا ندارد

کشف ۲۷۲ کیلو تریاک 
در دو منزل در کرمان

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی کرمان:

رانندگان کارت واکسن 
را در دید مسافر قرار دهند

خبر

رئیس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان گفـت: در پـی کار اطالعاتـی فرماندهی 
انتظامی غرب تهـران و عملیات پلیـس کرمان ۲۷۲ کیلـو و ۵۰۰ گرم تریاک کشـف، ۵ 

متهم دسـتگیر و ۳ خـودرو توقیف شـدند.
سـرهنگ علیرضا سـوری بیان کرد:مامـوران فرماندهـی انتظامی غـرب تهران بـا انجام 
اقدامات اطالعاتـی از دپو یک محمولـه مواد مخدر در شـهر کرمان و انتقـال آن به مرکز 

کشـور مطلع و سـریعا این موضـوع را به پلیس مـواد مخدر اسـتان اطـالع دادند. 
او افزود:با اقدامات پلیسـی و ردزنی دقیـق ،دو منزل که محل دپو مواد بودند،شناسـایی 
و بالفاصلـه ۳ اکیـپ از ماموران ایـن پلیس با کسـب مجوز قضائـی به صـورت همزمان 
به محل ها اعزام و در بازرسـی از منـازل ۲۷۲ کیلـو و ۵۰۰ گرم تریاک را کشـف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مـواد مخدر اسـتان کرمان بیان داشـت:در این عملیـات ۴ متهم 
مرد و یک زن دسـتگیر و۲خودرو پژو پارس و یک خـودرو پراید نیز که بـرای حمل مواد 

مخدر از آنها اسـتفاده می شـد، توقیف شدند.
او گفت:پلیـس با تمـام تـوان در راسـتای تامیـن نظـم و امنیت،ارتقاء احسـاس امنیت 
شـهروندان تالش می کنـد و الزم اسـت شـهروندان جهـت امنیـت پایـدار، در صورت 
مشـاهده موارد مشـکوک مراتـب را بـه مرکز فوریت هـای پلیـس ۱۱۰ گـزارش دهند.

کوثر نمـک شـناس| هـادی خدادادی،مدیرعامل سـازمان حمل و نقل بار و مسـافر 
شـهرداری کرمان از الـزام نصـب کارت واکسـن الکترونیـک راننـدگان در معرض 

دید مسـافر خبـر داد.
خـدادادی در گفت گـو بـا کاغذ وطـن گفـت:» سـازمان شـهرداری ها و سـازمان 
تاکسـیرانی مصوبه ای ابالغ کردنـد که تمامی راننـدگان حمل و نقل درون شـهری 
بایـد نسـبت بـه تزریـق دوز سـوم واکسـن کرونـا اقـدام کننـد و کارت واکسـن 
الکترونیک خـود را از سـامانه دریافت کننـد و در معرض دید مسـافر نصب کنند.«

مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمـان اعـالم کـرد:» 
راننـدگان بـرای گرفتـن خدمـات از سـازمان تاکسـی رانی کرمـان نیز بایـد کارت 

الکترونیـک واکسـن را ارائـه دهنـد.«
خـدادادی در خصـوص آمـار واکسیناسـیون در بیـن راننـدگان تاکسـی کرمانـی 
اضافه کـرد: »بالغ بـر ۹۸ درصد از راننـدگان حمل و نقـل عمومی کرمان، واکسـن 

دز اول و دوم را تزریـق کردنـد.«
او همچنیـن در مـورد ممنوعیـت کار رانندگانی که از زدن واکسـن امتنـاع کردند 
نیـز گفت:»هنـوز مصوبـه ای مبنی بـر جلوگیـری از فعالیـت ایـن راننـدگان به ما 
ابالغ نشـده اسـت امـا بعید نیسـت ایجـاد محدودیت هـا برای ایـن راننـدگان آغاز 

شـود.«

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مدیر پروژه
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
تحصیالت : حداقل کارشناس مهندسی صنایع یا عمران

سابقه کار حداقل ۵ سال در زمینه راه اندازی کارخانه
siminpalayesh@gmail.com ایمیل
آدرس: محل کار: کرمان، رفسنجان

موقعیت شغلی:مدیر تضمین کیفیت
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز:
شرایط احراز

تحصیالت: مهندسی صنایع )حداقل کارشناسی(
سن: حداکثر 3۰ سال

تسهیالت و مزایا
بیمه پاداش

اطالعات تماس
تلفن ۰۳۴۳۶۰۵
megasanaths@gmail.com ایمیل
آدرس: کرمان، خیابان ۲۴ آذر، روبروی کوچه ۲۹

استخدام دانش بنیان
سیمین پاالیش کرمان 

 استخدام گروه فنی
مهندسی مگاصنعت

خبر

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت: ۹ 
طرح کشاورزی و دامپروری شهرستان 
سیرجان در ایام دهه فجر به بهره برداری 
می رسد. محمودآبادی،مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان سیرجان گفت:به 
مناسبت ایام دهه فجر ۹طرح کشاورزی 

و دامپروری در این شهرستان با حدود 
۷۲ میلیارد ریال هزینه کرد که بیش از 
۳۷ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی 

است، به بهره برداری می رسد.
به گفته او این طرح ها شامل ۵ طرح 
آب و خاک، یک طرح صنایع تبدیلی 

و تکمیلی و سه طرح دامپروری است.
محمودآبادی می گوید:طرح های آب و 
خاک شامل دو طرح آبیاری تحت فشار، 
که در سطح ۱۰۰ و ۹۹ هکتار، اجرا شده 
است و سه طرح آبیاری کم فشار که در 
سطح ۸ و نیم هکتار اجرا شده است 
و برای اجرای  این طرح ها بیش از ۳۷ 
میلیارد ریال از اعتبارات دولتی هزینه 

شده است.او گفت:همچنین ۳ طرح 
دامپروری شامل دو طرح پروار بندی 
گوسفند و یک طرح پرورش ماهی است 

که در این ایام به بهره برداری می رسد.
محمودآبادی گفت:همچنین یک طرح 
تولید فراورده های لبنی در شهرک 
صنعتی این شهرستان افتتاح شده و به 

بهره برداری می رسد.

بهره برداری از ۹ طرح کشاورزی در سیرجان 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 10 باب مغازه ،1 باب منزل مسکونی ،1عدد سوله ویک قطعه 
زمین )جهت بلوک زنی(واقع درشهرجیرفت با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )setadiran.ir (و با شماره مزایده: 1111) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند. 

مهلت   - 1400ساعت  10صبح  تاریخ :11/3/  انتشار درسایت  زمان 
دریافت اسناد مزایده تاریخ : 1400/11/13  ساعت  13:00

تاریخ بازدید :  1400/11/4
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ: 1400/11/13 ساعت  14:00

 زمان بازگشایی تاریخ : 1400/11/14 ساعت  10صبح  
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/11/14

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد 
قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و 
تماس  ذیل  های  شماره  با   ) توکن   ( الکترونیکی  دریافت گواهی 

حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

سامانه  سایت  در   ، استانها  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
پروفایل مزایده گر «   / نام  ثبت  )www.setadiran.ir( بخش » 

موجود است. 
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- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و 
پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد 

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

واحد  جیرفت  شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  8-شماره 
کارپردازی :03443210380

آگهی مزایده )اجاره(

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت


