
  آغاز عملیات بیومکانیک و بیولوژیک 
 در ۳۵۱۵ هکتار از مراتع جنوب کرمان
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رونمایی از چهره واقعی  امیکرون

آموزش حضوری تمام مقاطع 
جیرفت تعطیل شد

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان گفت که ۴۰ سازه آبخیزداری برای کنترل 
روان آب و سیالب در شهرستان ریگان احداث می شود.مهدی رجبی زاده در جریان 
بازدید از سدهای آبخیزداری شهرستان ریگان که اخیرا درگیر سیالب شدید بود 
افزود: برای اجرای ۴۰ سازه بتنی، سنگی و خاکی در ریگان دستکم ۱۵۰ میلیارد 

تومان نیاز داریم که تاکنون ۴۰ میلیارد تومان آن تامین اعتبار شده است. 

۴۰ سازه کنترل سیل 
در ریگان ساخته می شود

مدیر آموزش و پرورش جیرفت از تعطیلی آموزش حضوری کلیه 
مقاطع تحصیلی شهرستان جیرفت تا اطالع ثانوی خبرداد. 

مهران سنجری مدیر آموزش و پرورش جیرفت از تعطیلی آموزش حضوری همه مقاطع 
تحصیلی در این شهرستان بر اساس مصوبه ستاد کرونا خبرداد و گفت:با توجه به شیوع 
کرونا در شهرستان و مصوبه ستاد کرونا  مدارس از  سیزدهم بهمن ماه آموزش حضوری  

تعطیل و به صورت مجازی دنبال خواهد شد .
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افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی در دستور 
کار مجلس قرار می گیرد 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در نشست 
با اعضای ستاد هماهنگی کانون های بازنشستگان دستگاه های 

اجرایی مشمول تامین اجتماعی اظهار کرد:یکی از مهم ترین موضوعات بحث افزایش مستمری 
بازنشستگان تامین اجتماعی است.

محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد:در سال ۱۴۰۰به استناد مصوبات مجلس و قانون برنامه 
ششم مقرر شد حداقل ها در خصوص افزایش حقوق این گروه اجرایی شود که به دالیل مختلف 

انجام نشده است.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 1 را 
بخوانید
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استاندار کرمان:

۴۰ درصد از جمعیت فعال کشور تحت تاخت و تازهای 
اتاق های فکر دشمن هستند

آموزش حضوری تمام مقاطع جیرفت تعطیل شد

استاندار کرمان بیان کرد: حدود ۵۰ 
درصد از جمعیت کشور بعد از انقالب 
به دنیا آمده اند و حدود 3۰ الی ۴۰ 
درصد جمعیت فعال که در حوزه های 
مختلف از جمله اجتماعی، فرهنگی و 
… فعال هستند به شدت تحت تاخت و 
تازهای اتاق های فکر سازماندهی شده 

دشمن قرار گرفته اند.
علی زینی وند در آیین بزرگداشت 
۱۲ بهمن ماه ضمن گرامیداشت یاد 

و خاطره سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و همه شهدا گفت: دهه فجر 
فرصتی است که خدمات جمهوری 
اسالمی را گزارش کنیم و برنامه ها 
و جشن های این ایام با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
استاندار کرمان از افتتاح ۵۰۰ پروژه 
در استان کرمان خبر داد و افزود: این 
پروژه ها در ایام دهه فجر با اعتبار ۵ 
هزار میلیارد تومان که زمینه اشتغال 
حدود ۱۵ هزار نفر را ایجاد می کنند، 

افتتاح می شوند.
زینی وند از آرمان های انقالب اسالمی 
افزود:در جمهوری  و  گفت  سخن 
اسالمی سعی می کنیم ذیل فرامین و 
راهبردها و تدابیر مقام معظم رهبری 
و نظام باشیم و هدف باید یکی باشد و 
وجود تنوع و سالیق گوناگون از برکات 

جمهوری اسالمی است.
او با بیان این مطلب که برادران اهل 
سنت نور چشمان ما هستند، عنوان 

راه  شهید  سلیمانی  شهید  کرد: 
گفتمان اصیل اسالمی است.

استاندار کرمان از ساختارهای نظام 
جمهوری اسالمی سخن به میان آورد 
و تصریح کرد: نظامات سیاسی اکثر 
کشورها در موضوع جنگ و امنیت 
تمرکز گرا هستند اما نظام جمهوری 
اسالمی امنیت و جنگ را به مردم 

واگذار کرده است.
جنگ  را  جنگ  مردمی ترین  او 
بیان  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
کرد:ساختارهای جمهوری اسالمی یا 
مردمی یا ساختارهایی که مردم کمک 

می کنند، هستند.
زینی وند به تشریح وضعیت مناطق 
سیل زده جنوب و شرق استان کرمان 
و اقدامات امدادی پرداخت و گفت: در 
مناطق سیل زده گروه های جهادی 
و مردمی به داد مردم رسیدند و این 
افتخار به دلیل ساختارهای جمهوری 

اسالمی است.

او در ادامه سخنانش تاکید کرد: در 
اقتصاد اگر مردم را مرکز قرار دهند و 
دولتی ها از اقتصاد بیرون روند مردم 

اقتصاد را می سازند.
استاندار کرمان بیان کرد: ساختار 
جمهوری اسالمی به گونه ای است که 
زمینه بالندگی افراد را برای همه مردم 
فراهم کرده است ولو در دورافتاده ترین 
و محروم ترین نقاط کشور باشد و راه را 

برای همه باز کرده است.
شهید  مکتب  تبیین  به  وند  زینی 
سلیمانی پرداخت و گفت: سردار 
نظام  از  نمونه  یک  فقط  سلیمانی 

جمهوری اسالمی است.
استاندار کرمان گفت: در دهه فجر 
باید به یک جنبش فراگیر برای تبیین 
داشته های بی پایان و جذاب جمهوری 
اسالمی برای نسل جوان باشد و اگر 
داشته های جمهوری اسالمی برای 
فردی جذابیت ندارد عیب از روایتگری 

ماست.

ز  مدیر آموزش و پرورش جیرفت ا
تعطیلی آموزش حضوری کلیه مقاطع 
تحصیلی شهرستان جیرفت تا اطالع 

ثانوی خبرداد. 
و  آموزش  مدیر  سنجری  مهران 
ز تعطیلی آموزش  پرورش جیرفت ا
حضوری همه مقاطع تحصیلی در این 
شهرستان بر اساس مصوبه ستاد کرونا 
خبرداد و گفت:با توجه به شیوع کرونا 
در شهرستان و مصوبه ستاد کرونا  
مدارس از  سیزدهم بهمن ماه آموزش 

حضوری  تعطیل و به صورت مجازی 
دنبال خواهد شد .او با اشاره به تغییر 
بر اساس تصمیم  فزود: رنگ بندی ا
ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا 
شهرستان  تغییر رنگ بندی ها فعالیت 
آموزشی مدارس سراسر شهرستان از 
روز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه تا 
اطالع ثانوی غیر حضوری  خواهد بود. 
ویژه  اهتمام  بر  تاکید  با  سنجری 
آموزش و پرورش نسبت به سالمت 
دانش آموزان و جامعه فرهنگیان 

اظهار کرد:تاکید می گردد آموزش 
بصورت غیرحضوری می باشد و در 
راین راستا تابع مصوبات ستاد کرونا 

خواهیم بود. 
سالمت  پرورش  و  آموزش  مدیر 
ز اهداف نظام تعلیم و  عمومی را ا
به منظور  تربیت عنوان کرد و گفت:
دانش  سالمت  به  دادن  اهمیت 
آموزان،اولیا،معلمین و کادر آموزشی 
و پیشگیری از گسترش سویه جدید 
مدارس  کلیه  گردید  مقرر  کرونا، 

شهری و روستایی  فعالیت آموزشی 
خود را تا اطالع ثانوی به صورت 

غیرحضوری ادامه دهند.. 
جهت  گیری  تصمیم  هرگونه  و  ا
آموزش حضوری مدارس در روزهای 
کرونا  ستاد  مصوبه  مستلزم  آینده 
دانست و اظهار کرد:هرگونه تصمیم 
ز  گیری تنها توسط ستاد کرونا و ا
طریق روابط عمومی آموزش و پرورش 
شهرستان جیرفت اطالع رسانی می 

گردد.

چهره واقعی امیکرون، بیش از گذشته مشخص شده و تصورات اولیه درباره ساده بودن این سویه و کم خطربودن آن در حال رخت بربستن 
است. جدیدترین مطالعات نشان می دهد که این سویه با ویژگی عبور از سیستم ایمنی می تواند افراد را در فاصله زمانی کوتاه مدت حتی 
یک ماه دوباره گرفتار کرونا کند.به گزارش همشهری  »امیکرون با نشانه های سرماخوردگی ساده شایع شد. پزشکان و متخصصان 
ویروس شناس در ابتدا آن را در گروه یک بیماری ویروسی معمولی قرار دادند که به راحتی کنترل می شود و شدت  آن کم است اما ۷۰ 

روز از شیوع این ویروس، چهره واقعی امیکرون در حال رونمایی است؛ تا جایی که همین سویه ساده و کم خطر هر روز رکورد جدیدی 
در فوت و ابتال ثبت می کند. آمار مبتالیان روزانه به امیکرون در برخی کشورهای اروپایی به ۲۰۰ هزار نفر رسیده و آمریکا هم رکورد 
شناسایی بیش از یک میلیون بیمار مبتال به کرونا در روز را پس از شیوع این سویه جدید ثبت کرده است. این در حالی است که مجموع 

بیماران کرونایی در جهان پیش از شیوع امیکرون ۲۵8 میلیون نفر بود که روز گذشته به 3۷۲ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای انقالب، از آغاز عملیات کپه کاری، بذر پاشی و مهار 
روان آب در مراتع جنوب کرمان، خبر داد و گفت: در سال 

جاری از محل اعتبارات ملی، استانی و محرومیت زدایی 
برای انجام عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و احیا و توسعه 
رویشگاههای گیاهان دارویی ۵ میلیارد و 83۵ میلیون تومان 

اعتبار در نظر گرفته شده است.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 اجرای ُکند پروژه فاضالب همچنان باعث نارضایتی مردم در شهر کرمان است

آگهیمناقصهعمومی
نوبتاولشماره1400/26613

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  یک 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.

روابطعمومیادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانکرمان

- 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 : 1456
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز چهار شنبه مورخ1400/11/13  می باشد

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

موضوع مناقصهردیف
پروژه  احداث تله رسوب گیر به میزان 50کیلومتر در روستای دهنو آزادگان  در شهرستان فهرج 1

آگهیمزایده
دهیاری دشتخاک در نظر دارد به استناد جلسه مورخه 1400/10/30 شورای محترم اسالمی  دشتخاک نسبت به واگذاری تاالر 

پذیرایی زعفرانیه دشتخاک به افراد دارای شرایط اقدام نماید.

کلیه افراد و یا شرکت های صالحیت دار میتوانند مبلغ 700/000 ریال نزد پست بانک به شماره حساب 56373414318799.19 بنام دهیاری دشتخاک واریز  و سپس 
جهت دریافت اسناد مزایده به دهیاری دشتخاک مراجعه نمایید.

_ آخرین مهلت دریافت پیشنهادات1400/11/15 می باشد.
_ دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده و الویت با متقاضیان بومی می باشد.

_ هزینه های مربوط به نشر اطالعیه در خصوص مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد.
_ کمیسون معامالت جهت تعیین برنده ،پس از اتمام مهلت قانون شرکت در مزایده ،در محل بخشداری زرند برگزار میگردد.

آدرس:کرمان.شهرستان زرند،روستای دشتخاک.خیابان امام خمینی)ره( ،نبش کوچه شماره9
09139981804
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دهیاریدشتخاک شناسه اگهی 5۰863
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۴۰ سازه کنترل سیل در ریگان 
ساخته می شود

مدیـرکل منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان گفـت کـه ۴۰ سـازه 
آبخیـزداری بـرای کنتـرل روان آب و سـیالب در شهرسـتان 

ریـگان احـداث مـی شـود.
مهـدی رجبـی زاده در جریـان بازدیـد از سـدهای آبخیـزداری 
شهرسـتان ریـگان که اخیـرا درگیر سـیالب شـدید بـود افزود: 
برای اجرای ۴۰ سـازه بتنی، سـنگی و خاکی در ریگان دسـتکم 
۱۵۰ میلیـارد تومان نیـاز داریم کـه تاکنون ۴۰ میلیـارد تومان 

آن تامین اعتبار شـده اسـت. 
این مسـئول گفت:یکی از مناطقی که در اسـتان کرمـان از نظر 
بحـث کنترل سـیل اهمیـت زیـادی دارد حوضـه آبریـز منطقه 

عمومـی ریگان اسـت.
او تصریـح کـرد: این حوضـه آبریـز ۹۰۰ هـزار هکتار مسـاحت 
دارد کـه تاکنـون مطالعـات بـرای حـدود 3۰۰ هزار هکتـار آن 

انجام شـده اسـت.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری ریـگان تصریـح کـرد: 
عملیات اجرایـی در سـطح 6۰ هزار هکتار با 36 سـازه سـنگی، 
مالتـی  و خاکـی  انجـام شـده اسـت کـه در سـیل اخیـر جلـو 

بخشـی از خسـارت هـا را در ایـن شهرسـتان گرفـت. 
رجبـی زاده بیـان کرد: بـا اجـرای ایـن 36 سـازه تغذیه سـفره 
هـای آبـی زیرزمینـی و کنتـرل رسـوبات را در منطقـه شـاهد 

بودیـم. 
او گفـت: در 33 درصـد دیگر از ایـن حـوزه ،کار مطالعـات را در 
دسـتور کار قـرار داده ایم کـه در دو مرحلـه کوتاه مـدت و میان 

مـدت اقداماتی انجـام خواهد شـد. 
مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری ریـگان با اشـاره به اینکه 
بـا اجـرای این سـازه هـا ۵۰ درصـد حوضـه آبریـز ایـن منطقه 
زیرپوشـش قرار خواهد گرفت اظهارداشـت: با اجـرای این طرح 
شـاهد ذخیـره سـازی ۱۰۰ میلیـون مترمکعبـی آب و کنتـرل 

روان آب خواهیـم بود. 
او بیـان کـرد: بـا اجـرای طـرح هـای آبخیـزداری شـاهد اثرات 
مثبتـی در کنتـرل سـیالب در ریـگان و فهـرج خواهیـم بـود. 

اختصاص 5۰۰ هکتار به »زون 
گردشگری« در منطقه ویژه 

اقتصادی رفسنجان
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی رفســنجان گفت:در دوره 
جدید مدیریت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در کنار تمام 
فعالیت ها و راهبردهایی که برای منطقه تعیین شده، هدفی 
هم در حوزه گردشــگری گذاشــتیم و ۵۰۰ هکتــار به زون 

گردشگری اختصاص پیدا می کند.
روح اهلل بهرامشاهی در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران اظهار کرد:در 
دوره جدید مدیریت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در کنار 
تمام فعالیت ها و راهبردهایی که برای منطقه تعیین شــده، 

هدفی هم در حوزه گردشگری گذاشتیم.
او ادامه داد:با یک سری ســرمایه گذار وارد مذاکره شدیم که 
قرار است از ظرفیت های گردشگری شهرستان ازجمله دره 
راگه، عمارت کاله فرنگی، بزرگترین خانه خشــتی جهان و... 

بازدید داشته باشند. 
بهرامشاهی افزود:نگاه سرمایه گذاران از احداث هتل و کمپ 
های گردشگری هست تا ایجاد پیست مسابقات اتومبیلرانی 
در منطقه ویژه اقتصادی و...، لذا این موضوع نویدبخش اخبار 
خوبی در حوزه گردشــگری شهرســتان به ویژه منطقه ویژه 

اقتصادی خواهد بود.
او عنوان کرد: در کنــار دو هزار هکتار وســعت منطقه برای 
صنایع، افزایش ۵۰۰ هکتاری وســعت منطقه در دستور کار 

است که به زون گردشگری اختصاص پیدا کند.
بهرامشــاهی با اشــاره به اینکه صنعت گردشــگری در دنیا 
حرف اول را می زند، حتی بعضی کشورهای دنیا منشأ تولید 
ناخالص ملی شــان گردشــگری اســت، تصریح کرد: اما در 
شهرستان رفســنجان به دالیل مختلف به حوزه گردشگری 
کمتر توجه شده بود و خوشــبختانه طی یکی، دو سال اخیر 
نگاه اقتصادی به حوزه گردشگری رفسنجان تقویت شده که 
اتفاق مبارکی است و امید است تالش هایی که در این حوزه 
صورت می گیرد، به رشــد چشــمگیر صنعت گردشگری در 

شهرستان منتج شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در بخش دیگری 
از سخنان خود در خصوص توجه ویژه منطقه به تنوع سرمایه 
گذاری و حوزه گردشگری ابراز کرد: اگر حوزه گردشگری را 
در مناطق ببینیم، آینده منطقه هم به نوعی تأمین می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب، از آغاز 
عملیات کپه کاری، بذر پاشی و مهار روان آب در مراتع جنوب 
کرمان، خبر داد و گفت: در سال جاری از محل اعتبارات ملی، 
استانی و محرومیت زدایی برای انجام عملیات بیولوژیک، 
بیومکانیک و احیا و توسعه رویشگاههای گیاهان دارویی ۵ میلیارد 

و 83۵ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
حمزه احمدی با اشاره به اینکه عملیات بیولوژیک شامل بذرپاشی 
توأم با حفاظت و قرق در سطح ۱۰۰۰ هکتار از این عرصه ها از 
طریق مشارکت مردمی اجرایی می شود افزود: طی چند روز اخیر 
عملیات بیومکانیک شامل احداث هاللی آبگیر توام با بذر پاشی، 
بذر کاری و حفاظت و قرق و همچنین احیاء و توسعه رویشگاههای 
گیاهان دارویی )شامل بذرکاری و کپه کاری توأم با حفاظت و 
قرق( در سطح ۲۵۱۵ هکتار از عرصه های منابع طبیعی شهرستان 
های جیرفت، کهنوج، قلعه گنج، منوجان و عنبرآباد شروع شده 
است.او با بیان اینکه در عملیات های بذرپاشی و کپه کاری از 
گونه های سازگار با اقلیم منطقه استفاده می گردد، افزود: کشت 
گونه های بومی، موجب حفاظت خاک در برابر فرسایش شده که 

به دنبال آن پوشش گیاهی مناطق حساس نیز احیاء خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با بیان اینکه 
مراتع به  عنوان یکی از مهم ترین منابع اقتصادی برای تامین 
معیشت جمعیت قابل  توجهی از دامداران و کشاورزان به شمار 
می رود ابراز داشت: از دیگر مزایای کپه کاری و بذرپاشی، تقویت 
ظرفیت مراتع و افزایش تولید علوفه آنها برای تامین خوراک دام می 

باشد که این امر موجب رونق بخش دامپروری می شود.
او با بیان اینکه تالش می گردد تا از جوامع بومی محلی برای این 
اقدام استفاده شود، تصریح کرد: از آن جایی که مراتع کوهستانی 
به علت فشار چرای دام در دراز مدت، از نظر کمی و کیفی تحلیل 
رفته و گیاهان خوش خوراک آن با گونه های نامرغوب جایگزین 
می گردد، لذا کشت گونه های بومی می تواند باعث احیاء دوباره 
مراتع، تقویت پوشش گیاهی، تثبیت خاک، افزایش ذخیره نزوالت 

آسمانی و غیره شود.
گفتنی است کپه  کاری، یکی از روش های بذرکاری است که در آن 
بذر گیاهان مرتعی مورد نظر در چاله های کوچک حفر شده قرار 

گرفته و سپس با خاک پوشانده می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در نشست با اعضای ستاد هماهنگی 
کانون های بازنشستگان دستگاه های اجرایی 
مشمول تامین اجتماعی اظهار کرد:یکی از مهم ترین موضوعات 

بحث افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.
محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد:در سال ۱۴۰۰به استناد 
مصوبات مجلس و قانون برنامه ششم مقرر شد حداقل ها در 
خصوص افزایش حقوق این گروه اجرایی شود که به دالیل 

مختلف انجام نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت:عدم اجرای کامل مصوبات مجلس در خصوص 
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور مطرح و در 
این نشست به طور مفصل بحث و قرار شد گزارش کاملی در 
قالب یک نامه به کمیسیون اقتصادی ارائه و تصمیم گیری شود.
او به نگرانی در خصوص نگرفتن منابع کافی در بودجه 
۱۴۰۱اشاره کرد و افزود:تعهدات افزایش میزان حقوق متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با شاغالن در سال 

۱۴۰۱ منابع در نظر گرفته نشده است.
او ادامه داد:این امر یکی از موضوعات مهم است که در این جلسه 
نمایندگان کانون های بازنشستگان حضور داشتند و موارد مورد 

نظر این قشر را مطرح کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:قرار 
است نشست مشترک نمایندگان کانون های بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی کشور با حضور وزیر رفاه و تامین 
اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه بزودی در کمیسیون 
اقتصادی تشکیل شود و آخرین وضعیت اجرای ناقص پرداخت 
های تعهدات دولت در بخش بازنشستگی در سال ۱۴۰۰ برای 
تامین اجتماعی پیگیری شود و موضوع پیش بینی های الزم در 
بودجه ۱۴۰۱ برای حل مشکالت بازنشستگان تامین اجتماعی 

در دستور کار قرار گیرد.

  آغاز عملیات بیومکانیک 
و بیولوژیک در 3515 هکتار

از مراتع جنوب کرمان

افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی در دستور کار 

مجلس قرار می گیرد 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام 
جمعه شهرستان ساری با انتقاد از سهم ۷۰ 
درصدی ۲ شرکت خارجی از بازار مصرف 
محصوالت دخانی در کشور گفت: مجلس 
شورای اسالمی شرکتهای خارجی تولید 

کننده محصوالت دخانی را خلع ید کند.
آیت اله محمد باقر محمدی الئینی روز  
سه شنبه در دیدار حسین عامریان رئیس 
صندوق بازنشستگی فوالد کشور ، محمد 
شیخان مدیر عامل و نائب رئیس شرکت 
دخانیات ایران، جوادی مدیر دخانیات 
مازندران و همچنین برخی از مدیران 
شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه مصرف 
بشر به ۲ دسته، نیاز  و اضطرار  تقسیم 
می شود، گفت: اقالمی همچون برنج و 
گندم برای انسان نیاز است اما برخی اقالم 
دیگر مثل دخانیات  یک نیاز نیست بلکه 

اضطرار است.
وی با بیان اینکه فعاًل چند میلیون از 
جمعیت کشور محصوالت دخانیات از 
جمله سیگار را مصرف می کنند، افزود: 
در این شرایط ما چاره ای جز تولید نداریم 
و نباید وارد کننده و وابسته به بیگانگان 

باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران و 
امام جمعه شهرستان ساری با اشاره به 
مصرف ساالنه 8۰ میلیارد نخ سیگار در 
کشور گفت: این میزان مصرف تاسف بار 
است. متاسفانه برای آثار زیان بار مصرف 
دخانیات تبلیغات کم و بسیار ضعیف 

صورت می گیرد.
آیت اهلل محمدی الئینی با اشاره به تعطیلی 
برخی صنایع مثل صنایع نساجی مازندران 
و صنایع قائمشهر در این استان افزود: 
عده ای تولید را زمین می زنند تا واردات 
صورت گیرد اما ما معتقدیم باید به صنعت 
دخانیات ایران از روی ضرورت و اضطرار 

توجه شود.
وی با اشاره به فعالیت ۲ شرکت خارجی در 
کشور و تصاحب ۷۰ درصد سهم مصرف 
بازار کشور تصریح کرد: ظاهراً در زمان آغاز 
به کار این شرکتها مجلس وقت مخالف 
فعالیت آنها بود در حال حاضر مجلس 
شورای اسالمی می تواند این شرکتهای 
خارجی را خلع ید کرده و سهم تولید را به 

شرکتهای داخلی بدهد.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران و 
امام جمعه شهرستان ساری تاکید کرد: 
روزگاری در کشور شرکتهایی مثل روژی و 
التاری با آن همه عظمت با یک فتوا منحل 

شدند حاال این شرکتها مگر چه هستند؟.
به  خطاب  الئینی  محمدی  اهلل  آیت 
نمایندگان مجلس تاکید کرد: مجلس 
تصمیم بگیرد  تولید محصوالت دخانی را 

به شرکتهای داخلی بدهد .

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از تهیه 
سند راهبردی خودرو به صورت زمان بندی 
خبر داد و گفت: گالیه های رهبر معظم انقالب 
اسالمی در زمینه کیفیت خودرو بجاست و 
ما به عنوان وزارت صمت این مسئولیت را 

می پذیریم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سیدرضا 
فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی درباره 
کیفیت خودروها، از تدوین پیش نویس برنامه 
راهبردی خودرو خبر داد و گفت: در حال 
حاضر منتظر دریافت نظرها برای نهایی کردن 
این پیش نویس هستیم. به طور کلی ۷۰ 
درصد کیفیت خودرو به قطعه و 3۰ درصد به 
مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط 
خودروساز و قطعه ساز درست نباشد و خودرو 
ساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز 
نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش 
می دهد و خودرو ساز نیز، چون نمی تواند خط 
تولید را متوقف کند، همان قطعه بی کیفیت را 

استفاده می کند.
به گفته وی یک خودروساز با 8۰۰ قطعه ساز 
روبرو است و اگر یک قطعه بی کیفیت باشد 
چند بخش خودرو دچار مشکل می شود. اما 
اگر چند مجموعه ایجاد شود که قسمت های 
مختلف خودرو را با قطعات قطعه سازان مونتاژ 
کنند، منجر به افزایش کیفیت خودرو، کاهش 

قیمت و توزیع تحقیق و توسعه می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد 
که سازمان ملی استاندارد برای شماره گذاری 
خودروها ضوابطی برای خودروسازان قرار داده 

که آن ها نسبت به این ضوابط تعهد دادند.
صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰ به ۴۵ میلیارد دالر 

می رسد
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه ابتدای بهمن 
ماه میزان صادرات غیر نفتی از ۴۰ میلیارد دالر 
عبور کرد، پیش بینی کرد که این رقم تا پایان 

سال به ۴۵ میلیارد دالر برسد.

بررسی ها نشان می دهد که قیمت سیمان روز  گذشته  با سه نرخ 3۹6 
تومان، ۵۴۱، تومان و ۵۱6 تومان در بورس کاال عرضه شد.

بر همین اساس، قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان در بورس کاال، ۱۹ 
هزار و 8۰۰ تومان، ۲۷ هزار و ۵۰ تومان و ۲۵ هزار و 8۵۰ تومان است.

به گزارش خبر آنالین، این قیمت ها در شرایطی در بورس کاال دیده 
می شود که هفته گذشته سیف اهلل امیری، مدیرکل دفتر صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه دی ماه سیمان 
در بورس کاال، گفته بود: قیمت ها در سیمان کیسه ای حدود ۲۵ هزار 
تومان و در سیمان فله تنی 38۷ هزار تومان ثبات داشت و از زمان 
عرضه به بورس، حداکثر نوسانات قیمتی سیمان کیسه ای بین ۴.۵ تا 
۵.۵ درصد بوده است.به اعتقاد او، اکنون و با محدودیت هایی که برای 
برق و گاز کارخانجات اعمال شده، اما همچنان تولید با کف عرضه 
در بورس ارائه می شود.وی متذکر شده بود: در ماه های اخیر با هر بار 
عرضه سیمان در بورس، بین یک میلیون تا ۱.۲ میلیون تن عرضه 
شد، در حالی که تقاضا برای آن بین 8۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن بوده است.

گزارش های میدانی نشان می دهد که در حال حاضر قیمت سیمان 
در بازار آزاد، از پاکتی 3۵ تا ۴8 هزار تومان است.برخی از فعاالن بازار 
مسکن معتقدند از وقتی سیمان به بورس رفته، هفته ای نبوده که 
قیمت سیمان با هفته قبل از آن نوسان نداشته باشد؛ انگار که طالست 

هر هفته یک قیمت.

نماینده ولی فقیه : مجلسسیمان سه نرخی شد
 شرکت های خارجی تولید
 کننده محصوالت دخانی

 را خلع ید کند

وزیر صمت کاهش کیفیت خودرو 
را گردن قطعه سازان انداخت:

۷۰ درصد کیفیت خودرو به
 قطعه ساز مربوط می شود

رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرارسیدن سال نو چینی به 
رئیس جمهوری خلق چین اظهار خرسندی کرد که در آغاز سال 
جدید، روابط دو ملت وارد دومین پنجاه سال روابط دیپلماتیک 
و اعالم اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله شده است.

به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی با ارسال پیامی 
به "شی جین پینگ" رئیس جمهور خلق چین با تبریک سال 
نو چینی اظهار امیدواری کرده است که در پرتو اعتماد متقابل 
سیاسی ایجاد شده و تشریک مساعی با همتای چینی خود، شاهد 
توسعه و تعمیق همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
در تمامی زمینه ها بخصوص منافع مشترک کشورهای در حال 
توسعه باشیم. در این پیام آمده است:»امیدوارم در پرتو اعتماد 
متقابل سیاسی ایجاد شده و تشریک مساعی با جناب عالی، شاهد 
توسعه و تعمیق همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
در تمامی زمینه ها بخصوص منافع مشترک کشورهای در حال 

توسعه باشیم.
بی شک با رهبری داهیانه جناب عالی، در سال جاری جهان شاهد 

برگزاری موفقیت آمیز المپیک زمستانی پکن خواهد شد.«

به دنبال روند صعودی ابتال به کرونا در پیک ششم و با سویه امیکرون، 
بستری های ناشی از این بیماری نیز در حال افزایش است؛ به طوری 
که طبق جدیدترین رنگ بندی اعالم شده، اکنون ۴۲ شهر در کشور در 

وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته اند.
به گزارش ایسنا، طبق جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور، 

شمار شهرهای قرمز و نارنجی افزایش یافته است.
بنابر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت، در حال حاضر  ۴۲ شهر در 
وضعیت قرمز، ۱۴۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۰ شهر در وضعیت زرد 

و تنها ۳۴ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

امیدواری رئیسی به توسعه
 همکاری ها با چین

۴2 شهر در وضعیت قرمز

   

چهره واقعی امیکرون، بیش از گذشـته مشخص 
شده و تصورات اولیه درباره سـاده بودن این سویه 
و کم خطربودن آن در حال رخت بربسـتن اسـت. 
جدیدتریـن مطالعـات نشـان می دهـد کـه ایـن 
سـویه با ویژگی عبور از سیسـتم ایمنی می تواند 
افـراد را در فاصلـه زمانـی کوتاه مـدت حتی یک 

ماه دوبـاره گرفتار کرونـا کند.
به گـزارش همشـهری  »امیکـرون با نشـانه های 
سـرماخوردگی سـاده شـایع شـد. پزشـکان و 
متخصصـان ویروس شـناس در ابتـدا آن را در 
گروه یک بیمـاری ویروسـی معمولی قـرار دادند 
کـه به راحتـی کنتـرل می شـود و شـدت  آن کم 
اسـت امـا ۷۰ روز از شـیوع ایـن ویـروس، چهره 
واقعی امیکـرون در حال رونمایی اسـت؛ تا جایی 
که همین سـویه سـاده و کم خطر هـر روز رکورد 
جدیـدی در فـوت و ابتـال ثبـت می کنـد. آمـار 
مبتالیان روزانه به امیکرون در برخی کشـورهای 
اروپایـی بـه ۲۰۰ هـزار نفـر رسـیده و آمریکا هم 
رکـورد شناسـایی بیـش از یـک میلیـون بیمـار 
مبتال به کرونـا در روز را پس از شـیوع این سـویه 
جدیـد ثبـت کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه مجمـوع بیمـاران کرونایـی در جهـان پیش 
از شـیوع امیکرون ۲۵۸ میلیـون نفر بـود که روز 
گذشـته بـه ۳۷۲ میلیون نفـر افزایش پیـدا کرد.

پیشـروی این بیمـاری در ایـران هم قابـل توجه 
اسـت؛ به  طوری کـه در کمتـر از دو هفته، شـمار 
بیمـاران جدیـد ۳۰ برابـر شـده و اکنون بـه مرز 
۳۰ هـزار نفـر در روز رسـیده اسـت؛ آن هـم در 
شـرایطی کـه گفتـه می شـد کرونـای امیکرون 
نشانه هایی مانند سرفه ، سـردرد و آبریزش بینی، 
بدن درد یـا ضعف و بی اشـتهایی مشـابه آنفلوآنزا 
و سـرماخوردگی دارد و بـر خـالف سـویه های 
قبلـی از جمله دلتـا درگیـری کمتری بـرای ریه 
ایجـاد می کند. حـاال اما تجربـه بیمـاران و تأکید 
متخصصـان حاکـی از آن اسـت کـه کرونـای 
امیکـرون بـه انـدازه سـویه های قبلـی می توانـد 
منجـر بـه التهابـات ریـوی شـود و ایـن مسـئله 
در واکسـن نزده ها حادتـر اسـت. چهـره واقعـی 
امیکـرون، بیـش از گذشـته مشـخص شـده و 

تصـورات اولیـه دربـاره سـاده بودن ایـن سـویه و 
کم خطربـودن آن در حال رخت بربسـتن اسـت. 
جدیدتریـن مطالعـات نشـان می دهـد کـه ایـن 
سـویه با ویژگی عبور از سیسـتم ایمنی می تواند 
افـراد را در فاصلـه زمانـی کوتاه مـدت حتی یک 

مـاه دوبـاره گرفتـار کرونـا کند.
فرار از آزمایش پی سی آر

امیکـرون بیـش از ۶۰ جهش ژنتیـک دارد و تنها 
یـک جهـش آن  کـه به اصطـالح اضافه شـونده 
نامیده می شود، از کروموزوم های انسانی تشکیل 
شـده و ایـن مسـئله خطرنـاک اسـت؛ موضوعی 
کـه بـه  گفتـه محمدرضـا ناظـر، متخصـص 
بیماری های عفونی و فلوشـیپ آموزش پزشـکی 
دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان، منجر به نگرانی 
بیشـتر متخصصان از این سـویه نسـبت به دیگر 

سـویه ها شـده اسـت.
او در گفت وگو با همشـهری از دیگـر ویژگی های 
امیکـرون می گویـد: »از دیگر ویژگی های سـویه 
جدید کرونا فرار آن از سیسـتم ایمنی بدن اسـت 
و بـه همیـن دلیـل افـرادی هم کـه واکسـن زده  
باشـند، دوبـاره به ایـن ویـروس مبتال می شـوند 
اما شـدت ابتال و خطر بیماری در افراد واکسـینه 
کمتر از واکسن نزده هاسـت. دانشمندان آفریقای 
جنوبی و متخصصان عفونی دنیا و اخیرا اسـتادان 
دانشـکده پزشـکی کالـج صنعتی انگلسـتان هم 
این موضـوع را اعـالم کرده اند که همیـن ویژگی 
فـرار از سیسـتم ایمنـی دربـاره امیکـرون منجر 
شـده تـا فـرد حتـی در فاصلـه کوتـاه پـس از 

بهبودی، دوبـاره کرونـا بگیرد.«
ناظر در پاسـخ به این سـؤال که در گذشته فاصله 
ابتال بـه کرونـا پـس از بهبـودی بـه  دلیـل ایجاد 
آنتی بـادی نزدیک به شـش مـاه عنوان می شـد، 
حاال ایـن فاصله زمانی چقدر شـده اسـت، عنوان 
می کنـد: »مسـئله زمانـی دیگـر مطرح نیسـت. 
اگر آنتی بـادی در بدن فـرد قوی تر باشـد، ابتالی 
مجـدد خفیف تـر خواهـد بـود و اگـر آنتی بـادی 
شـکل نگرفته یـا فـرد واکسـن نـزده باشـد، این 
ابتال شـدیدتر اسـت. به همیـن دلیل افـرادی که 
در پیـک اخیر و حتـی یک مـاه پیش هـم مبتال 
به کرونا شـده اند، اکنـون در خطر ابتـالی دوباره 
قـرار دارنـد امـا واکسـینه ها کمتـر بـه نـوع حاد 

بیمـاری مبتال می شـوند.«

امیکرون را با نشـانه هایی مانند سـردرد، گلودرد، 
بـدن درد و ... می شناسـند که مدت زمـان زیادی 
هـم مانـدگاری نـدارد و مبتـال به سـرعت بهبود 
پیـدا می کنـد امـا آن طـور کـه از مراکـز درمانی 
خبـر می رسـد، ایـن بیمـاری در طـول زمـان 
شـدت می گیـرد و حتـی در مـواردی فرد بـا این 
که نشانه های سـرماخوردگی را دارد اما به تدریج 
بـا عالئمـی ماننـد آن چـه در سـویه کالسـیک 
کرونـا دیـده می شـد یعنـی درگیـری ریـه بـه 
بیمارسـتان ها مراجعـه می کند. ایـن متخصص 
هم در تأییـد همین موضـوع می گوید: »اشـتباه 
اسـت که امیکرون را یک سـرماخوردگی بدانیم؛ 
چـرا کـه اکنون شـدت ابتـال بـه سـرماخوردگی 
معمولی با توجه به شست وشـوی بیشـتر دسـت 
از سـوی مردم و پوشش ماسک کمتر شـده و ۸۰ 
تـا ۹۰ درصد ایـن مـوارد کرونای امیکرون اسـت 
کـه درگیـری ریـه هـم دارد. هم اکنـون بـه هیچ 
عنـوان نبایـد بیمـاری را دسـت  کم گرفـت؛ چرا 
کـه داروهـای ضدویروسـی در ابتـدای بیمـاری 
اثربخش هسـتند و قبل از ورود ویروس به سـلول 

بایـد جلـوی آن گرفته شـود.«
به  گفتـه او آسـیبی که ممکن اسـت ویـروس به 
ریه بزنـد، چـه در ابتال بـه امیکرون یا سـویه های 
دیگـر اگـر به موقـع درمـان نشـود، در آینـده 
آسـیب زا خواهد بود. این پزشـک به نکته مهمی 
دربـاره شـیوه های جدیـد درمانـی هـم اشـاره 
می کنـد: »هم اکنـون روش هـای درمانـی کرونـا 
تنها بـا هدف جلوگیـری از مرگ انجام نمی شـود 
بلکه تالش می شـود تا آسـیب های ایـن ویروس 
در بدن خنثی شـود. اکنـون با کاهش سـن ابتال 
به کرونـا اگـر کـودکان دچـار چنین مشـکالتی 
شـوند، در سـنین ۳۰ تـا ۴۰ سـال ممکن اسـت 
مشـکالت تنفسـی پیـدا کنند. بـه همیـن دلیل 
پیشـگیری از ابتـال و درمان مؤثـر و قاطـع کرونا 

ضـرورت دارد.«
منفی شـدن تسـت افـراد بـا وجـود ابتـال بـه 
امیکـرون هـم باعـث شـده تـا گـردش بیمـاری 
در جامعـه افزایـش پیـدا کنـد. ناظـر دربـاره 
تست گریزبودن سـویه جدید کرونا هم می گوید: 
»همان طـور که سیسـتم ایمنی بـدن نمی تواند 
امیکرون را بـه  دلیـل ایمنی گریـزی آن به خوبی 
شناسـایی کند، ایـن اتفاق ممکـن اسـت درباره 

آزمایش هـا هـم رخ  دهـد؛ مگـر این که تسـت به  
صـورت اختصاصـی بـرای شناسـایی امیکـرون 
طراحی شـده باشـد. میـزان زیـادی از کیت های 
موجـود در کشـور تنهـا قـدرت تشـخیص کرونا 
را دارنـد و ممکـن اسـت در تشـخیص امیکـرون 
ضعیف تـر عمـل کننـد؛ چـرا کـه ایـن سـویه 

جهش هـای زیـادی داشـته اسـت.«
امیکرون، تهدیدی برای کودکان

در پیک هـای قبلی از جملـه دلتا درصـد ابتالی 
کـودکان کمتـر از یـک تـا دو درصـد مبتالیـان 
بود اما حـاال در سـویه امیکرون کـودکان بخش 
زیـادی از مـوارد ابتـال را بـه  خـود اختصـاص 
داده انـد. سـیداحمد طباطبایـی، دبیـر بـورد 
ریـه اطفـال کمیتـه علمـی سـتاد ملـی مقابله 
بـا کرونـا، معتقد اسـت بـا افزایـش مـوارد ابتال 
در ایـن گـروه  سـنی، عـوارض شـایع تری هـم 
بـه  وجـود خواهـد آمـد: »در پیک هـای قبلـی 
نگران کننده تریـن ایـن عـوارض درگیـری 
چنـد ارگان بـه  طـور همزمـان بـود کـه منجـر 
بـه نارسـایی و خطـرات جـدی می شـد. در 
گذشـته درگیـری ریـه، قلـب، مفاصل، پوسـت 
در بزرگسـاالنی کـه بـه کرونـا مبتال می شـدند 
وجود داشـت و دربـاره برخی از آنهـا درمان های 
اختصاصـی هـم نداشـتیم و کورتون درمانـی 
صـورت می گرفـت. درباره امیکـرون بـا افزایش 
موارد بیمـاری می تـوان انتظار چنیـن عوارضی 
را داشـت. البتـه هم اکنـون در کـودکان هنـوز 
عـوارض جـدی وجـود نـدارد امـا این بـه معنی 
مواجه نشـدن با آن نیسـت و با شـیوع گسـترده 
می تواند بـه چنین عوارضـی در این گروه سـنی 

هم ختـم شـود.«
او درباره نشـانه های ابتال به امیکـرون در کودکان 
هـم توضیـح می دهـد و می گویـد: »تفـاوت 
امیکـرون با سـویه قبلـی کرونـا در این اسـت که 
بیشـترین درگیـری را در قسـمت های فوقانـی 
دسـتگاه تنفسـی به  وجـود مـی آورد. بـه همین 
دلیل نشـانه هایی کـه ایجـاد می کند بـه  صورت 
سـرفه های مزاحم، سـردرد و آبریزش زیاد بینی، 
درد بدنی است و اختالل در اکسیژن رسانی کمتر 
اسـت اما این که امیکرون هیچ خطـری برای ریه 
ندارد، درسـت نیسـت. در تمـام دنیـا مرگ های 
زیادی ناشـی از ابتال به امیکرون گزارش می شود 
کـه شـایع ترین آن درگیـری ریـه و عفونت های 
ثانویه اسـت. به همیـن دلیل بایـد بـه خانواده ها 
هشـدار داد کـه امیکـرون را ماننـد دلتـا جـدی 
بگیرنـد؛ چـرا کـه کـودکان در معـرض آسـیب 

شـدید قـرار دارند.«
به  گفته ایـن متخصص تنهـا در ۱۰ روز گذشـته 
بـه  دلیـل برگـزاری تجمعـات و مراسـم های 
عمومـی و خسـتگی از رعایـت پروتکل هـا، آمـار 
ابتال به کرونا در کشـور افزایشـی شـد. همچنین 
دلخوشـی و اطمینان از تزریق واکسـن در برخی 
افـراد، عامـل دیگـر کاهـش رعایـت پروتکل هـا 
شـد و نکتـه مهـم اینجاسـت کـه میـزان رعایت 
پروتکل ها در کودکان کمتر اسـت. این متخصص 
همچنیـن دربـاره افزایش مـوارد مرگ ناشـی از 
ابتـال بـه امیکـرون در کـودکان می گویـد: »آمار 
رسـمی درباره مـرگ کـودکان وجـود نـدارد اما 
قطعا بـا افزایـش مـوارد بسـتری این مسـئله در 
کودکانـی کـه بیماری هـای زمینـه ای دارنـد، 

ضیاءالدیــن ســلجوقی، سرپرســت اداره 
شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
بردســیر گفت:مامــوران یــگان حفاظــت ایــن 
شهرســتان در شــش ماموریــت جداگانــه 
ــکار  ــف ش ــتگیری ۷ نفرمتخل ــه دس ــق ب موف
ــه حیــات  ــه آســیب ب و صیــد، قبــل از هرگون

ــد. ــش ش وح
ــبانه روزی  ــرل ش ــت و کنت ــه او گش ــه گفت ب
محیــط بانــان یــگان حفاظــت محیــط 

زیســت شهرســتان بردســیر در مناطــق 
تحــت مدیریــت، شــکار ممنــوع و آزاد 
ــاز  ــکارچیان غیرمج ــتگیری ش ــب دس موج
ــالش  ــر از ت ــا تقدی ــلجوقی ب ــده است.س ش
ــن  ــت ای ــگان حفاظ ــوران ی ــه مام ــی وقف ب
شهرســتان گفــت: در شــش ماموریــت 
جداگانــه، محیــط بانان موفــق به دســتگیری 
شــکارچیان قبــل از تعــدی بــه جــان حیــات 
وحــش شــده و نگذاشــته انــد کــه جــان 

وحــوش بــه خاطــر متخلفــان بــه خطــر افتد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه اهمیــت ایــن 
مأموریت هــا بــه ایــن جهــت اســت کــه 
شــکارچیان، قبــل از شــکار و تجــاوز بــه 
ــتگیر  ــتان دس ــش شهرس ــات وح ــان حی ج
ــت  ــش مأموری ــد: در ش ــد، می گوی ــده ان ش
ــکار  ــد ش ــه قص ــف ک ــر متخل ــه ۶ نف جداگان
ــا هوشــیاری  ــی ب ــر اقدام ــل از ه داشــتند قب
ــتگیر  ــان، دس ــط بان ــع محی ــه موق ــد ب و رص

شــدند.
زیســت  محیــط  حفاظــت  سرپرســت 
ــری  ــف دیگ ــیر گفت:متخل ــتان بردس شهرس
ــه  ــیر ب ــاد بردس ــب آب ــه غری ــز در منطق نی
ــک  ــک و ی ــه کب ــش قطع ــه ش ــراه الش هم
قبضــه اســلحه ســاچمه زنی دســتگیر شــدکه 
پرونــده همــه متخلفــان بــرای ســیر مراحــل 
ــده  ــاع ش ــی ارج ــع قضای ــه مرج ــی ب قانون

اســت.

 ایسنا 

گزارش

در پیک های قبلی از جمله دلتا درصد ابتالی 
کودکان کمتر از یک تا دو درصد مبتالیان بود اما 
حاال در سویه امیکرون کودکان بخش زیادی از 
موارد ابتال را به  خود اختصاص داده اند. سیداحمد 
طباطبایی، دبیر بورد ریه اطفال کمیته علمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا، معتقد است با افزایش 
موارد ابتال در این گروه  سنی، عوارض شایع تری 
هم به  وجود خواهد آمد: »در پیک های قبلی 
نگران کننده ترین این عوارض درگیری چند 
ارگان به  طور همزمان بود که منجر به نارسایی و 
خطرات جدی می شد.

سادهاماحیلهگر
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مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است 
که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی 
دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش 
شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود 

را بر هم زده است.
همان طور که پیش بینی می شد و طبق تجربه  
سال های قبل، موضوع حقوقی کارکنان در بررسی 
الیحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و 
کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، 
 این در حالی است که دولت در الیحه، افزایش 
متوسط ۱۰  درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان 
را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که 
حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ 
درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می تواند هزینه 
دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینه های 
جاری را باال برده و در اهم آن رعایت عدالت در 

پرداخت ها را مورد توجه قرار دهد.
در همین رابطه حسین رضوی پور -مشاور سازمان 
اداری و استخدامی - جریان اقدامات صورت گرفته 
در این سازمان در راستای پرداخت های عادالنه و 

اصالح نظام توضیح داد.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با 

جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح 
داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان 
مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن 
هفت برابر است و در مجموع اختالف فاحشی 
در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد 
بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می دهد و 
بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت هایی 
مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت های 
مناسبتی است برمی گردد و اختالف از همین جا 
شروع می شود؛ به گونه ای که با  اعمال رفاهیات 
حداکثر پرداخت ها تا ۱۵ برابر هم رشد می کند؛  
مثال حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به 

۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد.
پرداخت رفاهیات به معنی عملکرد 

مطلوب نیست
رضوی پور با بیان اینکه دستگاه های اجرایی به 
اقتضای منابع دراختیار پرداخت های متنوعی 
بین کارکنان دارند، ادامه داد: این در حالی است 
که برخی دستگاه ها برای دولت درآمدزا هستند 
و یا برخی دیگر از درآمدهای اختصاصی بهره 
می برند و یا دستگاه هایی هم سهم بیشتری از 

بودجه دولت دریافت می کنند، از این رو پرداخت 
رفاهیات در آن ها نیز باالتر است و وقتی دستگاهی 
منابع در اختیار دارند این پرداخت ها را به سقف 
نزدیک می کند. با این حال پرداخت رفاهیات به 
معنی افزایش کارآمدی و عملکرد مثبت کارکنان 
و یا دستگاه های اجرایی نیست و نشان دهنده 
رضایت از عملکرد آن نیست و در همین جریان 
برخی دستگاه ها با توجه به اینکه اضافه کاری 
ندارند، بودجه ای هم بابت رفاهیات دریافت نمی 
کنند و سهم کمتری در پرداخت های دولت دارند 
که این عاملی برای ایجاد تبعیض در پرداخت 

هاست.
وی در رابطه با اینکه چه اقدامی برای تعدیل و 
کمتر شدن تبعیض در پرداخت های مربوط به 
رفاهیات در دستور کار سازمان اداری و استخدامی 
قرار دارد، گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید 
شد که در تخصیص اعتبارات مربوط به رفاهیات 
سازمان برنامه و بودجه باید نظر و طراحی سازمان 
اداری و استخدامی را لحاظ کند. هر چند که این 
مکانیزم پایداری نیست و باید در الیحه جامعی که 
در دستور کار است تا حد امکان پرداخت رفاهیات 

منوط به عملکرد دستگاه اجرایی باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با مدیران 
متخلف در موضوع  وام های ُخرد بدون ضامن 
برخورد می شود، گفت: در روزهای گذشته ۴۰۰ 
شکایت از شعب بانک ها در سامانه بازرسی ثبت 
شد و گروه های بازرسی بانک ها ابتدا این مسائل را 

بررسی می کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت 
مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار 
اظهار داشت: طرح پرداخت تسهیالت تا سقف 
۱۰۰ میلیون تومان برای دارندگان حساب با 
اعتبارسنجی مناسب در بانک ها در حال انجام است 
و بخشنامه های مرتبط به همه ۱۳ بانک مشمول 

طرح ابالغ شده است.
وی درباره مطالبه برخی از بانک ها از متقاضیان 
مبنی بر سپرده سی میلیون تومانی برای پرداخت 
تسهیالت بدون ضامن عنوان کرد: آنچه که خارج 
از ابالغیه و بخشنامه و مصوبه هیئت مدیره بانک ها 

باشد تخلف است.
خاندوزی بیان داشت: قطعًا با مدیران متخلف 

برخورد می شود، در روزهای گذشته ۴۰۰ شکایت 
از شعب بانک ها در سامانه بازرسی ثبت شد  و 
گروه های بازرسی بانک ها ابتدا این مسائل را 
بررسی می کنند، در این باره مدیران عامل بانک ها 
برخی موارد تخلف را تایید کردند و از جریمه 

مدیران متخلف خبر دادند.
وزیر اقتصاد افزود: شرط ضامن از تسهیالت 
برداشته شده و پرداخت وام بر اساس اعتبار سنجی 
و منابع بانک ها انجام می شود و بانک ها حقی 
برای متوقف کردن پرداخت تسهیالت را ندارند 
اما ممکن است تعداد زیادی در صف باشند و نوبت 

افراد به طول بیانجامد.
 * حذف امضاهای طالیی در مجوزهای 

اعالنی  مشاغل خانگی
 خاندوزی که در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی 
و تسهیل مجوزهای کسب و کار سخن می گفت، 
با تاکید بر چهار مصوبه امروز این هیات گفت: 
مهم ترین مصوبه آن مجوزهای اعالنی مربوط به 
مشاغل خانگی است. مجوزهای اعالنی مشاغل 
خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در درگاه 

ملی مجوزها ثبت می شوند و متقاضی در این درگاه 
متعهد به رعایت شرایط آن کسب و کار خواهد بود و 
دیگر نیازی به صدور مجوزهای پیشینی نیست، به 
عبارت دیگر امضاهای طالیی در این مجوزها حذف 
خواهد شد.وزیر اقتصاد از صدور برخط تمام این 
مجوزها خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر ۳۳۰ 
مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعالنی 
هستند. مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و 
طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی تولید 
گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته بندی ها 
فعالیت های گرافیکی، ترانه سرایی، معرق کاری، 

ابریشم باقی لباس های محلی است.
خاندوزی افزود: به محض اینکه سامانه وزارت به 
درگاه ملی مجوزها متصل شود برای اولین بار به 
صورت برخط مجوزهای اعالنی مشاغل خانگی 
صادر خواهد شد. با این ساز وکار دیگر نیازی نیست 
به شکل پیشینی صدور مجوزها در مسیرهای 
طوالنی معطل شوند، هر چند که در ماه های 
پایانی سال قرار داریم اما این مجوزها می توانند به 

فعالیت های تولیدی مردم کمک کنند.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه 
متصل شدن دستگاه  ها به سامانه مجوز کسب 
و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال 
گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه 

دستگاه ها باید به این سامانه وصل شوند.

مشاور سازمان اداری و استخدامی:
 حکم کارمند 5.۴ میلیون است، اما 1۴ میلیون حقوق می گیرد

 اولین قدم ها برای اجرایی کردن حذف ضامن 
از تسهیالت زیر صد میلیون تومان برداشته شد

ثبت ۴۰۰ شکایت از شعب بانک ها 

اجرای ُکند پروژه فاضالب همچنان باعث نارضایتی مردم در شهر کرمان است

طاهری مدیرعامل شرکت آبفا با اشاره به اینکه اجرای به موقع آسفالت بعد از انجام فاضالب در خیابان ها تاکید شد گفت: 
با اجرای فاضالب یک صنعت بزرگ ایجاد شده و تاکنون 9۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب شهر کرمان به طور کامل اجرا شده است.

حرکتالکپشتیاجرایپروژهفاضالبشهرکرمان
طره
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اگرچه اجرای فاضالب در آینده منفعت عمومی 
دارد اما طوالنی شدن روند اجرا همچنان باعث 

نارضایتی مردم در شهر کرمان است.
ز کرمان، اجرای پروژه فاضالب شهر کرمان  ا
مشکالت زیادی برای مردم ایجاد کرده است؛ گوشه 
گوشه شهر کرمان را که نگاه کنیم شاهد اجرای 
پروژه فاضالب هستیم، پروژه ای که از نگاه مردم به 
آرامی و به کندی در دل کوچه و خیابان های شهر 
پیش می رود و تا کنون مشکالت و نارضایتی های 

زیادی به دنبال داشته است.
یجاد شده برای اجرای فاضالب،  حفاری های ا
سرعت کم اجرا، ایجاد ترافیک به ویژه در معابر 
اصلی، کسادی کسب و کار برای کسبه و سختی 
ز مشکالت  تردد و گرد و خاک تنها گوشه ای ا
اجرای فاضالب در گوشه و کنار شهر کرمان است؛ 
مشکالتی که گفته می شود به دلیل منفعت کلی 
باید آن را بپذیریم با این وجود گالیه مردم از 
کندی اجرای پروژه، تعلل و کوتاهی در آسفالت و 
وضعیت نامطلوب خیابان ها و چاله ها و برآمدگی 
ایجاد شده پس از اجرای فاضالب چیزی نیست که 
منفعت عمومی در آن دخیل باشد بیشتر به ضعف 

در نظارت بر می گردد.
به هر حال به نظر می رسد که این حفاری ها و 
مهمان کوچه ها  آینده  تا چند سال  مشکالت 

تمام این  و خیابان های شهر کرمان است و تا ا
پروژه مهم و حیاتی که از سال ها پیش ضرورت 
آن احساس می شد بیش از دو سال باقیمانده آن 
هم اگر همه چیز طبق روال و برنامه پیش برود و 
در این شرایط انتظار می رود که مسئوالن قدری 
مسئوالنه تر بر روند اجرای آن نظارت داشته باشند.

محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
کرمان با بیان اینکه از مردم کرمان، زرند و سیرجان 
به دلیل زحمتی که اجرای فاضالب برای آنها ایجاد 
کرده عذرخواهی می کنم اظهار داشت: واقعیت 
این است که مجموع اعتبارات استان کرمان در 
چهارسال آینده به ۱۰ میلیارد تومان استان کرمان 
در ردیف بودجه ملی نمی رسید و اگر قرار بود پروژه 
فاضالب شهر کرمان با اعتبارات دولتی کار کند 
شاید دو نسل دیگر هم پروژه فاضالب شهر کرمان 

به نتیجه نمی رسید.
وی با اشاره به اینکه پروژه فاضالب شهر کرمان از 
سال ۷۶ آغاز شده و تا  سال ۹۸ فقط ۲۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت افزود: در سال ۱۳۹۸ 
با همت استاندار وقت کرمان و وزارت نیرو سه 
قرارداد با اعتبار حدود دو هزار میلیارد تومان برای 

این پروژه با بخش خصوصی بسته شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کرمان با بیان 
اینکه باالترین رقم قرارداد فاضالب در شهر کرمان 
بسته شده و سرمایه گذار به خوبی پای کار است 
گفت: تصفیه خانه فاضالب شهر سیرجان تا پایان 
امسال به بهره برداری می رسد و تصفیه خانه شهر 

زرند تقریبا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشاره به اینکه در کرمان هزار  و ۴۰۰ میلیارد 
تومان قرارداد است اما با پول امروز ارزش ریالی 
قرارداد ۵ هزار میلیارد تومان است گفت: هزاران 
نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بابت اجرای 
پروژه های فاضالب در سه شهرستان سیرجان، زرند 

و کرمان ایجاد شده است که بسیار ارزشمند است.
طاهری با بیان اینکه در شهر کرمان پروژه فاضالب 
در ۱۵ جبهه کاری در حال اجرا است و امروز در 
تمام نقاط شهر کرمان از باالی شهر تا پایین شهر 
پروژه اجرا می شود ادامه داد: البته مشکالتی برای 
شهروندان ایجاد شده اما چاره ای نداریم که زودتر 

پروژه به اتمام برسد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون سرمایه گذار بیش از 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کف خیابان های شهر 
کرمان هزینه کرده است بیان کرد: ظرف دو سال 
آینده بیش از ۹۰ درصد پروژه فاضالب شهر کرمان 

اجرا می شود.
با  کرمان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
ز  ینکه اجرای فاضالب در شهرها یکی ا بیان ا
شاخصه های توسعه یافتگی در دنیا است گفت: 
اجرای این پروژه کار سختی است، در عمق ۸ تا 
۱۰ متری باید کار شود و تجهیز کارگاه آن نیز 
بسیار مهم است تا ایمنی الزم ایجاد شود و کارگر 

بتواند کار کند.
وی با بیان اینکه هفته گذشته به همراه فرماندار 
ر پروژه داشتیم  کرمان جلسه ای با سرمایه گذا

و مجددًا هم مشکالت پیش رو بررسی شد و هم 
تذکراتی که باعث مزاحمت برای شهروندان شده 

بود به سرمایه گذار داده شد.
طاهری با اشاره به اینکه اجرای به موقع آسفالت 
بعد از انجام فاضالب در خیابان ها تاکید شد گفت: 
با اجرای فاضالب یک صنعت بزرگ ایجاد شده و 
تاکنون ۹۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب شهر کرمان 

به طور کامل اجرا شده است.
وی با بیان اینکه اراده ما و سرمایه گذار بر این است 
که بهترین پیمانکاران در اجرای پروژه به کارگیری 
فزود: نظارت  نجام شود ا شده تا کار با کیفیت ا
بر اجرای پروژه وجود دارد و سعی می کنیم این 
نظارت ها بیشتر شود تا کمترین مشکلی برای 

شهروندان در شهر کرمان ایجاد شود.
حدود ۳۰ سال پیش لزوم اجرای پروژه فاضالب 
شهر کرمان به دلیل معضالت زیست محیطی، 
منابع بسیار محدود آب کرمان و خطرآلوده شدن 
آن توسط فاضالب احساس شد و بر همین اساس 
در سال ۱۳۷۲ مطالعات مرحله اول شبکه فاضالب 
کرمان آغاز و نتیجه این مطالعات درسال ۱۳۷۴ 
به تصویب رسید و عملیات اجرایی پروژه فاضالب 
در استان کرمان به طور جدی از سال ۱۳۷۶ با 
اجرای خط انتقال آغاز شد تا اینکه به دلیل اجرای 
الک پشتی این پروژه در تمامی این سال ها از حدود 
دو سال پیش تکمیل این پروژه به شرکت فوالد 
بوتیا سپرده شد و مقرر شد ظرف ۵ سال آن را به 

اتمام برساند.

تسنیم
گزارش 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کرمان با 
بیان اینکه اجرای فاضالب در شهرها یکی از 
شاخصه های توسعه یافتگی در دنیا است گفت: 
اجرای این پروژه کار سختی است، در عمق 
8 تا 1۰ متری باید کار شود و تجهیز کارگاه آن 
نیز بسیار مهم است تا ایمنی الزم ایجاد شود و 
کارگر بتواند کار کند.
وی با بیان اینکه هفته گذشته به همراه فرماندار 
کرمان جلسه ای با سرمایه گذار پروژه داشتیم 
و مجدداً هم مشکالت پیش رو بررسی شد و هم 
تذکراتی که باعث مزاحمت برای شهروندان 
شده بود به سرمایه گذار داده شد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
قانون  موضوع  اول  شماره140060319091001461-1400/10/06هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد تناور فرزند عیسی  بشماره شناسنامه 28صادره 
ازعنبرآباد درششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 35متر مربع پالک - فرعی از47- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 47- اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  واقع در عنبرآباد –احمد اباد –خیابان 
محرزگردیده  وردی  حق  پور  غالمحسین  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ابوالفضل  زیارت  جنب  طالقانی 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:3055
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/29-  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/13

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
اول موضوع قانون  برابررای شماره140060319091001173-1400/08/27هیات  و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین رئیسی فرد فرزند اسفندیار  بشماره 
شناسنامه 695صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 206- متر مربع پالک - فرعی از47- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 47- اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  واقع در عنبرآباد احمد اباد بلوار 
کمربندی کوچه اداره تبلیغات اسالمی  خریداری از مالک رسمی اقای رضا سلمان زاده محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
اعتراض طبق  مذکوروعدم وصول  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:3053
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/29
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/13

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319005000610مورخ 1400/09/03هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حسینعلی سالجقه فرزند درویش بشماره شناسنامه 
5830087121 صادره از بافت در ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 1601 مترمربع  پالك 1616 فرعی مفروز و مجزی از 318،319،320 فرعی 
از 47-اصلي واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ-کوچه حسین آباد خريداري از مالك رسمي مشاعی محمود گواشیری محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/13- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/27

شناسه اگهی:1270080

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره140060319078010650 هيات دوم 1400/10/26موضوع 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 خانم فاطمه دهقاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 
269 صادره از ماهان در ششدانگ يك باب خانه مشتمل بر طبقه فوقاني  به مساحت 198/3 مترمربع پالك310 فرعي از 4221 اصلي بخش 
2کرمان واقع در کرمان خيابان سرباز کوچه 34 بن بست مهديه  خريداري از مالك رسمي آقاي ماشاا... ثمره هدايت زاده محرز گرديده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/13- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان- شناسه اگهی:1270820

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره140060319078006646 هيات دوم مورخه 1400/07/19موضوع 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 خانم فاطمه دهقاني فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 269 صادره ازماهان  در ششدانگ يك باب مغازه  به مساحت 49/80 مترمربع تحت پالك 16654 فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك 888 فرعي از3968 اصلي بخش2کرمان  واقع در کرمان جاده ماهان بعدازپمپ بنزين مغازه پنجم خريداري از مالك رسمي آقاي 
محمدعلي ابراهيمي پور فرسنگي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/13- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان- شناسه اگهی:1270069

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملكشهداد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملكمنطقهدوکرمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملكمنطقهدوکرمان

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140060319079000478 -1400/08/30 هیات اول موضوع قانون تعیین 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  تکلیف وضعیت ثبتی 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
بالمعارض متقاضی آقای بهروز محمد علی زابلی فرزند کهندل بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  جنوب  رودبار  از  صادره   511 شناسنامه 
446 مترمربع پالک 1646 فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 188 اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان 
ایران  آقای مهیمی و خانم  از مالک رسمی  کوچه شماره 3 خریداری 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  خدادادی  دخت 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:222-  
دوم  نوبت  انتشار  تاریخ  اول:1400/11/13-  نوبت  انتشار  تاریخ 

1400/11/27:
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/10/27-  140060319079000678
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
بالمعارض متقاضی آقای محمد ساالری فرزند یداله بشماره شناسنامه 
6 صادره از دریک باب مغازه به مساحت 50 مترمربع پالک 1668 فرعی 
از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188 اصلی قطعه سه واقع 
در رودبار جنوب –بلوار امام سه راه اورژانس خریداری از مالک رسمی 
بیگ  فاطمه  خانم  و  مهیمی  ،مهسا  مهدی  ،محمد  عبدالحسین  آقای  
مرادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مالکیت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  مذکور 

شد ./م الف:223- 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
شماره 140060319079000675 -1400/10/27 هیات اول موضوع قانون 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره  رستم  فرزند  پیرنیا  آقای حسین  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 49 صادره از جیرفت در یک باب خانه به مساحت 290.80 
از  و مجزی شده  اصلی مفروز  از188-  متر مربع پالک 1665 فرعی 
پالک 188 اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار اندیشه کوچه 
مهیمی محرز  عبدالمهدی  آقای   مالک رسمی  از  3 خریداری  شماره 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  است.لذا  گردیده 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر  مدت مذکور و عدم وصول 

خواهد شد ./م الف:221-
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/27 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  یک  چون ششدانگ 
احداثی   بنای  بر  مشتمل  محصور 
دارای  مربع  207متر  مساحت  به 
در  واقع  اصلی   -2 از  فرعی   -10517 پالک 
حیدرآباد شهر کهنوج  قطعه یک بخش 46 کرمان 
مورد تقاضای خانم عصمت خواجه فرزند حسین  
به شماره ملی 3160852601 نیاز به تحدید حدود 
مورخ  مالک  کتبی  درخواست  حسب  .لذا  دارد 
1400/11/11 آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
از ساعت 8  فوق  منتشر و عملیات تحدید آن 
محل  در   1400/12/08 مورخه  یکشنبه  روز  صبح 
و  مالک  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  شروع 
در  میشود که  اخطار  مذکور  رقبه  مجاور  مالکین 
ملک  وقوع  محل  در  آگهی  این  در  مقرر  موعد 
حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز واخواهی 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک کهنوج تسلیم 
تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت 
ادعایی  هرگونه  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس 

مسموع نیست / م الف :405 
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/11/13-

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان کهنوج . 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در  آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  برابر 
تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  است.لذا  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان  ثبتی  واحد 
متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  بشرح 
نماید. تقدیم  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه  دو  بمدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته   اعتراضی 

امالک واقع در شهرستان زرند بخش 13 کرمان 
 206.70 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  مهدیزاده  سیدرضا  آقای   .1
واحدی. حسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   19 کوچه  ابوذر  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   2389 پالک  از   مترمربع 
 244.60 مساحت  به  خانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  زرند  از  صادره   21 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  آبادی  علی  یزدی  مرتضی  2.آقای 
 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند بلوار فردوس خیابان 20 متری محرم شمالی 2 خریداری از مالک رسمی آقای حسام الدینی حجازی.

3. خانم مرجان افشار زرندی فرزند علی بشماره شناسنامه 879 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 244.60 مترمربع از پالک 
7561 اصلی واقع در زرند بلوار فردوس خیابان 20 متری محرم شمالی 2 خریداری از مالک رسمی آقای حسام الدینی حجازی. م الف 264

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/27- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/13
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
است.لذا  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان 
دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
نماید. تقدیم  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه  دو   بمدت 

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
1. آقای مصطفی سرافرازی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 5481 صادره از زرند در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 241.95 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 1 فرعی باقیمانده از 
 7569 اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی کوچه 9 خریداری از مالک رسمی آقای حسین بایگان.
2.خانم فرح رشیدی زرندی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ خانه به مساحت 241.95 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 1 فرعی باقیمانده از 7569 
 اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی کوچه 9 خریداری از مالک رسمی آقای حسین بایگان.

3. آقای مهدی رحمانی دهنوی فرزند محمد بشماره شناسنامه  112 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 236.60 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 1 فرعی از 7569 اصلی واقع 
 در زرند بلوار  هاشمی کوچه 9 خریداری از مالک رسمی آقای حسین بایگان. م الف 271

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/13

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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برخی معلمان را تحریک می کنند تا 
سر کالس نروند 

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشــی پیرامون رتبه بندی 
معلمان و افزایش اعتراضــات معلمان در روزهــای اخیر گفت: 
همکاران ما مطمئن باشند که ما به عنوان خادم همکاران فرهنگی 
موضوع رتبه بندی را پیگیری می کنیم تا آنچه که حق هست انجام 
شود. درباره رتبه بندی تصمیماتی گرفته شده است که احتماال تا 

فردا نهایی می شود و ایرادات در دست بررسی است.
به گزارش ایسنا، یوسف نوری در حاشیه آیین نواختن زنگ انقالب 
که در مدرسه ایمان منطقه ۱۲ آموزش و پرورش شهر تهران برگزار 
شد، با بیان اینکه دهه فجر امسال برنامه افتتاح پروژه های عمرانی 
را در تمام کشور داریم که با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام 
خواهد شد گفت: عالوه بر این مدارس ما در ایام فجر در مزار شهدا 
و ... حضور یافته و برنامه هــای فرهنگی مختلفی را اجرا می کنند. 

محور عمده فعالیت ها در این ایام، فعالیت مدرسه ای خواهد بود.
معافیت مدارس از پرداخت بهای انرژی به شــرط رعایت 

الگوی مصرف
وی درباره بهای تمام شــده انرژی در مدارس و مشکالت برخی 
مدارس پیرامون اقدام برای قطع برق یا گاز مدرسه گفت: معافیت 
مدارس از پرداخت بهای انرژی در قوانین سنواتی بودجه لحاظ شده 
است. کمیسیون تلفیق مجدد برای سال آینده مجدد این موضوع را 
تصویب کرده اند، منتها سقف آن، الگوی مصرف است و اگر مشکلی 
در این زمینه وجود دارد مدیران مدارس به همکاران ما اطالع دهند 

تا از طریق وزارت نیرو پیگیری کنیم.

 کجا و چگونه از ماسک استفاده 
کنیم؟

برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، الزم است همه مردم به ویژه 
در فضاهای سرپوشیده مثل اتوبوس، مترو، فروشگاه ها و همچنین 
مکان هایی که افرادی غیر از اعضای خانواده حضور دارند ماسک 
بزنند. به گزارش ایرنا، اســتفاده از ماسک برای فردِ ناقل بیماری، 
اهمیت بیشتری دارد ولی از آنجایی افراد ناقل کرونا ممکن است 

بدون عالمت باشند، استفاده از ماسک برای همه ضروری است.
شواهد بسیاری نشان می دهد که استفاده از ماسک با کاهش انتقال 
قطرات آلوده باعث کاهش انتقال این بیماری در هر تماس می شود 
و همچنین زمانی که میزان شیوع ویروس باالست در متوقف کردن 

شیوع ویروس بسیار موثر است.
یکی از مهم ترین راه های پیشــگیری توصیه شده در برابر ویروس 
کرونا، اســتفاده از وســایل حفاظت فردی از جمله ماسک است. 
ماسک های اســتاندارد توصیه شده توسط ســازمان های معتبر، 

ماسک های جراحی و ماسک های N۹۵ است.
به گزارش وبدا، دکتر فرشــید رضایی رییس دفتر آموزش و ارتقا 
سالمت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی روز سه شنبه 
به تشــریح چرایی ضرورت استفاده از ماســت و عملکرد آنها در 
پیشگیری از بیماری کرونا پرداخت و گفت: از زمان شروع پاندمی 
کرونا زندگی انسان ها با ماســک و رعایت پروتکل های بهداشتی 

بخاطر کم کردن خطر و کاهش احتمال ابتال گره خورده است.
وی افزود: یکی از روش های اصلی انتقال بیماری کرونا، قطرات و 
ذرات ریز تنفسی اســت  که  هنگام نفس کشیدن )حتی در حال 
سکوت(، صحبت کردن، آواز خواندن )بویژه با صدای بلند و دسته 
جمعی( و سرفه یا عطسه خارج می شود. بررسی ها نشان  می دهد 
درصد قابل توجهی از مبتالیان به بیماری کرونا هیچ گونه عالمت 
تنفســی ندارند؛ از طرفی در اوایل ابتال به بیماری نیز افراد مبتال 
معموالً بدون عالمت هســتند، اما حتی در این شرایط نیز انتقال 
بیماری از طریق قطرات و ذرات ریز تنفسی  وجود دارد و می تواند 
دیگران را بیمار کنند  پس برخی افراد می توانند ناقل باشــند در 

حالیکه خود از آن خبر ندارند.

رئیس قوه قضاییه گفت: شورای هماهنگی 
یجاد یک مرکز رصد،  تبلیغات اسالمی با ا
نقالب  میزان تحقق اهداف و آرمان های ا
اسالمی در شئون مختلف به ویژه عدالت 
ردیابی،  به  و  کند  سنجش  را  اجتماعی 
و  کمبودها  رفع  به  و کمک  گزارش دهی 

نقصان های احتمالی مبادرت ورزد.
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  گزارش  به 
غالمحسین  لمسلمین  وا حجت االسالم 
ژه ای در آستانه چهل و سومین  محسنی ا
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در 
نشست با هیئت اندیشه ورز شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی و اعضای ستاد مرکزی دهه 
فجر انقالب اسالمی، پیشاپیش حلول ماه خدا، 
ماه »رجب المرجب« را تبریک گفت و آحاد 
مردم را به بهره مندی حداکثری از فیوضات 
ز  معنوی و قدسی این ماه پرفضیلت که ا
دروازه های ورود به ضیافت اهلل است، فراخواند. 
محسنی اژه ای با اشاره به مسئولیت خطیر 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در تبیین و 
تشریح آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی برای 
نسل جدید که حدود ۷۰درصد آنها دوران 
ستمشاهی را درک نکرده اند و ضرورت ارتقای 
کمی، کیفی و محتوایی فرایندهای تبلیغاتی 
برای نمایش هر چه قدرتمندتر و پربَسامدتر 
نقالب اسالمی گفت: تحقق  دستاوردهای ا
عدالت اجتماعی و مشتقات و متفرعات این 
نقالب  ولیه و اصلی ا ز اهداف ا اصل مهم، ا

اسالمی و امامین انقالب بوده است.
ز مردم جدا شدیم و به واسطه شیوه  اگر ا
مدیریت خود در حل مشکالت مردم کوتاهی 
کردیم با مشکل مواجه می شویم و دشمنان با 
دستگاه های تبلیغاتی عریض و طویل خود، 
نهایت بهره برداری را از مشکالت پیش آمده 

خواهند کرد
اظهارداشت: چنانچه  قضا  رئیس دستگاه 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و سایر 
دستگاه های تبلیغاتی کشور در تبیین آرمان ها 
و اهداف انقالب اسالمی دچار ضعف و سستی 
شوند، عارضه تحریف دستاوردهای انقالب از 
بزارهای تبلیغاتی  ناحیه دشمن به واسطه ا

پیچیده  شدت می گیرد.
محسنی اژه  ای با اشاره به توطئه های پرحجم، 
روزافزون و متنوع دشمن در جنگ تبلیغاتی 
و عملیات روانی علیه انقالب اسالمی افزود: 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی باید با 
ایجاد تحول ساختاری و کارکردی و بکارگیری 
شیوه های نوین و موثر تبلیغاتی و همچنین 
بهره گیری از ظرفیت های عظیم مردمی، ضمن 
تبیین و تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی 
برای نسل جدید، به خنثی سازی توطئه های 
تبلیغاتی دشمنان که پیچیدگی های خاص 

خود را دارد مبادرت ورزد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید توجه 
داشت چنانچه نتوانیم در جنگ تبلیغاتی بر 
دشمن تفوق پیدا کنیم، دستاوردهای فراوان 
انقالب اسالمی از ناحیه دشمنان و بدخواهان 
کمرنگ جلوه داده می شود. رئیس عدلیه با 
تاکید بر اینکه امروز باید در عرصه تبلیغاتی 
کاری کنیم که کارآمدی انقالب اسالمی کامال 
مشهود باشد، گفت: باید دستاوردهای انقالب 
به صورت هدفمند و منسجم تبیین شده و به 
تکمیل کمبودها اهتمام ورزیده شود تا نسل 
جدید کارآمدی انقالب و نظام را به صورت 
صددرصدی احساس و باور کنند و از این طریق 
توطئه های دشمنان و شیطان صفتان برای 
ایجاد جدایی میان مردم بویژه جوانان و انقالب 
اسالمی خنثی شود. ئیس عدلیه با تشریح و 
تبیین فضای حاکم بر مناسبات جهانی در 
مقطع وقوع انقالب اسالمی ایران، اظهارداشت: 
نقالب اسالمی به رهبری حضرت  پیروزی ا
امام خمینی)ره( با تکیه بر عنصر حیات بخش 
دین و مردم دین باور در عصری که سلطه گران 
غربی و شرقی خود را ُمسیطر بر همه امور 
و مقدرات عالم و مردم عالم می انگاشتند و 
با بلوک بندی ها و یارکشی ها، جهانیان را به 
استیال کشانده بودند، از معجزات و آیات آشکار 
الهی بود و من جزء »معجزه قرن« نمی توانم 

تعبیر رساتری برای آن بیابم.
محسنی اژه ای با بیان مختصات و ویژگی های 
ممتاز منظومه فکری و جهت گیری مبارزاتی  
مام  ا فزود:  ا خمینی)ره(  مام  ا حضرت 
عظیم الشان ما در مقطعی فرمودند »نه شرقی، 
نه غربی، جمهوری اسالمی« که هنوز نظام 
ر پیدا نکرده بود؛  جمهوری اسالمی استقرا
در واقع حضرت امام خمینی)ره( بدون اعتنا 
به قدرت های وقت جهانی و سایر ملزومات 
ظاهری و متعارف پیشبرد امر سیاست و 
نی از جمله دستگاه های اطالعاتی،  حکمرا
نظامی و ... ، فقط با اتکال به خداوند متعال 
و عنصر متعالی دین و تکیه بر مردم دین باور، 
نظام جمهوری اسالمی را بنیان نهادند و سبب 
حیرت و شگفتی بسیاری از داعیه داران مبارزه 

با قدرت های سلطه گر شدند؛ این امر بیانگر آن 
است که ما نیز در مقطع فعلی با اتکا به خداوند 
و اسالم عزیز و تکیه بر مردم می توانیم به پیش 
برویم و بر مسائل و مشکالت غلبه کنیم. رئیس 
قوه قضاییه »دین، امامت و امت« را سه رکن 
اساسی انقالب اسالمی دانست و اظهارداشت: 
در ماهیت نظام ما، دینی بودن و متکی بر 
امامت و مردمی بودن نهفته است و چنانچه 
اهتمام و تمرکز بر روی هرکدام از این سه رکن 
مهم دچار خلل و فترت شود، نظام و کشور ما 
آسیب می بیند و از اهداف و آرمان های انقالب 

دور و منحرف می شویم.
محسنی اژه ای افزود: درصورتی که به صورت 
کامل و صددرصدی بر قدرت الیزال الهی و 
دستورات و تاکیدات اسالمی و نقش اثرگذار 
مردم در  پیشبرد امور، باور و اعتقاد نداشته 
ه دچار فرسایش  دامه را باشیم قطعا در ا
نیم اهداف و  و رخوت می شویم و نمی توا
آرمان های واالی انقالب اسالمی را محقق 

گردانیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت رکن 
مردمی بودن انقالب اسالمی و تاکیدات امامین 
انقالب بر ضرورت اعتماد و اتکا به مردم، گفت: 
اگر از مردم جدا شدیم و روش، منش، کار و 
نوع مدیریت ما، جدایی و افتراق از مردم را به 
همراه داشت و به واسطه شیوه مدیریت خود 
در حل مشکالت مردم کوتاهی کردیم و در 
راستای آرمان ها و شعارهایی که سر می دهیم 
گام برنداشتیم، آنگاه است که با مشکل مواجه 
می شویم و دشمنان با دستگاه های تبلیغاتی 
عریض و طویل خود، نهایت بهره برداری را از 

این مشکل پیش آمده خواهند کرد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: مردم بابصیرت و 

والیتمدار ایران اسالمی اکنون که ۴3 سال از 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی می گذرد، 
با صالبت و استوار در تبعیت از ولی فقیه در 
برابر همه نامالیمات و فشارهای مستکبران 
و سلطه گران ایستاده اند و در راستای تحقق 
مام راحل و شهدای  اهداف و آرمان های ا
انقالب اسالمی از هیچ ایثار و فداکاری دریغ 

نمی ورزند.
قضاییه،  قوه  رئیس  سخنان  از  پیش 
محمدحسین  لمسلمین  وا حجت االسالم 
موسی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه قضا 
در دوران تحول و تعالی اظهارداشت: اقدامات 
ژه ای  ا لمسلمین محسنی  وا حجت االسالم 
در هفت ماه سپری شده از مسئولیت وی در 
فزایش  جایگاه ریاست قوه قضائیه موجب ا
امید و نشاط مردم و فزونی سرمایه اجتماعی 

کشور شده است.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی در واقع تریبون اعالم مواضع رسمی 
فزود: ساماندهی قدرت  یران است، ا ملت ا
تعمیق  اسالمی،  جمهوری  نرم  و  مردمی 
گردنه های  ز  ا عبور  اسالمی،  ارزش های 
خطرناک با تکیه بر قدرت مردم از جمله در 
مقاطعی همچون فتنه 88 و همچنین دفاع 
ز محور مقاومت و ترویج روحیه مقاومت،  ا
از جمله دستاوردهای شورای هماهنگی 

تبلیغات اسالمی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با 
اشاره به در دست تدوین بودن طرح تحول 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، گفت: 
راهبردهایی کلیدی برای حرکت جدید شورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی ترسیم کرده ایم.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران، 
مهم ترین دستاورد این طرح را تغییر رویکرد از 
حفظ پهنه آبی تاالب به مدیریت یکپارچه حوضه 
آبریز عنوان کرد.   به گزارش روز سه شنبه ایرنا 
از سازمان حفاظت محیط زیست،  مهری اثنی 
عشری در آستانه دوم فوریه )۱3 بهمن( روز 
جهانی تاالب ها، موضوع تاالب ها را فراتر از مرزهای 
جغرافیایی کشورها عنوان کرد و افزود: طرح های 
مشترک بین المللی و درگیر شدن کشورهای 
دیگر در موضوع محیط زیست و تاالب ها امری 
اجتناب ناپذیر است چون پیامد اثرات محیط 
زیستی به مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود.  

وی، موضوع تاالب ها را یک دغدغه جهانی 
توصیف کرد و گفت: بر اساس چشم انداز جهانی 
که کنوانسیون رامسر در گزارش سال ۲۰۲۱ خود 
اعالم کرده است از سال ۱۹۷۰ تا االن 3۵ درصد 
تاالب های موجود در جهان را از دست  داده ایم و 
این تاالب ها تخریب  شده اند و این نرخ، سه برابر 

بیشتر از نرخ تخریب جنگل ها است.  

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران 
خاطرنشان کرد: در همین گزارش، اذعان شده 
بیشترین تهدیدی که اکنون تاالب ها با آن 
مواجه اند، موضوع تغییر کاربری اراضی است. 
عمده ترین این تغییر کاربری ها مربوط به بخش 
کشاورزی است که بیشترین مصرف کننده آب 
در حوضه های آبریز است. اثنی عشری درباره 
طرح حفاظت از تاالب های ایران هم گفت: 
طرح حفاظت از تاالب های ایران از سال ۲۰۰۵ 
میالدی شروع به کار کرده و در فازهای مختلف، 
حمایت های گوناگون بین المللی را در کنار 
حمایت های دولت برای حفاظت از تاالب ها و 
ترویج رویکرد جدیدی با عنوان مدیریت زیست بوم 
به منظور مدیریت تاالب های کشور، دریافت کرده 
است.   وی افزود: در فاز اول، صندوق اعتبارات 
جهانی محیط زیست حامی اصلی طرح بود و 
این همکاری از طریق UNDP )برنامه توسعه 
ملل متحد( شکل گرفت. در این فاز، موفق شدیم 
با بهره گیری از کمک بین المللی و حمایت های 

غیرنقدی دولت ایران، رویکرد زیست بومی را 
در سه تاالب شادگان، ارومیه و پریشان به صورت 
پایلوت اجرا کنیم. مدیر ملی طرح حفاظت از 
تاالب های ایران تصریح کرد: ویژگی برنامه های 
مدیریت زیست بوم این است که برای هرکدام از 
اهداف راهبردی، یک مجموعه اقدام اولویت دار 
تعریف  شده است که اولویت اجرای آنها فقط با 
سازمان حفاظت محیط  زیست نیست زیرا این 
سازمان، یک  نهاد نظارتی است و دستگاه های 
اجرایی هستند که مسئولیت اجرای اغلب آن 
اقدامات از جمله تأمین و تخصیص حقابه تاالب ها 
)وزارت نیرو(، افزایش بهره وری آب در سطح 
مزارع )وزارت جهاد کشاورزی( و مسائل مرتبط 
با معیشت جوامع محلی و گردشگری )وزارت 
گردشگری و میراث فرهنگی( را بر عهده دارند. 
اثنی عشری با اشاره به تجارب این طرح برای 
احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: در دهه 
8۰ خورشیدی، دریاچه ارومیه با شرایط بحرانی 
مواجه شد و به دلیل بهره مندی از تجربه هفت تا 

هشت سال حضور یک طرح بین المللی مانند طرح 
حفاظت از تاالب های ایران در سازمان حفاظت 
محیط زیست، مذاکراتی با دولت ژاپن صورت 
گرفت و این دولت اعالم آمادگی کرد که کار 
مشترک با دولت ایران در حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه با هدف احیای این دریاچه انجام دهد.  
وی با بیان اینکه این همکاری از سال ۲۰۱۴ 
میالدی شکل گرفت و تا کنون ادامه پیدا کرده 
است، گفت: مبلغ این مشارکت از سوی دولت 
ژاپن ساالنه یک میلیون دالر بود که به مدت هفت 
سال پیاپی پرداخت شده است. در پایان هفت سال 
بنا به دستاوردهای مثبت و تجارب خوبی که در 
حوضه دریاچه ارومیه به وجود آمد، ما توانستیم 
یک سند سه ساله دیگر با ژاپنی ها به امضا برسانیم 
که مسئولیت اجرای آن دوباره به طرح حفاظت از 
تاالب های ایران در سازمان حفاظت محیط زیست 
سپرده شد. مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های 
ایران تصریح کرد: در این سند سه ساله، عالوه بر 
این که به دنبال پایدارسازی تجارب هفت سال 
گذشته در حوضه دریاچه ارومیه هستیم، دو تاالب 
بختگان و شادگان نیز به پایلوت های خود افزودیم 
تا بتوانیم تجارب حاصل از طرح دریاچه ارومیه را 

در آن دو تاالب هم ترویج کنیم.

رئیس قوه قضاییه:

شورایهماهنگیتبلیغاتمیزانتحققاهدافوآرمانهایانقالبرارصدکند

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران تاکید کرد:

تغییررویکردازحفظپهنهآبیتاالببهمدیریتیکپارچهحوضهآبریز

گزارش
مرکز رسانه های قوه قضاییه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
9۰ درصد جمعیت هدف کشور 

یک دز واکسن علیه کرونا را 
تزریق کردند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۹۰ درصد جمعیت 
هدف کشــور یک دز، حدود 8۱ درصد ۲ دز و ۲۵ درصد نیز دز 

سوم واکسن علیه کرونا را تزریق کردند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وبدا، بهرام عین اللهی در دیدار با 
حسن محمد عباس سفیر لبنان در ایران افزود: ایران توانسته با 
6 مرکز تولیدی واکسن کرونا با پلتفرم های مختلف، گام هایی را 
در مقابله با کرونا بردارد.  وی اظهارداشــت: با تسریع و گسترش 
پوشــش واکسیناســیون در ماه های اخیر، میزان مرگ و میر 
بیماران کرونایی در ایران علیرغم وســعت درگیری با اُمیکرون 
در کشــور و ایجاد موج ششــم بیماری اما روزانه بین ۲۰ تا 3۰ 

نفر است.
عالقه داریم کشورهای اسالمی بدون مرز و ویزا باشند

وزیر بهداشــت تصریح کرد: عالقه داریم که کشورهای مسلمان 
منطقه، ارتباطات بیشــتری در زمینه های مختلف پزشــکی، 
برگــزاری کنفرانس های علمــی و تحقیقــات و پژوهش های 
مشــترک و کاربردی، داشته باشــند. در اروپا مرز بین کشورها 
برداشته شده و کشورها با یکدیگر مراوده علمی دارند و کنفرانس 
های علمی مشــترکی برگزار می کنند و هر کدام از کشورهای 
اروپایی، همانند شــهرهای یک کشور هســتند و عالقه داریم 
که در آینده، کشورهای اســالمی بدون مرز و ویزا باشند.   عین 
اللهی یادآور شــد: آمادگی داریم که کنفرانس های مشترک در 
رشــته های مختلف پزشــکی را در لبنان یا ایران برگزار کنیم 
و دانشــمندان ما در این کنفرانس ها حضور داشــته باشند و با 

همکاران خود در لبنان، تبادل نظر داشته باشند.  
از پیشــرفت های ایران در حوزه های علمی و پزشکی 

آگاهی داریم
حسن محمد عباس سفیر لبنان در ایران نیز در این دیدار گفت: 
دهه فجر انقالب اسالمی را به مقام معظم رهبری، ملت و دولت 
ایران تبریک می گوییم. از پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران 
بعد از پیروزی انقالب به ویژه در حوزه های علمی و پزشــکی و 

همه سطوح اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی، آگاهی داریم.
وی خاطرنشان کرد: ســفارت لبنان در ایران آمادگی دارد که با 
وزارت بهداشــت و مدیران این وزارتخانه تعامل بیشتری داشته 
باشــد تا زمینه های توسعه روابط بین دو کشــور، بررسی شود. 
همکاری ایران و لبنان از ســالها قبل در حوزه آموزش پزشکی 

وجود داشته است. 

همزمان با چهل و سومین سالروز ایام اهلل دهه 
مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی، هفت مرکز درمانی جدید و ۲۵ طرح 
توسعه و ارتقای ظرفیت خدمت رسانی در بیمارستان های تأمین 

اجتماعی شهرهای مختلف آغاز به کار می کنند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، درمانگاه 
جم در استان بوشهر، توسعه بیمارستان شوشتر در استان 
خوزستان، پلی کلینیک رفسنجان در استان کرمان، پلی کلینیک 
گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و درمانگاه شماره دو 
ساری در استان مازندران از جمله طرح هایی است که در ایام اهلل 
دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری می رسد. برای تکمیل این 
طرح ها حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است و عملیات 
احداث درمانگاه قوچان در استان خراسان رضوی و درمانگاه نمین 
در استان اردبیل نیز آغاز می شود. ۲۴ طرح با هزینه ای نزدیک 
به ۱6۰ میلیارد تومان در زمینه توسعه و تجهیز بیمارستان های 
تأمین اجتماعی هم در دهه مبارک فجر افتتاح و عملیات توسعه 
یک پروژه آغاز می شود. همه پروژه های توسعه ای سازمان تأمین 
اجتماعی در قالب طرح سطح بندی خدمات مراکز درمانی و 
به منظور استفاده حداکثری از توان و ظرفیت خدمت رسانی 

بیمارستان های تأمین اجتماعی اجرا شدند.  
۲۴ طرح با هزینه ای نزدیک به ۱6۰ میلیارد تومان در زمینه 
توسعه و تجهیز بیمارستان های تأمین اجتماعی هم در دهه 
مبارک فجر افتتاح می شود. به گزارش ایرنا، سازمان تامین 
اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش 
از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی 
قرار داده است. بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از 
جمعیت کشور به عنوان بیمه شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر 
به عنوان مستمری بگیر بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان 
از تعهدات بلندمدت وکوتاه مدت بیمه ای و درمان بهره مند 
می شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها در 
مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده 
تامین اجتماعی به شمار می روند. ۲۴ طرح با هزینه ای نزدیک 
به ۱6۰ میلیارد تومان در زمینه توسعه و تجهیز بیمارستان های 
تأمین اجتماعی هم در دهه مبارک فجر افتتاح و عملیات توسعه 
یک پروژه آغاز می شود. همه پروژه های توسعه ای سازمان تأمین 
اجتماعی در قالب طرح سطح بندی خدمات مراکز درمانی و 
به منظور استفاده حداکثری از توان و ظرفیت خدمت رسانی 

بیمارستان های تأمین اجتماعی اجرا شدند.  

رییس شورای عالی استان گفت: وجود حتی یک 
تخلف هم در شوراها زیاد است به همین دلیل 
ضمن آموزش اعضای شوراها بحث هوشمندسازی 
و شفافیت را هم پیش می بریم زیرا تعدادی از تخلفات شوراها 

مربوط به ناآگاهی از قانون است.
یکی از ثمرات بزرگ انقالب اسالمی ایران در دهه های اخیر شکل 
گیری شوراهای اسالمی شهر و روستا بوده است که توسط رای 
مردم تعیین می شود در همین زمینه با انتخاب شوراها و اداره 
بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، 
بینش، نظارت و آرای مردم گامی مهم در واگذاری امور به سازمان 
های محلی برداشته شده است. شوراهای اسالمی یک نهاد و 
پارلمان محلی هستند که از متن قانون و بطن جامعه شکل می 
گیرند و به نوعی حکومت مردم بر مردم و حکومت مشارکتی 
تعامل گرا به شمار می آیند و در متن قانون جمهوری اسالمی 
ایران از جایگاه باالتری برخوردار هستند. در مورد شوراها و 
جایگاه آن و همچنین وظایف و اختیارات آنها و نحوه انتخاب این 
افراد شاید اطالعات و آگاهی رسانی ازسوی رسانه ها به اندازه کافی 
انجام نشده باشد و مردم در این خصوص اطالعات کاملی را نداشته 
باشند، بنابراین با استناد به قانون شوراها و آنچه در قانون اساسی 
آمده است، مردم می توانند با اطمینان این افراد را شناسایی کنند 
و زمام امور اداره محل زندگی خود را به آنها بسپارند و در این بین 
رسانه ها هم نقش بسیار مهمی دارند و دراین گزارش سعی شده 
است به این موضوع پرداخته شود. بر اساس ماده یک تشکیالت 
قانون شوراها، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، 
عمرانی، بهداشتی،  فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق 
همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، 
بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای 
روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور 
جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی 
و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن،  شورای عالی 

استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.

هشتمین جلسه رســیدگی به متهمان 
پرونده کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه 
رسیدگی به مفاســد اقتصادی در حالی 
برگزار شد که حمید کشاورز مالک گروه 

کروز و بهمن پای میز محاکمه آمد.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از مرکز 
رســانه قوه قضاییه، هشــتمین جلسه 
رســیدگی به متهمان پرونده کروز در 
شــعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به 

مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی صلواتی 
از متهم ردیف اول درخواســت کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد. حمید 
کشاورز مالک گروه کروز و بهمن در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا تابعیت 
آمریکایی  هم دارد، گفت: خیر فقط دارای تابعیت ایرانی هســتم. وی اظهار داشت: 
اساساً هیچکدام از اتهامات وارده را قبول ندارم و تمامی آنها را رد می کنم. متهم در 
ابتدای دفاعیات خود، توضیحاتی درباره فعالیت های اقتصادی خود و شرکت کروز 
به دادگاه ارائه کرد.   وی به اقدامات انجام شده از سوی شرکت کروز در تامین قطعات 
خودرو در دوران تحریم ها نیز اشاره کرد. متهم کشاورز با بیان اینکه برخی از اطالعاتی 
که در کیفرخواست آمده دارای اشتباهاتی است، گفت: هیچ جایی از پرونده ما مجهول 
نبوده است. وی با اشاره به خرید سهام ایران خودرو گفت: سال 8۷ به همراه شریک 
خود آقای علیپور ســهام ایران خودرو را خریداری کردیم و تا سال ۹۰ این سهام به 
میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و به دنبال آن به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره 
ایران خودرو انتخاب شــدیم و تا کنون هم به عنوان یک عضو غیر موظف در ایران 

خودرو حضور داریم و هیچ نقشی در اداره این شرکت بر عهده ما نیست.

دکتری روانشناســی ســالمت و مشاور 
خانواده گفت: براساس نتایج برخی مطالعات 
پزشکی، حســادت و رقابت ناسالم به ویژه 
در زنان ۵۰ تــا ۷۰ درصد احتمال ابتالء به 
بیماری های اعصاب و روان، قلبی و عروقی 

به ویژه سکته را افزایش می دهد.
بهناز نوید با اشاره به تبعات مخرب رفتارهای 
ناسالم بر سالمت روان افزود: رفتارهای سالم 
یکی از عوامل معین سالمت روان است. به 

عنوان مثال، رقابت ناسالم، حسادت و چشم وهم چشمی به عنوان رفتارهای ناسالم تضعیف 
سالمت روان را به همراه خواهد داشت.

وی توضیح داد: »رقابت با خود به رقابت سالم تعبیر می شود.« در رقابت با خود پیشرفت 
شخصی، پرهیز از جلب توجه، مقابله با شکســت، تقویت انگیزه، تمرکز بر استعدادها و 

ظرفیت ها، تعیین هدف و تالش برای دستیابی به موفقیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نوید تصریح کرد: در این رقابت »خود« را به چالش می کشید و از این فرصت برای رشد و 
تقویت نقاط قوت توانمندی ها استفاده می کنید. بر محدودیت ها متمرکز نبوده و مهارت »از 

دست دادن« را می آموزید. 
وی با اشاره به ضرورت فراگیری مهارت »از دست دادن« ادامه داد: شکست در یک رقابت با 
تجربه همراه است، انعطاف پذیری را افزایش می دهد و این امر بر عملکرد انسان تاثیرگذار 

بوده و نشانگر دستیابی به موفقیت و پیروزی حقیقی است.
نوید خاطرنشان کرد: در مقابل رشک، حسادت، چشم وهم چشمی و در حقیقت رقابت 
ناسالم باعث تمرکز بر نقطه نظرات دیگران درباره خود می شود. شخص در این رقابت دائما 

نگران تفکر دیگران درباره خود واقعی و جلب نظر و احترام جامعه است.

پژمان جمشــیدی یک ســال پس از 
حاشیه های سال قبل جشنواره درباره 
بازیگری اش گفت: جشنواره فیلم فجر 
برای من به انــدازه جام جهانی فوتبال 
لذت  بخش اســت.  نشست مطبوعاتی 
فیلم »علفــزار« با حضــور عوامل این 
فیلم و یادی از مهــرداد میناوند و علی 
انصاریان که ســال گذشته بر اثر کرونا 

از دنیا رفتند، برگزار شد.
سال قبل موضوع بازیگری پژمان جمشیدی به شکلی حاشیه ساز مورد پرسش 
قرار گرفــت و او در چهلمین دوره جشــنواره که با دو فیلــم حضور دارد و در 
علفزار نقش یک بازپرس را دارد، درباره اینکه آیا فیلمهای امسالش برای پاسخ 
به اتفاقهای ســال گذشته اســت؟ گفت: من اینقدر جوان نیســتم که در مقام 
پاســخگویی برآیم و تا زمانی که جان دارم, دوســت دارم با زندگی پیش بروم. 
من قبل از اینکه فیلم بازی کنم هم جشــنواره را دوست داشتم و اآلن هم فارغ 
از اینکه خودم فیلم داشته باشــم یا خیر، جشــنواره در حد جام جهانی برایم 
جذابیت دارد.  بهــرام رادان که تهیه کننده این فیلم بــا موضوعی درباره تجاوز 
اســت، در مورد ورود خود به عرصه تهیه کنندگی و ادامه ی آن بیان کرد:من از 
ســال ۹۱ مجور تهیه کنندگی گرفتم و رشــته تحصیلی ام مدیریت بوده و براین 
اساس چند فیلم  در ســال های قبل ســاختم، اما برای ادامه کار باید ببینیم با 
توجه به شرایط بازگشت سرمایه در بخش خصوصی چطور میتوان فیلم ساخت 

و کار را پیش برد.

متهم ردیف اول پرونده کروز پای میز 
محاکمه

»حسادت« احتمال ابتالء به بیماری های 
عصبی را افزایش می دهد

پژمان جمشیدی: جشنواره فجر اندازه جام 
جهانی برایم لذت بخش است

افتتاح ۷ مرکز درمانی تامین 
اجتماعی در دهه فجر

رییس شورای عالی استان ها:

وجود حتی یک تخلف هم در 
شوراها زیاد است

خبر

خبر

خبر

رنا
: ای

س
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کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

در آیین نکوداشت مهدی محقق از فعالیت های 
فرهنگی و علمی مردی سخن گفته شد که دائم 
در حال تدریس، تالیف، ترجمه و تحقیق است.

به گزارش ایسنا، آیین نکوداشت مهدی محقق 
چهره ماندگار و رئیس هیئت مدیره انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی، به هّمت شبکه رادیویی 
فرهنگ در قالب مراسم بزرگداشت »فرزانگان 

فرهنگ« یکشنبه ۱۰ بهمن برگزار شد.
در این مراســم که مقارن با زادروز  این چهره 
پیشکسوت فرهنگی در ساختمان شهدای 
رادیو برگزار شد، جمعی از مدیران و چهره های 
علمی و فرهنگــی از تالش های چهره نامدار 

عرصه علم و فرهنگ ایران قدردانی کردند.
غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، ســرور بختی رئیس مؤسسه 
فرهنگی اکو، محمود شــالویی دستیار وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، حسن بلخاری رئیس 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ســیدمحمود 
دعایی سرپرست مؤسســه اطالعات، وحید 
جلیلی قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما 
در امور فرهنگی، علی بخشی زاده معاون صدا، 
علیرضا قزوه مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود 

و جمعی از  مدیران رادیو حضور داشتند.
علی بخشــی زاده معاون صدا، با بیان این که  
سرشــت تابناک مهدی محقق، اندیشه ای 
سترگ می ســازد، گفت: طمأنینه و آرامش 

روحی ایشان از عالئم مؤمن است.
او با تبریک زادروز اســتاد محقق بیان کرد: 
مفتخریم که زادروز مردی حکیم و فرزانه را نکو 
می داریم که در تربیت اسالمی  بالنده و تنومند 
شده اســت به گونه ای که بیان و قلم او حکم 

»یُدرَک و ال یوصف« دارد.
وحید جلیلی قائم مقام رئیس سازمان صدا و 
سیما در امور فرهنگی نیز با یادآوری حضور 
محقق در همایش »گوهرشاد« گفت: ایشان 
یکی از راویان و شاهدان قیام گوهرشاد هستند 
و به تأســی از پدر بزرگوارشان مرحوم شیخ 
عباس علی محقق، از رهبران قیام گوهرشاد، 

خاطرات زیادی از آن واقعه دارند.
او با اشاره به نقش محقق در اعتال و گسترش 
فرهنگ ایران اسالمی  بیان کرد: زمینه سازی 
برای حرکت به سمت شکل گیری تمدن نوین 
اسالمی یکی از وظایف رسانه ملی ست و در این 
مسیر، تفکر و شخصیت استاد محقق الگوی 

مناسبی ست.

کارگـردان "شـادروان": این 
فیلم سـالمی است

حســین نمازی با بیــان اینکه "تالش 
کردم فیلمی بسازم که فارغ از اینکه چه 
می گوید و حرفش چیســت، حال مردم 
را خوب کند " دربــاره اهمیت پخش با 
کیفیت فیلم در ســالن های جشــنواره 
گفت: اینکه فیلم در جشــنواره چگونه 
دیده می شود، تاثیر بسیار زیادی بر روی 
اکــران عمومی آن خواهد گذاشــت، به 
ویژه در خانه جشنواره که اهالی سینما و 

رسانه حضور دارند.
کارگــردان فیلــم »شــادروان« که در 
چهلمین جشــنواره فیلــم فجر حضور 
دارد، در گفت وگو با ایسنا درباره اهمیت 
کیفیــت اکــران فیلم ها در جشــنواره 
فیلم فجر بیان کرد: دو مســئله تصویر 
و صدا در زمان اولیــن نمایش آثار روی 
پرده از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. 
رنگ و نور که روی آن زحمت بســیاری 
کشیده شده است، از زمان فیلمبرداری 
تا دکوپاژ و تدوین. اما گاهی در اکران ها 
بــا ســینماهایی مواجه می شــویم که 
به دلیــل صرفه جویی از دســتگاه ها یا 
المپ های قدیمی وکارکرده اســتفاده 
می کند و همه اینها به لحاظ بصری فیلم 
را از بین می بــرد و در ذهنیت مخاطب 
تاثیر می گذارد و ممکن اســت مخاطب 
را زده کند. بسیار مهم است که شما یک 
تصویر با کیفیت بینیــد یا  بدون وضوح 
تصویــری! مخصوصا اگر بــرای فیلمی 
شــفافیت تصویر مهم باشــد که به طور 
مثال بــرای فیلم مــن از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
این کارگــردان اضافه کــرد: نکته دیگر 
بحث صدا است. در حال حاضر الیه های 
مختلفی صدا بر روی فیلم ها گذاشــته 
می شــود، صــدای چپ، راســت، باال و 
پایین، همه آنها هم ویژگی خود را دارند 
و فیلمساز همراه با عوامل خود با وسواس 
تک تک آنها را تنظیم می کند و اگر یکی 
از آنها در زمان نمایش رعایت نشــود بر 

روی مخاطب تاثیر می گذارد.
وی افزود: فیلم هایی که به جشنواره فجر 
می آیند و اولین نمایش خود را روی پرده 
پشت ســر می گذارند، پخش با کیفیت 
فیلم برایشــان بســیار مهم است. اینکه 
فیلم در جشــنواره چگونه دیده می شود 
تاثیر بسیار زیادی بر روی اکران عمومی 
آن خواهد گذاشــت، مخصوصا در خانه 
جشنواره که اهالی سینما و رسانه حضور 
دارند و تماشــاگر فیلم ها هســتند اما 
متاسفانه تا امروز که اولین روز جشنواره 
را پشت سر گذاشته ایم خبرهای خوبی 
از رضایت فیلمسازان به گوش نمی رسد.

دبیرکل چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی با اشاره به افزایش ۴۰ 
درصدی آثار رسیده به این رویداد نسبت به دوره قبل گفت: در این دوره 
از جشنواره تعداد ۲ هزار و ۵6۰ هنرمند زن حضور داشتند که در مقایسه 

با تعداد آقایان عدد قابل توجهی است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا نشست رسانه ای چهاردهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر صبح امروز )سه شنبه ۱۲ بهمن ماه( با 
حضور سیدعباس میرهاشمی دبیرکل جشنواره و امیر راد دبیر هنری 

این رویداد در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
میرهاشمی گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر به واسطه موضوعات 
و بخش های متنوعش با گستره وسیعی از هنرمندان و آثار تولید شده 
مواجه است و تعامل دارد و به همین سبب است که از جایگاه بسیار 

باالیی در رویدادهای تجسمی کشور برخور است.
وی افزود: تاکید و تعمق به پایه های پژوهشی این رخداد می تواند آن را 
به یکی از یک جشنواره های استاندارد و تراز هنرهای تجسمی کشور با 

معیارهای فراملی نزدیک کند.
میرهاشمی درباره تفاوت هایی که در جشنواره چهاردهم تجسمی فجر 
نسبت به ادوار قبلی وجود دارد یادآور شد: در این دوره سعی کردیم با 
بررسی سیزده دوره گذشته فراز و فرودهای تمامی رشته ها را در نظر 
بگیریم و بر اساس همین فراز و فرودها و خروجی هایی که داشتیم به 
جمع بندی جدی در شورای سیاست گذاری و در شورای برگزاری 

پرداختیم.
وی ادامه داد: همچنین طی بحث و نشستی که با دبیران این رویداد 
داشتیم تالش مان بر آن بود تا جشنواره را نسبت به موضوعات و نوع 
برگزاری که تا کنون نسبت به آن کمتر توجه شده بود نزدیک کنیم. بر 
اساس بررسی جدی ادوار مختلف این رویداد را در دستور کار قرار دادیم 
و در این مسیر با دبیران هنری ادوار گذشته جلسه ای برگزار کردیم. 
آنها نیز از دوره  اول تا دوره سیزدهم نکاتشان را مطرح کردند. این اتفاق 
بسیار خوبی بود که با همراهی و همدلی که در این حوزه اتفاق افتاد به ما 
کمک بسیار زیادی خواهد کرد تا در تحقق اهداف کالن جشنواره با نگاه 

وسیع تر و علمی تری گام های خود را برنامه ریزی کنیم.

سهم چشمگیر بانوان هنرمند در 
جشنواره تجسمی فجر

مردی که دائم در حال 
تدریس و تحقیق است

برگزیدگان پنجمین دوره جایزه »ابوالحسن نجفی« معرفی شدند.
به گزارش ایسنا، مراسم پایانی این دوره از جایزه امروز )سه شنبه 
۱۲ بهمن ماه( به صورت مجازی برگزار شد و علی اصغر محمدخانی، 
معاون فرهنگی شهر کتاب و دبیر جایزه دو برگزیده مشترک را به 

این شرح معرفی کرد:
»بیداری«، کیت شوپن، ترجمه  فرزانه دوستی، نشر بیدگل

 »ه ه ح ه«، لوران بینه، ترجمه  احمد پرهیزی، نشر ماهی
هیات داوران جایزه  »ابوالحسن نجفی« متشکل از ضیاء موحد، 
مهستی بحرینی، عبداهلل کوثری، حسین معصومی همدانی، موسی 
اسوار، امید طبیب زاده، ابوالفضل حری و آبتین گلکار با دبیری 

علی اصغر محمدخانی هستند.

برگزیدگان جایزه »ابوالحسن نجفی« 
معرفی شدند

رئیس فرهنگسـتان هنر بـه همراه علـی نصیریان، 
هنرمنـد پیشکسـوت کشـورمان، مجیـد مجیدی 
کارگـردان سـینما بـا رئیـس کمیسـیون فرهنگی 

مجلـس دیـدار و گفت وگـو کرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی 
فرهنگسـتان هنـر، رئیـس فرهنگسـتان هنـر بـه 
همراه جمعی از اعضای پیوسـته این فرهنگسـتان 
بـا رئیـس و اعضـای کمیسـیون فرهنگـی مجلس 

دیـدار و گفت وگـو کردنـد.
بهمـن نامـور مطلـق، رئیـس فرهنگسـتان هنـر 
همـراه بـا مجیـد مجیـدی کارگـردان سـینما ، 
علـی نصیریـان هنرمنـد پیشکسـوت کشـورمان 
یـن  ز اعضـای پیوسـته ا و محمدعلـی رجبـی ا
ز مدیـران  فرهنگسـتان و همچنیـن تعـدادی ا
ایـن نهـاد هنـری یکشـنبه، ۱۰ بهمـن نشسـتی 
بـا رئیـس و اعضـای کمیسـیون فرهنگـی مجلس 

برگـزار کردنـد.
رئیـس فرهنگسـتان هنـر در ابتـدای این نشسـت 
ضمـن تشـکر از کمیسـیون فرهنگـی مجلـس بـه 
دلیل وقتـی کـه در اختیار فرهنگسـتان هنـر قرار 
دادنـد، بـه معرفـی فرهنگسـتان هنـر و وظایـف 
تـاق فکـر و  اصلـی فرهنگسـتان ها بـه عنـوان ا
رصدخانـه حاکمیـت در حـوزه هنـر پرداخـت و 

سـخنان خـود را در چهـار بخـش ارائـه کـرد.
نامورمطلـق در بخش اول سـخنان خود به فلسـفه 
وجـودی فرهنگسـتان ها و هویـت سـازمانی آن ها 
پرداخـت و گفـت: فرهنگسـتان ها یـک  طـرح 
جهانـی هسـتند و در کشـور مـا تنهـا تشـکیالتی 
هسـتند با اعضـای پیوسـته خـود به طور مسـتمر 
تحـوالت علمـی و فرهنگـی و هنـری را پایـش 
می کننـد. فرهنگسـتان هنـر تشـکیالت تخصصی 
اسـت کـه بـا بهره منـدی از همـکاری 3۰ تـن از 
هنرمنـدان تـراز اول ایـن سـرزمین بـه عنـوان 
عضـو پیوسـته و دائمـی، کار ویـژه آن پایـش و 
سیاسـت پردازی در عرصـه هنـر کشـور اسـت و 
از بـدو تأسـیس توانسـته اسـت گام هـای مؤثـری 
در راسـتای نظریـه  پـردازی و هویت پـردازی بـا 

محوریـت هنـر فطـری بـردارد.
وی دربـاره جایـگاه تشـکیالتی فرهنگسـتان هنر 
بیـان کـرد: ایـن فرهنگسـتان از نظـر جایـگاه و 
مأموریـت بیـن بخش هنـر شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی و دولـت قـرار گرفته اسـت و نقـش اتاق 

فکـر و رصدخانـه کشـور را ایفـا می کند. بـه تعبیر 
فیلمنامه نویـس  نقـش  فرهنگسـتان  هنـری، 

تحـوالت هنـری کشـور را دارد.
رئیـس فرهنگسـتان هنـر در بخـش دوم سـخنان 
خود بـه مسـائل و چالش هـای عمومی هنر اشـاره 
و خاطرنشـان کـرد: سـاختار تشـکیالتی نهـاد 
هنـر بـه بازتعریـف و بـاز تدویـن نیـاز دارد. حدود 
6۰ نهـاد فرهنگـی در کشـور فعالیـت می کننـد 
کـه فاقـد انسـجام و نسـبت مناسـب در انجـام 
مأموریت هـا هسـتند. در حـوزه قوانیـن و مقررات 
حوزه هنـر نیز بـا تشـتت و عـدم جامعیـت مواجه 
هسـتیم. کمبـود اعتبـارات فرهنـگ و هنر کشـور 

نیـز بـه ایـن چالش هـا دامـن می زنـد.
عضو پیوسـته فرهنگسـتان هنـر در همیـن زمینه 
اظهـار کـرد: بـا وجـود زمینه هـای تاریخـی و 
هنـری بی نظیـر در کشـور، ظرفیت هـای هنـری 
کشـور مغفول مانده اسـت. هنـر ایرانی و اسـالمی 
ماهیتـی هویت سـاز دارد کـه در عیـن حـال 
می توانـد پیشـران اقتصـادی کشـور باشـد. در 
دنیـای امـروز اقتصـاد و صنایـع خـالق فرهنگـی 
تحوالت بسـیاری را در حـوزه اقتصاد ایجـاد کرده 
اسـت و توجـه بـه ایـن حـوزه می توانـد عـالوه بر 
ثمـرات فرهنگـی، اقتصـاد کشـور را نیـز تقویـت 

. کنـد
نامورمطلـق در بخش سـوم سـخنانش به 

مسـائل بین المللـی هنـر پرداخت.
وی با اشـاره بـه فعالیت رقبـای فرهنگـی ایران در 
سـطح منطقـه ای و جهانی، بـه تجربه کشـورهای 
حـوزه خلیـج فـارس در برگـزاری حراج هـای هنر 
جهـان اسـالم و تـالش بـرای تبدیـل شـدن بـه 
پایتخت هنر اسـالمی جهـان، فعالیت هـای ترکیه 
بـرای تبدیل بـه کانـون هنرهای سـنتی اسـالمی 
و مرکـز هنـری سـازمان کنفرانـس اسـالمی و 
برنامه ریـزی کشـور مالزی بـرای تبدیل شـدن به 
مرجـع هنرهـای دیجیتال اسـالمی و شـرق آسـیا 
نیـز خاطرنشـان کـرد: سـرعت تحـوالت فرهنگی 
و هنـری بسـیار باالسـت و بـرای حفـظ جایـگاه 
فرهنگـی و هنـری کشـور بایـد برنامه ریـزی و 

تـالش کـرد.
ئـه  را مـه بـه ا دا رئیـس فرهنگسـتان هنـر در ا
هنـر  فرهنگسـتان  فعالیت هـای  ز  ا گزارشـی 

نظریه پـردازی،  و  پژوهـش  حوزه هـای  در 
هویت پـردازی، سیاسـت پردازی و الگوسـازی و 

پرداخـت. هنـر  دیپلماسـی 
و گفـت: گروه هـای تخصصـی فرهنگسـتان و  ا
معاونـت پژوهشـی و هنـری فرهنگسـتان هنـر 
فعالیت هـای منسـجم و مسـتمری را در زمینـه 
آینده پژوهـی و آینده نـگاری بـا رویکرد بـه هویت 
نـی، نظریه هـای بومـی بـا  یرا هنـر اسـالمی و ا
تاکیـد بـر معنویـت و آرمان هـای انقـالب، رصد و 
پایـش وضعیت هنـر در کشـور، تدویـن تاریخ هنر 
معاصـر، الگوسـازی در آفرینش هـا و نوآوری هـای 
هنری به ویـژه هنرهـای دیجیتال، آسیب شناسـی 
و سیاسـت پردازی در حـوزه آمـوزش هنـر، 
مطالعـات اقتصـاد هنـر و صنایـع خالق و توسـعه 
تجارت جهانی هنر، شناسـایی و تکریـم و حمایت 
نخبـگان هنـری، ذائقه شناسـی مخاطـب ایرانـی 
بـرای دسـتیابی بـه عدالـت اجتماعـی در هنـر را 

برنامه ریـزی و اجـرا کـرده اسـت.
نامورمطلـق در بخـش پایانـی صحبت هایـش بـه 
زمینـه مشـترک همـکاری فرهنگسـتان هنـر بـا 
مجلـس شـورای اسـالمی اشـاره کـرد و گفـت: 
فرهنگسـتان هنر می توانـد زمینه را برای آشـنایی 
مسـتقیم و مسـتمر اعضـای کمیسـیون فرهنگـی 
و نماینـدگان حـوزه هنـر و تحـوالت آن فراهـم 
نمایـد. همچنیـن فرهنگسـتان می توانـد در قالب 
کارگروهـی مشـترک در خصـوص پایـش قوانیـن 
داخلـی و خارجـی هنر و سامان بخشـی بـه قوانین 
نیـن جدیـد متناسـب بـا  موجـود و تدویـن قوا
نیازهای روز هنر کشـور و ارائـه راهکارهای اجرای 

مصوبـات بـا ایـن کمیسـیون همـکاری نمایـد.
پیوسـته  عضـو  نصیریـان،  علـی  مـه  دا ا در 
فرهنگسـتان و هنرمنـد مطـرح کشـورمان هنـر 
را بـه عنـوان بخـش زیبـا و تاثیرگـذار از فرهنـگ 
یاد کـرد و گفـت: سـینما و تئاتـر می تواننـد تاثیر 
مسـتقیمی در کاهـش آسـیب های اجتماعـی 
داشـته باشـند. تئاتـر درمانـی، از چنـد دهـه قبل 
در کشـوهای اروپایـی و آسـیایی اجرایـی می شـد 
کـه بـه تازگـی در برخـی از هنرمندان کشـورمان 
با ظرافـت خاصـی آن را در میـان کـودکان کانون 
اصالح و تربیـت اجرایـی کرده انـد و خوشـبختانه 

نتایـج قابـل قبولـی از آن بـه دسـت آورده انـد.
یـن هنرمنـد پیشکسـوت تاکیـد کـرد: تئاتـر  ا

نـد روی تمـام انسـان ها تاثیـر بگـذارد،  می توا
ز  بـه گونـه ای کـه کـودکان آسـیب  دیـده را ا
دنیـای جـرم و جنایـت جـدا کـرده و به عالـم هنر 
می کشـاند. تغییـر مسـیر زندگـی افـراد بـا قدرت 
تئاتـر ممکـن اسـت. تئاتـر در واقع محـل جراحی 
روانـی انسـان ها اسـت. همچنیـن حوزه نمایشـی 
جـزو حوزه های تکثیرناپذیر اسـت و مقابله انسـان 
با انسـان را به صـورت زنده بـه نمایـش می گذارد. 
تاثیرگـذاری هنـر بـه قـدری اسـت کـه می توانـد 
زندگـی بشـر را تغییـر بدهـد، جایـی کـه هنـر را 
یـت می کنـد همیـن فرهنگسـتان  رصـد و هدا

هنـر اسـت.
در ادامـه مجید مجیـدی، عضـو پیوسـته و رئیس 
گـروه تخصصـی سـینمای فرهنگسـتان هنـر، 
ایـن فرهنگسـتان را دارای نقـش متفکـر فرهنگ 
دانسـت و خاطرنشـان کرد: در کشور سـازمان ها و 
نهادهای متولـی مختلفی کارهـای فرهنگی انجام 
می دهنـد امـا فرهنگسـتان هنـر نقـش متفکر در 
فرهنـگ را ایفـا می کنـد و بـه نوعـی تولیدکننـده 

فکـر و اندیشـه و هنر اسـت.
ایـن کارگردان سـینما قـدرت هنـر را وصف ناپذیر 
دانسـت و تصریـح کـرد: تصـوری کـه از ایـران در 
جهان منتشـر شـده، جنگ و خونریزی اسـت. این 
تصویر بـه واسـطه سـینما تغییـر می کند، سـینما 
امروز نشـان داد کـه قابلیـت تغییر تفکـر جهانیان 
را نسـبت بـه ایـران دارد. اگـر توجـه ویـژه ای 
در فرهنـگ و هنـر صـورت نپذیـرد،  خسـارت 
جبـران ناپذیـری بـه عرصـه فرهنگی کشـور وارد 
کرده ایـم. هنـر ظرفیتـی از جوانان هنرمند اسـت 
کـه می توانـد افـکار و اندیشـه را پـرورش بدهنـد.
محمدعلـی رجبـی، عضـو پیوسـته و رئیـس گروه 
تخصصـی هنرهـای سـنتی و صنایـع دسـتی 
فرهنگسـتان هنر نیـز در ادامه این نشسـت گفت: 
موانـع قانون گـذاری بـر مبنـای سـه عنصـر اصلی 
در جامعـه اسـت کـه بخشـی از آن بـه واسـطه 

فرهنگ سـازی اسـت.
وی با اشـاره بـه اقتصاد هنـر تاکیـد کـرد: اقتصاد 
از ابتـدا تـا پایـان در هنـر بایـد تعریـف شـود، 
مطالعـه دربـاره اقتصـاد هنـر و شناسـایی بحـران 
آن از موضوعـات اصلـی جامعـه اسـت کـه باید در 
فرهنگسـتان به واسـطه تحقیقـات انجـام پذیرد و 

تمـام ایـن مـوارد نیازمنـد بودجه اسـت.

نشست مشترک اعضای فرهنگستان هنر و کمیسیون فرهنگی مجلس

علینصیریان:هنرزندگیبشرراتغییرمیدهد

اسـامی راه یافتـگان بـه مرحلـه نهایـی 
بقات  مسـا دوره  هشـتمین  و  سـی 
لمللـی قـرآن جمهـوری اسـالمی  بین ا
بقات  مسـا دوره  هفتمیـن  یـران،  ا
لمللـی دانش آمـوزان و پنجمیـن  بین ا
قـرآن  لمللـی  بین ا بقات  مسـا دوره 
عـالم شـد. یـان جهـان اسـالم ا بینا نا
بـه گـزارش ایسـنا، اسـامی راه یافتـگان 
بـه مرحلـه نهایـی سـی و هشـتمین 
قـرآن  لمللـی  بین ا بقات  مسـا دوره 
جمهوری اسـالمی ایـران، هفتمین دوره 
نش آمـوزان  دا لمللـی  بین ا بقات  مسـا
)دوسـاالنه( و پنجمیـن دوره مسـابقات 
جهـان  یـان  بینا نا قـرآن  لمللـی  بین ا

اسـالم )دوسـاالنه( اعـالم شـد.
براسـاس ایـن گـزارش، ذکریـا الزیـرک 
ز  میـن ا ز مراکـش، هـادی موحـد ا ا
ایـران، اویـس احمدیـان از افغانسـتان، 
محمد وجاهـت رضـا از پاکسـتان، الهام 
محمودالدیـن از اندونـزی، بـالل عبداله 
علی از یمن، یـاس فضل جاسـم از عراق 
ز تاجیکسـتان  لدیـن صمـداف ا و ثمرا
هشـت فینالیسـت رشـته قرائت تحقیق 
آقایان سـی و هشـتمین دوره مسـابقات 
لمللـی قـرآن جمهـوری اسـالمی  بین ا

ایـران هسـتند.
همچنیـن سـیدحجت ترحمـی از ایران، 
محمـد صـادق سـهرابیار از افغانسـتان، 
حسـین ابراهیـم امـام محمـد از مصـر، 
موسـی سـفانی از الجزایر، مصطفی زاهد 
از مراکـش، حمزه محمد فـرج المصراتی  
از لیبـی، عمر ابو حفص از سـوریه و غالم 
مصطفـی اشـرفی از اسـترالیا به عنـوان 
یـان در  قا بقین رشـته ترتیـل آ متسـا
مرحلـه نهایـی سـی و هشـتمین دوره 
مسـابقات بین المللـی قـرآن جمهـوری 
اسـالمی ایـران بـه رقابـت می پردازنـد.
در رشـته حفـظ کل آقایـان نیـز هیثـم 
محمدرضـا   ، کنیـا ز  ا احمـد  صقـر 
جاهدی نیـا از ایـران، حمـزه فهـزی از 
آمریـکا، حسـان محمود بکور از سـوریه، 
محمـد رفعـه البنـاء از اندونزی، حسـن 
جبرئیل عمـر از نیجـر، امان عـادل علی 
از اوگانـدا و عبدالخالق از افغانسـتان در 
مرحلـه نهایـی سـی و هشـتمین دوره 
مسـابقات بین المللـی قـرآن جمهـوری 
اسـالمی ایـران بـه رقابـت می پردازنـد.
همچنیـن در رشـته حفـظ کل بانـوان 
زهـرا  ندونـزی،  ا ز  ا فرینـده  رفـده 

عبدالجبـار از عـراق، عاشـورا امانـی از 
تانزانیـا، طاهـره نائبـی موحـد از ایـران، 
شـفاعه ایسـفو محمـد از نیجـر، مریـم 
مختـار از نیجریـه، زینـب بـن یوسـف از 
الجزایـر و خدیجـه کبـری از بنـگالدش 
در مرحلـه نهایی سـی و هشـتمین دوره 
مسـابقات بین المللـی قـرآن جمهـوری 
اسـالمی ایـران بـه رقابـت می پردازنـد.
در رشـته حفـظ کل دانش آموزان پسـر، 
ز برونئـی،  لعزیـز بـن نورنسـران ا عبدا
بنـگالدش،  ز  ا تکریـم  احمـد  لـح  صا
بوبکـر  ز نیجریـه، ا عبـداهلل دوکاجـی ا
شـاماال از کنگـو، محمدرضـا جعفرپور از 
ایـران و صـو ابراهیـم از سـاحل عـاج به 
مرحله نهایـی هفتمیـن دوره مسـابقات 
ه یافتنـد. لمللـی دانش آمـوزان را بین ا

ئـت دانش آمـوزان پسـر  در رشـته قرا
ن،  یـرا ا ز  ا دگاری  یـا میرعلـی  ا نیـز 
فغانسـتان،  ز ا محمدصـادق محمـدی ا
ابراهیـم منانـه از لبنـان، دانیـال کریـم 
غضبـان از عـراق، یوسـف االسـدی از 
سـوئد و علـی طاهـا لطیـف از آلمان در 
مرحلـه نهایـی هفتمین دوره مسـابقات 
بـت  نش آمـوزان بـه رقا لمللـی دا بین ا

. نـد ز ا د می پر
در رشـته حفظ کل دانش آمـوزان دختر 
زهـرا خلیلـی از ایـران، اسـی فونـاری 
از اندونـزی، اسـماء صالـح از تانزانیـا و 

حمیرا کنـش از ترکیـه به مرحلـه نهایی 
لمللـی  بقات بین ا هفتمیـن دوره مسـا

دانش آمـوزان راه یافته انـد.
در رشـته قرائـت تحقیـق دانش آمـوزان 
دختـر نیز نادی نـور فطمیـه از اندونزی، 
یـران، حسـیفه  ز ا مریـم سـبزه زاری ا
ز سـریالنکا و فاطمـه  نعمـان محمـد ا
یـی  ز لبنـان در مرحلـه نها سـالمی ا
لمللـی  بقات بین ا هفتمیـن دوره مسـا
دانش آمـوزان بـه رقابـت می پردازنـد.
براسـاس ایـن گـزارش، رامـی توماهـی 
لـی  الحصیـری از سـوریه، احمـد جارا
عبدالرحمـان از عـراق، امیدرضا رحیمی 
از ایران، شـرف الدین علمـی  از الجزایر، 
محمـد عـارف مـوال از بنـگالدش پنـج 
شـرکت کننده ای هسـتند که بـه مرحله 
نهایی رشـته حفظ کل آقایان روشـندل 
لمللـی  بقات بین ا پنجمیـن دوره مسـا
ه  ا ر اسـالم  جهـان  یـان  بینا نا قـرآن 

. نـد فته ا یا
همچنین مریم شـفیعی از ایـران، فاطمه 
علـی جبـر از عـراق، غالیـه مخنـاش از 
الجزایـر، فاطمه یونـس ار لبنان و شـیخ 
نسـیمه از هندوسـتان در رشـته حفـظ 
کل بانـوان روشـندل بـه مرحلـه نهایـی 
لمللـی  بقات بین ا پنجمیـن دوره مسـا
ه  ا ر اسـالم  جهـان  یـان  بینا نا قـرآن 

. نـد فته ا یا

مبلغ جایزه برگزیدگان و شایستگان تقدیر 
دبی »جالل  ا یزه  جا دوره  ردهمین  چها

آل احمد« افزایش یافت.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی 
ن، با توجه به  یرا دبیات ا نه کتاب و ا خا
این که میزان جایزه ادبی »جالل آل احمد« 
در دوره های پیشین کاهش پیدا کرده 
یزه به  ین جا ه ا ردهمین دور بود در چها
مور  ا ون  معا ( ند  احمدو یاسر  د  پیشنها
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 
عیلی )رئیس  سما یید محمدمهدی ا و با تا
هیات امنای جایزه ادبی »جالل آل احمد« 
و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی( ارتقا یافت.
برگزیدگان  یزه  جا مبلغ  رو  ین  ا ز  ا
دبی »جالل  ا یزه  جا دوره  ردهمین  چها
آل احمد« از ۱۵۰ میلیون تومان در دوره 
یزه  قبل به ۲۵۰ میلیون تومان و مبلغ جا
 3۰ ز  ا نیز  ه  دور ین  ا تقدیر  ه  یستگا شا
میلیون به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ردهمین  نی چها یا سم پا عالم، مرا بنا بر ا
دبی »جالل آل احمد« در  یزه ا دوره جا
ز  د محدودی ا تاالر وحدت با حضور تعدا
میهمانان و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار می شود و طی آن برگزیدگان نهایی 
چهار بخش اصلی »رمان و داستان بلند«، 

ه«، »مستندنگاری و نقد  ستان کوتا »دا
ن« معرفی  را ستا یرا دبی« و »بهترین و ا
شده و نیز برگزیدگان بخش »نگاه دیگر« 

به عنوان بخش ویژه تقدیر خواهند شد.
یزه  ردهمین دوره جا نی چها یا سم پا مرا

مروز، سه شنبه  دبی »جالل آل احمد« ا ا
ه ۱۴۰۰( همزمان با  زدهم بهمن ما ا )دو
سالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن و با 
آغاز دهه فجر انقالب اسالمی از ساعت ۱8 

تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

اعالماسامیراهیافتگانبهمرحلهنهاییسیافزایشمبلغجایزهادبی»جاللآلاحمد«
وهشتمیندورهمسابقاتبینالمللیقرآن

محمـد همتـی می گوید: مسـأله بازار نشـر، سـوای مسـائلی کـه تمام 
بازارهـای دیگـر گرفتارش هسـتند، نظیر قیمـت مواد اولیه، سانسـور 
اسـت. مسـأله بازار نشـر خسـتگی و سـرخوردگی عمیق جامعه ایران 

از اندیشـیدن است.
ایـن مترجـم زبـان آلمانـی کـه در کارنامـه خـود ترجمـه آثـاری از 
اوتفریـد پرویسـلر، کریسـتینه نوسـتلینگر، یـوزف روت،  میشـائیل 
کومپفمولـر، اویگن روگـه و دیگر نویسـندگان ادبیـات آلمانی را دارد 
و کتـاب »هنر دقـت« اثـر میشـائیل اوپیتس بـا موضوع مسـتندهای 
مردم نگارانه بـا ترجمـه او برنده دیپلـم افتخـار پنجمیـن دوره کتاب 
سـال سـینما و »مـارش رادتسـکی« اثـر یـوزف روت برنـده دومیـن 
دوره جایـزه »ابوالحسـن نجفـی« شـده اسـت در پاسـخ مکتـوب بـه 
پرسـش های ایسـنا دربـاره معیارهـای انتخـاب کتـاب بـرای ترجمه 
کـه بـه نظـر می رسـد بـه سـمت کتاب هـای عامه پسـند و پرفـروش 
رفته، نوشـته اسـت: »اول این را عرض کنم که پرفروشـی بد نیسـت. 
عامه پسـندی هم صفـت مذمومـی نیسـت. کتاب های عامه پسـند هم 
هیـچ کجـای دنیـا جـای کتاب هـای دیگـر را تنـگ نکرده انـد. حتی 
گاهـی همیـن کتاب هـا عـادت کتابخوانـی را بـه خانه هـا می برنـد. 
اگـر شـرایط پخـش کتـاب در ایـران بهتـر از ایـن بـود بـا جـرأت 
می گفتـم کـه هـر کتابـی مخاطـب خـودش را پیـدا می کنـد. االن 
مسـأله بازار نشـر ایـن نیسـت. حتی گاهـی شـاهدیم کـه کتاب هایی 

خاصه پسـند در فهرسـت کتاب هـای پرفـروش 
قـرار می گیرنـد.

مسـأله بـازار نشـر، سـوای مسـائلی کـه تمـام 
رهـای دیگـر گرفتـارش هسـتند، نظیـر  ا ز با

قیمـت مـواد اولیـه، سانسـور اسـت. مسـأله بـازار نشـر خسـتگی و 
سـرخوردگی عمیـق جامعـه ایـران از اندیشـیدن اسـت. نافرجامـی 
تالش هـای فکـری و سیاسـی ایرانیـان در ایـن یکـی دو قـرن اخیـر، 
اکثریـت مـردم را از خواندن و اندیشـیدن فراری داده اسـت. مسـأله 
بـازار نشـر فقـر فراگیـر مـردم اسـت، وگرنـه تیـراژ کتـاب حداکثـر 
هزارتـا و دوهزارتا نبـود. االن شـاهد انتشـار کتاب های بسـیار خوبی 
هسـتیم کـه نهایتـا در سـیصد نسـخه روانـه بازار می شـود. شـما این 
سـیصد و حتی هزار را تقسـیم بـر جمعیـت میلیونـی ایـران کنید که 
اگـر اشـتباه نکنـم حاال نـرخ سـوادش بـه نوددرصـد رسـیده، ببینید 

در چـه فالکتـی هسـتیم.
امـا همیـن جامعـه هنوز بـا تمـام وجودش دسـت و پـا می زنـد که از 
زیر بـار این مصائـب کمر راسـت کنـد، کتابی دسـت بگیـرد و بخواند 
و فکـر کنـد. شـاهدش تجدیـد چـاپ چندبـاره کتاب هایی اسـت که 
اندیشـه ای متفـاوت را مطرح کرده اسـت. در هـر حال مترجـم هم از 
این جامعـه جدا نیسـت، همـه تالشـش را می کنـد تا کتـاب خوب را 

پیدا و ترجمـه کنـد و به نیـازی از جامعـه اش پاسـخ بدهد.«

مشکل بازار نشر چیست؟
خبر
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کاغذ سیاست

خبرخبر

رهبر معظــم انقالب اســالمی در پیامی 
رحلت آیت اهلل حاج شیخ لطف اهلل صافی 
گلپایگانی را تســلیت گفتند. به گزارش 
روز سه شــنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام تسلیت 
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای مقام 
معظم رهبری به شرح زیر است: »بسم اهلل 
الرحمن الرحیم . با تاسف خبر درگذشت 
فقیه عالی مقام و مرجــع بصیر، حضرت 
آیت اهلل آقای حاج شــیخ لطف اهلل صافی 
گلپایگانی رضوان اهلل علیه را دریافت کردم. 
ایشان از استوانه های حوزه  علمیه قم و از 
برجستگان علمی و عملی و پر سابقه ترین 
عالم دینی در آن حــوزه ی مبارک بودند. 
در دوران مرحوم آیــت اهلل بروجردی در 
شــمار برترین تالمذه  آن استاد بزرگ، در 
زمان مرحــوم آیت اهلل ســید محمدرضا 
گلپایگانی همراه و مشــاور علمی و عملی 
ایشــان و در دوران انقالب، امین و مورد 
اعتماد حضرت امام خمینی )ره( به شمار 
می رفتند. سال ها در شورای نگهبان رکن 
اصلی آن شورا محسوب می شدند و پس از 
آن هم همواره درباره ی مســائل انقالب و 
کشور، دلسوزانه و مسئوالنه ورود می کردند 
و بارها اینجانب را از نظرات و مشورت های 
خود مطلع و بهره مند می ساختند. قریحه  
شعری، حافظه  تاریخی، پرداختن به مسائل 
اجتماعی از دیگر ابعاد شخصیت این عالم 
کهنسال و بزرگوار بود. رحلت ایشان برای 
جامعه  علمِی دینِی کشور مایه  تأسف است. 
اینجانب به خاندان مکّرم و فرزندان گرامی 
ایشان و نیز به مراجع معظم و علمای اعالم 
حوزه  علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشان 
به ویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض می 
کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان 
مسألت می نمایم. ســّیدعلی خامنه ای« . 
آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی از مراجع 
تقلید پــس از دوره ای بیماری، بامداد روز 
سه شنبه دوازدهم بهمن براثر ایست قلبی 
در قم به ملکوت اعلی پیوســت. این فقیه 
اهل بیت، از شاگردان برجسته آیات عظام 
بروجردی، حجت، خوانساری و گلپایگانی 
بود و مدتی هم در نجف اشــرف از محضر 
محمدکاظم شیرازی و محمدعلی کاظمی 

بهره برده بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

با مصوبات کمیسیون تلفیق در 
مورد خدمت سربازی مخالفم

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی مصوبات 
کمیسیون تلفیق در مورد خدمت سربازی را 
غیر کارشناسی خواند و با آن مخالفت کرد و 
گفت: کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی 
طرحی جامع برای ساماندهی نظام وظیفه 
اســت. به گزارش ایرنا، وحید جالل زاده با 
بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم بررسی 
طرح اصالح قانون نظام وظیفه در دستور 
کار کمیسیون امنیت ملی قرار دارد، گفت: 
از سال ۱3۵۰ تا امروز 3 میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر غایب از خدمت سربازی داریم. رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ادامه داد : بعــد از تصویب قانونی 
در مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه 
غایبان خدمت ســربازی می توانند برخی 
مدارک را اخذ کنند، تعداد غایبان از خدمت 
سربازی ســیر صعودی پیدا کرد. نماینده 
مردم ارومیه در مجلس اظهار داشــت: سه 
طرح از طرف نمایندگان در خصوص خدمت 
سربازی به کمیســیون ارجاع شده است. 
کمیته دفاعی کمیسیون در حال بررسی این 
طرح با حضور نمایندگان ستادکل نیروهای 
مســلح، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش 
ها اســت. در این طرح ها موضوع معافیت 
خرید و حقوق ســربازان مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. وی تصریح کرد: ارائه کارت 
رایگان خرید خدمت ســربازی و یا فروش 
خدمت ســربازی که طی دو روز گذشته 
در کمیســیون تلفیق به تصویب رســید، 
غیرکارشناسی است. حتماً در صحن علنی 
مجلس با این موضــوع مخالفت می کنم. 
جالل زاده تاکید کرد: الیحه بودجه ساالنه 
است و فقط پیرامون احکامی که برای یک 
سال قابلیت اجرا دارند در این الیحه تصمیم 
گیری می شــود به عنوان مثال در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰  در مورد  همسان سازی حقوق 
بازنشستگان برای یک سال تصمیم گرفته 
شد و همین موضوع مشــکل ایجاد کرد. 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تاکید کرد: تصمیم گیری در 
مورد خدمت سربازی در الیحه بودجه اشتباه 
است و جای بررسی موضوع در الیحه بودجه 
نیست. باید در قانون جامع نظام وظیفه در 
این خصوص تصمیم گیری کرد. جالل زاده 
تاکید کرد: قطعاً ستاد کل نیروهای مسلح با 
فروش سربازی مخالف است و بعید می دانم 
با ارائه کارت رایگان معافیت خدمت سربازی 

نیز موافق باشند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت:برای ارتقای کیفیت خودرو باید تعامل 
دانشگاه و صنعت شکل گیرد و این صنعت به 
بخش خصوصی واگذار شود. به گزارش ایرنا، 
»روح اله جانی عباسپور« با اشاره به بیانات 
اخیر مقام معظم رهبری در مورد کیفیت 
صنعت خودروسازی کشور گفت:وضعیت 
خودروسازی کشور به گونه ای است که  هم 
خودروسازان و هم خریداران خودرو ناراضی 
هستند، خودروسازان می گویند مواد اولیه 
ساخت خودرو را به صورت آزاد خریداری 
می کنند و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان 
انباشته و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند 
با این شرایط قادر به ارتقای کیفیت خودرو 
مطابق با استانداردهای جهانی نیستند. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت:خریداران 
خودرو هم از افزایش بی رویه خودرو ناراضی 
هستند و می گویند خودرو با قیمتی گران به 
آنها فروخته می شود و کیفیت های الزم را 
ندارد. نماینده مردم بویین زهرا در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه خودروهای 
ترابری مجلس هم برای تعمیر دوباره به 
شرکت های خودروسازی ارجاع شدند گفت: 
با توجه به شرایط کنونی صنعت خودروسازی 
کشور باید ارتقای کیفیت خودروها را در 
دستور کار خود قرار دهد البته موارد متعددی 
وجود دارد که این شرکت ها هیچ گونه همتی 
برای ارتقا کیفیت ندارد و مردم هم به شدت از 
این موضوع  ناراحت هستند. عباسپور یادآور 
شد: در سال 86 با تصویب قانون حمایت 
از مصرف کنندگان تولید خودرو، وزارت 

صمت مکلف شد که نسبت به ارتقای کیفی و 
رقابتی بودن در خودرو سیاستگذاری کند، اما 
هیچ دستاوردی قابل توجه ای در این زمینه 

مشاهده نمی شود. 
تذکر رهبر معظم انقالب در مورد کیفیت  
صنعت خودرو در راستای مطالبات مردمی 
است. نماینده مردم بویین زهرا با اشاره 
به فرازی از بیانات رهبر انقالب در دیدار با 
تولیدکنندگان داخلی گفت:مقام معظم 
رهبری با اشرافیتی که نسبت به حوزه 
مدیریتی کشور دارد اطالعات و اخبار حوزه 
های مختلف را رصد می کنند و می دانند 
که مردم از وضعیت صنعت خودروسازی 
در کشور ناراحتند و دیروز هم در راستای 
مطالبات مردمی نسبت به ارتقای کیفیت 
خودرو تذکر دادند که باید اقدامات اساسی  در 
این زمینه صورت گیرد. سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزیر 
صمت برنامه ای در این حوزه برای کمیسیون 
صنایع و معادن مطرح کردند که تحولی 
است و برای اصالح ساختار در این حوزه  

برنامه های دارند که در ۱۴۰۴ به موقعیت 
مناسبی در حوزه استاندارد سازی جهانی 
برسند، اما این زمان بندی طوالنی است. 
نماینده مردم بویین زهرا با ارائه راهکار در این 
زمینه گفت:برای ارتقای کیفیت خودرو باید 
تعامل دانشگاه و صنعت شکل گیرد و نخبه 
های دانشگاهها از جمله صنعتی شریف، 
خواجه نصیر علم و صنعت و امیر کبیر در این 
زمینه با صنعت خودروسازی همکاری کنند. 
عباسپور اضافه کرد: ما در مجلس نهم تصویب 
کردیم که سازمان استاندارد کشور از زیر نظر 
وزارت صمت خارج شود تا با استقالل کامل 
بتواند اعمال استاندارد  داشته باشد که در 
این زمینه نیاز به توجه بیشتری است و اگر 
اعمال استاندارد 8۵ گانه با کنترل و نظارت 
دقیق صورت می گرفت  قطعا کیفیت خودرو 
اینگونه نبود. وی افزود: عمده سهامداران 
خودرو سازی، بخش خصوصی هستند سهام 
دولت در سایپا ۱۷درصد است. باید هیات 
مدیره و مدیرعامل از سوی بخش خصوصی 

تعیین شود.

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: به رئیس جمهور 
اعالم کردم که اگر دولت نظری برای تغییر در 
جهاد دانشگاهی دارند بنده پیش قدم می شوم 
تا در زمان مقرر از طریق سازوکارهایی که به 
تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی رسیده، 
فرایند انتخاب رییس جدید انجام شود. به گزارش 
تسنیم، حمیدرضا طیبی، در گردهمایی روسای 
واحدهای سازمانی، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، 
مراکز و دانشگاه های این نهاد که با حضور معاونان، 
مدیران کل ستادی  و روسای واحدهای سازمانی 
و ارتباط مجازی با روسای برخی از واحدهای 
جهاددانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار 
شد، گفت: جهاددانشگاهی از ابتدای فعالیت با 
هدف گذاری مناسب در حوزه های توسعه ای در 
زمینه های پژوهش و فناوری، فرهنگ، آموزش و 
اشتغال و تجاری سازی نشان داد که توان توسعه و 
پیشرفت را در کشور داریم. وی با تأکید به اینکه با 
لطف خدا توانستیم نقش خوبی در توسعه کشور و 
ایجاد خودباوری داشته باشیم افزود: دستاوردهای 
جهاددانشگاهی نشان می دهد که این نهاد توانست 
مسیر توسعه علمی و فناورانه را به خوبی دنبال کند 
و هم اکنون در میدان توسعه و پیشرفت کشور قرار 
دارد. رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: این نهاد 
بدون آن که مأموریت خاصی با تخصیص امکانات 
به آن واگذار شود توانسته است نیازهای کشور را 
شناسایی و در جهت رفع آن تالش کند. طیبی با 
اشاره حضور در دیدار رهبر معظم انقالب با جمعی 
از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی و اقتصادی 
گفت: رهبر انقالب در این دیدار  به بحث تولید 
سلول های بنیادین اشاره کرد و در قسمت دیگری 
از سخنانشان به موضوع دیدار سال ۹۷ با فناوران 
حوزه نفت که پژوهشگران جهاد دانشگاهی نیز در 

آن جلسه حضور داشتند اشاره فرمودند و گفتند: 
این دستاوردها نشان می دهد که خودمان توان حل 
مشکالت کشور را داریم. عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی با بیان اینکه این سخنان نشان می دهد 
که رهبر انقالب رضایت خوبی از عملکرد این 
مجموعه دارند ادامه داد: کمک و بودجه 3۰ میلیون 
دالری برای طرح های فناورانه جهاد دانشگاهی نیز 
حکایت از آن دارد که در صورت حمایت می توان 
فناوری های مورد نیاز کشور را تولید کرد. وی با بیان 
اینکه در شرایطی قرار داریم که اگر از دستاوردهای 
جهاد دانشگاهی استفاده شود می توانیم بیشترین 
خدمت را به توسعه کشور داشته باشیم گفت: ما 
همیشه در صحبت ها تأکید داریم که تحریم ها باید 
از جمهوری اسالمی ایران رفع شود، اما رفع تحریم 
به معنی باز کردن بدون برنامه درهای کشور بر 
روی فناوری های غربی و خارجی نیست و حتماً 
در حوزه هایی که خودمان توان فناورانه داریم باید 
به توان ملی خودمان اتکا کنیم و در سایر حوزه ها 
نیز با انتقال تکنولوژی مشکل برطرف شود.  رئیس 

جهاد دانشگاهی در ادامه به برگزاری نمایشگاه 
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی اشاره 
کرد و افزود: در بازدیدهایی که رئیس مجلس شورای 
اسالمی، معاونان رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان 
مجلس و تعداد زیادی از مدیران ارشد کشوری و 
لشکری از این نمایشگاه داشتند، جهاددانشگاهی 
را َسمبل رسیدن به توسعه و پیشرفت کشور نام 
بردند و از دستاوردهای ارائه شده ابراز رضایت 
کردند. طیبی در این گردهمایی به موضوع جایگاه 
جهاد دانشگاهی در شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه برداشت هایی بود 
که نیازی به حضور جهاد دانشگاهی در شورای 
عالی انقالب فرهنگی نیست، اما در این فرایند 
به این موضوع توجه نشد که نمی توان یک نهاد 
توسعه ای را زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار داد، زیرا 
فعالیت های آن در قالب یک وزارتخانه نمی گنجد 
که خوشبختانه طی برگزاری جلسات در شورای 
عالی انقالب فرهنگی و ارائه توضیحات و انجام 

مکاتبات این مشکل در حال برطرف شدن است.

واکنشطیبیبهانتشاراخباریدربارهتغییر
رئیسجهاددانشگاهی

برایارتقایکیفیتخودروبایدتعامل
دانشگاهوصنعتشکلگیرد

رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، گفت: به پیشنهاد این کمیته و در صورت تصویب ستاد 
ملی مقابله با کرونا، راهپیمایی ۲۲ بهمن و همچنین مراسم اعتکاف 
در سراسر کشور به جز شهرهای قرمز برگزار می شود. سید مجید 
میراحمدی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره 
آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: طبق مصوبه برگزاری 
جلسات و همچنین تجمعات در ۱۰ روز آینده باید با ۲۵ درصد 
ظرفیت یک سالن انجام شود و نشست بیش از یک ساعت و نیم نباید 
طول بکشد. رییس کمیته امنیتی اجتماعی مدیریت بیماری کرونا 
اضافه کرد: طبق این مصوبه سفرهای هیات دولت و سران قوا به مدت 
۲ هفته و  همه سفرهای غیرضرور کارمندان دولت هم لغو می شود. 
میراحمدی تاکید کرد: همچنین مسابقه امروز تیم ملی فوتبال با 
امارات در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر ۲۰۲۲ هم بدون تماشاگر 
برگزار خواهد شد. وی افزود: در نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا پیشنهاد شد راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در همه شهرها به استثنای شهرهای قرمز برگزار شود البته در 
این مراسم سخنرانی و تجمع میدانی نخواهیم داشت و راهپیمایان به 
سمت محل اصلی راهپیمایی می روند و از مسیر دیگر خارج می شوند. 
معاون وزیر کشور دیگر مصوبات نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را برگزاری اعتکاف با ۲۵ 
درصد ظرفیت اعالم کرد و گفت: معتکفان نباید باالی 6۰ سال داشته 
و دارای بیماری زمینه ای باشند و ۴8 ساعت قبل از اعتکاف باید تست 
پی سی آر منفی داشته باشند. به گفته وی مراسم دهه فجر هم از روز 
شنبه تا قبل از ۲۲ بهمن به همین شکل انجام می شود و اگر مراسمی 
قرار است در فضای بسته انجام شود باید با ۲۵ درصد ظرفیت و طول 
آن جلسه هم نهایت یک ساعت باشد در مساجد و حرم ها هم باید این 

ظرفیت را رعایت کنند.

توضیحات معاون امنیتی وزارت 
کشور درباره نحوه برگزاری 

راهپیمایی 22 بهمن

پیام تسلیت رهبر 
انقالب در پی درگذشت 
آیت اهلل صافی گلپایگانی

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

هیأت دولت جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای با تسلیت رحلت 
آیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی به حضرت 
بقیه اهلل االعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقلید، 
حوزه های علمیه و مردم شریف ایران، امروز چهارشنبه را به منظور 
بزرگداشت مقام شامخ مرجعیت، در سراسر کشور عزای عمومی و 
در استان قم تعطیل رسمی اعالم کرد. آیت اهلل العظمی حاج شیخ 
لطف اهلل صافی گلپایگانی پس از دوره ای بیماری،  در پی ایست قلبی 
به ملکوت اعلی پیوست. از این مرجع عالیقدر بیش از 8۰ عنوان 
کتاب از جمله آثاری همچون منتخب  االثر، اوقات الصلوات، بیان 
االصول و ثالث رسائل فقهیه برجای مانده که برخی از آنها جایزه 

کتاب سال والیت و کتاب سال مهدویت را به دست آورده اند.

در پی ارتحال آیت هللا صافی گلپایگانی
دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس، 
گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون بانک مرکزی صرفا 
مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه 
در بازار ثانویه بوده و خرید اوراق بهادار منتشره 
از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه 
ممنوع شد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »رحیم 
زارع«   در توضیح نشست روز سه شنبه کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: 
در نشست امروز با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت 
شد که به موجب آن همه ناشرین ثبت شده نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند، جهت تسهیل 
ران، سود تقسیمی مصوبه مجمع  امور سهامدا
عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات 

مشتریان )سجام( به سهامداران پرداخت کنند.
 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: در 
صورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به 
جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با ۲۰ درصد 
جریمه پرداخت کند. سازمان بورس و اوراق بهادار 
موظف است، بر اجرای این ماده نظارت کند. زارع 
ادامه داد: همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری با 
الحاقیه به بند )الف( تبصره )۵( اولویت های دولت را 
در انتشار 8۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی 
برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی 
مالی و زیست محیطی را تعیین کردند. براین اساس، 
شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح های 
خود از جمله تهیه طرح های بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده، بافت های تاریخی و ناکارآمد 
شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید برای اجرای طرح های قطارهای حومه ای و 
سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و 
عمومی برای تکمیل مصالی تهران در استفاده از این 
بند در اولویت هستند. نماینده مردم آباده در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه 
همچنین در نشست امروز با الحاق یک بند به تبصره 
۵ الیحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد که بر اساس 
آن ۲۰ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسالمی به 
بازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم 
های مطهر حضرت امام رضا )ع(، حضرت معصومه 
)س(، حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( و حضرت 
احمدبن موسی )ع( تعلق خواهد گرفت که تضمین 
بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت مساوی 

بر عهده دولت و شهرداری ها است. زارع ادامه داد: 
همچنین به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 
مبلغ 3۵ هزار میلیارد ریال از محل اوراق مالی 
اسالمی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه های 
روستایی با تأیید ذی حسابی و باالترین مقام دستگاه 

اجرایی اختصاص پیدا خواهد کرد. 
وی با اشاره به دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق 
بودجه درباره موافقت با الحاق به تبصره ۵ گفت: بر 
اساس این الحاقیه، بانک مرکزی در راستای اجرای 
سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز صرفا مجاز به 
خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار 
ثانویه بوده و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی 
دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه توسط 
بانک مرکزی ممنوع است. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: نمایندگان در 
ادامه بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ با تنفیذ بند )ز( تبصره ۱8 قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ موافقت کردند که به موجب آن به بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از 
محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری 
دارایی های مازاد در هر یک از طرح های بزرگ 
زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راه های 
اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک 
و ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت نمایند. 
زارع یادآور شد: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه 
بر اساس بند الحاقی به تبصره ۵ با تخصیص ۱۰ 
هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی از محل بند 
به این تبصره برای خرید تانکر های آبرسان مورد 
نیاز سازمان امور عشایر ایران با تضمین بازپرداخت 
اصل و سود این اوراق از جانب دولت موافقت کردند.
 وی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در 
مصوبه ای نظارتی در الیحه بودجه سال آینده تاکید 
کردند، اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات 
اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب 
خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی 
ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع 
این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. 
زارع اضافه کرد: همچنین براساس مصوبه دیگر 
کمیسیون تلفیق بودجه، به منظور تسریع در اجرای 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ۱۲ خرداد 
ماه سال ۹8 وزارتخانه های صنعت و معدن و جهاد 

کشاورزی مکلف هستند، با تشکیل کارگروهی با 
حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، 
سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعاالن 
بخش های پیشران اقتصاد ایران، ساز و کار برای 
بسط و توسعه تامین مالی زنجیره تامین با استفاده 
از روش های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی 
بزارهای  فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ا
نوآورانه تامین مالی در طول زنجیره تامین را حداقل 

در رده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی کند.
وی درباره دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: 
بر اساس موافقت نمایندگان با تنفیذ بند )ظ( 
تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه 
داده می شود، نسبت به تامین مالی طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد 
راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط 
به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد از 
طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام کند. 
سقف منابع موضوع این بند حداکثر 3۰ درصد 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در 
تعیین می شود. سخنگوی کمیسیون  هر فصل 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: نمایندگان در این 
جلسه با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت کردند 
وراق بدهی توسط  که به موجب آن، ضمانت ا
صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق های پژوهش 
ز صنایع کوچک و  و فناوری صندوق حمایت ا

نداز  متوسط و صندوق های بازنشستگی و پس ا
صندوق  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  جمله  از 
بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی پس انداز 
و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فوالد مجاز می باشد و ضمانت 
موسسات و صندوق های مذکور نزد سازمان بورس 
ر به منزله ضمانت بانکی محسوب  وراق بهادا و ا
می شود. وی درباره دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
مصوب کرد از محل منابع حاصله از عوارض موضوع 
ماده )۵( قانون حمایت از صنعت برق کشور، 3۵ 
درصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل 
کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های 
فند غیرعامل و بهبود  برق روستایی، تقویت پدا
زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و 6۵ درصد به 
حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( نزد خزانه داری کل کشور واریز 
گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه 
و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق 
تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر 
با اولویت روستایی، عشایری، تکمیل و بهره برداری 
نیروگاه های بادی میل نادر در استان سیستان و 
بلوچستان، خانواده های کم درآمد تحت پوشش 
کمیته امداد حضرت امام )ره( و سازمان بهزیستی 

صرف شود.

خریداوراقبهادارمنتشرهازسویدولتدربازاراولیهممنوعشد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس:
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سخنگوی دولت از عزم دولت برای واگذاری استقالل 
و پرسپولیس خبر داد و گفت: وزارت ورزش و جوانان، 
وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی 
به طور جدی پیگیر خصوصی ســازی این دو باشــگاه 
هستند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
علی بهادری جهرمی در خصــوص موافقت با حضور 
تماشــاگران در دیدار تیم های ملــی فوتبال ایران و 
عراق و تغییر تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا برای 
عدم حضور هوادار در دیدار امروز شــاگردان دراگان 
اســکوچیچ با تیم ملی امارات، گفت: سویه اُمیکرون 

خیلی جدی بود، در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
قبل از بازی با عراق بحث زیادی در این زمینه صورت 
گرفت. نمودار مربوط به ابتالی کرونا در سویه جدید 
نیز به اصطالح آسانسوری بوده است و سیر صعودی 
آن سرعت خیلی باالیی دارد و جای ریسک نداشت. 
ســخنگوی دولت با بیان اینکه کارشناسان پزشکی 
پیشــنهاد دادند تجمعات به حداقل برسد، افزود: در 
مصوبه جدید نیز ســقف تعداد افــراد حاضر در یک 
جلســه 3۰ نفر در هر یک ســاعت و نیم تعیین شد. 
جهرمی یادآور شــد: در جلســات مربوط به حضور 

تماشاگران بحث های زیادی شــد و من جزو یکی از 
کســانی بودم که برای حضور تماشــاگران در بازی 
با عــراق معتقد بودم مــردم زیاد تلخی کشــیده اند 
و بحث صعود تیــم ملی نیز مطرح اســت؛ پس بهتر 
اســت هوادار در ورزشــگاه حاضر باشــد. من در آن 
نشســت هم زیاد بحث کردم که بــا همراهی معاون 
اول رییس جمهور و تأکید بر سالمتی مردم به عنوان 
اولویت اول رییس جمهور قرار شــد بــازی با حضور 
تماشــاگر باشــد. وی تصریح کرد: آیت اهلل رئیسی به 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد اگر سالمتی مردم 

در خطر اســت، اجازه حضور هوادار در ورزشــگاه را 
ندهد اما به نوعی توانســت موافقت آنها را نیز جذب 
کند. او ادامه داد: پس از آن هم در بیش از ۱۰ جلسه 
شــرکت کردم تا حوزه های مرتبط با حضور هواداران 
مورد بررســی قرار بگیرد که خوشــبختانه در نهایت 
بازی با حضور تماشــاگران انجام شــد. ســخنگوی 
دولت با اشــاره به تصمیمات جدید برای بازی ایران 
با امارات، خاطر نشان کرد: به دالیل مربوط به سویه 
اُمیکرون، بازی با امارات قطعاً بدون حضور تماشــاگر 
برگزار می شــود. بهادری جهرمی در خصوص اینکه 

خیلی هــا در حال جهت دهــی به طرفــداری وی و 
دولت از اســتقالل و پرسپولیس هســتند، گفت: من 
طرفدار تیم ملی ایران هستم. سخنگوی دولت درباره 
اعتراض طرفداران پرســپولیس به وضعیت مدیریتی 
این باشــگاه و حضور تعدادی از آنها مقابل ساختمان 
مجلس شورای اســالمی هم گفت که در جریان این 
موضوع نیست اما در عین حال متذکر شد: قطعاً باید 
به مسائل طرفداران باشــگاه های بزرگ ایران توجه 
و رسیدگی شــود. بهادری جهرمی درباره سرنوشت 
خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس اظهار داشت: 
خصوصی سازی در حال انجام است و وزارت ورزش، 
وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به طور جدی 
پیگیر ماجرا هســتند. وی تأکید کــرد: جمله ای که 
می گویم در هیأت دولت بیان شده است که استقالل 
و پرسپولیس تیم های مردم هســتند و باید به مردم 

هم واگذار شوند.

بهادری جهرمی:

واگذاریاستقاللوپرسپولیسدردولتباجدیتپیگیریمیشود

ســرمربی تیم ملی فوتبال زنــان گفت: اگر 
می خواهیــم فوتبــال زنان پیشــرفت کند 
باید بــه اتفاقات مثبت هــم بپردازیم، توجه 
صرف به مســائل منفی حامیان را دلســرد 
خواهد کرد، پس بهتر اســت کمتر برای هم 
بزنیم تا با وجود شرایط ســخت نابرابری به 
وضعیت ایده آلی برســیم. به گزارش ایسنا، 
تیم ملی فوتبال زنان ایران برای اولین بار به 
جام ملت های آســیا صعود کرد و در جریان 
مســابقات با تســاوی مقابل هند، شکســت 
هفت بر صفر برابر چیــن و پنج بر صفر مقابل 
چین تایپــه از دور رقابت ها کنار رفت.  مریم 
ایراندوست در مورد رقابت های جام ملت های 
آســیا به خبرنگار ایســنا گفــت: تورنمنتی 
حرفه ای و سطح باال بود. البته از نظر برگزاری 
اعتراضاتی داشــتیم چون با توجــه به کرونا 
می شد به تعویق بیفتد یا در شرایط امن تری 
پیش برود اما سطح رقابت ها از نظر تاکتیکی 
و شــرایط فوتبالی خیلــی عالی بــود. او به 
عملکرد تیم ملی ایران در این رقابت ها اشاره 
و بیان کرد: به طور کلــی حضور ایران امتیاز 

مثبتی بود. 
بــق بــا  بــازی بــا چیــن و هنــد مطا
پیش بینی هایمان پیش رفت. می خواســتیم 
از هند امتیاز بگیریم و می دانســتیم سطح ما 
با چین خیلی متفاوت اســت. بنابراین تالش 
کردیم گل های کمتری بخوریم اما انتظارمان 
از بازی با چین تایپه این نبود و دنبال کسب 
امتیاز بودیم اما شــرایط نابرابــری با تایپه 
داشــتیم؛ چهار بازیکن  را به دلیــل کرونا از 
دست دادیم و دو روز اســتراحت داشتیم اما 
تایپه تمام بازیکنانش را داشــت و با پنج روز 
اســتراحت و ریکاوری کامل مقابــل ما قرار 
گرفت. بر این اســاس فکر می کنم نتیجه آن 
مسابقه عادالنه  و درســت نبود. ایراندوست 
در ادامه افزود: فشــار و خســتگی زیادی به 
بازیکنان وارد شد چون برای اولین بار چنین 
تورنمنتی را تجربه می کردند و دو روز یکبار 

مسابقه داشتند. 
به همیــن دلیل وقتــی گل خوردنــد دیگر 
نتوانســتند از نظر ذهنی خــود را مدیریت 
کنند و شرایط و شــکل تیمی که می بایست 
داشته باشــند تا بهترین عملکرد را در زمین 
ارائــه بدهند، از دســت دادند. حتــی آمار 
نشــان داد که درصد مالکیت تــوپ و تعداد 
پاس های ما از چین تایپه بیشتر بود اما نتیجه 

چیز دیگری رقم خورد. او در پاســخ به این 
ســوال که شکســت مقابل چین باعث نشد 
که بازیکنان با ترس مقابل چین تایپه حاضر 
شوند، گفت: تاثیری نداشت چون استرالیا و 
چین تقریبا از نظر رنکینگ مثل هم هستند 
و ما و اندونزی هم در ســید آخر مســابقات 
بودیم اما استرالیا ۱8 گل به اندونزی زد و ما 
هفت گل از چین خودیم. البته نمی خواهم با 
این مقایسه بگویم که تیم من ایرادی نداشت 
اما اگر واقع گرا باشیم سطح فوتبال ما در حال 

حاضر همین است. سرمربی تیم ملی زنان با 
بیان اینکه زمانی می توان انتظار داشــت که 
برنامه ریزی داشــته و روی تیم های پایه کار 
کرده باشــیم،  ادامه داد: هر زمان تیم پایه را 
رها نکردیم، می توانیم پنج ســال بعد انتظار 
داشته باشیم، حتی لیگ هم در دو، سه سال 
اخیر دســتخوش کرونا شــده و بازیکنانمان 
تمرینات حرفه ای و منظم آنچنانی نداشتند. 
این مــوارد هم دلیل منطقــی نتیجه بازی با 
چین اســت، حتی اگر االن باز هــم تمرین 
کنیم و به مصاف چین برویم، باز نمی توانیم 
شــاهکار کنیم، مگــر اینکه تعــداد کمتری 
گل بخوریــم. هر تیمــی نواقص خــود را با 

برنامه ریــزی، بازی تدارکاتــی و بین المللی 
زیاد برطرف می کند اما ما بدون این شرایط 
به جام ملت هــا رفتیم و هیچ شبیه ســازی 

نداشتیم. 
ایراندوســت در واکنش بــه انتقاداتی که به 
شرایط فنی تیم شده و برخی جذب سرمربی 
خارجی را مطرح می کنند، گفــت: ما به راه 
خودمان ادامه می دهیم و اصال برایمان مهم 
نیست که چه صحبت هایی شده است. قطعا 
به انتقادات مثبت و سازنده می پردازیم و در 

ادامه روند توســعه و پیشــرفت فوتبال زنان 
تاثیرگذار خواهد بود اما به هر حال یک سری 
موافق فوتبال زنان نیستند یا منافع شخصی 
خود را به انتقاد هایشــان وارد می کنند. این 
مسائل طبیعی است و به آنها توجهی نداریم. 
هدف ما دیده شدن فوتبال زنان بود که به آن 
رســیدیم. همچنین حضور موفق در مرحله 
اول که آن را به صعود تبدیل کردیم و اکنون 
حضور فوتبال زنان ما در جــام ملت ها اتفاق 
بزرگی است. از این به بعد باید با برنامه ریزی 

بهتر و دغدغه مندتر پیش برویم. 
سرمربی تیم ملی زنان در پاسخ به این سوال 
که قبل از مســابقات قاطعانــه می گفتید به 

مرحله دوم صعود می کنیم آیا به این اعتقاد 
داشــتید یا برای روحیه دادن بــه بازیکنان 
بود، بیان کرد: اعتقاد داشتم چون به حریف 
قدرتمندی مثل کرونــا فکر نمی کردم. تصور 
ما این بــود که جام ملت ها در شــرایط برابر 
برگزار می شود اما نداشتن چهار بازیکن تیم 
را بهم ریخت،  مخصوصــا در ورزش زنان که 
یک بازیکن هم تاثیرگذار اســت چه رسد به 
اینکه در سطح باالیی مثل جام ملت ها چهار 
بازیکن در کمربند هافبک و حمله نداشــته 

باشی. 
او در ادامه افــزود: پیش بینی من این بود که 
از بازی هند و چین تایپــه امتیاز می گیریم 
و صعــود می کنیــم. بــا این حــال در تمام 
مصاحبه هایــم گفته بودم اگر احساســی در 
نظر بگیریم، صعود می کنیــم اما منطقی هر 
سه بازی سخت است و سطح شــان باالتر از 
ماســت. با این حال اگر می خواهیم فوتبال 
زنان پیشــرفت کند باید بــه اتفاقات مثبت 
هم بپردازیم، توجه صرف به مســائل منفی 
حامیان را هم دلســرد خواهد کرد. پس بهتر 
است کمتر برای هم بزنیم تا با وجود شرایط 
ســخت نابرابری به وضعیت ایده آلی برسیم.  
ایراندوســت با بیــان اینکه تیــم ملی دیگر 
تعطیل نمی شــود،  ادامه داد: دیگــر از این 
خبرها نیست. وقتی مسئوالن برای استقبال 
از ما به فــرودگاه آمدنــد، در CIP مهرآباد 
جلسه ای نیم ساعته با خانم موسوی و کمیته 
زنان داشــتیم. هفته آینده هم جلســه ای با 
آقای کامرانی فر داریــم. اردوهایمان برگزار 
خواهد شــد و طبــق برنامه ای کــه از قبل 

داشتیم، پیش می رویم.

مریم ایراندوست:

برخیمنافعخودرابهنقدهایشانواردمیکنند
گزارش

معاون وزیر ورزش:
تالش ها برای توسعه ورزش 

بانوان به ثمر رسیده است
معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان 
در حاشــیه نواخته شــدن زنگ انقالب در زورخانه ملی شهید 
فهمیده از ارایه خدمات روانشناســی رایگان تــا ۲۰ بهمن در 
سراسر کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سینا کلهر، 
صبح سه شنبه هم زمان با شروع دهه مبارک فجر و سالروز ورود 
تاریخی امام خمینــی )ره(، بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی و 
در حاشــیه برنامه نواختن زنگ انقالب در زورخانه ملی شهید 
فهمیده، اظهــار کرد: یکی از فعالیت های در نظر گرفته شــده 
از ســوی وزارت ورزش و جوانان هم زمان با شروع دهه مبارک 
فجر، نواخته شدن زنگ زورخانه ها در سراسر کشور بود که در 
حقیقت آغازی برای شــروع فعالیت های ورزشی در سطح ملی 
اســت. او گفت: یکی از بزرگ ترین فعالیت های ورزشی بعد از 
انقالب پیشرفت در ورزش بانوان و افزایش حضور ورزشکاران 
در رقابت های بین المللی بود کــه قابل قیاس با پیش از انقالب 
نیست، در حقیقت تحول جدی در این حوزه بعد از انقالب رخ 
داد. کلهر افزود: هر چند هنوز تا دستیابی به قله موفقیت مسیر 
زیادی داریم، اما مجموع تالش ها بعد از انقالب برای توســعه 
ورزش بانوان و کســب جایگاه های بین المللی به ثمر رســید 
و شــاهد موفقیت هر چه بهتر بانوان نســبت به قبل از انقالب 

هستیم.
معاون وزیر ورزش و جوانان  ادامــه داد: رویکرد اصلی وزارت 
ورزش در این ایام برخالف ســایر دســتگاه ها و ارگان ها که به 
دنبال ارایه دستاوردهای انقالب هستند، ایجاد نشاط و شادی 
در بین جامعه ورزش و مردم است، ما شروع انقالب را با نواختن 
زنگ انقالب در زورخانه های سراسر کشور آغاز کردیم و پایان 
این دهه را در صــورت امکان با راهپیمایی سراســری به پایان 
خواهیم رســاند. کلهر هم چنین از ارایه خدمات روانشناســی 
رایگان تا ۲۰ بهمن در سراسر کشــور خبر داد و گفت: یکی از 
برنامه های پیش بینی شده در این ایام ارایه خدمات روانشناسی 
و حــرکات اصالحی رایگان با همکاری فدراســیون پزشــکی 
ورزشــی اســت. او گفت: از دیگر برنامه های وزارت ورزش در 
این ایام، ارایه برنامه ملی صبح و نشــاط به صورت سراســری 
در پارک هــا و محیط های عمومــی در روز جمعــه ۱۵ بهمن 
اســت که این برنامه بیش تر در جهت توسعه ورزش همگانی و 
تشــویق مردم برای انجام فعالیت های ورزشی پیش بینی شده 
اســت. کلهر تصریح کرد: اگر قرار باشــد انقالبــی را نام ببریم 
به عنــوان مردمی بودن در میــان چند انقالبی کــه در جهان 
وجود دارد حتماً باید از انقالب اسالمی نام می بریم وی گفت: 
پیشــینه تاریخی ورزش زورخانه ای و انقالب اسالمی به نوعی 
با هم گره خورده و به همین دلیل مراســم آغاز دهه فجر را از 
زورخانه آغاز کردیم. برنامه های مختلفی در نظر گرفته شــده 
که در بخش های مختلف کشور در هیات ها و ادارات کل تربیت 
بدنی اجرا خواهد شــد. امیدوارم که برای مناسبت های آینده 
حمایت بهتری داشته باشــیم تا اتفاقات بهتری رخ دهد. کلهر 
در ادامه تجدید میثاق در حرم امام بــا حضور جامعه ورزش را 
از دیگر برنامه های پیش بینی شــده عنوان کرد و افزود: برنامه 
بزرگداشت شهدای مربی نیز قرار است در این ایام برگزار شود. 
وی گفت: ورزشکاران ما وقتی با امکانات کم قهرمان می شوند، 
به نمادی از فرهنِگ توانســتن تبدیل می شوند، در نتیجه خود 

را ملزم می دانیم که از آنان حمایت کنیم.

ســرمربی تیم ملی قایقرانی رویینگ گفت: ما 
همیشه مشکل پارو داریم و قرار است در اولین 
اعزام تجهیزات مورد نیاز تامین شود.به گزارش 
ایسنا، افشین فرزام افزود: ما همیشه مشکل پارو داریم چون به 
مرور زمان دچار فرسودگی می شوند و می شکنند. قول دادند در 
اولین اعزام مقداری از این تجهیزات را تهیه کنیم. او در پاسخ به 
این پرسش که قرار است اردوی مرزی داشته باشند تا بتوانند در 
پیست استاندارد هم تمرین کنند؟ گفت: قطعا باید از ظرفیت 
داخلی و فضای پشت سدها استفاده کنیم. ما حداقل نیاز داریم 
چهار تا پنج ماه در مسافت تمرین کنیم و به دلیل شرایط بودجه 
ای نمی توان  تمام اردوها برون مرزی باشــند. با این حال قول 
مساعد از کمیته ملی المپیک گرفته ایم که حداقل دو اردوی 
برون مرزی در یکی از کشورهای نزدیک مثل ترکیه داشته باشیم 
فرزام افزود: با توجه به اینکه اعتبار خوبی در مدال آوری بازی 
های آسیایی داریم، کمیته ملی المپیک لطف کرد، تمام تعداد 
نفرات و ماده هایی که ما می خواهیم شرکت کنیم را مورد قبول 
قرار داد. البته چون کاروان کیفی خواهد بود، خودمان گفتیم در 
مسافت دو هزار متر تست می گیریم و بعد تعداد نفرات و مواد  را 

مشخص می کنیم.

سرپرست فدراســیون تیراندازی می گوید تمام 
تالشش اعزام تیم ملی تیراندازی به مسابقات جام 
جهانی مصر است و باید موانع برطرف شود. مهدی 
مبینی در گفت وگو با ایسنا، درباره اعزام تیم ملی تیراندازی به 
مســابقات جام جهانی مصر گفت: تمام تالشم را به کار بستم . 
بحث بلیت را پیگیری کردیم. هم چنین گرفتن ویزا مصر هم 
سخت است که تمهیداتی برای آن اندیشیده ایم و با فدراسیون 
مصر هم مکاتبه کرده ایم. مرتب هــم از امورخارجه پیگیری 
می کنیم. سرپرست فدراسیون تیراندازی گفت: عزم را جذب 
کرده ایم که تیم را به مسابقات جام جهانی اعزام کنیم و تمام 
تالش مان را هم می کنیم. البته منابع مالی هم محدود اســت 
که تالش می کنیم تا این خال مالی نیز پر شود تا این تیم را اعزام 
کنیم. اکنون دو موضوع اُمیکرون و ویزا را داریم که باید حل شود. 
زمان اعزام به مسابقات مصر ۵ اسفند خواهد بود و زمان برگزاری 
مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی 3۰ بهمن است. مبینی در 
پاسخ به این سوال که با توجه به این که تا زمان برگزاری انتخابات 
کم تر از ۲۰ روز مانده آیا تایید صالحیت ها اعالم شــده است؟ 
گفت: هر موقع وزارت ورزش به ما اعالم کند ما هم خبررسانی 
خواهیم کرد. ما تمام مراحل انتخابات را انجام دادیم، مکاتبات و 

دعوتنامه ها هم توسط دبیر مجمع انجام شده است.

قایقرانان بدون پارو!

اُمیکرون، ویزا و خالء مالی سد 
راه تیراندازان برای اعزام به جام 

جهانی مصر می شود؟

خبر

خبر

خبر

ایراندوست: 
تورنمنتی حرفه ای و سطح باال بود. البته از نظر برگزاری اعتراضاتی داشتیم چون با توجه به کرونا می شد 
به تعویق بیفتد یا در شرایط امن تری پیش برود اما سطح رقابت ها از نظر تاکتیکی و شرایط فوتبالی خیلی 
عالی بود. او به عملکرد تیم ملی ایران در این رقابت ها اشاره و بیان کرد: به طور کلی حضور ایران امتیاز 

مثبتی بود. 
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کاغذ ورزش

فقی ا
 1 - دسته وگروه - بالش - بیماری 
 - پوستی  بیماری   - چشم2  ارثی 
مخفف   - زبونتر  تر،  پست  رذیلتر، 
 - فرانسه  بندری  شهر   - آتش3 
یونان  اساطیر   - دلیری  جسارت، 
مدرسه  گهواره،   -  4 باستان 
و  مبارک  میمون،   - خردساالن 
شی   - نشست   - مبارک   میمون، 
از   - صندلی  همکار   - وارونه5 
 - دوستی6   - نگارشی  عالئم 

 - شمالی  رود   - دارند  همه  اسم، 
قرآن،  مقطعه  حروف  از   - درمان7 
در  سوراخی   - قرآن  بیستم  سوره 
برعکس  پار   - حمل8  وضع   - کوه 
بزرگترین  جگر،   - ماهی   - باد   -
دلمه  نوعی   - بدن9  درونی  عضو 
مفعولی،  نشانه   - ستون كشتی   -
تیم   - واسطه10  بی  مفعول  عالمت 
شوید،   - ایتالیا  لیگ  در  فوتبالی 
 - خرد11  و  عقل   - سبزی  نوعی 
تکرار حرف بیست و شش - بوکسور 
زینت  دارد،  رو  دو   - کوبایی  نامدار 

آن  با  را  خط  یا  شیر  آقا،  جیب 
نقش  هیكل،   - دهند12  می  انجام 
عربی، كشور  - كشوری  حکیم    -
گنجشك  زبان  درخت   - مبارك13 
- کالم تنفر، حرف بیزاری - ستاره 
سال  در  جهان  سال  مرد  برزیلی، 
فوتبالیست  1996و1997و2002، 
 - در1997و200214  اروپا  سال 
 - چرمین15  جوشن   - ها   بدهی 

- گروه فاسد   - دور  به  اشاره 

عمودی
 - كردن  تكبر   - کوچک  قایق   -  1
گمان  پندار،   - یی2  صحرا  موش 
اثری  آدم3 -  فرزندان  از   - وخیال 
چرخ  دندانه   - خسرو  ناصر  از 
غراب،   - نفقه   - وارونه4  مو   -
مخترع   - رنگ  سیاه  پرنده  كالغ، 
آسمانی،  نزوالت  از   - الستیک5 
خانگی،  خزنده   - سفیدی  مظهر 
از کسی که بسیار موذی است  کنایه 
- رود آرام، خم بزرگ6 - پرنده ای 
 - ارتشی  - کامیون  مرغابی  نوع  از 
خمیدگی  فاصله،  حرف   - نظرات7 
 - بها   و کم  ریزه   - بار  لنگه  كاغذ، 
مخفف شاه - ضربه با پا8 - شهری 
و  تهران  بین  رودی  تهران،  نزدیك 
غزوه   - بزرگی  وجنات،  مفرد   - قم 
اسالم  پیامبر  غزوات  از  اسالم،  صدر 
اعیاد  از   - غرور9  تکبر،   - )ص( 
گل   - رنگ10  حالل   - فارسیان 
این  داشتن  به  هلند  شهیدان، کشور 
نیست،  دیر   - است  معروف  گل 

دوا،  جمع  داروها،   - دیر  مقابل 
 - غذایی11  مواد  خوشبو كننده  مواد 
لنا   - خوشبوی  زن   - وارونه  ست 
همسر  عریان،  برهنه،   - وارونه12 

در  كه  هندیها  اعیاد  از   - اسكارلت 
به بچه  ننر،  بهار است -  اوایل فصل 
زندانی  انتها،  بی  زمان   - گویند  ننر 
 - عقب   - همیشه13  العمر،  مادام 

دهن   - اندام14  - خوش  خرد  دام 
 - بند  شكسته  ستمكار،   - کجی 
 - ماست  مایع   - جرم15  شریک 

جدید  - زن  پنبه 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 دیدن از سیزده منظر
نویسنده: کالم مک کان

ترجمه: ابراهیم فتوت
انتشارات: کوله پشتی

دیدن از سیزده منظر مجموعه یک رمان و سه داستان کوتاه از 
نویسنده ى صاحب سبک ایرلندى تبار، کالم مک کان است.

دیدن از سیزده منظر شعِر بلنِد عدم قطعیِت لحظه است. عدم 
آگاهی از قطعی بودِن رخدادها و ناپایدارى زماِن حال. دیدن 

از سیزده منظر نبردى با زمان است، زمانی که با پیشروى 
به فرسودگی می گراید. فرسودگی اى که نمود بارز آن را در 

سالخوردگی میتوان شاهد بود.

فراخوان ثبت نام رایگان در باشگاه های 
تخصصی موسیقی و ترانه منتشر شد.

مهلت: ۱ اسفند ۱۴۰۰
ارسال کاربرگ سوابق هنری

ارسال نمونه آثار
هزینه: رایگان

https://instagram.com/hhmusic_ir :اینستاگرام
تلفن تماس:۰۲۱888۹6۹۲8

مکان برگزاری: تهران

پروانه دم چلچله ماکائون
طبقه بندی فارسی : چلچله پروانگان

نام فارسی:   پروانه دم چلچله ماکائون
پراکندگی در ایران :آذربایجان ، شمال زاگرس، البرز، کپه داغ، جنوب ایران ) فارس ، 

کرمان ، بلوچستان (
پراکندگی جهانی این پروانه از شمال آفریقا ، اروپا تا ژاپن می باشد و در ایران برای اولین 

بار ۱۶۷ سال پیش توسط منتریس از شمال کشور گزارش گردید.
این پروانه زیبا به چمنزارهای پرگل عالقمند می باشد . زمان پرواز آنها بهار و تابستان 

بوده و دارای دو تا سه نسل در سال است. نوزادان از گیاهان تیره چتریان و سداب تغذیه 
می کنند./گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر 
استان کرمان از کسب رتبه سوم این 
معاونت در ارزیابی اجرای بیست و سومین 

مانور سراسری زلزله و ایمنی خبر داد.
براهیم بابایی افزود: بیست و سومین  ا
مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار 

آمادگی در برابر زلزله در شرایط پاندمی 
شامل مانور حضوری و مانور مجازی 
در ۹۰۴ مدرسه در سراسر این استان 

برگزار شد.
او اظهار داشت: بیست و سومین مانور 
سراسری زلزله وایمنی در مدارس کرمان 

با مشارکت کانون های دانش آموزی هالل 
احمر و همکاری اداره آموزش و پرورش در 

این استان برگزار شده است.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر 
استان کرمان گفت: طبق ارزیابی صورت 
نان،  گرفته از سوی ستاد سازمان جوا
معاونت امور جوانان، استان کرمان موفق 
به کسب رتبه سوم در ارزیابی عملکرد 
اجرای بیست و سومین مانور سراسری 

زلزله وایمنی در مدارس شد.
بابایی افزود: ضمن تقدیر و تشکر از تالش 
های ارزنده شعب در حوزه جوانان گفت: 
توجهات  در سایه  نیم  بتوا امیدواریم 
حق تعالی و با برنامه ریزی، همفکری و 
همراهی در راستای توسعه کمی و کیفی 
اهداف متعالی سازمان جوانان و جمعیت 

هالل احمر گام برداریم.

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
کرمان از آغاز بازسازی و بهسازی سینما 

نور در کرمان خبر داد
 مجتبی اسدی با اشاره به اینکه سینما 
نور کرمان قریب به ۱۸ سال تعطیل بوده 
و اکنون به همت حوزه هنری انقالب 
اسالمی استان کرمان و حمایت معاونت 

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
کرمان و همکاری شهرداری کرمان و 
به پیمانکاری شرکت سینمایی بهمن 
سبز پروژه بازسازی و بهسازی این بنای 
انقالب  فرهنگی در آستانه دهه فجر 

اسالمی، آغاز شده است.
به گفته او سینما نور به »پردیس سینمایی 

نور« تبدیل خواهد شد؛ که این مجموعه 
شامل ۵ سینما، پالتو تئاتر، کافی شاپ، 
سینمای تابستانه، کافه کتاب و سالن 

همایش خواهد بود.
او می گوید:این پروژه از بهمن ماه ۱۴۰۰ 
آغاز و انتظار می رود در شهریور ماه ۱۴۰۱ 

به بهره برداری برسد.

مراسم گرامیداشت ۱۲ بهمن 
در خمین/ ایسنا

عکس: ایسنا

سنا
: ای

بع
من

هالل احمر کرمان رتبه سوم مانور سراسری زلزله
 در مدارس را کسب کرد

آغاز بازسازی سینما نور کرمان

افتتاح و کلنگ زنی 39 پروژه برق رسانی 
شمال استان کرمان در دهه فجر

امام جمعه جیرفت: 

نقش جوانان را در چله دوم انقالب دریابیم

خبر

ــه  ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر امســال ۳۹پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ  بــر ۲۴۶ 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــاح و ب ــتان افتت ــمال اس ــان در ش ــارد توم میلی
ــه دهــه فجــر و چهــل و ســومین ســالگرد  ــام الل ــا تبریــک ای محمــد ســلیمانی ب
پیــروزی انقــالب اســالمی گفــت: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان از ابتــدای 
پیــروزی انقــالب هم راســتا بــا ســایر شــرکت های موفــق، در حوزه هــای 
ــری از  گوناگــون همچــون توســعه شــبکه، اصــالح و بهســازی شــبکه، بهــره گی
ــرد  ــات عملک ــت خدم ــاء کیفی ــتای ارتق ــزاری در راس ــرم اف ــاخت های ن زیرس

ــته اســت. ــرای مشــترکان داش ــدار ب ــن و پای ــرق مطمئ ــن ب ــی در تامی موفق
او مــی گوید:طــی ســال جــاری اقدامــات مطلوبــی در زمینــه توســعه و بهســازی 
ــا  ــن آن ه ــه از مهمتری ــه ک ــورت گرفت ــتان ص ــمال اس ــرق ش ــع ب ــبکه توزی ش
می تــوان بــه تبدیــل قریــب بــه ۲۰۰ کیلومتــر شــبکه ســیمی بــه کابــل 
خودنگهــدار، اجــرای کامــل طــرح بهارســتان در بیــش از ۲۳۰ روســتا بــا هــدف 
اصــالح کامــل تجهیــزات شــبکه،برق رســانی کامــل بــه تمــام روســتا های بــاالی 
۵ خانــوار اســتان، اســتاندارد ســازی ولتــاژ تحویلــی بــه مشــترکان اشــاره کــرد.
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــر اش ــه فج ــبت ده ــه مناس ــرکت ب ــن ش ــای ای ــه پروژه ه او ب
امســال ۳۹ پــروژه در شــمال اســتان بااعتبــاری بالــغ بــر ۲۴۶ میلیــارد تومــان در 

دهــه فجــر افتتــاح و کلنــگ زنــی خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان از کلنــگ زنــی 
ــن  ــر داد و گفت:ای ــان خب ــهر کرم ــد ش ــه آرامســتان جدی ــانی ب ــرق رس ــرح ب ط
ــا  ــه ب ــق تفاهــم نام ــال از طری ــر ۲۰هــزار میلیــون ری ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب پ

ــد شــد. ــرا خواه ــتانداری اج اس

امــام جمعــه جیرفــت در جنــوب اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه دانش آموزان 
و دانشــجویان نیــز در پیــروزی انقــالب اســالمی نقش آفرینــی مهمی داشــتند 
ــد  ــه دوم انقــالب بای ــژه در چل ــه دارد و بوی ــان ادام ــن نقــش همچن گفــت: ای

ــم. آن را دریابی
ــاز  ــالروز ورود تاریخ س ــت س ــن گرامیداش ــارم در آیی ــم ت ــالم میث حجت االس
ــت:  ــار داش ــر اظه ــه فج ــه ده ــام الل ــاز ای ــی)ره( و آغ ــام خمین ــرت ام حض
ــام  ــت ام ــجویان در نهض ــوزان و دانش ــش آم ــی دان ــش آفرین ــطه نق ــه واس ب
ــل  ــه نس ــق ب ــه متعل ــده ک ــت ش ــالب ثب ــم انق ــی)ره( ۲ روز در تقوی خمین

ــت. ــوان اس ــوان و نوج ج
ــن ۲  ــاک ای ــات پ ــروش و احساس ــرت، خ ــزود: بصی ــت اف ــه جیرف ــام جمع ام
قشــر جامعــه باعــث تحــرک ســایر اقشــار و بــه حرکــت در آمــدن آنــان شــد.

او ادامــه داد: دانــش آمــوزان و دانشــجویان عامــل تحــرک جامعــه هســتند و 
در چلــه دوم نیــز بایــد نقــش موثــر خــود را ایفــا کننــد.

ــع  ــه و مرج ــت فقی ــلیت رحل ــن تس ــن ضم ــارم همچنی ــالم ت ــت االس حج
عالیقــدر حضــرت آیــت اللــه صافــی گلپایگانــی گفــت: ایــن رحلــت ضایعــه ای 

ــه اســت. ــای علمی ــژه حــوزه ه ــه بوی ــرای جامع ــزرگ ب ب

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مدیر مالی
شرایط احراز

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

رشته تحصیلی حسابداری
دارای سابقه کار در امور حسابداری و مالی

آشنا به نرم افزارهای آفیس
آشنا به امور مالیاتی و حقوقی و دارایی

متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 
نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس
موبایل ۰99۰5۰9695۷
واتساپ ۰99۰5۰9695۷

نهاده های  ای  موقعیت شغلی: کارشناس فروش منطقه 
کشاورزی

شرایط احراز
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
3 تا 5 سال سابقه مرتبط با فروش نهاده های کشاورزی

دارای وسیله نقلیه، کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی 
رشته کشاورزی

متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 
نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس
واتساپ ۰912۰۰6893۴

موقعیت شغلی:تکنسین فنی خدمات مشتریان
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
جهت نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش

تحصیالت: حداقل فوق دیپلم رشته های فنی )عمران -برق 
-مکانیک(

دستمزد بر اساس کارکرد مطابق آیین نامه و دستورالعمل ها 
پس ارائه گزارش ها و تایید اقدامات صورت گرفته می باشد.

حوزه فعالیت: محل نصب باسکول  و سیستم های توزین 
مشتریان در شهر محل اقامت تا شعاع اعزام به ماموریت 

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

استخدامشرکتفردایراناستخدامبنیزنهادهایرانیانیكشرکتمعتبر

خبر

مدیرکل امور اقتصادی استان کرمان از 
اجرای طرح حذف ضامن برای دریافت 
تسهیالت بانکی و کاهش فرآیندهای اخذ 

وام و تسهیالت بانکی در کرمان خبر داد.
صادق سلطانی نژاد با اشاره به جزئیات 
اجرای طرح حذف ضامن برای دریافت 
تسهیالت بانکی و بخشنامه های جدیدی 
که در راستای کاهش فرآیندهای اخذ وام 
و تسهیالت بانکی و تسهیل این روند اظهار 
داشت: با توجه به دستور رئیس جمهور و 
تاکید وزیر امور اقتصاد و دارایی اجری این 
طرح با هدف ارائه راهکارهای مناسب برای 
اصالح شبکه بانکی، تسریع و تحول نظام 

بانکی به نفع مردم آغاز شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان 
کرمان هدف از اجرای این طرح را حذف 
ضامن از تسهیالتی عنوان کرد که تاکنون 
در شبکه بانکی کشور پرداخت می شده 
گفت: یکی از محورهای اساسی تحول 
برای  وام خرد  بانکی، سهولت  نظام 

مشتریان خوش حساب است.
او با بیان اینکه در گام اول اجرای این 
طرح، شاغلین، بازنشستگان و مستمری 
بگیران بخش دولتی، نهادهای عمومی و 
غیر دولتی و همه کارکنان حقوق بگیر 
شرکت های بخش خصوصی که در شعب 

بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد 
حساب دارند را شامل می شود افزود: با 
این روش این افراد می توانند تا مبلغ ۵۰ 
میلیون تومان با نامه کسر از حقوق و از 
۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را با نامه کسر 
از حقوق و ارائه یک فقره چک یا سفته، 

تسهیالت خود را دریافت کنند.
سلطانی نژاد افزود: انتظار می رود در 
گام های بعدی اجرای این طرح که طرح 
تحول نظام بانکی به نفع مردم است و با 
تکمیل چرخه اعتبار سنجی همه آحاد 
جامعه و شاغالن مشاغل آزاد نیز بتوانند از 

این مزایای آن استفاده کنند.

او با بیان اینکه توصیه ما به همکارانمان 
در شبکه بانکی کشور این است که نهایت 
مساعدت و همکاری را با متقاضیان داشته 
باشند گفت: اگر متقاضیان نیز اعتراضی 
به روند اجرای این طرح داشته باشند، 
همکاری ما در اداره امور اقتصادی و 
دارایی استان اعتراضات را پیگیری کرده 

و نتیجه را به مردم اعالم می کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان 
کرمان با اشاره به اینکه اجرای این 
بتدای همین  مصوبه به تازگی و از ا
هفته آغاز شده و وزارت اقتصاد به جد 
پیگیر اجرا شدن آن است بیان کرد: 
بخشنامه های مدیران عامل بانک ها در 
حال ابالغ است و بانک هایی که این ابالغ 
را دریافت کردند از امروز می توانند این 

بخشنامه را اجرا کنند.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت: با استفاده از توان نیروی 
انسانی سنسور آناالیزر so۲ ایستگاه پایش هوای میدان مشتاق مجددا 
راه اندازی شد.مرجان شاکری گفت: سنسور آناالیزر so۲ ایستگاه مشتاق 
که به دلیل مشکالت فنی از مدار خارج شده بود با بهره گیری از ظرفیت و 

توان نیروی انسانی اداره کل مجددا نصب و راه اندازی شد.
به گفته او پارامتر so۲ یکی از مهمترین گاز های آالینده به خصوص در 

مراکز پر تردد شهری است که اثر مستقیم بر سالمت مردم دارد.
در ادامه مهرانگیز حیدریان، کارشناس مسئول اداره پایش حفاظت 
محیط زیست استان کرمان گفت: خرید سنسور  آناالیزر so۲ اعتباری 
بالغ بر۵ هزار میلیون ریال داشت که با همت کارشناسان صرفه جویی 

قابل توجهی را برای اداره کل به ارمغان آورد.
حیدریان می گوید: در حال حاضر اطالعات این ایستگاه در سامانه پایش 

کیفی هوای کشور موجود است.

 جزئیات اجرای طرح حذف ضامن برای دریافت تسهیالت بانکی 
در استان کرمان اعالم شد

ایستگاه پایش هوای میدان مشتاق
 مجددا راه اندازی شد


