
در کارگروه رفع موانع تولید جنوب کرمان بررسی شد

تعیین تکلیف ۱۲۲ فقره 
از زمین های شهرک صنعتی 
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در افزایش سهم مالیات  در استان دخالتی نداریم 
 کاغذ وطن در مصاحبه اختصاصی با مدیر کل جدید امور مالیاتی به بررسی دالیل افزایش مالیات در استان و سهم هر بخش پرداخته است

مدیرکل مالیاتی استان کرمان در گفت وگو با کاغذ وطن:

پوستر جشنواره ساالنه 
سرو نگار رونمایی شد

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: متقاضیان 5 تا  18سال واکسن 
کرونا برای ایجاد ایمنی در بدنشان دو دز واکسن را تزریق کنند و نیازی 

به دریافت دز سوم ندارند.

متقاضیان 5 تا  18سال 
نیازی به دریافت دز سوم 

واکسن کرونا  ندارند

ره ساالنه سرو نگار با محوریت معرفی مشاهیر  پوستر جشنوا
فرهنگی،هنری، مذهبی و آثار معماری ،تاریخی، فرهنگی و هنری 

استان کرمان در بخش های مختلف، هر ساله در هفته گرافیک برگزار می شود رونمایی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، در این مراسم بیان کرد:این رویداد ظرفیت 
باالیی در حوزه هنرهای تجسمی و گرافیک دارد و قرار است از این ظرفیت برای معرفی 
مفاخر و مشاهیر فرهنگ، هنری، دینی و غیره استفاده شود؛ همچنین ظرفیت این را دارد 

که در شورای سیاست گذاری مطرح شده و معضالت در قالب هنر مطرح شود.
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  ســال چهــارم       شــماره پیاپــی 1177       چهارشــنبه 27  بهمــن 1400       8 صفحــه           قیمــت 500 تومــان

دولت تکلیف طرح انتقال آب دولت تکلیف طرح انتقال آب 
را روشن نمی کندرا روشن نمی کند

2

پوستر جشنواره ساالنه سرو نگار رونمایی شد

در نشست عمومی شورای شهر کرمان مطرح شد:

بازارچه خوداشتغالی پارک مطهری 
تعیین تکلیف می شود

هیئت ورزش روستایی کرمان 
در جمع برترین های کشور

ارسال الیحه بودجه 1۴۰1 به هیئت رئیسه مجلس 

پوستر جشنواره ساالنه سرو نگار با محوریت 
مذهبی  فرهنگی،هنری،  مشاهیر  معرفی 
و آثار معماری ،تاریخی، فرهنگی و هنری 
استان کرمان در بخش های مختلف، هر ساله 
در هفته گرافیک برگزار می شود رونمایی 

شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان، در این مراسم بیان کرد:این رویداد 
ظرفیت باالیی در حوزه هنرهای تجسمی و 
گرافیک دارد و قرار است از این ظرفیت برای 
معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ، هنری، 
دینی و غیره استفاده شود؛ همچنین ظرفیت 
این را دارد که در شورای سیاست گذاری 
مطرح شده و معضالت در قالب هنر مطرح 

شود.
محمدرضا علیزاده،افزود: امیدواریم با همت 
و پشتکار دبیرجشنواره و سایر دستگاه های 
ر این  فرهنگی و اجرایی استان و استمرا
رویداد در سال های آینده شاهد تأثیرگذاری 
آن باشیم واقعا جای این رویداد در کرمان 

خالی بود.
تمام  اخیر  سال های  کرد:در  عنوان  و  ا
رویدادهای فرهنگی و هنری توسط اداره 
ارشاد برگزار می شد و وقت و انرژی زیادی 
می برد. به همین دلیل به تدریج به سمتی 
رفتیم که برگزاری برخی رویدادها را به 

بخش خصوصی بسپاریم.
علیزاده با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی 
برخی  و هنری سه دسته هستند گفت: 
ره تئاتر استان و  رویدادها مانند جشنوا
ره موسیقی نواحی بیشتر بر عهده  جشنوا
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است البته 
همین جشنواره ها نیز کم کم به سمت بخش 

خصوصی رفته است.
برخی رویدادها مانند تئاتر  د: دامه دا و ا ا
ز  ر آسمانی هم پیشنهاداتی بود که ا سردا
طرف جامعه هنری به اداره ارشاد داده شد 
و با همکاری برگزار شد؛ برخی رویدادها هم 
مانند همین جشنواره پیشنهادی از طرف 

یک  موسسه هنری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان اضافه کرد:ما از هر سه رویداد استقبال 
کرده و به عنوان ناظر و حامی در این زمینه 
این  ریم و معتقدیم هر جا که  حضور دا
بخش های غیردولتی حضور پیدا کردند کار 

به بهترین نحو انجام شده است.
در ادامه این نشست محمدرضا هاشمی نژاد، 
دبیر جشنواره بیان کرد:سال ها است که بنده 
عالقه مند بودم تا خدمتی به استان کرمان 
انجام دهم،ما برای کرمان آن چنان تالشی 
انجام ندادیم و کرمان آن طور که باید در 

عرصه ملی شناخته نشده است.

او افزود:بنده وقتی در دانشکده هنرهای زیبا 
درس می خواندم از کرمان تعریف خاصی 
نداشتند و آن جا بود که من متوجه شدم 
ز کرمان عرضه نکردیم به  ما چیز زیادی ا
همین دلیل شروع به جمع کردن اطالعات 
در خصوص هنرمندان کرمان کرده و ساالنه 
گرافیک را راه انداختیم که بسیار هم موثر 

بود.
هاشمی نژاد اظهار کرد:شورای سیاست  این 
ره فرهنگ و  دا ره شامل مدیرکل ا جشنوا
ارشاد اسالمی کرمان و معاون هنری این 
اداره، مدیر عامل موسسه هنرهای تجسمی 
سرو نگار، شهردار کرمان، رئیس مرکز کرمان 
براهیمی حقیقی و استاد  شناسی و استاد ا
ز اساتید برجسته گرافیک  علی خسروی ا

کشور هستند.
او با اشاره به اینکه توجه داشتیم که هیئت 
داوران به نحوی کرمانی باشند که در این امر 
موفق هم شدیم گفت: ساالنه گرافیک در 
بخش های مختلف و با توجه به شخصی که 
برای معرفی انتخاب می شود برگزار می شود؛ 
امسال گرایش جشنواره طراحی پوستر با 

موضوع اشعار خواجوی کرمانی است.
هاشمی نژاد ابراز کرد: این ساالنه به شرط 
ز تجربیات سال های  ر و استفاده ا استمرا
گذشته می تواند موثر باشد و ساالنه پربارتری 

داشته باشیم.
او با اشاره به اینکه ایجاد فرصت مطالعه و 
آموزش از هر جایزه ای مهم تر و ارزشمندتر 
است گفت: این جشنواره تا 20 فروردین ماه 
مهلت ارسال آثار دارد که تا آن زمان اقدام به 
برگزاری کارگاه هایی در فضای مجازی برای 

شرکت کنندگان خواهیم کرد.
د: هدف ما تربیت  دامه دا د ا هاشمی نژا
دانشجویان و سپس هنرمندان قوی برای 

کرمان است.
ز  در این نشست همچنین علی خسروی ا
اساتید برجسته کشوری حوزه گرافیک گفت: 

اگر تمدن جیرفت اولین تمدنی بوده که در 
تاریخ بشریت به شکل مکتوب یا نقش نگاره 
داشته است پس می توان گفت گرافیک 
منطقه جیرفت اولین گرافیک جهان است 
ولین  نیم ادعا کنیم ما کرمانی ها ا و می توا

گرافیست های جهان هم بودیم.
او افزود:همچنین منتظریم یک  موزه فرش 
ما هنوز به جایی  در کرمان درست شود ا
نرسیده است اما در حوزه گرافیک در حال 
ریم بهم ریختگی  میدوا پیشروی است و ا
چشم آزار گرافیک در سطح شهر مردم را 

اذیت نکند.

فتح اهلل مویدی، رئیس کمیسیون خدمات شهری، شورای شهر کرمان از در نشست علنی 
شورای شهر از وضعیت نامناسب بازارچه خوداشتغالی پارک مطهری انتقاد کرد و گفت:» 
سال هاست این بازارچه به نام خود اشتغالی به افراد سپرده شده و تا امروز چندین بار خرید 
و فروش شده اند و هیچ پولی به شهرداری نمی دهند.«در نشست عمومی شورای شهر 
مویدی،عضو شورای شهر کرمان گفت:» در کمیسیون خدمات شهری مصوب شده است 
که تیم حقوقی شهرداری در مدت دو هفته برای وضعیت مالکیت بازارچه خوداشتغالی 
شهرداری واقع در پارک مطهری تصمیم گیری کند.«این عضو شورای شهر کرمان،ادامه 
داد:»این امالک سال های گذشته و در زمان شهرداری مهندس صابری به نام خود اشتغالی 
و به صورت موقت به افراد داده شده است اما دیگر معنای خوداشتغالی ندارد و افراد ادعا 
می کنند که از شهرداری خریداری کردند اما هیچ مدرکی ندارند و ملک متعلق به شهرداری 
است و سال هاست که کرایه هم نمی پردازند.«حسین چناریان،عضو دیگر شورای شهر نیز 
در این خصوص اضافه کرد:»وضعیت نامناسب این بازارچه در شان شهرداری نیست و گاها 

مشاهده می شود که در دکه ها مواد مخدر خرید و فروش می شود.«

کاغذ وطن - پیش بینی دریافت مالیات استان در سال 1401 به یک باره دو برابر شده. میزانی که 
با تولید صورت گرفته در استان همخوانی ندارد و مشخص نیست که دقیقا کدام بخش اقتصاد باید 
زیر بار آن رود. متولیان اجرای این دستور اما مدعی اند که نقشی در این مالیات ستانی ندارند. حمید 

زینل پور،  مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان که یک ماهی است به این سمت منصوب شده به »کاغذ 
وطن« می گوید:»دست استان یا اداره امور مالیاتی نیست که عددی را تعیین کند و یا اظهارنظری 
این  ارائه می کند مدعی  اداره  این  از  او  باشد.« توصیفی که  استان داشته  مالیات  در خصوص 

نکته است که اداره کل مالیات استان صرفا نقش مجری سازمان مرکزی را دارد، اما باز هم این سوال 
 بی پاسخ است که چرا میزان مالیات ستانی از استان حتی از رقم تکلیف شده هم بیشتر بوده است!

 در این گفت وگو که در دفتر کار مدیرکل مالیات انجام شد به سهم مالیات هر بخش اشاره شد. 

طبق ارزیابی فدراسیون، حوزه بانوان هیئت ورزش روستایی استان کرمان، رتبه برتر 
کشور را در اجرای برنامه های فصل پاییز به خود اختصاص داد.

عذرا ریاحی، نایب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان 
کرمان گفت: خوشبختانه با پیگیری هیئت های شهرستانی، به ویژه نواب رئیس بانوان، 

استان کرمان توانست رتبه برتر کشور را به خود اختصاص دهد.
او می گوید: با رویکرد جدید فدراسیون، نگاه ویژه ای به ورزش بانوان روستایی شده 

است که همکارانم در سراسر استان به بهترین نحو در این زمینه خدمت می کنند.
به گفته ریاحی، ارسال عملکرد در زمان خواسته شده، برگزاری جشنواره و مسابقه به 

مناسبت های مختلف، انجام طرح های ملی و... از جمله مالک ارزیابی انجام شده بود.
او می گوید: بانوان به عنوان قشر عظیم روستایی در سال های اخیر نقش پررنگی در 
عرصه ورزش داشتند.نایب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی 
استان کرمان گفت: بدون شک خانه های ورزش روستایی بستر مناسبی برای فعالیت 
بانوان ایجاد کردند، که امیدواریم افزایش آن ها در دستور کار وزارت ورزش و جوانان و 

فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی قرار گیرد.

محمدرضـا میرتاج الدینـی عضو کمیسـیون تلفیق 
بودجـه مجلـس شـورای اسـالمی از ارسـال الیحه 
بودجـه 1401 بـه هیئـت رئیسـه مجلس شـورای 

اسـالمی توسـط این کمیسـیون خبـر داد.
محمدرضـا میرتـاج الدینـی گفـت: علـت تاخیـر 
در ارسـال الیحـه بودجـه بـه هیئـت رئیسـه 

مجلـس ویراسـتاری بودجه توسـط هیئت رئیسـه 
کمیسـیون تلفیـق بـود. از ایـن رو بعـد از اتمـام 
ویراسـتاری الیحـه در سـامانه مجلـس بارگـذاری 

شـده اسـت.
عضـو کمیسـیون تلفیق بودجـه افـزود: نمایندگان 
مجلس تـا 30 بهمن فرصـت دارند تـا الیحه بودجه 

را بررسـی کننـد و پیشـنهادات خـود را در سـامانه 
نمایندگـی ثبـت کننـد سـپس بررسـی الیحـه 
بودجه در روز یکشـنبه 1 اسـفند آغاز خواهد شـد.

میرتـاج الدینـی تصریـح کـرد: طبـق آئیـن نامـه 
داخلـی بررسـی الیحه بودجـه در صحـن علنی 20 
روزه اسـت که احتمـال دارد شـیفت هـای مجلس 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 نگرانی هلیل نشینان از طرح انتقال آب ادامه دارد

آگهی مزایده عمومی

زمان انتشار در سایت : 1400/11/18 ساعت 10:00 تا تاریخ 1400/12/11 
مهلت  بازدید: 11/18 /1400 ساعت 10:00  لغایت  1400/11/28     

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/11/28 تا ساعت 12:00   
مهلت ارائه پیشنهاد: 1400/11/18 ساعت 10:00 تا تاریخ 1400/12/11 

زمان بازگشایی : 1400/12/12                   
زمان اعالم به برنده : 1400/12/14

•در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

شهرداری محی آباد در نظر دارد 5 قطعه زمین مسکونی با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

. برساند  بفروش   www.setadiran.ir آدرس  به   ) )ستاد  دولت 

نوبت دوم

فروش 5 قطعه زمین مسکونی )14002788815(

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

140/ج1400/3
تکمیل عملیات باند دوم محور بلوک - 

فاریاب )قطعه اول از میدان خروجی شهر 
بلوک تا ورودی روستای حیدرآباد()تجدید2(

7،298،000،000
ضمانت نامه بانکی 

)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد(

169،871،504،164
فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 
و فهرست بهای تجمیعی

نوبت اول

-   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/11/29 تا تاریخ 1400/12/05.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 1400/12/23.
o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1400/12/24.

o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار در کارگاه 
 کابینت و دکور سازی با آموزش نیازمندیم .
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 رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرمان 
خطاب به رییس دادگستری:

تکلیف پرونده 3۰ ساله 
شهرداری  را مشخص کنید

کوثر نمک شناس- رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرمان 
در نشست شورای شهر با اشــاره به پرونده ی قضایی بین شهرداری 
کرمان و »بتن علی بابا« که 30 سال از عمرش می گذرد، گفت:»در 
ماجرای این بدهی تا به حال از حساب شهرداری 50 میلیارد برداشت 

شده است.«
محمد امینی زاده در خطــاب به قوه قضاییه گفــت:از قوه قضاییه 
می خواهم تکلیف را مشــخص کنند، زیرا هنوز مشــخص نیست 
شهرداری چه مقدار بدهکار است و هر کسی که حقوق خوانده باشد از 

وضعیت رسیدگی به این پرونده متعجب خواهد شد.«
امینی زاده در خصوص تفاهم نامه این تهاتر گفت:» یک توافقنامه  ۶ 

خطی مبهم باعث بروز این مشکالت شده است.«
پیش از این شــهردار کرمان بارها در مورد ایــن پرونده حقوقی در 
صفحه شخصی  اینســتاگرامش مطالبی را منتشر کرده بود و گفته 
بود:شهرداری کرمان درگیر پرونده های پیچیده ی حقوقی 30 ساله 
است.پیش  از این شعرباف در گفت وگو با کاغذوطن با اشاره به اینکه 
شــهرداری کرمان ۹00 پرونده حقوقی دارد، در توضیح این پرونده 
کهنه ی 30 ساله گفته بود: »این پرونده یک تهاتر ساده، مربوط به 
اراضی میدان کربال بوده که بخاطر آزادسازی میدان کربال، شهرداری 
کرمان از یک واحد صنعتی بخشی از زمین میدان کربال را می گیرد و 
در ازای آن چند قطعه زمین که آن زمان داخل محدوده شهر نبوده را 
می دهد و چون زمین ها در محدوده شهر نبودند، معامله تمام نشده 
و فرد هم یا عامدانه یا غیر عامدانه، که بنده فکر می کنم عامدانه بوده 
است، در طول این مدت مراجعه نکرده و هرچند وقت یکبار بخشی از 
این بدهی را به قیمت روز از شهرداری گرفته، امروز کار به جایی رسیده 

که حساب های شهرداری مسدود می شود.«

بانک اطالعاتی سارقین استان 
کرمان تدوین می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان 
با اشاره به اینکه سرقت در صدر جرایم کشور است، گفت: بزودی بانک 

اطالعاتی مجرمین و سارقین استان کرمان تدوین خواهد شد.
سید مهدی قویدل در جلسه تهیه بانک اطالعاتی سارقین استان کرمان 
بیان کرد:بنا داریم پنج جرم از جرایم اولویتی استان را در دستور کار قرار 

داده و در این خصوص اقدامات تحلیلی، تحقیقی و اجرایی انجام دهیم.
او با اشاره به لزوم تهیه بانک اطالعاتی از مجرمین استان،تصریح کرد:با تهیه 
بانک اطالعاتی می توان طبق آمار؛ نتیجه گیری، تحلیل و رصد موضوعات 
را انجام داده و بدنبال آن به اجرای برنامه های پیشگیرانه در کوتاه مدت 
و درازمدت پرداخت.قویدل تاکید کرد:با عنایت به رویکرد معاون جدید 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر انجام اقدامات 
اثرگذار و زودبازده که مسئول سازی اجتماعی را در پی دارند و همچنین 
با توجه به اینکه اولویت اول کشور سرقت است، در این راستا نخستین 
اقدام ما تهیه بانک اطالعاتی سارقین استان کرمان خواهد بود.این مقام 
قضایی سپس به اجرای موفق طرح پیشگیری از سرقت پسته و محصوالت 
کشاورزی در استان کرمان نیز اشاره و یادآوری کرد:خوشبختانه این طرح 
با موفقیت حداکثری در استان انجام و به الگویی در کشور تبدیل شده است، 
بطوریکه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار 
اجرایی شدن این طرح به صورت عمومی در کل کشور هستند.قویدل در 
ادامه احساس ناامنی و بسیاری مشکالت دیگر را از پیامدهای منفی ازدیاد 
سرقت بیان کرد و افزود: باید اجرای راهکارهای پیشگیری از سرقت در 

دستور کار همه دستگاه های ذیربط قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان 
اظهار داشت:در تهیه بانک اطالعاتی سارقین؛ مسئله فراوانی و نوع 
جرم، چگونگی ارتکاب جرم، مشخصات شناسنامه ای افراد، وضعیت تاهل 
آنها، بومی یا غیر بومی بودن، حاشیه نشین یا شهرنشین بودن سارق،فرزند 
طالق بودن،نوع سرقت به صورت باندی یا غیر بندی بودن، موردی یا مستمر 
بودن سرقت، سابقه کیفری افراد و…  مورد نظر قرار خواهد گرفت.او تاکید 
کرد:حداکثر ظرف یک ماه آینده بایستی بانک اطالعاتی سارقین و مجرمین 
استان تهیه و از این ظرفیت به صورت کاربردی جهت کاهش سرقت ها 
استفاده شود،ضمن اینکه در کنار پیشگیری های وضعی، امنیتی، انتظامی 
به سایر ابعاد پیشگیری نیز توجه داشته باشیم و به نوعی بر مسئول سازی، 
مطالبه گری و نظارت بر حذف مولفه های جرم تمرکز کنیم تا موارد به 

نتیجه مطلوب رسیده و مشکالت بدون تعارف مطرح و پیگیری شود.
قویدل رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان کرمان را تعاملی و عالقمند به استفاده از همکاری و مشارکت 
شهرستان ها عنوان و بیان کرد: در این طرح با همکاری همه دستگاه های 
مربوطه در مرکز استان و شهرستان ها در نهایت به صورت کاماًل شفاف 
و منسجم افراد سارق شناسایی و رهگیری شده و سطح امنیت و میزان 

رضایتمندی مردم نیز ارتقاء خواهد یافت.

 رئیس پلیس فتا رفسنجان گفت: ۳ متهم که با 
تهیه دستگاه اسکیمر، بیش از ۷۰۰ میلیون ریال 
از حساب مشتریان خود برداشت کرده بودند،در 

کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر شدند. 
سرگرد علی بازماندگان گفت:در پی مراجعه چند نفر به پلیس فتا 
رفسنجان و طرح شکایاتی مبنی بر برداشت غیرمجاز اینترنتی 
از حسابشان،موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار 

گرفت.
او می گوید:در این رابطه با بررسی ها و اقدامات تخصصی ماموران 
پلیس فتا مشخص شد چند نفر با تهیه یک دستگاه اسکیمر و 
مخفی سازی آن در پیشخوان یک کافه در شهر رفسنجان، هنگام 
دریافت وجه از مشتریان با گرفتن کارت و رمز آن ها اقدام به کپی 
برداری از کارت ها کرده و در ادامه براساس اطالعات این کارت ها، 
اقدام به برداشت وجه از حساب آنان به صورت خرید اینترنتی طال 
و گوشی همراه می کنند.رئیس پلیس فتا شهرستان رفسنجان 
گفت:در این رابطه به رغم شگرد های خاصی که این افراد 
هنگام انجام خرید های اینترنتی به کار بسته بودند تا شناسایی 
نشوند، ماموران پلیس فتا موفق شدند، ۳ متهم مرتبط با این 
کالهبرداری ها را شناسایی و آنان را کمتر از ۷۲ ساعت از شروع 

کالهبرداری های خود دستگیر کنند.
به گفته او در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک دستگاه اسکیمر، 
۱۲ عدد کارت بانکی خام و همچنین اقالمی دیگر از جمله ۲ 
دست سرویس طال، ۵ دستگاه گوشی همراه و یک دستگاه لپ 

تاپ کشف شد.
 سرگرد بازماندگان می گوید:این ۳ متهم در تحقیقات به عمل 
آمده به برداشت بیش از ۷۰۰ میلیون ریال از حساب شهروندان به 
همین شیوه اعتراف کردند که خوشبختانه با ورود سریع پلیس فتا 
به این مورد از وقوع کالهبرداری و برداشت های غیر مجاز دیگری 

که این باند به دنبال انجام آن ها بودند، پیشگیری شد.
او می گوید: در رابطه با این کالهبرداری، پرونده تشکیل شد 
و متهمان به مراجع قضایی  معرفی شدند. رئیس پلیس فتا 
شهرستان رفسنجان می گوید: اسکیمر ها دستگاه هایی 
ساختگی و شبیه دستگاه های pos هستند که از کارت های 
بانکی کپی برداری می کنند که در این خصوص از شهروندان 
می خواهیم ضمن خودداری از ارائه رمز ها به دیگران،هنگام خرید 
از دستگاه های pos،خودشان رمز را وارد کرده و هیچ گاه رمز کارت 

خود را بر روی کارت بانکی یادداشت نکنند.  

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان گفت: متقاضیان 5 تا  18سال واکسن 
کرونا برای ایجاد ایمنی در بدنشان دو دز واکسن را تزریق 

کنند و نیازی به دریافت دز سوم ندارند.
دکتر نژاد قادری درباره واکسیناسیون افراد زیر 18 سال در 
رفسنجان گفت:برای سنین 5 تا 12 ساله  مجوز تزریق واکسن 
صادر شده و تاکنون در شهرستان رفسنجان بیش از 3هزار 

کودک بین 5 تا 12 ساله واکسن را دریافت کردند.
نژادقادری درباره واکسن های مناسب گروه سنی زیر 18سال 
گفت:واکسن های پاستوکووک و سینوفارم مختص گروه های 
سنی زیر 18ساله است که واکسن سینوفارم در کلیه مراکز 
بهداشتی شهری و روستایی رفسنجان موجود است و در شهر 
رفسنجان برای دریافت واکسن پاستوکووک می توان به پایگاه 
تجمیعی واکسیناسیون شهید "حسن رمضانی " مراجعه کرد.

نژادقادری نسبت به سهل انگاری برخی افراد در عدم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی هشدار داد و گفت:به هیچ 
عنوان نباید اُمیکرون را دست کم گرفت و تمامی افرادی 
که هم اکنون در آی. سی. یو رفسنجان بعلت کرونا  بستری 

میباشند، مبتال به سویه اُمیکرون هستند.
او تأکید کرد:اجتناب از دورهمی ها، واکسیناسیون،تهویه 
مناسب، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

در جلوگیری از ابتال به اُمیکرون موثر است.
او افزود:این بیماری شاید چندین سال با ما باشد پس بهتر 
است دستورالعمل  های بهداشتی را به منظور حفظ سالمتی 

خود و دیگران رعایت کنیم.

 کمتر از ۷2 ساعت صورت گرفت؛
دستگیری باند برداشت 

اسکیمری از حساب شهروندان 
در رفسنجان

متقاضیان 5 تا  18سال 
نیازی به دریافت دز سوم 

واکسن کرونا ندارند

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

در 18 روز معامالتی بهمن ماه تنها در یک 
روز شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم 
و در 17 روز کاری دیگــر نیــز نقدینگی 
حقیقی از بازار خارج شد.  روز دوشنبه 25 
بهمن ماه دوازدهمین روز متوالی خروج 
پول حقیقی از بــورس تهران بود. آخرین 
روزی که معامــالت بازار ســهام با ورود 
نقدینگی حقیقی همراه بود به نُهم بهمن 
مــاه برمی گــردد. در 18 روز کاری اخیر 
تنها یک روز معامالت بازار سهام با ورود 
پول حقیقی همراه بوده اســت. مجموع 
تغییر مالکیــت حقیقی به حقوقی در 18 
روز کاری بهمن ماه 7 هزار و 74 میلیارد 
تومان بود. به عبارت دیگر به طور میانگین 
روزانه 3۹3 میلیــارد تومان پول حقیقی 
از بازار ســهام خارج شده است که نسبت 
به خروج روزانه 2۹3 میلیارد تومان پول 
حقیقی در دی ماه افزایش 34 درصدی را 

نشان می دهد. 
بیشــترین رقم خروج پول حقیقی ماه به 
روز یکشنبه 17 بهمن ماه برمی گردد که 
ارزش تغییر مالکیــت حقیقی به حقوقی 
بازار سهام هزار و 40۹ میلیارد تومان بود.  
در 18 روز معامالتی بهمن ماه در 14 روز 
شاهد ورود پول حقیقی به صندوق های با 
درآمد ثابت بودیم. در مجموع این 18 روز، 
هزار و 747 میلیارد تومان پول حقیقی به 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس وارد شده است. به عبارت دیگر 
طور میانگین روزانه ۹7 میلیارد تومان پول 
حقیقی به این صندوق ها وارد شده است 
که نسبت به دی ماه رشــد 24 درصدی 

داشته است.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق 
و دستمزد کارگران باید روی پایه مزد آنها 
صورت گیرد، گفت: پیشنهاد ترمیم دستمزد 
کارگران در شش ماهه دوم سال اتفاق نمی 

افتاد.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
سال گذشته کار شورای عالی کار حداقل 
دستمزد را 3۹.5 درصد و باالتر از نرخ تورم 
تصویب کرد لذا با توجه به آنکه در قانون نیز بر 
حداقل مزد تاکید شده است باید پایه حقوق 

افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بن خوار و حق اوالد و حق 
مسکن مباحث جانبی مزد است و برخی 
کارگاهها همین مزایا را به کارگر نمی دهند؛ 
بنابراین افزایشی که صورت می گیرد اول 
باید روی پایه مزد کارگران اعمال شود و در 
کنار آن درصدی هم به مزایای جانبی مزد 
مثل حق مسکن و خواربار اضافه شود تا به 
کم کردن مشکالت و هزینه های خانوارهای 

کارگری کمک شود.
این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد ترمیم 
حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز ابراز 
عقیده کرد و گفت:  کسانی که از ترمیم حقوق 
و دستمزد در نیمه دوم سال سخن می گویند 
باید بدانند این موضوع در کشور ما اتفاق 
نمی افتد چرا که در چند سال گذشته نیز این 

پیشنهاد مطرح شد و دولتها زیربار نرفتند.
چمنی افزود: البته ممکن است در شرایط 
حاضر واقع بینانه به این قضیه نگاه شود ولی به 
طور کلی در کشور ما چنین پیشنهادی عملی 
نمی شود و اینکه بخواهیم توافق کنیم در 
نیمه دوم سال افزایش مجدد برای دستمزد 

داشته باشیم، اتفاق نخواهد افتاد.

بررسی ها حاکی از آن است که شاخص تولید صنعتی شرکت های 
بورسی در دی ماه امسال برای بار سوم منفی شده و رشد منفی 
ادامه دار شاخص تولید صنعت دارویی در ماه های اخیر نیز با کاهش 
موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است که می توان دلیل 
آن را محدودیتی از طرف عرضه )مانند کمبود مواد اولیه وارداتی( 

دانست. 
به گزارش ایسنا، پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ماهانه وضعیت 
تولید شرکت های صنعتی از ابعادی مختلفی چون شاخص تولید 
صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار، محدودیت مالی و رشد 
صنعت، سودآوری و ... بررسی می کند  که طبق آن شاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورسی در دی ماه امسال برای سومین ماه 
متوالی در بازه منفی یک تا صفر قرار گرفت و رقم منفی ۰٫۴ درصد 

را ثبت کرد. 
 در بخش دیگری از این گزارش، پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که 
تغییرات در موجودی انبار محصوالت، عالوه بر اینکه تحلیل بهتری 
از علت تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه می دهد، چون شاهدی 
از وضعیت بازار و تقاضا نیز ارائه می کند تا از این طریق بتوان به 
پیش بینی روند آتی تولید  پرداخت، به سراغ تحلیل موجودی انبار 

شرکت های صنعتی رفته است. 
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که در دی ماه نیز 
شاخص موجودی انبار افزایش در متوسط موجودی انبار درسطح 

کل صنعت را نشان می دهد.
به عبارت دیگر، میزان کاهش تولید در صنعت کمتر از میزان 
کاهش در فروش بوده است و این روند در موجودی انبار می تواند 

نشان دهنده تضعیف تولید صنعتی در ماه های آتی باشد. 
صنعت محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی در سه ماه اخیر 
افزایش در موجودی انبار داشته اند و با توجه به رشد منفی تولید 
در این صنایع در ماه های اخیر می توان گفت که تقاضا برای این 

صنعت کاهش قابل توجهی داشته است.
یکی از صنایعی که در دوره های اخیر بیشترین تغییر را در 
موجودی انبار دارد، صنعت خودروسازی است که این صنعت از 
مرداد تا اسفند سال ۱۳۹۹ به طور متوسط در هر ماه ۱۲٫۸ درصد 
به موجودی انبار خود اضافه کرد اما از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ 
به بعد در بیشتر ماه ها )به جز خردادماه و آذرماه( موجودی انبار این 
صنعت کاهش داشته است. به طوری که از اردیبهشت تا دی ماه 
به طور متوسط به میزان ۶ درصد از تولید این صنعت از موجودی 

انبار در این صنعت کاسته شده است.

چرا تولید و موجودی انبار 
داروسازان کم شد؟ 

خروج ۷ هزار میلیارد
 تومان پول حقیقی 

از بازار سهام

پایه حقوق کارگران
 باید باال برود

با وجود هشدارهایی که در رابطه با افزایش قاچاق سیگار در پی افزایش 
بیش از ۸۰۰ درصدی مالیات سیگار داده شده، کمیسیون تلفیق مجلس 
تصویب کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان 
بین المللی برند، ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان به عنوان 
عوارض اضافه شود.به گزارش ایسنا، از دی ماه امسال مقرر شده بود مالیات 
سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال 
پنج درصد به آن اضافه شود که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس 
مالیات سیگار تعیین شده بود. اما اخیرا کمیسیون تلفیق برای هر کارتن 
سیگار تولید داخل دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در هر کارتن سیگار 
خارجی سه میلیون تومان مالیات نخی پیش بینی کرد که ۸۲۰ درصد 
نسبت به مالیات نخی سال جاری سیگار افزایش را نشان می دهد. حاال 
گزارش ها حاکی از تصویب این بند در گزارش کمیسیون تلفیق الیحه 

بودجه سال ۱۴۰۱ است.

پافشاری مجلس 
بر افزایش مالیات سیگار 

   

انتقال آب هلیـل رود به شـمال اسـتان کرمان 
مدتی اسـت دغدغـه فکری مـردم جنـوب این 
اسـتان شـده و اگـر آب رودخانـه منتقل شـود 
شـغل بیش از ۷۰۰ هزار نفر از شهرسـتان های 
جنوبی که از راه کشـاورزی و کشت محصوالت 
مختلف امـرار معـاش می کنند از بیـن می رود.

رودخانـه هلیـل از کوه هـای جیرفـت نزدیـک 
به شهرسـتان بافـت سرچشـمه می گیـرد و به 
چندین شـاخه تقسیم می شـود. ۳۰۰ کیلومتر 
را طی می کند تـا بـه جازموریان منتقل شـود. 
در ابتـدای ایـن رودخانـه ۲ سـد و ۲۴ آب بنـد 
ایجاد کـرده انـد. سـد جدیدی نیـز به نام سـد 
صفا رود و یا سـد شـهیدان امیر تیمـوری روی 
یکـی از سرشـاخه های پـر آب ایـن رودخانـه 
ایجـاد کرده انـد که به صـورت ثقلی ایـن آب را 
از سرشـاخه های هلیل رود به نام آب مشـروب 
بـه کرمـان می خواهنـد منتقـل کننـد، امـا به 
گفتـه برخـی از کارشناسـان در حقیقـت ایـن 
آب برای شـرب نیسـت بلکـه بـرای صنایع آب 
بـر اسـت و سـاختن تفریحگاهـی به نـام »دل 

عالم« اسـت.
ایـن روز هـا بحـث انتقـال آب جنـوب اسـتان 
کرمـان بـه شـمال اسـتان تبدیـل به مشـکلی 
بزرگ برای مـردم این منطقه شـده که چندی 
پیـش بـا تجمـع در جلـوی تونـل انتقـال آب 
اعتراض شان را اعالم کردند. همچنین نماینده 
مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد نیـز اعـالم کـرد با 

کمیته ای که در باره اسـتان با عضویت استاندار 
و مجمـع نماینـدگان اسـتان و نماینـده، ولـی 
فقیه تشـکیل شـده برای بررسـی حل مشـکل 
انتقـال آب مهلـت یـک ماهـه داده ایم کـه اگر 
برطرف نشـود خودمان دسـت بـه کار خواهیم 

شـد.
موضـوع انتقال آب هلیل رود به شـمال اسـتان 
کرمـان مدتـی اسـت دغدغـه فکـری مـردم 
جنـوب ایـن اسـتان شـده و اگـر آب رودخانـه 
منتقـل شـود شـغل بیـش از ۷۰۰ هزار نفـر از 
شهرسـتان های جنوبـی کـه از راه کشـاورزی 
و کشـت محصـوالت مختلـف امـرار معـاش 
می کننـد از بیـن مـی رود و باعث کوچ مـردم و 

حاشـیه نشـینی می شـود.
توقف عملیات انتقال آب از هلیل رود

از سـال ۹۳ پـروژه انتقـال آب از سـد )صفـا 
رود( شهرسـتان رابـر بـه کرمـان و در فاصلـه 
۱۸۰ کیلومتـری جنـوب غـرب مرکـز اسـتان 
شـروع شـد و در ایـن راسـتا تونلـی بـه طـول 
۳۸ کیلومتـر در حـال احـداث بـود تـا منابـع 
آبی اسـتان و مناطـق تابعـه آن را تامیـن کند؛ 
بـا وجـود آنکه کـه بـر اسـاس گمانـه زنی های 
انجام شـده مدت اجـرای ایـن طرح پنج سـال 
اعـالم شـده بـود، امـا از اواسـط سـال ۹۷ ایـن 
عملیـات اجرایـی بـا پیشـرفت فیزیکـی ۷۰ 
درصدی بـا حکـم قضایی تعطیـل شـد و بنا به 
گفته اسـتاندار وقت کرمان، ادامـه فعالیت این 
پـروژه منوط بـه ارائه نظر کارشناسـی رسـمی 

خواهـد بـود.
برخـی از مخالفان مسـئوالن و فعـاالن جنوب 

کرمـان معتقدند که انتقـال آب از سـد صفارود 
زنگ خطر جدی برای تأمین آب کشـاورزی در 
جنوب کرمان اسـت و بنابراین خواسـتار توقف 
طـرح و تضمیـن حقابه بـرای منطقه هسـتند؛ 
چرا کـه مخالفـان ایـن طـرح تأکیـد دارند که 
مهمترین منبـع تامین آب رودخانـه هلیل رود 
در جنـوب اسـتان از کوه های شهرسـتان رابر و 

سـد صفا رود اسـت؛ 
 حال قصه هلیل رود چیست؟ 

ایـن روز هـا نـام رودخانـه هلیـل رود در جنوب 
اسـتان کرمـان بـه واسـطه اخبـاری مبنـی بـر 
انتقـال آب از ایـن رودخانـه بـه شـمال اسـتان 
بسـیار می شـنویم. این رودخانـه با طـول ۳۹۰ 
کیلومتـر به عنـوان بزرگترین رود جنوب شـرق 
ایـران، از بلندی هـای شهرسـتان بافـت، رابـر 
و بحرآسـمان سرچشـمه گرفتـه و بـه تـاالب 
جازموریـان می ریـزد و سـد جیرفت، سـد بافت 
و سـد رابر بر سرشـاخه های این رودخانه بسـته 

شـده اند.
هلیل رود دارای چندین سرشـاخه اصلی اسـت. 
مرتفع تریـن سرشـاخه آن از کوه شـاه در ارتفاع 
۴۴۰۰ متر سرچشـمه می گیـرد؛ طوالنی ترین 
این سرشـاخه ها رودخانه زردشـت یا خراو است 
کـه از بلندی های منطقه ی گوغر در شهرسـتان 
بافت جریـان می یابد و شـاخه هایی نیـز از هنزا 
و بحرآسـمان در ادامه مسـیر به هلیل می ریزند. 
ایـن رودخانـه در انتهای مسـیر به سـد جیرفت 
وارد می شـود و در نیمـه مسـیر خـود بـه 
خشـک رودی تبدیل می شـود تا مزارع جیرفت 

را آبیـاری کنـد.

طرح انتقال آب هلیل رود
موضوع چندین ساله

یک فعال محیط زیسـت درباره طرح انتقال آب 
هلیـل رود به مرکـز اسـتان می گویـد: این طرح 
انتقال آب بحث امروز و دیروز نیسـت بلکه سـال 
هاسـت ایـن موضـوع مـد نظـر مسـئوالن بوده 
اسـت. در دهه هفتاد آگهـی فروش باغشـهر در 
هفت بـاغ همیشـه تبلیغ می شـد. همـان زمان 
وقتی از هیـات مدیـره هفت باغ سـوال شـد که 
آب این طـرح در منطقه کویـری را از کجا تامین 
می کنیـد؟ گفتـه شـد ایـن آب از هلیـل رود 
تامیـن خواهد شـد و مـردم جنوب اسـتان فکر 

نمی کردنـد این طـرح عملی شـود.
فـرود رفعتـی ادامـه داد: هلیـل رود ۲۳۰ 
کیلومتـر از کرمـان فاصلـه دارد و آب آن از رابر 
و بافـت سرچشـمه می گیـرد کـه بـا کرمـان 
۱۵۰ کیلومتـر فاصلـه دارد. در دهـه ۷۰ مردم 
تصورشـان از موضوع انتقـال آب هلیـل رود به 
شهرسـتان کرمان ایـن بود کـه این انتقـال در 
حد حـرف اسـت و عملی نمی شـود، ولـی حاال 
این طرح جنبـه عملیاتی به خود گرفته اسـت.

مـردم جنوب اسـتان کرمـان این روز هـا نگران 
اجـرای طـرح انتقـال آب از سرشـاخه های 
هلیل رود بـه مرکز این اسـتان هسـتند. اهالی 
می گوینـد ایـن طـرح معیشـت و کشـاورزی 
آن هـا را نابـود می کند و هـدف نهایـی مجریان 
در راسـتای طـرح تحـول اقتصـاد اسـتان و 
رسـاندن آب بـه صنایـع اسـت و رفـع مشـکل 
کمبـود آب شـرب مرکز اسـتان تنهـا توجیهی 

بـرای اجرایـی شـدن طرح اسـت.

 دانشجو 

گزارش

یک فعال محیط زیست درباره طرح 
انتقال آب هلیل رود به مرکز استان 
می گوید: این طرح انتقال آب بحث 
امروز و دیروز نیست بلکه سال هاست 
این موضوع مد نظر مسئوالن بوده 
است. در دهه هفتاد آگهی فروش 
“باغشهر” در “هفت باغ” همیشه تبلیغ 
می شد. همان زمان وقتی از هیات 
مدیره هفت باغ سوال شد که آب این 
طرح در منطقه کویری را از کجا تامین 
می کنید؟ گفته شد این آب از هلیل رود 
تامین خواهد شد و مردم جنوب استان 
فکر نمی کردند این طرح عملی شود.

 دولت تکلیف طرح انتقال آب را روشن نمی کند
نگرانی هلیل نشینان از طرح انتقال آب ادامه دارد

جو  
نش

 دا
س:

عک

نمایندگان بخش خصوصی می گویند با وجود آنکه شورای 
گفت و گو در جلسات قبلی مصوباتی را نهایی کرده اما دولت 

نسبت به اجرای آنها اقدام نمی کند.
به گزارش ایسنا، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به 
عنوان یکی از نهادهای مشورتی قوه مجریه در حوزه اقتصاد، 
از سال ها پیش جلساتی را با محوریت بخش خصوصی و با 
ریاست وزیر اقتصاد برگزار کرده و مصوباتی را در این حوزه 
نهایی کرده است.هرچند شورای گفت و گو از نظر شان قانون 
گذاری، امکان نهایی کردن قوانین جدید را ندارد اما با توجه 
به حضور نمایندگان دولت، امکان آن وجود دارد که مصوبات 
این شورا از سوی دولت رسما اجرایی شود. با این وجود به نظر 
می رسد که در جلسات اخیر این شورا مصوباتی نهایی شده که 

دولت اجرای آنها را در دستور کار قرار نداده است.
حسین سالح ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در 
این زمینه گفته است: اجرایی نشدن مصوبه شورا با موضوع 

معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل 
از صادرات در این نشست مطرح و قرار شد رئیس کمیسیون 
اقتصاد مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور بر لزوم اجرای 
این مصوبه تاکید کند. همچنین مقرر شد نامه ای هم از سوی 
دبیرخانه شورای گفت وگو برای وزارت اقتصاد به عنوان 
دستگاه متولی در اجرای مصوبه مذکور ارسال و علت اجرایی 
نشدن آن را پیگیر شود.نایب رئیس اتاق ایران پیگیری مصوبه 
دیگر نشست قبل با موضوع مشکالت سرمایه گذاران و مجریان 
طرح ها در اراضی مشاع زراعی درباره تغییر کاربری و ارائه 
سند شش دانگ مالکیت را موضوع دیگری عنوان کرد که در 
این نشست مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد در این رابطه 
نیز نامه نگاری از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو با وزارت 
راه وشهرسازی به عنوان متولی اجرای این مصوبه صورت 
گیرد و درخواست شود این دستگاه ظرف ۱۰ روز آینده نقطه 
نظرات خود را برای دبیرخانه ارسال کند.بر اساس اظهارات او 

افزایش نرخ عوارض جابه جایی کاال از ۴ به ۹ درصد و تعارض 
بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کاال و قیمت گذاری 
کاالهای اساسی دو موضوع دیگری بودند در این جلسه مطرح 
شد و در نهایت اعضای شورا تصمیم گرفتند درباره افزایش نرخ 
عوارض جابه جایی ظرف ۱۰ روز آینده با تشکیل کمیته ای با 
محوریت وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع را بررسی و نظر 

نهایی را در اختیار اعضای شورا قرار دهند.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، سالح ورزی درباره تعارض 
بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کاال و قیمت گذاری 
کاالهای اساسی نیز گفت: با توجه به اهمیت موضوع و 
مشخص نبودن برخی زوایای امر و میزان درگیر بودن 
سیستم حمل ونقل کشور با پدیده هزینه پشت بارنامه، مقرر 
شد برای تصمیم گیری در این مورد مطالعه کارشناسی به 
همت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و نتیجه آن به 

دبیرخانه اعالم شود.

پزشکی  نظام  سازمان  کل  رییس 
ایران، طی نامه ای به رؤسای نظام 
پزشکی شهرستان ها در رابطه با نسخه 
الکترونیک مواردی را متذکر شد. محمد 
رییس زاده، در نامه ای به رؤسای نظام 
پزشکی شهرستان ها در رابطه با نسخه 
الکترونیک، گفت: در خصوص دو نامه 
اخیر با امضای جمع کثیری از شما 
عزیزان پیرامون نسخه الکترونیک )عدم 
اجرا و نظرسنجی( مطالبی را عنوان 
می کنم. ۱- ایرادات زیرساختی اساسی 
نسخه الکترونیک که توسط شما احصا 
و جمع آوری شده بود، طی مکاتبات 

و جلسات حضوری متعدد به اطالع 
مسؤولین امر رسانده شده و معاون فنی 
و نظارت سازمان نظام پزشکی به جد 

پیگیر موضوع هستند.
۲- طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، در جز )۲( 
و )۵( بند )ک( تبصره ۱۷، سازمان نظام 
پزشکی مکلف به کنترل و پایش نسخ و 
امضای الکترونیک و اصالت پزشکان شده 
است، که علی رغم این وظیفه خطیر 
بودجه و امکاناتی برای این امر اختصاص 

داده نشده بود.
در مواردی، تالش شد که عدم وجود 
امنیت در سامانه های نسخه الکترونیک 

را به عدم اجرای امضای الکترونیک از 
سوی سازمان نظام پزشکی مرتبط سازند 
و با همین استدالل درصدد گرفتن حق 
صدور امضای الکترونیک از سازمان نظام 

پزشکی برآمدند.
از طرفی در جلسات کارشناسی، برای 
تهیه زیرساخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری الزم، مرکز پشتیبانی امضای 
الکترونیک، صدور، تمدید و استفاده از 
توکن امضا، تدارک فضای فیزیکی و 
پرسنل الزم، بودجه ای بالغ بر ۴-۳ برابر 
کل بودجه ساالنه سازمان نظام پزشکی، 

تخمین زده شد.

ــوب  ــد جن ــع تولی ــع موان ــروه رف ــر کارگ دبی
ــن  ــره زمی ــف ۱۲۲ فق ــن تکلی ــان از تعیی کرم
شــهرک های صنعتــی و رفــع مشــکل ۳ واحد 
صنعتــی در جلســه کارگــروه رفع موانــع تولید 

ــر داد. ــان خب جنــوب کرم
ــع  ــع موان ــروه رف ــه کارگ ــن جلس هجدهمی
تولید جنــوب کرمــان با حضــور دکتــر مهرابی 
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری، 
ــت  ــذب و حمای ــر ج ــرکل دفت ــدی مدی نوی
از ســرمایه گذاری اســتانداری، مهنــدس 
مروجــی فــرد رئیــس ســازمان صنعــت، معدن 
ــان و همچنیــن تعدادی  و تجارت جنــوب کرم

از مســئولین و ســرمایه گــذاران در محــل 
ــد. ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس

رئیــس ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت 
ــت:در  ــوص گف ــن خص ــان در ای ــوب کرم جن
ــذار  ــی واگ ــره از اراض ــه ۱۲۲ فق ــه جلس ادام
ــنوات  ــی در س ــای صنعت ــهرک ه ــده در ش ش

ــد. ــف ش ــن تکلی ــته تعیی گذش
ــای  ــال ه ــی در س ــن اراض ــح داد: ای او توضی
گذشــته و از طریــق صــدور مجــوز از ســازمان 
هــای مختلــف از جملــه ســازمان صمــت، 
ســازمان جهــاد کشــاورزی و میــراث فرهنگی 
واگــذار شــده بــود کــه بــه علــت انجام نشــدن 

اقدامــات قابــل قبــول در حــوزه مجــوز صــادر 
شــده، در ایــن جلســه مطــرح و تعییــن تکلیف 

ــد. ش
ــح  ــن تصری ــرد همچنی ــی ف ــدس مروج مهن
ــن  ــوع ای ــی موض ــرح و بررس ــس از ط ــرد: پ ک
ــن  ــره از زمی ــد ۵۰ فق ــرر ش ــا، مق ــن ه زمی
ــد، جهــت  ــداده ان هایــی کــه اقدامــی انجــام ن
واگــذاری بــه طــرح هــای جدیــد، خلــع یــد و 
ــرای مابقــی زمیــن هــا کــه دارای پیشــرفت  ب
ــن  ــذاری زمی ــان واگ ــا زم ــب ب ــای متناس ه
مــی باشــند، بــرای تکمیــل پــروژه هــا مهلــت 

داده شــود.

ــز  ــه نی ــه جلس ــزود: در ادام ــرد اف ــی ف مروج
مشــکالت ۳ طــرح صنعتــی در زمینــه بدهــی 
معــوق بانکــی، مشــکل مالیاتــی و رهــن بانکی 
زمین یــک واحــد صنعتــی بــود مطــرح و برای 

حــل آنهــا مصوباتــی تاییــد شــد.
او تصریــح کرد:ســرمایه گــذاران جنــوب 
کرمانــی کــه اقــدام بــه ســرمایه گــذاری کرده 
و بــا مشــکل مواجــه شــده انــد، بــرای بررســی 
ــه  ــذاری خــود ب ــه مشــکالت ســرمایه گ و ارائ
دبیرخانــه کارگــروه رفــع موانــع تولیــد در 
ــوب  ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س

ــد. ــه نماین ــان مراجع کرم

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران انتقاد جدید بخش خصوصی از عملکرد اقتصادی دولت

نسخه الکترونیکی الزم االجراست
در کارگروه رفع موانع تولید جنوب کرمان بررسی شد

تعیین تکلیف 122 فقره از زمین های شهرک صنعتی 

مدیرکل مالیاتی استان کرمان در گفت وگو با کاغذ وطن:

کاغذ وطن در مصاحبه اختصاصی با مدیر کل جدید امور مالیاتی به بررسی دالیل افزایش مالیات در استان و سهم هر بخش پرداخته است

در افزایش سهم مالیات در استان دخالتی نداریم 

رنا
: ای

بع
من

پیش بینی دریافت مالیات استان در سال ۱۴۰۱ به یک 
باره دو برابر شده. میزانی که با تولید صورت گرفته در استان 
همخوانی ندارد و مشخص نیست که دقیقا کدام بخش اقتصاد 
باید زیر بار آن رود. متولیان اجرای این دستور اما مدعی اند که 
نقشی در این مالیات ستانی ندارند. حمید زینل پور،  مدیر کل 
امور مالیاتی استان کرمان که یک ماهی است به این سمت 
منصوب شده به »کاغذ وطن« می گوید:»دست استان یا اداره 
امور مالیاتی نیست که عددی را تعیین کند و یا اظهارنظری 
در خصوص مالیات استان داشته باشد.« توصیفی که او از این 
اداره ارائه می کند مدعی این نکته است که اداره کل مالیات 
استان صرفا نقش مجری سازمان مرکزی را دارد، اما باز هم 
این سوال بی پاسخ است که چرا میزان مالیات ستانی از استان 

حتی از رقم تکلیف شده هم بیشتر بوده است!
 در این گفت وگو که در دفتر کار مدیرکل مالیات انجام شد به 

سهم مالیات هر بخش اشاره شد. 
زینل پور در این مصاحبه تاکید دارد که هیچ مالیات 
علی الراسی در استان گرفته نشده و خسارت وارده به اصناف 
و یا بنگاه های کوچک مقیاس نیز به حدی نبوده مشمول 

کاهش مالیات باشد .
*آقای زینل پور،سهم مالیات استان از کل مالیات 

اخذ شده در کشور از 2.۷درصد در سال ۹8 به 
5.2درصد در سال 1۴۰1 رسیده است. به طوری کلی 

رویه اداره مالیاتی استان در سنوات قبلی افزایش 
میزان مالیات ستانی از استان بوده است. شما در 

دوره مدیریتی خود چه رویه ای را در پیش خواهید 
گرفت؟

ببینید در بحث تعیین سهمیه و مالیات مجامع مختلفی 
مثل سازمان مدیریت و دولت یک تصمیم گیری می کنند و 
براساس آن شاخص ها یک عددی را تعیین می کنند و دست 
استان یا اداره امور مالیاتی نیست که بیاید یک عددی را تعیین 
کند و یا اظهار نظری داشته باشد. مالیات یک مسئله ملی و 
در سطح کالن است. اگر این شاخص ها مغایرتی با واقعیت 
استان داشته باشند، مجامعی مثل مجلس و کمیسیون هایش 
در خصوص آن تصمیم گیری می کنند. ما نمی توانیم بگوییم 
این عدد مالیاتی که تعیین شده عدد بزرگی است و باید 

متخصصان و افرادی که این شاخص ها را تعیین می کنند، 
این امر را تشخیص دهند. ضمن اینکه احتماال افرادی در 
استان پیگیر این امر هستند تا ببینند درصد و یا رشدی که 
برای مالیات استان تعیین شده با واقعیت اقتصاد همخوانی 
دارد یا خیر. به هر حال ما که نمی خواهیم مالیات اضافه ای 
از استان بگیریم، یکسری  افراد شاخص ها و ظرفیت های 
استان را دیده اند و البته ممکن است درصدهای تعیین شده با 

واقعیت های استان مغایرت های کوچکی داشته باشد.
به هر روی ما از سال ۹۸ ما مالیات ابرازی را براساس اظهارات 
مودیان وصول می کنیم و مالیاتی به صورت علی الراس نداریم. 
اینکه بگوییم این عدد مالیات به چه شکل است باید مجامع 
و کمیسیون هایی که این عدد را تعیین کردند، پاسخ بدهند.
*شما تاکید دارید  که مالیات علی الراس نداریم. در 
حوزه اصناف که بیشترین شکایت ها هم در همین 

حوزه است،  چگونه مالیات مشخص می شود؟
در بحث اصناف کسی که تا یک میلیارد و ۶۰۰میلیون 
تومان فروش داشته باشد بر مبنای خود اظهاری با او 
برخورد می شود. فرد اظهارنامه را ارائه و بر مبنای  خود 
اظهاری مالیاتش تعیین می شود و سازمان مالیاتی نیز وارد 
این مسائل نمی شود.  ضمن اینکه مالیات چندانی از اصناف 
وصول نمی شود و سهم این بخش از کل مالیات دریافتی 
۲الی ۳درصد است. به هرحال اصنافی که عدد فروششان 
از سقف یک میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان باالتر رود باید 
اسناد و مدارک خرید و فروشش را  ارائه بدهند و مدارکشان 
بررسی شود. متاسفانه این افراد  یا اسناد و مدارکی ارائه 
نمی دهند و یا آگاهی به قانون ندارند و همین امر باعث شده 
تا مدارکشان را ناقص ارائه کنند و یا اظهارنامه خود را تحویل 
ندهند. به جز این، برخی از این افراد فروششان با فروشی 
که در سامانه ما ثبت شده تطابق نداشته و همین امر منجر 
به تغییر مالیات می شود.به هر حال این افراد باید قانون را 
رعایت و به قوانین اشراف داشته باشند تا قرار نباشد عددی 
را کتمان کنند که سازمان مالیاتی هم جریمه و هم مالیات 

را از این عده اخذ کند.
*همین سهم حداکثر سه درصدی بیشترین 

ارباب رجوع های اداره مالیاتی هستند و بیشترین 
شکایت هم در همین حوزه است. به گفته شما سهم 

مالیاتی این قشر حداکثر سه درصد از کل مالیات 
بوده است، چگونه وقتی کل مالیات استان دو برابر 

شده با لحاظ ثابت ماندن این سهم،  میزان مالیات 
پرداختی اصناف دو برابر نمی شود؟

ببینید ما بر اساس درآمد مالیات می گیریم. ما که نمی گوییم 
االن که رشد مالیاتی استان دو برابر شده است، اصناف هم 
باید دو برابر مالیات بپردازند. طبق قانون مالیات ها ما چیزی 
به عنوان مالیات علی الراس یا مالیات تعیین شده نداریم. افراد 
باید براساس مستندات و درآمد واقعی خود مالیات بپردازند 
و تنها در صورتی که فرد درآمدش را کتمان کند، مالیاتش 

باال خواهد رفت. 
ما در بحث فرار مالیاتی باید تالش کنیم که این مالیات را 
وصول کنیم ولی در اصناف جزء چیزی که خود اظهاری 
می کنند ما هیچ گونه مالیات بیشتری نمی گیریم و بنایی 
نیست که عدد مالیاتی آن ها را باال ببریم و قانون هم به ما 

چنین اجازه ای نداده است.
*یعنی اصناف همان عدد سال گذشته را به عنوان 
مالیات خواهند پرداخت؟ به هر حال اصناف هیچ 
دفاتر مالی ندارند و طبیعتا مدرکی هم برای اثبات 

افزایش نداشتن درآمدشان هم ندارند.
این دیگر خود اظهاری است. ما باید ببینیم خود اظهاری سال 
۱۴۰۱ درصد افزایش چگونه است. شیوه نامه می گوید شما 
نسبت به سال قبل اگر اینقدر مالیات  را افزایش دهید ما می 

پذیریم که معموال هم درصدها بسیار پایین است.
*شما تاکید دارید که میزان مالیات به صورت 

کشوری تعیین می شود و استان در آن دخالتی 
ندارد، اما ما هر سال بیشتر از میزان تعیین شده،  
مالیات پرداختیم. دیگر دلیل این چه بوده است؟

ما در سال های قبل که وصولی ها را بودجه ای کنترل کردیم، 
درصدهای افزایش ۱۰ الی ۱۵درصد بوده است و آن هم 
مربوط به یکسری صنایع و شرکت های بزرگ بوده است که 
یکسری معافیت های مالیاتی شان تمام شده و یا در بحث 
مالیات بر ارزش افزوده میزان فروششان افزایش چشمگیری 

داشته است.
ببینید طبق آماری که کشور به ما داده مالیات گرفته شده 
ما در کرمان  نسبت به مالیات ابرازی تفاوت چندانی ندارد 
و درصد افزایش ما نسبت به کل کشور کمتر بوده است. به 
هر حال شرکت های بزرگ ما قانون مدار هستند و دفاتر 
اسناد و مدارک دارند وسعی می کنند تا مالیات های خود را به 
موقع پرداخت کنند و افزایشی که ما داشتیم در ابرازی ها و 

رسیدگی هایی بوده که انجام داده ایم.
* مالیات استان به تفکیک بخش ها به چه صورت 

است و به طور خاص سهم صنایع و بنگاه های بزرگ 
در میزان مالیات پرداختی استان چقدر است؟

حدود ۸۳درصد از مالیات پرداخت شده توسط اشخاص 
حقوقی است که هم شامل ارزش افزوده است و هم مالیات 
عملکرد این افراد. مالیات حقوق هم ۱۰درصد است و مشاغل 
۲ تا ۳درصد و مابقی هم سایر منابع مثل نقل و انتقاالت و 

ارث است .
*این نسبت ها مربوط به امسال است یا این  نسبت ها 

همواره در تمام سالها بوده است؟
بله تقریبا این رنج همواره بوده است. البته ممکن است در 
بعضی از سال ها این درصد ها مقداری باال و پایین شده باشد 

اما معموال این درصدها در تمام سال ها بوده است. 
*اگر این میزان ثابت است پس چه طور از اصناف و 

یا بنگاه های کوچک  طبق درآمدشان مالیات گرفته 
شده است؟ به هر حال بعد از سال ۹8 و کرونا درآمد 

اصناف و بنگاه های کوچک به میزان قابل توجهی 
کاهش یافت و حتی بعضی از این ها ورشکست 

شدند، منطق حکم می کند که با پرداخت مالیات 
کمتر این سهم نیز کاهش یافته باشد.

این موضوع تورم باعث شد که فروش ها به میزانی کاهش پیدا 
کند، اما در این مدت یکسری مشاغل جدید هم اضافه شده و 
فروش ها و تورم باعث شده تا سهم مالیات این بخش ها ثابت 
باشد. البته من فکر می کنم در دو الی سه سال اخیر نسبت به 
۵سال قبل قدری سهم مالیاتی بخش اصناف مان کمتر شده 
باشد. به هر حال میانگین کشوری مالیات مشاغل ۸درصد 
است اما در استان کرمان سهم این بخش ۲الی ۳درصد است.

مشاغلی که ضرر و زیان کردند تاالرها و حمل و نقل بود که به 
آن صورت ما خسارتی نداشتیم که بگوییم مشاغلی که به ما 

مالیات می دانند، آسیب آن چنانی دیده باشند. 
*با توجه به صحبت های شما بار افزایش مالیاتی 

استان بر دوش حقوقی ها و صنایع خواهد بود. 
آیا مشخص شده که چقدر از این مالیات بر عهده 

شرکت های بزرگ خواهد بود؟
ببینید ما در صنایع بزرگ بر اساس سودشان مالیات 
می گیریم. من صحبت شما را متوجه نمی شوم. ما که 
نمی خواهیم به صنایع تحمیل کنیم که فالن عدد را مالیات 
بپردازند. اصال چنین مطلبی وجود ندارد. صنایع یکسری 
اسناد و مدارک و دفتر به ما می دهند و ما به آن رسیدگی  
می کنیم و در چارچوب قوانین مالیات آن ها تعیین می شود. 
*آقای مدیرکل به هر حال میزان مالیات پیش بینی 
شده استان از ۹هزار میلیارد تومان در سال 1۴۰۰ به 
حدود 23هزار میلیارد تومان در سال 1۴۰1 رسیده 
است. این میزان افزایش با چه تحلیلی بوده است؟ 
آیا در سال  1۴۰1 قرار است جهش خاصی در استان 

بیفتد و یا درآمد ما دو برابر شود که 12۹درصد مالیات 
بیشتری بپردازیم؟

ببینید در بحث  تامین سهمیه یکسری شاخص و معیار را در 
نظر دارند که برنامه و بودجه و دستگاه های متولی درصدی 
را برای مالیات در نظر می گیرند.این مالیات را احتماال 
براساس تولید ناخالص داخلی استان محاسبه کردند و به 
یک عددی رسیدند که آن را تعیین کردند. به هر حال این 
موضوع کشوری تعیین می شود و مجامع کرمان پیگیر 
این امر هستند تا این مالیات را کاهش دهند. البته ناگفته 
نماند که بعضی صنایع مثل فوالد و معادن ما توسعه هایی 

در استان داشتیم. 

 مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گفتگو 

حمید زینل پور،  مدیر کل امور مالیاتی استان 
کرمان که یک ماهی است به این سمت منصوب 
شده به »کاغذ وطن« می گوید:»دست استان 
یا اداره امور مالیاتی نیست که عددی را تعیین 
کند و یا اظهارنظری در خصوص مالیات استان 
داشته باشد.« توصیفی که او از این اداره 
ارائه می کند مدعی این نکته است که اداره 
کل مالیات استان صرفا نقش مجری سازمان 
مرکزی را دارد، اما باز هم این سوال بی پاسخ 
است که چرا میزان مالیات ستانی از استان 
حتی از رقم تکلیف شده هم بیشتر بوده است!

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
3 و  ماده  موضوع  آگهی  رسمی-  سند  فاقد  ساختمانهای 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
رای شماره 140060319079000678  برابر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای 
-1400/10/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبار جنوب تصرفات مالکانه 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 آقای  عبدالحسین ،محمد مهدی ،مهسا مهیمی و خانم فاطمه 
بیگ 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 مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:223- 
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 امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک شهداد

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

اول  هيات   1400/09/21 140060319005000656مورخ  شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات  سند رسمي مستقر در واحد 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهین ثمره کوه کن زاده فرزند محمد 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   1103 شناسنامه  بشماره 
مساحت 260 مترمربع  پالك 2 فرعی از 1405-اصلي واقع در بخش 
23 کرمان به آدرس شهداد-خیابان تمدن کوچه 4 خريداري از مالك 
رسمي حسن ابراهیمی خبیصی 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:1400/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/11
شناسه اگهی:1278204

فراخوان شماره 17-1400 / پ
اداره كل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجراي آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه  به 

شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود از 
تاريخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران 

آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

نوبت اول

شماره طرحاعتبارمصوب سال مالی 1400برآورد اولیهپروژهردیف
مبلغ ضمانت نامه 
فرایند ارجاع کار

4.2001801027006250 میلیون ریال اعتبار مصوب طبق موافقتنامه4.822تکمیل مدرسه خیری پیامبر اعظم )دقوق آباد( نوق1

1010101.000 20.000 میلیون ریال نقدی19.323مدارس یک کالسه سقف سبک سیرجان2

37.355مدرسه 6 کالس ارزوئیه3
10.380101010 میلیون ریال نقد)به همراه پیشرفت فیزیکی( توسط بنیاد برکت

1.900
20.0001801027006 میلیون ریال اعتبار مصوب طبق موافقتنامه

18010270132.500 55.000 میلیون ریال اعتبار مصوب نقدی48.619تکمیل مدرسه 9 کالسه محله زهکلوت4

39.20018010270132.150 میلیون ریال اعتبار مصوب نقدی42.106تکمیل مدرسه مفتح فیض آباد راور5

80.50018010270131.650 میلیون ریال اعتبار مصوب نقدی32.287تکمیل مدرسه خیری 6 کالسه مرکز شهر بردسیر)جهان فوالد(6

102.00018010270131.150 میلیون ریال اعتبار مصوب نقدی22.332تکمیل مدرسه 6 کالسه ریگان)خیریه امام سجاد(7

30.0001010102.110 میلیون ریال از اعتبارات بنیاد مستضعفان بصورت نقد42.058تکمیل مدرسه خیری ا... آباد کرمان8

40.0001801027013610میلیون ریال اعتبار مصوب نقدی12.078تکمیل مدرسه خیری حاجی آباد عنبرآباد9

120.00018010270021.250میلیون ریال اعتبار مصوب نقدی24.598استاندارسازی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی مدارس عنبرآباد10

شناسه اگهی:1278۶5۹

شماره ابالغیه: 140021100024584158
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی:  محمود زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1401/1/14    ساعت حضور: 
 8:30

در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند 
وقت  در  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خودرو 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  سامانه  به 
از شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این 
ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت " دریافت 
با شماره" با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور 

ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  شناسه   ( کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی 

به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 43

شماره ابالغیه: 140021100024584079
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: رقیه اثنی عشری کهنوجی 
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1401/1/14    ساعت حضور: 
 8:30

در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند 
وقت  در  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خودرو 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  سامانه  به 
از شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این 
ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت " دریافت 
با شماره" با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور 

ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  شناسه   ( کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی 

به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 45

شماره ابالغیه: 140021100024584147
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: حسین زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

حضور:  ساعت     1401/1/14 حضور:  تاریخ 
 8:30

در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند 
وقت  در  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خودرو 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  سامانه  به 
این  اطالعات  کاربری خود،  رمز  و  از شناسه 
ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت " دریافت 
با شماره" با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور 

ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  شناسه   ( کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی 

به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 47

شماره ابالغیه: 140021100024584091
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی:  عزت زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1401/1/14    ساعت حضور: 
 8:30

هللا  توکلی  اسماعیل  دعوی  خصوص  در 
به  الزام  بر  مبنی  شما  طرفیت  به  آبادی 
خسارت  مطالبه  و  خودرو  سند  تنظیم 
دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده 

اطالعات  خود،  کاربری  رمز  و  شناسه  از 
از قسمت  را  ابالغیه و پیوست در آن  این 
نمودن شماره  وارد  با  با شماره"  " دریافت 
ابالغیه دریافت و مشاهده  و تاریخ صدور 

کنید.
حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  ) شناسه  کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
عدم  صورت  در  و  قضایی  الکترونیک 
قضایی  واحد  نزدیکترین  به  دسترسی 

مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 44

شماره ابالغیه: 140021100024584080
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: علی زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1401/1/14    ساعت حضور: 
 8:30

هللا  توکلی  اسماعیل  دعوی  خصوص  در 
به  الزام  بر  مبنی  شما  طرفیت  به  آبادی 
خسارت  مطالبه  و  خودرو  سند  تنظیم 
دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

با استفاده  ابالغ مراجعه کنید و  به سامانه 

اطالعات  خود،  کاربری  رمز  و  شناسه  از 
قسمت  از  را  آن  در  پیوست  و  ابالغیه  این 
" دریافت با شماره" با وارد نمودن شماره و 
تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.

حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  ) شناسه  کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
عدم  صورت  در  و  قضایی  الکترونیک 
قضایی  واحد  نزدیکترین  به  دسترسی 

مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 46

شماره ابالغیه: 140021100024584136
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: فاطمه زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1401/1/14    ساعت حضور: 
 8:30

در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند 
وقت  در  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خودرو 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  سامانه  به 
از شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این 
ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت " دریافت 
با شماره" با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور 

ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  شناسه   ( کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی 

به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 48

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک
شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان

ابالغیه
آگهی الکترونیک

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

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

تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم سلطنت حسن خانی فرد فرزند حسین بشماره شناسنامه 17 صادره از زرند در قسمتی از خانه به مساحت 23.8 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 فرعی از 5703 اصلی )جهت الحاق به پالک مجاور(واقع در زرند خیابان سردار 

جنگل خریداری از مالک رسمی آقای عباس خسروی.
خانم سلطنت حسن خانی فرد فرزند حسین بشماره شناسنامه 17 صادره از زرند در قسمتی از خانه به مساحت 48 

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 6
فرعی از 5703 اصلی )جهت الحاق به پالک مجاور(واقع در زرند خیابان سردار جنگل خریداری از مالک رسمی آقای 

عباس خسروی. م الف 290
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/12- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/27

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 2671 فرعی مفروز و مجزی از پالک 2 فرعی از 7566 اصلی 
واقع در اراضی اسماعیل آباد حاجی بخش 13 کرمان بنشانی زرند بلوار دفاع مقدس بمساحت 
شماره  رای  استناد  به  علی  فرزند  خانی  قلعه  رسول  آقای  تقاضای  مورد  مترمربع   336.50
140060319008002271هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 1400/11/25 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 1400/12/21 در محل شروع و بعمل خواهد امد 
لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی 
به استناد ماده86 ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت 
طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  

 م الف294 
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخه 1400/11/27

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک شهداد
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برنامه ریزی برای مهارت آموزی به 
نیم میلیون سرباز در سال آینده

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد 
کل نیروهای مسلح از برنامه  ریزی برای مهارت آموزی به 500 هزار 

سرباز در سال 1401 خبر داد.
سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه ریزی 
قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح برای آموزش حداقل 
یک مهارت به سربازان گفت:  در ســال 1400 و در راستای طرح 
جامع توانمندســازی و مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح،  10۹ هزار نفر از کارکنان وظیفه طی 15 میلیون نفرساعت 
در  18۶4 کارگاه آموزشی و 5۶54 محیط واقعی کار در 500 رشته 
مختلف مهارتی، در مراکز و یگان های نیروهای مسلح، دوره های 

آموزش تخصصی فنی و حرفه ای را طی کردند.
وی ادامــه داد: همچنین تعداد  45 هزار ســرباز در 10 رشــته 
کشاورزی و 10 هزار سرباز در رشته های ICT، فرهنگی و هنری و 

ورزشی آموزش های تخصصی را با موفقیت سپری کردند.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد 
کل نیروهای مســلح افزود: عالوه بر آن تعداد  87 هزار نفر نیز در 
دوره های آموزش عمومی چهارگانه ســبک زندگی، کسب و کار، 
مالی و حقوقی و کسب و کار در فضای مجازی و ۹۹ هزار نفر نیز در 
دوره آموزش امداد و نجات شرکت کردند. وی ادامه داد: با توجه به 
نامگذاری سال 1401 به عنوان سال پوشش ملی مهارت آموزشی 
کارکنان وظیفه از سوی ســتادکل نیروهای مسلح و انتخاب این 
موضوع به عنوان یک اولویت و بر اساس سند ملی مهارت آموزی 
و اشــتغال و طرح جامع مهارت آموزی، برنامــه ریزی الزم جهت 
آموزش تخصصــی بالغ بــر  200 هزار نفر در رشــته های فنی و 
حرفه ای، کشاورزی، ICT، ورزشــی، فرهنگی و هنری و آموزش 
عمومی و 300 هزار نفر در رشــته مهارت هــای پنج گانه، صورت 

گرفته است.

وجود 10 هزار تخت روان پزشکی 
در کشور

مدیرکل سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت کشور با بیان اینکه 
در کشور حدود 10 هزار تخت روانپزشکی داریم، گفت: بیمارانی 
که دارای اختالالتی شــایع مثل افســردگی و اضطراب هستند، 
مراقبت های مناسب را در سیستم شبکه دریافت نمی کنند و لذا 
سرازیر بخش خصوصی می شوند. طرح سراج ضمن توجه به این 
مشــکل نیازهای اجتماعی و حمایتی بیماری های حوزه روان را 
تحت پوشش قرار می دهد. به گزارش ایسنا، دکتر احمد حاجبی 
در جریان بازدید معاون بهداشت از مرکز سالمت روان جامعه نگر 
مهرگان در منطقه 17 تهران، اظهار کرد: ما در کشــور حدود 10 
هزار تخت روانپزشکی داریم که این  نیاز تا سال 13۹5 حدود 17 

هزار تخت بود.
وی با اشاره به طرح سراج در حوزه سالمت روان، ادامه داد: بیماران 
نیازمند به خدمات روانپزشکی 40 تا 50 روز در صورت وجود تخت 
خالی در بیمارستان ها بستری می شوند و بعد از آن 3 تا ۶ ماه دارو 
مصرف می کنند و در نهایت رها می شوند و در عمل از خدمات پس 
از ترخیص بی بهره  بوده اند.  طرح ســراج در واقع سیکل معیوب 

اختالالت روانپزشکی را برطرف و این خالء را جبران می کند.
حاجبی با اشــاره به این که 80 درصد اختالالت روانی را پزشک 
عمومی هم مــی تواند درمان کند، گفت: طبــق تجربه ما هر 20 
پزشــک عمومی می تواند تحت نظر یک روانپزشک ما در مراکز 
بهداشــتی آموزش های الزم را ذیل بسته مراقبت های مشارکتی 
دریافت کند.مدیرکل ســالمت روان، اجتماعــی و اعتیاد گفت: 
بیمارانی که دارای اختالالتی شــایع مثل افســردگی و اضطراب 
هستند، مراقبت های مناسب را در سیستم شبکه دریافت نمی کنند 
و لذا سرازیر بخش خصوصی می شوند. طرح سراج ضمن توجه به 
این مشکل نیازهای اجتماعی و حمایتی بیماری های حوزه روان را 
تحت پوشش قرار می دهد. حاجبی ادامه داد: در طرح سراج خدمات 
مورد نیاز پایلوت شده و برای آن ها شواهد علمی وجود دارد. ما از 
سال 83 تا سال ۹3 به مدت ده ســال خدمات جامعه نگر را انجام 

داده و گسترش دادیم.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران با تاکید 
بر اهمیت ارتباط مناسب دختران با پدران و با 
اشاره به سندروم "daddy issue" )مساله با 
پدر(، گفت: دختران مبتال به این سندرم معموالً 
رفتارهای آسیب زایی را در ارتباط با جنس مخالف 
در پی می گیرند. ارتباطات خارج از عرف متعدد، 
ارتباط با مردان سن باال و چسبندگی در روابط از 
جمله نشانه های رفتاری این افراد است. در واقع این 
دختران با انجام چنین رفتارهایی به دنبال پر کردن 
خالء های عاطفی به جامانده از جانب »پدر« خود 
هستند. دکتر فریبرز درتاج در گفت وگو با ایسنا، 
در آستانه روز پدر اظهار کرد: دختران زیادی در 
جامعه وجود دارند که به علت غفلت های پدران 
و عدم دریافت محبت کافی از جانب آن ها مورد 
 daddy  آسیب های جدی از جمله سندروم
issue  )مساله با پدر( قرار گرفته اند. این سندرم از 
جمله اختالالتی است که برای دختران در اثر عدم 
ارتباط مناسب با پدرشان ایجاد می شود. عدم توجه 
و عدم ارضای نیازهای عاطفی دختران از جانب پدر 
در درون دختر یک خالء عاطفی به وجود می آورد 
که این دختران با انجام رفتارهایی نظیر ارتباط 
خارج از عرف متعدد، ارتباط با مردان سن باال و 
چسبندگی در روابط به دنبال پر کردن خالء های 

عاطفی به جامانده از جانب پدر خود هستند.
دختران بر اساس الگویی که از پدر دارند 
توقعاتشان از مردان دیگر را شکل می دهند

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران، تیپ های 
شخصیتی، شیوه  های فرزندپروری و مدیریت رفتار 
پدران را از جمله عوامل موثر در ارتباط بین دختر و 
پدر و روابط دختران با سایر مردان دانست و اظهار 
کرد: پدر اولین مردی است که دختر به عنوان 
جنس مذکر با او آشنا می  شود. دختران بر اساس 
الگویی که از پدرشان در ذهن دارند، توقعاتشان را از 
مردان دیگر شکل می  دهند. اگر دختری از پدرش 
متنفر باشد یا بسیار عاشق او باشد یا پدر بی کفایت 
و ناشایست یا بسیار موفق و مهربان داشته باشد، از 
تصویر او برای شکل دادن به انتظاراتی که از سایر 
مردان دارد استفاده می  کند. بنابراین می  توان گفت 
که پدر نقش مهمی در معیارهای انتخاب و ارتباط 

دخترش با سایر مردان دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی از 
»پدران قدرتمند« به عنوان یکی از الگوهای موثر 
در ارتباط دختران با سایر مردان یاد کرد و درباره آن 
توضیح داد: داشتن پدران قدرتمند است که باعث 
شکل  گیری نوعی آرمان  گرایی در دختر می  شود. 
زیرا دختر غرق در هیبت و عظمت پدرش است، در 
نتیجه مردانی را که دارای قدرت و هیبت پدرش 

نیستند، ناچیز می  داند. اغلب برای این دختران 
سخت است که از پدر قدرتمندشان دور شوند. این 
دختران نیاز دارند تا آموزش داده شوند تا مردان 
را همانگونه که هستند، بپذیرد نه اینکه  طبق 
تصورات دوران کودکی خود آنها را با پدر خود 

مقایسه کنند.
دخترانی که برای به دست آوردن عشق به 

هر دری می زنند
این روانشناس درباره الگوی »پدران بی  محبت« 
تصریح کرد: رابطه بد پدر و مادر می  تواند تا 
همیشه روی زندگی عاطفی فرزندان سایه اندازد 
و حتی در بزرگسالی به صورت مانعی برای عشق 
دربیاید. وقتی پدر با مادر رابطه  ای معیوب داشته 
 و یا نتوانسته  است عشق کافی به فرزندان نشان 
دهد، در واقع اضطرابی دائمی در دختر ایجاد شده 
که باعث می  شود دختر برای به دست آوردن عشق 
به هر دری بزند و هر چیزی را تحمل کرده و حتی 
شخصیتی مهرطلب پیدا کند. وی در ادامه سخنان 
خود از پدرانی که "تنها سایه  ای از آنها در خانواده 
دیده می  شود" به عنوان »پدران بی خیال« یاد و 
درباره آن تصریح کرد: بعضا دختران پدرانی که از 
نظر عاطفی بود و نبودشان در خانه به چشم نمی  
آید، عالقه چندانی به فرزند خود و کارهایی که انجام 
می  دهد نشان نمی  دهند و رابطه عاطفی خاصی 
میان آنها وجود ندارد، در بزرگسالی در جستجوی 

مردانی هستند که جلب توجه زیادی بکنند.
نیاز پنهانی به یک منجی در برخی دختران

وی ادامه داد: در اثر ناتوانی پدر در کنترل ارتباط 

همراه با صداقت، دختر نیز به سوی پنهان کاری 
و عدم اعتماد سوق داده می  شود. بدیهی است این 
احساسات و رفتارها باعث می  شود تا دختری که 
بزرگ شده است در ارتباطاتش با مردان، به صورت 
غیرمستقیم و با عدم صراحت عمل کند. از طرفی 
دیگر، دختران و زنان بسیاری بدون توجه به اینکه 
چقدر قوی یا شایسته هستند، نیازی پنهانی به 
یک منجی دارند. آنها کسانی هستند که از دوران 
کودکی از طرف پدر خود به مستقل بودن تشویق 

نمی  شدند و از این رو آموزش می  بینند که همواره 
منتظر دریافت کمک از دیگری باشند و مهارت  های 
خود را در حل مشکالت نادیده بگیرند و در عوض 
متکی به یک مرد باشند. این دختران از بچگی 
همیشه کمکی از پدرشان دریافت کرده  و بیش از 
حد حمایت شده  اند. این حس نیازمندی دائمی، 
معموالً در رابطه با سایر مردان بی  جواب می  ماند، 
چراکه هیچ مردی نمی تواند نقش پدر یک دختر 
را بازی کند بنابراین، دختر احساس می  کند بدون 
حمایت رها شده، کسی از او مراقبت نمی کند و 

کسی او را دوست ندارد. 

رابطه پدر و دختری بخش اعظم سالمت روان 
دختران را تشکیل می دهد

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان 
اینکه در تربیت فرزندان هردوی والدین مسئول 
هستند اما پدران نقش بیشتری در ایجاد حس 
امنیت، استقالل و انتخاب  های صحیح دخترانشان 
در آینده دارند، ادامه داد: همچنین رابطه و رفتار 
پدر با دختر مسئله بسیار مهمی است که تعیین 
کننده بخش اعظمی از سالمت  روان دختران به 

حساب می آید. رفتار پدر با دختر نیازمند مهارت 
خاصی است. فرزندپروری یکی از مهارت هایی 
است که هر والدی نیاز به یادگیری آن دارد. رفتار 
پدر با دختر در مراحل رشدی مختلف، متغیر بوده 
و در هر دوره الزامات خاص خود را دارد. یعنی در 
هر سنی، والدین با توجه به نیازهای کودک باید به 
او توجه نشان دهند و رفتارشان را تغییر دهند. به 
گفته این روانشناس، فرزندان در هر دوره رشدی که 
باشند، به محبت و رابطه محبت آمیز با پدر، توجه از 
جانب پدر، اقتدار پدرانه و صمیمیت با پدر نیاز دارند. 
وی معتقد است که ارتباط عاطفی خاص بین پدر 
و دختر از همان زمان بارداری مادر آغاز می شود و 
امروزه دختران محبوبیت بسیاری پیدا کرده اند و 
عموماً والدین تمایل زیادی به دختر داشتن، نشان 

می دهند.
نقش پدر در شکل گیری شخصیت زنان 

موفق
این هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح 
کرد: پدرانی که نقش طبیعی خود را به عنوان 
حامی جنسیت دختر خود نادیده می  گیرند، بیشتر 
به روحیه دختر آزار رسانده و روند رشد عادی او را 
برای معاشرت با دیگران به خطر می  اندازند. چنین 
دختری همیشه به دنبال هویت جنسی گمشده 
خود می گردد. بسیاری از زنان موفق در دوره 
کودکی و نوجوانی، پدرانی داشته اند که استعداد 
و احساسات مربوط به جذابیت و دوست داشتنی 
بودن را در آن ها پرورش داده اند. در واقع، این 
زنان در طول زمان شکل گیری شخصیت، به طور 
مستمر از جانب پدران شان مورد احترام بوده و 

هیچ گاه ضعیف شمرده نشده اند.

معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی 
شهرداری تهران گفت:تنها طی سه سال از سال 
13۹7، بیش از 400 درصد قیمت دو خودروی 
تاکسی که در کشور تولید می شود افزایش یافته 
است در حالی که مالک تاکسی و مسافرین هر 
دو از افت شدید کیفیت این محصوالت شکایت 
دارند. »سید علی محتشمی پور» معاون فنی و 
بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره به سرانجام نرسیدن 
وعده نوسازی تاکسی ها در سال جاری و افزایش 
تاکسی های فرسوده در شهر تهران اظهار کرد: برای 
ریشه یابی عدم دستیابی به اهداف نوسازی ناوگان 
فرسوده حمل و نقل عمومی در چند محور اصلی 
باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد. یک محور 
تخصیص تسهیالت نوسازی است، فرآیندی که در 
آن تمرکز بر توانمندی تاکسیرانان در ابعاد مختلف 
مالی و اقتصادی در بحث نوسازی در نظر گرفته 
می شود. موضوعی که در سایه افزایش قیمت مستمر 

خودروها از سمت خودروسازان داخلی به چالش 
جدی در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تبدیل 
شده و عمال مالکان خودروهای فرسوده توان مالی 
خود را برای تامین هزینه های نوسازی از دست داده 
و همزمان نهادهای دولتی و متولی تسهیل نوسازی 
ناوگان در کشور نیز عمال از ایفای تعهدات خود سرباز 
زده اند.  او ادامه داد: یکی دیگر از محورها ناظر بر بحث 
تامین خودروی جایگزین است و با چالش های جدی 
در این زمینه روبرو هستیم. پس از منع واردات خودرو 
به کشور توسط هیات وزیران در سال 13۹7، تولید 
تاکسی در کشور نیز محدود به محصوالت شرکت 

ایران خودرو شد.
ترک فعل گسترده دستگاه های مسئول در 

نوسازی تاکسی های فرسوده
محتشمی پور با اشاره به ارزش پایین اسقاط 
تاکسی های فرسوده علیرغم افزایش مستمر قیمت 
قطعات یدکی و نیز خودرو ضمن تشریح فرآیند 
اسقاط یک دستگاه تاکسی و وظایف نهادهای متولی 

در آن گفت: آیین نامه خارج از رده کردن خودروهای 
فرسوده از سوی هیات وزیران تصویب و ابالغ شده 
است. بر اساس این آیین نامه فرایند اسقاط خودرو 
در کشور تحت نظارت عالی ستاد مدیریت حمل و 

نقل و سوخت است. 
او ادامه داد: بر اساس ماده 14 این آیین نامه ستاد 
وظیفه تعیین قیمت الشه خودروی فرسوده را دارد، 
اما در فضای کنونی و در سکوت عجیب حاکم بر 
فضای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی،  مطالبه 
عمومی برای افزایش ارزش اسقاط تاکسی متوجه 
سازمان تاکسیرانی شده است، در حالی که در این 
زمینه اصال اختیاری نداریم. معاون فنی و بهره برداری 
سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه مراکز اسقاط تحت 
نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت قرار دارند 
و تعیین قیمت ارزش اسقاط خودروهای فرسوده 
وظیفه این ستاد است، گفت: متاسفانه به دلیل ترک 
فعل گسترده نهادهای ذیربط، سازمان تاکسیرانی 
در هر سه محور ایفای تکالیف قانونی آنها را عهده دار 

شده و باالجبار پاسخگوی تمامی ضعف های مشهود 
در نوسازی تاکسی  های فرسوده شده ایم. 

از محل تکالیف قانون هوای پاک هیچگونه 
تسهیالتی برای تاکسی ها عملیاتی نشده 

است.
او با اشاره به ابالغ تکالیف دولت طی سال 8۶ در 
قالب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت گفت: دولت مطابق ماده 2 باید 
نسبت به اعمال تسهیالت برای واردات خودروهای 
کم مصرف، گازسوز و برقی اقدام می کرد. معاون 
فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه 
تبصره 1 ماده 8 قانون هوای پاک، از سال 13۹۶ 
دولت را موظف کرده است از محل صرفه جویی در 
مصرف سوخت سازوکار و تسهیالت الزم را برای 
جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی 
ایجاد کند، گفت: تا به امروز که 4 سال از تصویب 
این قانون گذشته، هیچ گونه تسهیالتی از این محل 
عملیاتی نشده است. بر اساس تبصره 2 همین ماده 
از قانون هوای پاک، دولت مکلف است به منظور 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد 4 درصد و 
دوره بازپرداخت 10 ساله، ردیف بودجه معینی را 
به تصویب مجلس برساند، تکلیفی که طی 4 سال 

گذشته بطور کامل مسکوت مانده است.

از سندرم »مساله با پدر« تا دخترانی که 
برای به دست آوردن عشق به هر »دری« می زنند

انتقاد از کاهش شدید کیفیت تولید تاکسی و افزایش 
400 درصدی قیمت آن!

پاســخگویی خط تلفنی 15۷۰ به 
فوریت های اجتماعی دانش آموزی
مدیرکل امــور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه خط تلفنی 1570 
)اورژانس اجتماعی دانش آموزی( فعال 12 ساعت در طول شبانه 
روز)از ساعت 8 صبح تا 8 شب( فعالیت می کند گفت: اکنون 32 
مرکز و به عبارتی در هراســتان یک مرکز اورژانس دانش آموزی 
داریم. مسعود شــکوهی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین روند 
فعالیت اورژانــس اجتماعی دانش آموزی توضیــح داد و گفت: از 
مدتی پیش، خط ملی نماد یا همان 1570 در همه استانها آغاز به 

کار کرده است.
وی افزود: آموزش به نیروهای تخصصی این بخش داده شــده و 
اکنون در حال ارائه خدمت به دانش آموزان، اولیاء و همکارانمان 
هستند. مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه خط تلفنی 1570 
فعال 12 ســاعت در طول شبانه روز، از ســاعت 8 صبح تا 8 شب 
فعالیت می کند گفت: اکنون 32 مرکز و به عبارتی در هراستان یک 
مرکز اورژانس دانش آموزی داریم. فعال بنای ما این است که همین 
مراکز فعالیت کنند تا پس از بررسی های تکمیلی به مرور خدمات 

دیگری را نیز به فهرست فعالیت آنها بیفزاییم.
شکوهی با اشاره به فعالیت سامانه پایش آسیب های اجتماعی نیز 
گفت: حدود ۶2 هزار مدرسه ما تحت پوشش این سامانه قرار دارند. 
مدیران مدارس به ما برای تکمیل سامانه یاری می کنند؛ اطالعات 
الزم جمع آوری شده و نقشه خطرپذیری مدرسه، منطقه و استان 

آماده می شود که بر اساس آن وارد برنامه ریزی و اقدام می شویم.
وی درباره وضعیت مشاوران در مدارس نیز گفت: در حال حاضر 
12 هزار و ۹00 مشاور در مدارس داریم. بر اساس سندجامع نظام 
ارهنمایی و مشاوره که اخیرا به تصویب شــورای عالی آموزش و 

پرورش رسید.
مدیرکل امــور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: قبال شاخص تخصیص 
مشاور یک ساعت به ازای هر 15 دانش آموز بود که بر اساس نظام 
جامع راهنمایی و مشاوره، یک ساعت به ازای هر 12 دانش آموز 
شده اســت. همچنین تا کنون برای مقطع متوسطه اول الزام به 
حضور مشــاور داشــتیم که از این پس برای دو مقطع ابتدایی و 

متوسطه دوم نیز نیروهای مشاور را خواهیم داشت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور 
پیامی به مناسبت والدت حضرت علی )ع( و 
بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی بر 
ضرورت گسترش خدمات مددکاری اجتماعی درسطح نظام 

شبکه تاکید کرد.
به گزارش  ایسنا به نقل از »وبدا« متن پیام دکتر بهرام عین 
اللهی بدین شرح است: والدت با سعادت موالی متقیان حضرت 
علی علیه السالم و بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی بر 
عموم مردم عزیز بویژه مددکاران اجتماعی تبریک و تهنیت باد. 
این مناسبت فرصت مغتنمی، برای ارائه نکاتی چند در حیطه 
خدمات مددکاری اجتماعی در نظام سالمت است. مددکاران 
اجتماعی با برخورداری از دانش، مهارت و تجربه الزم ضمن 
شناخت کافی از ابعاد مختلف مولفه های اجتماعی موثر بر 
سالمت و آشنایی با منابع اجتماعی موجود، موثرترین گزینه 
ها در ساماندهی پیش نیازهای ارائه خدمات به گروه های هدف 
به ویژه گروه های آسیب پذیر هستند  بنابراین ضرورت دارد با 
توجه به شرایط موجود با تقویت نیروهای تخصصی و توسعه 
خدمات کمی و کیفی، تحقق بخش شعاِر سازمان بهداشت 
جهانی در سال 2021 " جهانی عادالنه تر و سالم تر برای همه" 
باشیم. در این راستا بهتر است کلیه حوزه های مرتبط در نظام 
سالمت با مددکاران اجتماعی همراه شوند و ضمن آشنایی 
با خدمات مددکاری اجتماعی به گروه های هدف، تسهیلگر 
خدمات ایشان باشند.راهبرد اساسی دیگر، گسترش خدمات 
مددکاری اجتماعی در سطح نظام شبکه است. بی تردید خدمات 
این حرفه در صورتی که به صورت فرایندی، چند بعدی و در 
سطوح مختلف نظام سالمت ارائه شود اثرات بلند مدت داشته و 
پیامدهای مثبت آن در نظام سالمت و جامعه پدیدار خواهد شد.  
در پایان الزم است از زحمات کلیه مددکاران اجتماعی دانشگاه 
های علوم پزشکی و مراکز درمانی که طی سال های اخیر عالوه 
بر ارائه خدمات جاری، مسئولیت حمایت های روانی اجتماعی 
از بیماران مبتال به کووید و خانواده های ایشان را عهده دار بوده 
و در صف مدافعان سالمت، در کاهش آالم بیماران اثرگذار بوده 

اند، تقدیر و تشکر نمایم.

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان 
اینکه در شهرهای قرمز نه فقط رفتن به مدرسه، 
بلکه به نظر من تردد هم جایز نیست، گفت: ادامه 
فعالیت حضوری مدارس در شهرهای قرمز به تسریع انتقال 
ویروس از فردی به فرد دیگر، طوالنی تر شدن دوره اپیدمی و 

افزایش مرگ ومیر نیز منجر می شود.
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، درباره حضوری 
بودن مدارس در برخی شهرهای قرمز و عدم رعایت پروتکلها 
در برخی از این مدارس، گفت: ستاد ملی کرونا تصمیم گیری 
درباره غیرحضوری کردن مدارس را به کمیته استانی واگذار 
کرده تا استان ها با صالح دید خودشان این تصمیم گیری را 
انجام دهند. وی افزود: با این حال اصوال در شهرهایی که از 
نظر رده بندی جزو شهرهای قرمز محسوب می شوند، به نظر 
می آید که نه فقط رفتن به مدرسه، بلکه به نظر من تردد هم 
جایز نیست. مردانی ادامه داد: باید توجه کرد که ادامه فعالیت 
حضوری مدارس در شهرهای قرمز به تسریع انتقال ویروس از 
فردی به فرد دیگر منجر شده و در نتیجه احتمال بروز گونه های 
جهش یافته ویروس را هم افزایش می دهند. همچنین با این اقدام 
دوره اپیدمی طوالنی تر شده و مرگ ومیر هم بیشتر می شود. وی 
با بیان اینکه در شهرهای قرمز مدارس باید به صورت آموزش 
غیرحضوری فعالیت هایشان را ادامه دهند، درباره شرایط ابتال 
و بستری ناشی از کرونای امیکرون در کشور، گفت: متاسفانه 
موارد مراجعه کننده سرپایی به طرز چشمگیری افزایش یافته 
و موارد بستری 8 برابر قبل شده است. مرگ ومیرمان هم که در 

حال افزایش است.
مردانی با بیان اینکه بیمارانی که در آی سی یو بستری شدند، 
متاسفانه بدحال هستند، گفت: به احتمال زیاد میزان مرگ و میر 
بیش از این خواهد شد. مردانی درباره نظر کمیته علمی درباره 
مصرف داروی رمدسیویر نیز گفت: در کمیته علمی تصویب 
کردیم که تجویز داروی رمدسیویر در بیمارانی که در مراحل 
اولیه بیماری هستند به ویژه بیمارانی که نقص سیستم ایمنی یا 
بیماری صعب العالج دارند، برای جلوگیری از انتشار بیماری به 

ریه و بدتر شدن حال بیمار، به مدت سه روز انجام شود.

پیک ششم کرونا با ســویه جدید در حالی آغاز 
شده اســت که برخی به علت تزریق واکسن یا 
ابتالهای قبلی به این بیماری، امیکرون را چندان 
جدی نگرفته و بعضا با وجود عالئم بیماری آن را 
یک سرماخوردگی ساده تصور کرده و در سطح 
جامعه تردد می کنند؛ این در حالی است که به 
گفته متخصصین افراد حتی با کمترین عالئم 

می توانند ناقل بیماری به سایرین باشند.
به گزارش ایســنا، باورهای غلطی که پیرامون 

بیماری اومیکرون وجود دارند شامل موارد زیر است: 
-  باور غلط: اومیکرون باعث بیماری خفیف می شود.

پاسخ: امیکرون ممکن است نسبت به نوع دلتا شــدت کمتری داشته باشد اما نباید آن را 
خفیف در نظر گرفت. 

-  باورغلط: از آنجایی که امیکرون شــدت کمتری دارد، شــاهد بســتری شدن کمتر در 
بیمارستان ها خواهیم بود و سیستم های بهداشتی قادر به مقابله خواهند بود.

پاسخ: چنین چیزی صحیح نیست. امیکرون هم خطر باالیی برای سیستم های بهداشتی 
دارد. 

-  باور غلط: با توجه به اینکه امیکرون شــدت کمتری دارد، بــه پایان همه گیری نزدیک 
می شویم.

پاسخ: پایان همه گیری کووید1۹ هنوز مشخص نیست.
- باور غلط: امیکرون مانند یک سرماخوردگی معمولی است.

پاسخ: خیر، امیکرون بسیار خطرناک تر از یک سرماخوردگی است.
- باورغلط: ابتالی قبلی به کووید1۹ می تواند در برابر امیکرون ایمنی ایجاد کند.

پاسخ: چنین نیست زیرا امیکرون می تواند افرادی که قبال مبتال شده اند را هم درگیر کند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت درخصوص ترفند مورد استفاده 
کالهبرداران فیشینگ که با ارسال پیامک 
حاوی لینک آلوده تحت عنوان ســامانه 
سهام عدالت، اقدام به خالی کردن حساب 
شهروندان می کنند هشدار داد. به گزارش 
ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، 
ســرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس 
پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت امروزه 

با توجه به فعال سازی رمز دوم پویا و محدود شدن دسترسی سارقین اینترنتی، مجرمان 
با استفاده از روش های جدید و تبلیغات دروغین سعی در دسترسی به اطالعات حساب 
بانکی کاربران را دارند و تقارن این موضوع با انتقال اقدامات خدماتی بسیاری از سازمان ها 
و نهادهای دولتی از طریق فضای مجازی به شهروندان منجر به سوءاستفاده و فرصت 
طلبی برخی از این مجرمین شده است. وی افزود: لینک معرفی شده در این پیامک ها 
حاوی یک بدافزار است و مجرمین اینترنتی با این شگرد مجرمانه، اطالعات محرمانه 
بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن ها 
اقدام می کنند. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: می بایست برای 
پیشگیری از برداشت های غیرمجاز ضمن افزایش سطح آگاهی و سواد رسانه ای خود 
فریب پیامک های دریافتی از منابع نامعتبر را نخورده و از باز کردن لینک های ارائه شده 
از سوی افراد ناشناس بصورت پیامکی و یا در شبکه های اجتماعی خودداری کنند و در 
 www. صورت برخورد با چنین مواردی موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

Cyberpolice. ir گزارش دهند.

مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران 
گفت: با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا 
ممنوعیتی برای تردد بین استانی 
تصویب نکرده است، فعال شرایط سفر 

به همان شکل قبل است.
به گزارش ایسنا، ایمان قربانی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به قرمز شدن تعداد 
زیادی از شهرهای کشور و از جمله 
تهران درباره محدودیت های تردد "از" 

و "به" استان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا ممنوعیتی برای 
تردد بین استانی تصویب نکرده است، فعال شرایط سفر به همان شکل قبل است. 

وی با بیان اینکه اگر مردم دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند، 
محدودیت های جدید ترددی وضع نمی شود، افزود: از مردم می خواهیم به 
استان های قرمز و نارنجی مسافرت نکنند تا در آینده نزدیک موفق به کنترل سویه 
جدید بیماری کرونا باشیم.  قربانی با اشاره به اینکه در حال حاضر انجام سفرهای 
استانی محدودیتی ندارد، گفت:از همه شهروندان می خواهیم نسبت به تزریق دز 
یادآور واکسن کرونا هرچه سریعتر اقدام کنند. وی تاکید کرد: همه کسانی که برای 
مسافرت اقدام می کنند باید 2 دز واکسن زده باشند و نتیجه تست پی سی آر منفی  
داشته باشند زیرا در صورت وضع محدودیت های جدید، تزریق دو دز واکسن کنترل 
می شود. قربانی با اشاره به اینکه در حال حاضر انجام سفرهای استانی محدودیتی 
ندارد، گفت: با توجه به شرایط کنونی ابتالء به کرونا از همه شهروندان می خواهیم 

نسبت به تزریق دز یادآور واکسن کرونا هرچه سریعتر اقدام کنند.

هشدار رئیس پلیس فتا درباره کالهبرداری ۷ باور اشتباه درباره اُمیکرون
با پیامک جعلی سامانه سهام عدالت

ستاد کرونا »ممنوعیتی« برای »تردد بین 
استانی« تصویب نکرده است

تاکید وزیر بهداشت بر ضرورت 
گسترش خدمات مددکاری 

اجتماعی

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا هشدار داد

افزایش 8برابری بستری در 
بیمارستان ها 

خبر

خبر

خبر

در اثر ناتوانی پدر در کنترل ارتباط همراه با صداقت، دختر نیز به سوی پنهان کاری و عدم اعتماد سوق داده 
می  شود. بدیهی است این احساسات و رفتارها باعث می  شود تا دختری که بزرگ شده است در ارتباطاتش 
با مردان، به صورت غیرمستقیم و با عدم صراحت عمل کند. از طرفی دیگر، دختران و زنان بسیاری بدون توجه به 
اینکه چقدر قوی یا شایسته هستند، نیازی پنهانی به یک منجی دارند. آنها کسانی هستند که از دوران کودکی از 
طرف پدر خود به مستقل بودن تشویق نمی  شدند و از این رو آموزش می  بینند که همواره منتظر دریافت کمک از 
دیگری باشند و مهارت  های خود را در حل مشکالت نادیده بگیرند و در عوض متکی به یک مرد باشند. این دختران 
از بچگی همیشه کمکی از پدرشان دریافت کرده  و بیش از حد حمایت شده  اند. این حس نیازمندی دائمی، معموالً 
در رابطه با سایر مردان بی  جواب می  ماند، چراکه هیچ مردی نمی تواند نقش پدر یک دختر را بازی کند بنابراین، دختر 

احساس می  کند بدون حمایت رها شده، کسی از او مراقبت نمی کند و کسی او را دوست ندارد. 

هر
س: م

عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

پس از اعتراض گسترده هتلداران به افزایش 
هزینه حامل های انرژی، به ویژه شش برابر 
شدن قیمت گاز و هشداری که نسبت به 
گران کردن خدمات اقامت در هتل داده 
شد، معاون گردشگری از موافقت کمیسیون 
تلفیق با اصالح تعرفه حامل های انرژی 
تاسیسات گردشگری خبر داد و در عین 
حال گفت که الزم است مجلس آن را در 
زمان بررسی الیحه بودجه 1401 تصویب 
کند. به گزارش ایسنا، جمشید حمزه زادهـ  
رییس جامعه هتلداران ایرانـ  گفته بود: 
افزایش بی رویه هزینه حامل های انرژی و 
خصوصا گاز که تا شش برابر افزایش یافته، 
هزینه هتل داران را به شدت باال برده است. 
هزینه ها طوری افزایش پیدا کرده است که 
نرخ فعلی هتل ها حتی جوابگوی هزینه ها 
نیست، چه رسد به سودآوری و درآمدزایی!

به دنبال این اظهارنظر، برخی هتل ها اقدام 
به گران کردن قیمت ها کردند، درحالی 
که نرخ اقامت مطابق روال هر سال در 
مهرماه 30 درصد افزایش یافته بود. پس 
از آن، یحیی نقی زاده محجوب، مدیرکل 
ارزیابی خدمات گردشگری  و  نظارت 
در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی متذکر شد: بخشنامه 
صدور نرخنامه تاسیسات گردشگری که 
در تاریخ 27/7/1400 صادر شده تا پایان 
شهریورماه 1401 اعتبار دارد و تعیین نرخ 
جدید در این بازه زمانی ممنوع است. جامعه 
هتلداران ایران در روزهای گذشته برای 
اصالح تعرفه حامل های انرژی در تأسیسات 
گردشگری به ویژه هتل، دیدارهایی با 
رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونت 
انرژی آن سازمان و کمیسیون تلفیق 
مجلس داشته است. جعفر بذری، بازرس 
جامعه حرفه ای هتلداران ایران گفته: در آن 
دیدارها پیشنهادهایمان برای تغییر تعرفه 
حامل های انرژی برای تاسیسات گردشگری 
بود. گفتیم که با توجه به محاسبه مصرف 
انرژی تاسیسات گردشگری بر اساس تعرفه 
صنعتی، هزینه بسیار زیادی متوجه این 
تأسیسات می شود و این در شرایط دشوار 
این سال ها که هتل ها با رکود درآمدی 
شدیدی روبه رو بوده اند، عادالنه نیست. 
پیشنهاد ما این بود که مصرف انرژی هتل ها 
و تأسیسات گردشگری را بر اساس تعرفه 

"کسب و کار" محاسبه کنند.

رزیتا غفاری: 
ممیزی های صداوسیما بیش 

از حد است
رزیتا غفــاری دلیل ضعف ســریال های 
تلویزیونی و کمبود ســریال در تلویزیون 
را ممیزی های بیش از حد صداوســیما 

و حمایت نکردن از نویسنده ها دانست.
این بازیگر در گفت و گویی با ایسنا درباره 
علت ضعف سریال های تلویزیونی در سال 
های اخیر گفت: شــبکه های خصوصی 
و  نمایش خانگی از تولیدات صداوســیما 
پیشی گرفتند؛ چرا این اتفاق افتاده؟ من 
فکر می کنم به خاطر ممیزی های بیش 
از حد صداوسیماســت. غفاری افزود: از 
همان ابتدا از تصویب فیلم نامه تا تعیین 
کارگــردان و تهیه کننده، همــه این ها 
دست به دســت هم می دهد تا اینکه ما 
نتوانیم تولیداتی داشته باشیم که بتواند با 

تولیدات شبکه خانگی رقابت کند.
این بازیگر در پاسخ به این سوال که افزایش 
بودجه سازمان در ســال آینده می تواند 
راهی برای ارتقاء کیفیت باشد؟ گفت: ان 
شاءاهلل که همینطور باشد. اگر این بودجه 
در راه درست استفاده شــود، می توانیم 
شاهد تولیدات بهتری از صداوسیما باشیم .

غفاری کــه چند مــاه قبل در ســریال 
»فرشتگان بی بال« با موضوع کرونا بازی 
داشت، درباره بازی در این مجموعه توضیح 
داد: سریال، در اوج کرونا و در ابتدای همه 
گیری ساخته شد و ما با همان حس و حال 
جلــوی دوربین می رفتیــم و فضا خیلی 
برایمان متفاوت بود. اینکه کار خوبی شد 
یا نه را نمی دانم اما مــن تمام انرژی ام را 

برای آن گذاشتم . 
او در پاسخ به اینکه چرا تلویزیون در این 
مدت درباره کرونا ســریال های بیشتری 
تولید نکرده اســت، گفــت: تولیدات کال 
پایین است. نویسنده نداریم یا نویسنده ها 
حمایت نمی شوند که بتوانند به موضوعات 

مختلفی از جمله کرونا بپردازند. 
غفاری به حرفهایش اضافه کرد: امیدوارم 
این بیماری زودتر ریشــه کن شــود ولی 
زمان زیادی هم برای نویسنده ها نبوده که 
بتوانند به این موضوع بپردازند و از طرفی 
فضــای کار هم به آنها داده نمی شــود تا 
بخواهند دست به قلم شوند. نویسنده ها به 
خوبی حمایت نمی شوند و از آنها سفارشی 
درخواست نمی شود. شاید به مرور زمان 

اوضاع بهتر شود.

ارسالن فصیحی درباره ترجمه کتاب های عامه پسند می گوید: مترجم 
می خواهد کتابی را که ترجمه می کند فروش برود، مشهور بودن کتاب و 
نویسنده اش یکی از عواملی است که باعث استقبال مخاطب و پرفروش 

شدن کتاب می شود و این از روی ناچاری است.
این مترجم زبان ترکی استانبولی در گفت وگو با ایسنا درباره معیارهای 
انتخاب کتاب برای ترجمه که به نظر می رسد به سمت کتاب های 
پرفروش و عامه پسند رفته اند، اظهار کرد: قبال هم همین بوده است.  
مترجم سراغ نویسنده ای می رود که جایزه برده و مورد توجه بوده 
است. مترجم ایرانی راه نمی افتاده برود آمریکا ببیند آن جا چه خبر 
است، می رود ببیند چه کسی جایزه پولیتزر برده و چه کسی جایزه 
نوبل برده، چه کسی جایزه فالن جا را برده و.... کسانی که این جایزه ها را 
برده اند، از یک سری فیلتر رد شده اند و اثرشان با معیارهایی می خوانده 
و با استانداردهایی سازگار بوده است. در بهترین حالت مترجم کتاب را 
می خواند و اگر خوشش بیاید، ترجمه می کند. این عملی نیست که 
مترجم یک سال وقت بگذارد، تحقیق کند و جریان های ادبی فالن کشور 
را تعقیب کند، باید در محیط آن کشور باشی، دورادور چندان عملی 
نیست.  فصیحی سپس گفت: مترجم چاره ای جز این ندارد برای این که 
می خواهد کتابی را که ترجمه کرده، فروش برود، مشهور بودن کتاب و 
نویسنده اش یکی از عواملی است که باعث استقبال مخاطب و پرفروش 
شدن کتاب می شود، این از روی ناچاری است. اگر ناشران هم رقابتی 
دارند به همین دلیل است. آن ها می دانند اگر فالن کتاب در ایران منتشر 
شود، فروش می رود. این که می گویم فروش می رود، منظورم پرفروش 
شدن نیست، زیرا بازار کتاب در وضعیت بد و وخیمی است، کتاب که 
چاپ می شود اصال فروش نمی رود. تیراژ کتاب ها به 200-300 نسخه 
رسیده است، در بهترین حالت کتاب در 500 نسخه چاپ می شود، آن 
هم فروش نمی رود. ناشر هم سرمایه گذاری می کند تا سود ببرد و چرخ 

بنگاهش بچرخد وگرنه باید تعطیل کند.

ترجمه سریع کتاب های پرفروش از 
روی ناچاری!

مجلس فتیله گرانِی 
انرژی در هتل ها را پایین 

می کشد؟

برگزیدگان بیستمین دوره جایره ادبی »صادق هدایت« معرفی شدند. 
به گزارش ایسنا، در اطالعیه این جایزه آمده است: در بیستمین دوره 
مسابقه ادبی داستان کوتاه نویسی »صادق هدایت« 1050 داستان  از 
سراسر کشور، افغانستان و تاجیکستان و ایرانیان مقیم اروپا، آمریکا 
و استرالیا شرکت کردند که در داوری مرحله اول تعداد 27 داستان 
برتر شناخته شد. در مرحله دوم داوری نیز 4 داستان به عنوان برندگان 
نهایی این دوره انتخاب شدند که به این شرح اعالم می شوند:  نفر اول 
این دوره از مسابقه و بهترین داستان، داستان »ساعت شماطه دار« 
نوشته اکرم موالوردی معرفی شد که به او تندیس صادق هدایت اهدا 
شد. سه داستان دیگر که در رتبه دوم قرار گرفتند و لوح تقدیر به آن ها 

اهدا شد بدین قرار معرفی شده اند:
داستان »دغدغه چهارم« نوشته  محمدمهدی صدرفراتی

داستان »مکتوب سیاه« نوشته  فرهاد شرقی
داستان »ابراهیم در آتش« نوشته  شهربانو شکیبامنش

معرفی برگزیدگان جایزه ادبی »صادق 
هدایت«

رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای 
کنکور جاری روندی را در سازمان سنجش آموزش 
کشور ایجاد کرده ایم و تعداد پاسخ نامه ها را از 5 
عدد به 14 رساندیم تا از این طریق آسایش و امنیت 

آزمون را افزایش دهیم.
لرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش  عبدا
آموزش کشور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره 
جزییات برگزاری آزمون کنکور سراسری سال 
1401 گفت: ما یک سری تغییرات را در کنکور 
امسال اعمال کردیم که این تغییرات در جهت ایجاد 
آسایش، آرامش و از بردن استرس داوطلبان است. 
لذا ما امسال روندی را در سازمان سنجش آموزش 
کشور ایجاد کردیم و تعداد پاسخ نامه ها را از 5 عدد 

به 14 رساندیم.
وی بیان کرد: 14 پاسخنامه مجزا برای پنج گروه 
آزمایشی را پیش بینی کردیم. برای هر پنج گروه 
آزمایشی سواالت و پاسخنامه های مجزا پیش بینی 
شده است و در هر پنج گروه آزمون عمومی نیز 
مجزا با دفترچه و پاسخنامه مجزا خواهد بود که به 
شکل شخصی سازی شده در پاکت قرار می گیرد. 
هر پنج گروه آزمایشی 100 سوال عمومی دارند که 
در 75 دقیقه پاسخگوی آن خواهند بود. پس از آن 
دفترچه ها و پاسخنامه های عمومی جمع آوری و 

آزمون اختصاصی شروع خواهد شد.
پورعباس در توضیح رویه آزمون های اختصاصی 
گفت: در آزمون اختصاصی تفکیکی که صورت 
گرفته این است که سه گروه آزمایشی ریاضی، 
تجربی و انسانی هر کدام دو دفترچه تخصصی و 
دو پاسخنامه اختصاصی دارند که این دو دفترچه 
با پاسخنامه مربوطه شخصی سازی شده و در پاکت 

قرار می گیرند.
وی درباره دفترچه عمومی و اختصاصی گروه 
ریاضی گفت: در گروه آزمایشی ریاضی دفتر چه 
اختصاصی گروه ریاضی دو بخش می شود که 
شامل دفتر شماره »دو« و دفتر شماره »سه« با دو 
پاسخنامه مجزا برای هرکدام است. دفتر شماره 
دو شامل درس ریاضیات با 50 سوال با زمان 
پاسخ دهی 80 دقیقه، دفتر شماره سه شامل درس 
فیزیک 40 سوال با زمان پاسخ دهی 50 دقیقه، 
درس شیمی 30 سوال با زمان پاسخ دهی 30 
دقیقه و جمع 70 سوال در 80 دقیقه خواهد بود. 
همچنین گروه ریاضی یک دفترچه و پاسخنامه 

عمومی همراه با 100 سوال با زمان پاسخ دهی 
75 دقیقه دارد.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
دفترچه عمومی و اختصاصی گروه علوم تجربی 
و  دفترچه  یک  تجربی  علوم  گروه  در  گفت: 
پاسخنامه عمومی همراه با 100 سوال طی بازه 
پاسخ دهی 75 دقیقه طراحی شده است. عالوه بر 
این دو دفترچه اختصاصی دیگر نیز دارند، دفترچه 
شماره 2 شامل درس ریاضی همراه 30 سوال در 
زمان پاسخ دهی 50 دقیقه، زیست شناسی 50 
سوال با زمان پاسخ گویی 40 دقیقه است. مجموع 

دفترچه شماره 80 سوال در ۹0 دقیقه می شود.
وی افزود: دفترچه شماره 3 گروه علوم تجربی 
شامل درس فیزیک 30 سوال با زمان پاسخ دهی 
37 دقیقه، شیمی 35 سوال با زمان پاسخ دهی 37 
دقیقه، زمین شناسی 20 سوال با زمان پاسخ دهی 
1۶ دقیقه است که در مجموع سواالت دفترچه 
سوم گروه علوم تجربی 85 سوال در ۹0 دقیقه 

است.
ویژه  دفترچه  درباره  سازمان سنجش  رئیس 
بهیاران توضیح داد: دفترچه شماره چهار در گروه 
تجربی با 35 سوال برای بهیاران طراحی شده که 
طی 20 دقیقه باید پاسخگوی آن باشند. در واقع 
یک دفترچه مخصوص بهیاری با پاسخنامه ویژه در 

نظر گرفته شده است.
نسانی  وی درباره جزئیات سواالت گروه علوم ا
گفت: در این گروه یک آزمون عمومی با پاسخنامه 
اختصاصی و دو دفترچه اختصاصی داریم. دفترچه 
شماره 2 شامل درس ریاضی 20 سوال با زمان 
پاسخدهی 25 دقیقه، درس اقتصاد 15 سوال با بازه 
زمانی 10 دقیقه، زبان و ادبیات فارسی 30 سوال 
با بازه زمانی 30 دقیقه، علوم اجتماعی 20 سوال 
با زمان پاسخگویی 15 دقیقه در نظر گرفته شده 
است. بنابراین دفترچه شماره 2 گروه علوم انسانی 

85 سوال بازه زمانی 70 دقیقه دارد.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
دفترچه عمومی و اختصاصی گروه علوم تجربی 
و  دفترچه  یک  تجربی  علوم  گروه  در  گفت: 
پاسخنامه عمومی همراه با 100 سوال طی بازه 
پاسخ دهی 75 دقیقه طراحی شده است. عالوه بر 
این دو دفترچه اختصاصی دیگر نیز دارند، دفترچه 
شماره 2 شامل درس ریاضی همراه 30 سوال در 

زمان پاسخ دهی 50 دقیقه، زیست شناسی 50 
سوال با زمان پاسخ گویی 40 دقیقه است. مجموع 

دفترچه شماره 80 سوال در ۹0 دقیقه می شود.
وی افزود: دفترچه شماره 3 گروه علوم تجربی 
شامل درس فیزیک 30 سوال با زمان پاسخ دهی 
37 دقیقه، شیمی 35 سوال با زمان پاسخ دهی 37 
دقیقه، زمین شناسی 20 سوال با زمان پاسخ دهی 
1۶ دقیقه است که در مجموع سواالت دفترچه سوم 

گروه علوم تجربی 85 سوال در ۹0 دقیقه است.
پورعباس ادامه داد: دفترچه شماره 3 گروه علوم 
انسانی شامل درس زبان عربی 20 سوال با 20 
دقیقه زمان، تاریخ جغرافیا هر کدام 15 سوال با 
25دقیقه زمان، فلسفه و منطق 20 سوال و 20 
دقیقه زمان، روانشناسی 22 سال با 15 دقیقه زمان 
پاسخگویی در نظر گرفته شده است. در مجموع ۹0 

سوال با 85 دقیقه زمان است.
وی افزود: در این میان یک تعداد از افراد دیپلم 
علوم و معارف اسالمی دارند که این ها در درس 
زبان و تاریخ با گروه علوم انسانی متفاوت هستند، 
لذا دفترچه شماره 3 این افراد از دفترچه شماره 
3 سایر گروه ها در برخی سواالت متمایز است که 

شخص سازی شده و جای نگرانی وجود ندارد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
سواالت عمومی و اختصاصی گروه هنر توضیح 

داد: گروه هنری یک دفترچه عمومی با پاسخنامه 
اختصاصی، و یک آزمون اختصاصی با 1۶5 سوال 
در 1۶0 دقیقه زمان دارند. گروه زبان های خارجه 
نیز به همین ترتیب یک دفترچه عمومی با پاسخ 
نامه اختصاصی خود را دارند. همچنین یک آزمون 
رند و آزمون  ه با 70 سوال دا اختصاصی همرا
زبان های آلمانی و فرانسه نیز به همین ترتیب است.

پورعباس در توضیح برنامه ریزی برای طراحی 
این نوع دفترچه ها گفت: دفترچه های کنکور 
کاربردوست و داوطلب دوست شده اند زیرا فاصله 
گزینه ها زیادتر شده و برای هر درسی ستون مجزا 
داریم که خیلی ریز و به هم چسبیده نیستند. این 
رویه کمک می کند خدایی نکرده اشتباهی برای 

جابجا زدن پاسخ ها صورت نگیرد.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: پاسخ 
نامه ای که خلوت باشد آرامش بیشتری ایجاد 
می  کند سپس پاسخنامه ها جمع آوری شده و برای 
مدت خیلی زیاد در دست داوطلب قرار نمی گیرد 
همین مسئله امنیت آزمون را باال می برد و موجب 
فزایش عدالت آموزشی می شود. همچنین اگر  ا
خدایی نکرده نقشه ای از پیش طراحی شده باشد 
خنثی می شود. البته زحمت و مصرف کاغذ ما را 
حداقل سه برابر می کند ولی برای حفظ آرامش 
آزمون و امنیت آن این اتفاق برنامه ریزی شده است.

افزایش پاسخنامه های کنکور از ۵ به 14 عدد
رییس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:

لنا
: ای

س
عک

سـتاری فرد با بیان اینکه فضـای اجتماعی 
مـا دانـش آمـوزان را قرنطینه نکرده اسـت، 
گفـت: دانـش آمـوزان مـا در فضـای خارج 
از مدرسـه هم قرنطینه نیسـتند، زیرا آن ها 
بـه طـرق مختلـف در کالس های ورزشـی، 
فرهنگـی، مهمانـی، تفریحات متعـدد و… 

هـم شـرکت دارند.
"صـادق سـتاری فرد" معاون تربیـت بدنی 
و سـالمت وزارت آمـوزش و پـرورش در 
گفت وگو با خبرنـگار ایلنا دربـاره تمهیدات 
ایـن معاونـت بـرای جلوگیـری از ابتـالی 
دانـش آمـوزان بـه کرونـا و اجـرای هرچـه 
بهتـر پروتـکل 0۶ در مـدارس بیـان کـرد: 
حـدود 10، 12 روز پیش، سـتاد ملی مقابله 
بـا کرونـا تصمیم گرفـت بـا توجه بـه ایجاد 
موج ششـم و افزایش مبتالیان به امیکرون، 
تصمیمات در خصوص حضـوری یا مجازی 
بـودن کالس هـای مـدارس بـه واحدهـای 
اسـتانی یعنـی سـتاد کرونـای هـر اسـتان 

واگـذار شـود.
وی بیان کـرد: با توجـه به اقتضائـات خاص 
هـر منطقـه یـا هـر مدرسـه تصمیم گیری 
متفـاوت اسـت. ممکـن اسـت در یـک 
مدرسـه ای معلـم کالس مبتـال شـود، پس 
کالس آن هـا غیرحضـوری خواهـد شـد. یا 
ممکن اسـت منطقـه ای قرمـز باشـد از این 
رو کالس هـای درس در آن منطقـه مجازی 

خواهـد شـد.
معـاون تربیـت بدنـی و سـالمت و وزارت 
آموزش و پـرورش گفـت: در نهایت تصمیم 
بر این شـد که مبتنی بر شـرایط هر منطقه 
سـتادهای کرونـای اسـتان تصمیـم گیری 
کننـد. از طرفـی در آموزش و پـرورش همه 
مناطق و مـدارس نبسـت به رعایـت دقیق 
پروتکل ها و نکات بهداشـتی مکلفند؛ یعنی 
باید نسـبت به فاصلـه اجتماعی، ماسـک و 

ضد عفونی کـردن فضـا اقـدام کنند.
سـتاری فرد گفت: دانش آمـوزان در فضای 
خارج از مدرسـه هم قرنطینه نیسـتند زیرا 
آن هـا بـه طـرق مختلـف در کالس هـای 
ورزشـی، فرهنگـی، مهمانـی، تفریحـات 

متعـدد و… هـم شـرکت دارنـد.
وی تاکیـد کرد: رعایـت پروتکل هـا نه فقط 
در مدرسـه بلکه در همه فضاهای اجتماعی 
کشـور از جمله خیابان، مترو، بازار، وسـایل 
حمـل و نقل عمومـی باید مدنظر باشـد. لذا 
خواهش ما این اسـت کـه فضای رسـانه ای 
و گفتمان ها پیرمـوان رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی، محـدود و معطـوف به مـدارس 
شد. نبا

معـاون وزیر آمـوزش و پرورش گفـت: برای 
حفظ سـالمت دانـش آمـوزان بایـد رعایت 
پروتکل ها از سـوی آحـاد جامعـه و در همه 
فضاها و مراکز خدمات آموزشـی، فرهنگی، 
ورزشـی، اجتماعی و همچنین مسـافرت ها 
مدنظـر باشـد.ممکن اسـت دانش آمـوزان 
مـا در مدرسـه پروتکل هـا را رعایـت کننـد 
امـا خـارج از فضـای مدرسـه مدیـران ما به 
دانـش آمـوز دسترسـی ندارنـد، لـذا بایـد 
اصـل را بـر فراگیـری رعایـت پروتکل ها بر 
همه مجموعه هـا بگذاریـم و به این سـمت 

حرکـت کنیم.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آمـوزش 
مجـازی در مناطـق قرمـز تـا آخـر بهمـن 
مجـازی اسـت؟ گفـت: همانطور کـه گفته 
شـد تصمیـم گیـری در ایـن زمینـه بـه 
اسـتان ها واگذار شـده اسـت. ممکن اسـت 
در یـک منطقـه ای وضعیـت قرمـز بـوده و 

کالس هـا تعطیـل باشـد.
سـتاری فـرد ادامـه داد: البته ممکن اسـت 
دانش آمـوزان پایـه دوازدهم کـه امتحانات 
نهایـی دارنـد یـا دانـش آمـوزان فنـی و 
حرفه ای کـه کارگاه دارند را نتوان به شـکل 
مجـازی برگزار کـرد. بنابراین ممکن اسـت 
که سـتاد اسـتان بنابر اقتضائات امر تصمیم 
گیـری کنـد. در برخـی اسـتان ها ممکـن 

اسـت جمعیت کم باشـد و از ایـن رو رعایت 
پروتکل هـا در آنجـا بهتـر انجام شـود.

معـاون تربیـت بدنـی و سـالمت وزارت 
آمـوزش و پرورش گفـت: در یکـی دو هفته 
اخیر تقریبا قالب شـهرها به سـمت مجازی 
شـدن آموزش هـا رفته انـد. بـا ایـن اوصاف 
در مـورد دانش آموزانـی که واکسـن زده اند 
و بـاالی 12 سـال سـن بوده انـد بـا توجـه 
بـه اینکـه آزمون هـای دانـش آمـوزان پایه 
دوازدهـم نهایـی اسـت و مـدارس فنـی و 
حرفـه ای نیـز واحـد عملـی دارنـد، تـالش 
می شـود کـه آمـوزش آن هـا بـه صـورت 
ترکیبـی مجـازی و حضـوری باشـد و 
پروتکل هـا و فاصلـه گذاری هـای اجتماعی 

رعایـت شـود.
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش در پایـان 
گفت: آمـوزش و پـرورش برخـی از مراکز و 
اماکـن خـود را در اختیـار وزارت بهداشـت 
قـرار داده اسـت و ایـن طـور نبـوده کـه 
آمـوزش و پـرورش خودش واکسیناسـیون 
را انجام دهد. مـا حدود 470 مرکـر آموزش 
و پـرورش در اختیـار وزارت بهداشـت 
قـرار دادیـم کـه بـرای تسـهیل در امـر 
واکسیناسـیون دانش آمـوزان و فرهنگیان 
بوده اسـت. ما مراکـزی را در اختیـار وزارت 
بهداشـت قـرار دادیـم امـا موضـوع و رونـد 
واکسیناسیون توسـط خود وزارت بهداشت 

انجـام می شـود.

معاون تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری 
ین نتیجه  گفت: سه چهار سالی است به ا
رسیدم که توسعه یک موضوع فرهنگی است 
و این فرهنگ باید در تمام بخش های جامعه 

توسعه پیدا کند.
نا ستاری«  ، »سور یلنا ر ا به گزارش خبرنگا
معاون تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری در 
بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری 
رازی گفت: پیش از این فکر می کردم توسعه 
ری است. مدتی که  فزا له سخت ا یک مسا
گذشت دیدیم پروژه های که برروی آن وقت 
گذاشتیم، یا در آن ظرفیت کار نمی کند و یا 
تصوراتی که فکر می کردیم محقق نشده است. 
ین رسیدم که توسعه یک  ز مدتی به ا بعد ا
مساله نرم افزاری است و شیوه ها و پروسه ها 
مهم است. سه چهار سالی است به این نتیجه 
رسیدم که توسعه یک مساله فرهنگی است و 
ید در تمام بخش های جامعه  ین فرهنگ با ا

توسعه پیدا کند. 
ا  نش بنیانی« یعنی محقق ر فزود: »دا و ا ا

یه اش.  ز فکرش قضاوت می کنند نه سرما ا
ما  ما  ا رد  ندا ه  نشگا دا به  احتیاج  نه  کارخا

دانشگاه می زنیم که نوآوری داشته باشیم.
ستاری گفت: ما کشوری هستیم که می توانیم 
ین جز با توسعه  له غذا را حل کنیم و ا مسا
تفاق  ا له  مسا ین  ا بنیان  نش  دا شرکتهای 

نمی افتد. وقتی فرهنگ کشوری درست شود 
بقیه چیزها هم در کنارش درست می شود و 
کارخانه و  داروسازی هم داریم اما خودمان آن 
را درست کرده ایم. اینکه اتاق بازرگانی داشته 
باشیم که هدفش صادرات باشد بخشی از این 

فرهنگ است.

ستاری:

" توسعه" موضوعی فرهنگی است
معاون وزیر آموزش و پرورش :

پیگیری برای ترکیبی شدن آموزش در 
پایه دوازدهم

گزارش
ایلنا
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ــود  ــل کمب ــه دلی ــه دارد، ب ــا همــه محاســنی ک ــال ب ســینمای دیجیت
ســازوکارهای مناســب و قانونــی در کشــور مــا بــه یــک معضــل 
تبدیــل شــده، آن هــم در جایــی کــه فیلم هــا قبــل از اکــران عمومــی 
ــال بیــش  ــن ب ــن کیفیــت قاچــاق می شــوند. ای ــا بهتری ــه راحتــی و ب ب
از همــه دامــن فیلم هایــی را گرفتــه کــه اســیر پیــچ و خم هــای 

ــد. ــف رفته ان ــاق توقی ــه مح ــا ب ــد ی ــده ان ــوز ش ــدور مج ص
بــه گــزارش ایســنا، در ســال های گذشــته فهرســت فیلم هــای 
ــف در  ــران مختل ــور مدی ــور حض ــه فراخ ــران ب ــینمای ای ــی س توقیف
رأس ســازمان ســینمایی و معاونــت نظــارت و ارزشــیابی کــم یــا زیــاد 
ــته از  ــه گذش ــک ده ــاً ی ــول تقریب ــا در ط ــی فیلم ه ــا بعض ــده، ام ش
ــازی  ــای مج ــه زور دنی ــی ک ــد در حال ــکان نخورده ان ــن فهرســت ت ای

بــر ترمــزی کــه مدیــران بــرای فیلم هــا می ِکشــند، می چربــد.
ــای  ــی فیلم ه ــرای بعض ــش ب ــوز نمای ــدور مج ــل ص ــال های قب در س
تفاقــاً  ز آب تــکان نمی خــورد و ا توقیفــی نشــان داد کــه آب ا
ــف  ــت توقی ــِی عل ــی چرای ــا در پ ــدن آن فیلم ه ــد از دی ــان بع مخاطب
ــتند،  ــروش می دانس ــرای ف ــی ب ــک بازارگرم ــی آن را ی ــد و حت بودن
ــد  ــن س ــته اند از ای ــم  نتوانس ــد فیل ــوز چن ــال هن ــن ح ــا ای ــی ب ول
ــت  ــه مخالف ــددی دارد از جمل ــل متع ــم دالی ــه آن ه ــد ک ــذر کنن گ

ــار ســاخته شــده کــه  ــا محتــوای آث مســئوالن ب
در تضــاد بــا منافــع ملــی یــا فرهنگــی تشــخیص 
ــی  ــت بازخوردهای ــی باب ــا نگران ــود ی داده می ش
ــه  ــران فیلــم ب ــس از اک ــت پ ــن اس ــه ممک ک

ــد. ــود آی وج
ایــن مســئله در مــورد فیلــم »خانــه پــدری« بــه کارگردانــی کیانــوش 
ــات،  ــود اصالح ــا وج ــم ب ــه فیل ــد چراک ــده ش ــدی دی ــا ح ــاری ت عی
ــد و  ــف ش ــم توقی ــاز ه ــد ب ــود و بع ــرده ب ــاه روی پ ــک م ــر از ی کمت
ــرد،  ــدا نک ــی را پی ــش خانگ ــبکه نمای ــع در ش ــش و توزی ــازه نمای اج
ــد کشــی در چنــد  ــخ همسرکشــی و فرزن ــی کــه اتفاق هــای تل در حال
ــا  ــر زبان ه ــر س ــم را ب ــن فیل ــم ای ــه اس ــش از همیش ــر بی ــت اخی وق
انداخــت و نظــر مخالفانــی را یــاداور شــد کــه معتقــد بودنــد آنچــه در 
فیلــم عیــاری بــه تصویــر کشــیده شــده اصــال در ایــران وجــود نــدارد!
ــه در جشــنواره های  ــی ک ــر رســیده یکــی دیگــر از فیلم های حــال خب
ــوده  ــی ب ــود و در جشــنواره های مختلف ــی شــده ب ــر رونمای فجــر اخی
ــدا  ــازی راه پی ــای مج ــه فض ــته ب ــم داش ــی ه ــای خارج و اکران ه

ــرده اســت. ک

بالیی که یقه فیلم های توقیفی را گرفته !

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

رودبارجنوب
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
برابر رای شماره 140060319079000478  فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/08/30-
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
محمد  بهروز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
از  صادره   511 شناسنامه  بشماره  فرزند کهندل  زابلی  علی 
رودبار جنوب در یک باب خانه به مساحت 446 مترمربع 
پالک 1646 فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از 

–بلوار  رودبار جنوب  در  واقع  قطعه سه  اصلی  پالک 188 
شهید پیکان کوچه شماره 3 خریداری از مالک رسمی آقای 
مهیمی و خانم ایران دخت خدادادی محرز گردیده است.

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

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

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

شماره ابالغیه: 140021100024584068
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی:  شهربانو زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1401/1/14    ساعت حضور: 8:30 
در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی به 
طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو و 
مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده 

است.
به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه 
و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه و پیوست 
در آن را از قسمت " دریافت با شماره" با وارد نمودن 
شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده 

کنید.
چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب کاربری ) 
شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام 
به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در 
صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضایی 

مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی 

بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 42

شماره ابالغیه: 140021100024584114
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: نصرت علیزاده ده میالیی
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1401/1/14   ساعت حضور: 8:30 
در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی به 
طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو و 
مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده 

است.
از  استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  سامانه  به 
شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه 
و پیوست در آن را از قسمت " دریافت با شماره" 
با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت 

و مشاهده کنید.
چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب کاربری ) 
شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام 
به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در 
صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضایی 

مراجعه نمایید.
اوراق  قبول  از  استنکاف  منزله  به  مراجعه  عدم 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 41

شعبه 1 شورای حل اختالف 
شهرستان کوهبنان

ابالغیه
آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف 
شهرستان کوهبنان

ابالغیه
آگهی الکترونیک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 140060319079000675 -1400/10/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین پیرنیا فرزند رستم بشماره شناسنامه 49صادره ازجیرفت در یک باب خانه به مساحت 290.80 متر مربع پالک 
1665فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار اندیشه کوچه 
شماره 3 خریداری از مالک رسمی آقای  عبدالمهدی مهیمی 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 را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:221
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/13 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

مدیرعامل باشگاه پرسـپولیس می گوید برخی 
باشـگاه ها با وجـود بدهـی میلیاردی بـه مربی 
سـابق خود در نقـل و انتقـاالت آزادانـه بازیکن 
جـذب می کننـد. رضـا درویـش، مدیرعامـل 
باشـگاه پرسـپولیس در گفت وگـو بـا ایسـنا 
دربـاره انتقـال رامیـن رضاییـان از باشـگاه 
الدحیـل قطر بـه پرسـپولیس اظهار کـرد: بعد 
از نزدیـک بـه دو هفتـه مذاکـره و صحبت های 
فشرده توانسـتیم شنبه شـب رضایتنامه رامین 
رضاییان را از باشـگاه قطری بگیریم تا او رسـما 
بـه پرسـپولیس بپیونـدد. بـرای ایـن موضـوع 
هـم مبلغـی فراهـم کردیم تـا پرداخت شـود و 
حاال خوشـحالیم که هوادارانمان را خوشـحال 

کردیـم.
 امیـدوارم بـا ایـن کار بتوانیـم بـه اعتـالی 
باشـگاه کمک کنیـم. وی افـزود: ما بـرای نقل 
و انتقـاالت چند مشـکل داشـتیم. بازیکنی که 
بـه پرسـپولیس می آیـد بایـد در حـد ایـن تیم 
باشـد. برخـی فکـر می کننـد بـه صـرف جذب 
چنـد بازیکن در نقـل و انتقاالت موفـق بوده اند 
البته مـا بازیکنان جـوان و خوبی داریـم که هر 
تیمی دوسـت دارد ایـن بازیکنـان را در اختیار 
داشـته باشـد بـه همیـن خاطر بـه دنبـال این 
بودیـم که بازیکنـی در خور پرسـپولیس جذب 
کنیـم البتـه بازیکن داخلـی خوب و کسـی که 
بتوانیـم جذب کنیـم کم بـود و بعضا با باشـگاه 
خـود قـرارداد داشـتند از ایـن جهـت آقـای 
گل محمدی تالش کردند و بیـش از 100 فیلم 
را دیدنـد و آنالیـز کردنـد تـا بازیکـن خارجـی 

مدنظرشـان را پیـدا کنند.
 همیـن چنـد روز قبـل تا حـدود سـاعت چهار 
صبـح بـا آقـای گل محمـدی در تماس بـودم تا 
بازیکـن خارجی مدنظـرش را انتخـاب کند. در 
نهایـت هـم بعـد از انتخـاب بازیکـن نزدیک به 
100 میلیون تومـان هزینه کردیم تـا برای این 
بازیکـن و همراهانـش بلیـت بگیریم و بـه ایران 
بیاینـد. با این حـال باشـگاه این بازیکـن فردای 
روزی که بلیـت خریده بودیم سـاعت 1۶:37 به 
ما اعـالم کرد برای حضـور این بازیکـن در ایران 
بایـد 500 هـزار دالر پرداخـت کنیـم. همـان 
موقـع بـه مسـئول بین الملـل باشـگاه گفتم به 
باشـگاه مذکـور ایمیـل بزنـد و بگویـد در روز 
شـنبه و یکشـنبه که اروپا تعطیل اسـت چطور 
500 هـزار دالر به شـما بدهیـم؟ کمـا اینکه ما 
اصال چنیـن پولـی را در اختیار نداشـتیم چون 
فراهـم کـردن چنیـن پولـی زمان بـر اسـت. 

می خواهـم بگویـم مـا سـختی های زیـادی 
در نقـل و انتقـاالت متحمـل شـدیم. درویـش 
همچنیـن گفـت: در دو هفته گذشـته چندین 
نامه بـرای جـذب رامیـن رضاییـان به باشـگاه 
قطـری دادیـم و در نهایـت دیـروز به مـا گفتند 
که ایـن انتقـال منتفـی اسـت. بـا این حـال ما 
دسـت بـه کار شـدیم و بـا تهیـه مبلغـی ایـن 
انتقـال را انجـام دادیـم و از رامیـن رضاییـان و 
مدیـر برنامـه اش تشـکر می کنـم. امیـدوارم 
بتوانیـم از این به بعـد از حضور رامیـن رضاییان 
در پرسـپولیس بهره مند بشـویم. وی همچنین 
گفـت: مـا یـک مـاه اسـت کـه در پرسـپولیس 
حضور داریـم. از روز سـومی که به پرسـپولیس 
آمدم بـه خاطر پرونده اوسـاگونا پنجره باشـگاه 
بسته شـد. مجبور شـدیم از دوسـتانمان کمک 
بگیریـم و پـول را تهیـه و پرداخـت کنیـم. تا به 
خودمـان آمدیـم متوجـه شـدیم کـه بازیکنان 
تیـم یک نیـم فصـل پـول نگرفته انـد. بـا اینکه 
آنهـا نجابت داشـته اند اما بایـد کاری می کردیم 
و بـه بازیکنـان پـول می دادیـم. پولـی تامیـن 
کردیـم و 15 درصـد از قـرارداد بازیکنـان را 

پرداخـت کردیـم. 
در ادامه بـا تامیـن مبلغی پـاداش بازیکنـان را 
دادیـم چون آنهـا پاداشـی را که برایشـان مقرر 
شـده بود را نگرفتـه بودند. بعـد از این مسـائل 
بحـث آقـای بیرانوند مطـرح شـد. او از باشـگاه 
طلبـکار بـوده اما بـا بدرفتـاری برخـی مدیران 

از باشـگاه نارحت بود. او نماد و سـرمایه باشگاه 
پرسـپولیس اسـت و نباید چنیـن رفتـاری با او 
می شـد. بـا صحبت هایـی که بـا آقـای بیرانوند 
انجـام دادیـم مبلغـی پـول پرداخـت کردیم و 
فرصتـی نزدیک بـه یک ماهـه گرفتیم تـا بقیه 
پول را بپردازیم. بعد از بیرانوند مشـکل باشـگاه 
شـهرخودرو بـه وجـود آمـد. متوجه شـدیم به 
خاطر بدهـی قبلی باشـگاه باید نزدیـک به 10 
میلیارد تومان به شـهر خـودرو بدهیـم. از آنجا 
که مدیـران ایـن باشـگاه از دوسـتان مـا بودند 
بـا آنهـا صحبـت کردیـم و بـا پرداخـت مبلغی 

توافـق کردیم. 

در ادامـه مشـکالت باشـگاه پرونـده محمـد 
نادری به دسـتمان رسـید کـه بایـد 100 هزار 
یورو پرداخـت می کردیـم. حتی اگـر بانک هم 
باشـیم در اینگونه مواقـع باید بپذیریـم که کار 
سـخت می شـود. بـا ایـن حـال از دوسـتانمان 
کمـک گرفتیـم و 30 هـزار یـورو بـه باشـگاه 
محمد نـادری دادیـم. بعـد از ایـن اتفـاق به ما 
گفتند که به خاطر بدهی باشـگاه پرسـپولیس 
بـه بازیکنـان سـابقش نمی توانیـم بازیکـن 

جدید ثبـت کنیـم. یکـی از ایـن بازیکنـان که 
از مـا طلبـکار بـود طلبش مربـوط به 12 سـال 
قبل اسـت کـه بـرای این تیـم زحمت کشـیده 
اسـت. از آن روز تـا بـه امـروز نزدیـک بـه 15 
مدیرعامـل تغییـر کرده انـد اما هیچ کـس پول 
ایـن بازیکن را نـداده اسـت. بعـد  می گویند که 
مـا بدهی هـای قدیـم و بدهی هـای آینـده را 
داده ایم. پـس این طلبکارهـا از کجـا می آیند؟ 
درویـش در پاسـخ به ایـن سـوال که آیـا تعداد 
طلبکاران باشـگاه پرسـپولیس مشـخص است 
یـا خیـر گفـت: مـن نمی توانـم دربـاره تعـداد 
دقیـق طلبـکاران صحبـت کنـم امـا بدانیـد 

برخی طلبکاران مـا اصال به فدراسـیون فوتبال 
نرفته انـد کـه شـکایت کننـد بـه طـور مثـال 
فـردی پولی به باشـگاه قـرض داده و رسـید در 
اختیار دارد اما شـکایت نکرده ما آنقدر مشـکل 
داشـتیم کـه بـرای بـاز کـردن پنجـره نقـل و 
انتقـاالت باشـگاه گاهـی مجبـور می شـدیم از 
آقـای سـجادی بـه عنـوان وزیـر ورزش کمک 
بگیریـم. مـن از آقـای سـجادی خیلـی تشـکر 
می کنـم کـه بـه مـا کمـک کردنـد. 12 سـال 
گذشـته امـا کسـی بـه فکـر پرداخـت ایـن 
بدهی هـا نبـود. مـا دیدیـم اگر قـرار باشـد یک 
به یـک بدهی هـا را بدهیـم فرصت از مـا گرفته 
می شـود و نمی توانیـم بازیکـن جدیـد جـذب 
کنیم. مدیرعامل باشـگاه پرسـپولیس در پایان 
درباره بحـث واگذاری باشـگاه های اسـتقالل و 
پرسـپولیس در بـورس هـم گفـت: بـه نظر من 
یکـی از بهتریـن کارهایی که تـا به حـال انجام 
شـده همین واگذاری اسـتقالل و پرسـپولیس 
اسـت و اگـر ایـن کار انجـام بشـود بـاب خوبی 
بـه روی اسـتقالل و پرسـپولیس بـاز می شـود 
کـه مشـکالت زیـاد ایـن باشـگاه ها حل شـود. 
ان شـاءاهلل بـا واگـذاری ایـن باشـگاه ها دیگـر 
مشـکالتی همچـون تهیـه هواپیما و یـا هزینه 

هتـل نخواهیـم داشـت.
 از آقـای قربان زاده معاون وزیـر اقتصاد و رئیس 
سـازمان خصوصی سـازی هـم تشـکر می کنم 
که همیشـه پیگیـر این موضـوع بودنـد و کمتر 
روزی بود که پیگیر این مسـاله نبودنـد. این در 
نوع خودش کم نظیر اسـت. امیـدوارم واگذاری 
اسـتقالل و پرسـپولیس انجام بشـود و باشـگاه 

پرسـپولیس به جایگاه شایسـته خود برسـد.

درویش: 

برخی میلیاردی بدهکارند اما پنجره شان باز است
گزارش
کرمان نو

فتح هللا زاده: 
پدرخوانده هــای رســانه ای از 

عزیزی خادم باج خواهی کردند
مدیرعامل اسبق باشگاه اســتقالل با اشــاره به روند احتمالی 
تغییرات مدیریتی در فدراسیون فوتبال می گوید، هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال باید نســبت به آینده فوتبال کشور تصمیم 
درســت و قاطعانه ای بگیرد. علی فتح اهلل زاده مدیرعامل اسبق 
اســتقالل در گفت وگو با ایســنا، درباره شــرایط این روزهای 
فدراسیون فوتبال و حواشی مدیریتی ای که در این مدت بر سر 
احتمال عزل شهاب الدین عزیزی خادم پیش آمده است، اظهار 
کرد: شما به عنوان کسی که فوتبال را پیگیری می کنید، در این 
یک سال گذشته، به غیر از صعود تیم ملی به جام جهانی، حس 
خوبی از مســائل فوتبال ایران دریافت کردید؟ ما نسبت به این 
مسائل فوتبالی و این اتفاقات، نگاه خوبی نداریم چون متاسفانه 
آدم هایی که فوتبالی هســتند مثل علی دایی، محمد دادکان و 
محمد عابدینی کنار رفته اند. او ادامه داد: آن شبی که قرار شده 
بود ریاست فدراســیون فوتبال انتخابی باشد، من به برنامه نود 
رفتم و آقای فردوسی پور از من در این رابطه سوال کرد و من هم 
جواب دادم که این پدیده انتخابات نیست، یک انتصابات خفیف 
است. وقتی من برنامه ها را در انتخابات اخیر فدراسیون دیدم، 
احساس کردم این روند انتخابات نیست و انتصابات خفیف است. 
این نکته را باید بگویم که با 40 نفر نمی شود انتخابات انجام داد. 
برخی ها سوار موج می شــوند و پول های خوبی خرج می کنند و 
آدم ها را می خرند. باید مثل کشورهای پیشرفته، مجمع به 200 
نفر تبدیل شود. باید افراد باتجربه مدیریتی فوتبال عضو مجمع 
شوند. مدیرعامل اســبق باشگاه اســتقالل افزود: این طور رای 
گرفتن فوتبال ما را نابود می کند. با برپا، برجا نمی توان فوتبال را 
اداره کرد. در حال حاضر هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قدرت 
زیادی دارد و می تواند مســاله ای را به رئیس فدارسیون فوتبال 
ابالغ کند تا آن مساله اجرا شود. من روند خوبی را برای فوتبال 
نمی بینم و این خیلی بد اســت، نگذارنــد فوتبالی ها به فضای 

فوتبال ما بیایند. 
االن برخی افراد به فدراســیون می آیند که ظاهرا هیچ پســتی 
در فدارســیون ندارند اما پاداش های 30 میلیونی می گیرند. آیا 
هیچ حســاب و کتابی وجود ندارد؟ امیدوارم به زودی با تدبیر 
اهالی فوتبال و هیات رئیســه اتفاقات بهتــری رقم بخورد. فتح 
اهلل زاده درباره عملکرد شهاب الدین عزیزی خادم در فدراسیون 
فوتبال گفت:  من بی پرده صحبت می کنــم. وقتی یک عده ای 
آقای عزیزی خادم را رئیس فدراسیون فوتبال می کنند، بعدا از 
او باج می خواهند. آن ها هر چیــزی که می گویند را باید عزیزی 
خادم انجام دهد. ما 3-2 پدرخوانده فوتبال در برخی رســانه ها 
داریم که همه چیز را می خواهند مال خــود کنند. االن ما یک 
بچه ای می بینیم که 20 تا آپارتمان دارد و هیچ کسی نمی پرسد 
که این آپارتمان ها از کجا آمده است. آدم هایی مثل ما را امثال 
این آدم هــا از فوتبال دور می کنند و می آینــد به عزیزی خادم 
وعده می دهند که ما از تو حمایت می کنیم و این درحالی است 
که نمی توانند خودشان را جمع کنند. وقتی که ما اینقدر ذلیل 
می شــویم، هم خودمان هم فوتبال خود را نابود می کنیم. او در 
ادامه درباره بیانیه تند کمیته اخالق در حمایت از عزیزی خادم 
و تقابل کمیته اخالق و هیات رئیســه فدراسیون فوتبال گفت: 
به نظر من اگر هیات رئیســه فدراســیون فوتبال قاطع باشد و 
شــجاعانه تصمیم بگیرد، قادر به انجام همه کارها هستند چون 

همه ارکان فدراسیون فوتبال زیر هیات رئیسه است.

بازیکن تیـم والیبـال فنرباغچه حضور سـعید 
معـروف اسـطوره والیبال ایـران در ایـن تیم را 
مثبـت ارزیابی کـرد. به گـزارش ایسـنا، هفته 
نوزدهـم لیگ والیبـال ترکیـه برگزار شـد کـه در مهم ترین 
رقابت ها، تیـم والیبـال فنرباغچه بـا حضور سـعید معروف، 
بازیکـن ایرانی مقابل گاالتاسـرای قـرار گرفت و بـه پیروزی 
ارزشـمند 3 بـر یـک دسـت یافـت. ایـن بـازی در 4 سـت 
بـه ترتیـب بـا نتایـج 25 بـر 18، 30 بـر 28، 20 بـر 25 و 
25 بـر 22 به سـود یـاران معـروف بـه پایـان رسـید. دانیل 
کاسـتالنی، سـرمربی آرژانتینی تیم والیبـال فنرباغچه پس 
از این پیـروزی گفـت: نتیجه خیلـی خوبی گرفتیـم. ما هم 
می دانسـتیم کـه ایـن بـازی سـخت و تحت فشـار اسـت. با 
این که هیجان داشـتیم امـا باید بگویـم کـه از نتیجه راضی 
هسـتیم. امره باتور، هم تیمی سـعید معروف و سـید محمد 
موسـوی درباره این رقابت به رسـانه رسـمی باشـگاه گفت: 
بازی هـای داربـی همیشـه مسـابقاتی هسـتند کـه در آن 
روحیـه، انگیـزه و آدرنالین باالسـت. فکر می کنـم ما خیلی 
آماده هسـتیم. به تیم بـرای برد تبریـک می گویم. مـا امروز 
میزبـان نبودیـم و این پیـروزی یک هدیـه بـه هواداران مان 
اسـت. مـا می خواهیـم بـازی بـه بـازی پیشـرفت کنیـم. 
معروف آمـد و فضای خوبی بـه تیم اضافه کـرد. می خواهیم 
با فنرباغچـه جام ببریـم. امیـدوارم همه چیز آن طـور که ما 

می خواهیـم پیـش رود.

کالیــدو کولیبالــی اعتراف کرد کــه ناپولی 
هم چنان به رویای قهرمانــی در لیگ ایتالیا 

ادامه خواهد داد.
به گزارش ایســنا و به نقل از فوتبال ایتالیا، دو تیم ناپولی 
و اینتر شــنبه شــب در چارچوب هفته بیســت و پنجم 
رقابت های ســری آ ایتالیا در ورزشــگاه دیگو مارادونای 
شــهر ناپل به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این دیدار 
با تســاوی یک بر یک به پایان رســید و برنده ای نداشت.  
کولیبالی به DAZN گفت: من فکر می کنم ما می توانستیم 
کارهای بیش تری انجام دهیم، زیــرا در نیمه دوم کمی به 
دفاع رفتیم و ژکو یک گل فوق العاده دشوار به ثمر رساند. 
ما بعد از شروع مجدد کمی کند بودیم و می توانستیم بهتر 
عمل کنیم، اما نمی توانیم خیلی ناراضی باشــیم، زیرا یک 
امتیاز مقابل اینتر هنوز یک نتیجه مهم است. ما باید به این 
باور ادامه دهیم که می توانیم قهرمان شویم. حیف است از 
قهرمانی دست بکشــیم. ما هرگز نباید تسلیم شویم، این 
مهم است. این اولین بازی کولیبالی از دسامبر بود، زیرا او 
در جام ملت های آفریقا حضور داشت و سنگال را به اولین 
قهرمانی خود در این تورنمنت رســاند. ایــن هفته کمی 
عجیب بود، من دوشنبه در سنگال بودم، امروز اینجا هستم 

و برای ناپولی بازی می کنم.

بازیکن فنرباغچه: 
معروف آمد و فضای خوبی را به 

تیم اضافه کرد

کولیبالی:
 از رویای قهرمانی دست 

نمی کشیم

خبر

خبر

خبر

درویش در پاسخ به این سوال که آیا تعداد طلبکاران باشگاه پرسپولیس مشخص است یا خیر گفت: من 
نمی توانم درباره تعداد دقیق طلبکاران صحبت کنم اما بدانید برخی طلبکاران ما اصال به فدراسیون فوتبال 
نرفته اند که شکایت کنند به طور مثال فردی پولی به باشگاه قرض داده و رسید در اختیار دارد اما شکایت 
نکرده ما آنقدر مشکل داشتیم که برای باز کردن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه گاهی مجبور می شدیم از 

آقای سجادی به عنوان وزیر ورزش کمک بگیریم.

رنا
: ای

س
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کاغذ ورزش

فقی ا
 - لباس  - گریبان  - گیاه کتیرا   1 
 - سجادی2  محمدعلی  از  فیلمی 
فرنگی  ملی  تیم  گیران  كشتی  از 
 - انداز  مردسنگ   - خوب3   -
هنرپیشه  نقش  اتومبیل،  فرمان 
متر  صد   - تصویر   - نکوهش4   -
فاعلی,  پسوند  سطح،  واحد  مربع، 
این  اكنون،   - نصف   - اگر  مخفف 
الحال5  دم،  همین  الساعه،  زمان، 
معدوم،  رفته،  بین  از   - جنین   -

منهدم شده - قدرت و نیرو، قدرت، 
احمد  آل  جالل  از  اثری   - نیرو6 
خوب  ناپسند،   - باران  قطره   -
نیست7 - شوم ، نحس و نا مبارک 
- کاشف عربستان8 - انر وارونه - 
پاكیزه گردانیدن   - پرده  بی  سخن 
اطفال  پدرمردگان،   - زنده9   -
نصیحت  اندرز،   - مادر  و  پدر  بی 
ماه   - زن  خدمتكار   - چابك10   -
شمسی11  سال  ماه  دومین  بهاری، 
- پسندیده، خوب - قصد و آهنگ، 
انعقاد  ویتامین   - نماز  اصلی  رکن 

ویتامین جدولی - خط كش  خون، 
مادر   - خارجی12  چای  مهندسی، 
 - روسی  تصدیق  بیماری،  لر، 
آب  دستگاه   - چلسی13  سرمربی 
 - دلیر   . جوان   - صنعتی  جوش 
نیرومند، پر زور، محکم و استوار14 
انگلیسی  ضمیر  بیگانه،  شمای   -
پول   - استخوان   - است  ممکن   -
قدرتمند  پول  آسیایی،  پول  ژاپن، 
مایع   - اندیشمندان   - آسیا15 

غفاری علی  از  فیلمی   - ماست 

عمودی
1 - گفتگوی خودمانی - انکراالصوات 
مصنوعی  نیمه  ازالیاف   - آشفته2   -
 - آخر  رمق   - پهلوان3   - نانخواه   -
نقاشی،  پرده   - تصاویرمتحرك  علم 
 ، اندازه   ، پیمانه  تلخ،   - سرزمین4 
بر چیزی  ، گذشتن  و حساب  شماره 
عهد  تراش  بت  ابراهیم،  عموی   -
زیاده  طمع،  و  حرص   - ابراهیم 
سطح،   - اضافه  حروف  از  خواهی، 
ها5  بعضی  پیشرفت  مایه  چهره، 
شی   - کشتی  فدراسیون  رئیس   -
 - آرامش  و  سکون   - وارونه6 
مروارید چشم، آب دیده - استانها7 
از  نهی  فعل   - سكوت  فرمان   -
جنوبی8  آفریقای  پایتخت   - دادن 
دستگاه  اجزای  از  تنفسی،  لوله   -
مسعود  زندان  گلو،  و  تنفسی،حلقوم 
خود   - مثبت  قطب   - سلمان  سعد 
اقارب10   - سرازیری   -  9 آرایی 
از  دور،  به  اشاره  اشاره،  ضمیر   -
روستایی  مرد   - برونته  خواهران 

- کمتر،  رمضان11  شیرینی   - روس 
رنگ   - کتاب   مقدمه   - ساز  سیم 
پارچه   - نقاشی12  در  شستشو  قابل 
حیوان   - كجاست؟   - عرض  كم 

خمیدگی  فاصله،  حرف   - صحرانورد 
كاغذ، لنگه بار13 - پهلوان - خار سر 
 - آذری14  سفید   - وفات   - دیوار 
انتخاب،  حرف   - ها  جمع گناه، گناه 

روشن   - گزینش  حرف  آلمانی،  بله 
کردن 15 - فرار کردن - از ورزشهای 

یی ا هو

جدول شماره 11۷۷

کاغذ سیاست

خبرخبر

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس 
اخیر  مصوبه  گفت:  اسالمی  شورای 
کمیسیون تلفیق بودجه 1401، گام بلندی 
در افزایش شفافیت و نظارت هزینه کرد 
بودجه به ویژه در دانشگاه های علوم پزشکی 
است که کمک شایانی در کاهش اتالف 
منابع نظام سالمت و افزایش کارایی آن 
دارد. »علی خضریان« با اشاره به مصوبه 
جدید کمیسیون تلفیق درباره هزینه کرد 
اعتبارات دستگاه های اجرایی مندرج در 
ماده 2۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور 
از جمله دانشگاه های علوم پزشکی به 
خبرنگاران گفت: بر اساس ماده 2۹ قانون 
برنامه ششم توسعه، دانشگاه علوم پزشکی 
مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور 
خواهد شد و همه قوانین خاص و عام 
مغایر با این قانون ملغی االثر می گردد. او با 
اشاره معافیت دانشگاه های علوم پزشکی 
از حسابرسی مالی افزود: مستثنا شدن 
بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت 
از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد 
بستر فساد و انحراف منابع شده است. وی 
تاکید کرد: عدم شفافیت آن هم در جایی که 
بیش از 100 هزار میلیارد تومان اعتبار وجود 
دارد، می تواند باعث ایجاد فساد شود. چرا 
که بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان 
محاسبات مکلف است تمامی دستگاه هایی 
که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند 
را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را 
به صورت ساالنه جهت اطالع افکار عمومی 
منتشر کند.نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس تاکید کرد: 
متاسفانه با تصویب ماده یک قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور در چند 
سال قبل، دانشگاه های علوم پزشکی که 
بودجه ای بیش از 100 هزار میلیارد تومان 
در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج 
شده  بودند. عضو هیات رییسه کمیسیون 
اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه 
اخیر کمیسیون تلفیق گام بلندی در افزایش 
شفافیت و نظارت هزینه کرد بودجه به ویژه 
در دانشگاه های علوم پزشکی است که کمک 
شایان توجهی به کاهش اتالف منابع در نظام 
سالمت و افزایش کارایی و اثربخشی در این 
بخش نموده و زمینه از بین رفتن حقوق های 
نجومی و فسادهای مالی در بخش سالمت را 

فراهم خواهد کرد.

آمریکا می دانســت یکی از 
پیامدهای تجاوز بــه ایران 
حمله حــزب اهلل بــه رژیم 

صهیونیستی است
کارشناس ارشد مسائل منطقه با بیان 
ئیل و آمریکا توافق کردند  ینکه اسرا ا
ه  بتدا جنگی علیه حزب اهلل به را که ا
بیاندازند و ایران در قدم بعدی ایران 
باشد، گفت: آمریکا می دانست که اگر به 
ایران حمله کند، یکی از پیامدهای آن 
حمله سریع از سوی حزب اهلل به رژیم 
صهیونیستی خواهد بود. به گزارش ایرنا،  
لهی در برنامه تلویزیونی  مسعود اسدا
جهان آرا، با اشاره به پیشینه حمالت و 
جنگ افروزی آمریکا گفت: کشور آمریکا 
نجام بازرسی های گسترده و  ز ا پس ا
تحریم های شدید عراق، زمانی که به 
اطمینان رسید صدام حسین هیچ گونه 
لقاعده  رتباطی با ا سالح شیمیایی و ا
ندارد، حمله به این کشور را آغاز و عراق 
را اشغال کرد. این کارشناس ارشد 
مسائل منطقه گفت: زمانی که قدرت 
بازدارندگی از بین برود، این نتیجه در 
اختیار دیگران قرار می گیرد که قدرت 
از دست رفته و دستخوش تغییرات می 
شوند. اسدالهی گفت: آمریکا می دانست 
ز  یران حمله کند، یکی ا که اگر به ا
از سوی  پیامدهای آن حمله سریع 
حزب اهلل به رژیم صهیونیستی خواهد 
بود؛ بنابراین اسرائیل و آمریکا توافق 
کردند که ابتدا جنگی علیه حزب اهلل به 
راه بیاندازند و به خیال خود این نیرو را 
نابود کنند و قدم بعدی، ایران باشد که 

در این راه هم با شکست مواجه شد. 

ز  ا گفت:  الهیجان  مردم  نماینده 
برنامه های میان مدت دولت برای خنثی 
سازی تحریم ها، آغاز عملیات اجرایی 
48 پروژه بزرگ صنعتی در حوزه های 
معدن و پتروشیمی است. »رسول فرخی 
میکال« درگفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا درباره آغاز عملیات اجرایی 48 طرح 
صنعتی کشور که روند آغاز آن توسط 
رییس جمهور اعالم شد، گفت: یکی 
از استراتژی های مهم دولت سیزدهم 
رشد 8 درصدی اقتصاد بر اساس آمایش 
سرزمینی و توجه به ظرفیت های داخلی 
است که آغاز اجرایی این پروژه ها در 
راستای تحقق این هدف صورت گرفته 
است. نماینده مردم الهیجان در مجلس 
تصریح کرد: دولت برای برون رفت از 
وضعیت فعلی و مقابله با تحریم ها باید 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های 
بلند مدت اقتصادی طراحی کند،یکی از 
برنامه های میان مدت دولت برای خنثی 
سازی تحریم ها، آغاز عملیات اجرایی 
48 پروژه بزرگ صنعتی در حوزه های 
معدن و پتروشیمی است. با مدیریت 
نقالبی  ا باتجربه،  متخصص،  مدیران 
و با تفکر جهادی اجرای این طرح ها 
قتصادی خواهد  یجاد رونق ا موجب ا
شد. عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
ها بیان داشت: در صورتی که  و شورا
دولت این پروژه ها را براساس آمایش 
سرزمینی و نیازهای منطقه ای برنامه 
ریزی کند گامی مهم در مسیر تحقق 
قتصاد گام برداشته  رشد 8 درصدی ا
خواهد شد. تحقق رشد اقتصادی تعهدی 
است که دولت و مجلس به مردم داده اند . 
فرخی تصریح کرد:مجلس در مسیر رشد 

و توسعه اقتصاد کشور همراه و هماهنگ 
با دولت است و در حوزه تسهیل گری 
قوانین اقدام خواهد کرد. قوه قضاییه هم 
در مبارزه با فساد و رفع موانع تولید از 
دولت در این مسیر پشتیبانی می کند. 
نماینده الهیجان با تاکید بر اهمیت 
خصوصی سازی در بخش های مختلف 
سازی  خصوصی  داشت:  بیان  کشور 
قتصادی در  ز راهکارهای مهم ا یکی ا
قتصاد است،  دنیا برای رونق تولید و ا
اکثر کشورهای دنیا به مزایای اقتصاد 
ما  ا مردمی و خصوصی معتقد هستند،
متاسفانه در کشور ما بخش خصوصی 
در مقایسه با بخش دولتی ضعیف است. 
عضو کمیسیون شوراها وی با تاکید 
ینکه اجرای چنین پروژه هایی به  بر ا
ایجاد درآمد پایدار برای دولت کمک 
می کند و موجب ایجاد رونق اقتصادی 
می شود، اضافه کرد: دولت باید بخش 
خصوصی را برای فعالیت های اقتصادی 
با  و  بکار گیرد  درحوزه های مختلف 
نظارت،حمایت و سیاستگذاری حوزه 
فعالیت این بخش را هدایت کند. بخش 
ند با سرمایه گذاری،  خصوصی می توا

گام های مهمی در رونق تولید و توسعه 
اقتصاد کشور بردارد. فرخی آغاز عملیات 
اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی در 13 
استان و 27 شهرستان را گام مهمی 
برای تحول اقتصاد کشور خواند و گفت: 
اولین اقدام دولت برای نتیجه بخشی در 
این مسیر، توجه به آمایش سرزمینی 
است، باید متناسب با آمایش سرزمینی، 
خدمات و سرمایه گذاری در استان ها 
توزیع شود، قطعا متمرکز کردن صنعت 
باید  نیست  مطلوب  استان،  یک  در 
متناسب با شرایط بالقوه استان ها این 
طرح ها اجرایی  شده و رونق تولید را به 
همراه داشته باشد. فرخی با بیان اینکه 
مجلس و دولت در این دوره محکوم به 
موفقیت هستند و نباید هیچ گونه آزمون 
و خطایی داشته باشند، گفت: استفاده 
ز مدیران متخصص و تفکر جهادی  ا
در دولت سیزدهم موجب می شود که 
ز مسیر واقعی خارج  مدیریت کشور ا
مجلس  در  الهیجان  نماینده  نشود. 
شورای اسالمی آغاز عملیات اجرایی 48 
پروژه صنعتی گفت: این برنامه ریزی گام 

مهمی برای توسعه اقتصاد کشور است.

یـک کارشـناس مسـائل  بین الملـل گفـت: در 
حالـی  کـه اختالف نظـر در میـان تصمیم گیران 
غربـی، عامـل اصلـی کنـدی مذاکـرات ویـن 
اسـت، هـدف غـرب از تعییـن ضرب االجـل 
ایجـاد اضطـرار سـاختگی بـرای فشـار بـر ایران 
اسـت. عبـاس اصالنـی در گفت وگو بـا خبرنگار 
سیاسـی ایرنا دربـاره رونـد مذاکرات هسـته ای 
در ویـن خاطرنشـان کـرد: هـر چـه بـه مراحـل 
حسـاس مذاکـرات نزدیـک مـی شـویم، اخبـار 
کمتـری از مذاکـرات بـه بیـرون درز مـی کنـد 
کـه البتـه طبیعـی اسـت و ناشـی از حساسـیت 
شـرایط ایـن مرحلـه از مذاکـرات اسـت. وی بـا 
بیان اینکـه مذاکـرات فنـی تقریبـاً تمام شـده، 
افزود: مذاکـرات عمدتاً به مرحلـه تصمیم گیری 
سیاسـی رسـیده و اکنـون بایـد بـرای تبدیـل 
تصمیمات سیاسـی به متـن مـورد توافق تالش 
شـود. ایـن کارشـناس حـوزه سیاسـت خارجی 
گفت: اکنون در مرحله ای هسـتیم کـه به لحاظ 
رسـانه ای، طرف غربی سـعی می کند تـوپ را در 
زمین ایـران بیانـدازد و اعالم کند کـه این طرف 
ایرانـی اسـت کـه بایـد تصمیـم نهایـی را بـرای 
بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات بگیـرد. اصالنـی، 
بازگشـت روسـای هیات های مذاکـره کننده به 
پایتخت ها در هفته های گذشـته برای مشـورت 
را یادآور شـد و تصریح کـرد: تا جایی کـه اطالع 
دارم تیـم ایرانـی هنـگام بازگشـت بـه تهـران با 
نهادهـا و مقامـات ذیربـط هماهنگی و مشـورت 
کـرد و تقریبـاً بـا یـک دسـتور کار مشـخص به 
ویـن بازگشـت و در زمینـه تصمیم گیـری برای 
به نتیجه رسـیدن مذاکـرات اختیار کافـی دارد.

تیم آمریکا قدرت تصمیم گیری و اختیار 
الزم را ندارد

وی در عین حـال، تیم مذاکره کننـده آمریکایی 
را فاقـد قـدرت تصمیـم گیـری و اختیـار الزم 

ارزیابـی کـرد و گفـت: طـرف آمریکایـی هنـوز 
خیلـی منسـجم بـه نظـر نمـی رسـد. ایـن 
کارشـناس مسـائل بین الملل خاطرنشـان کرد: 
یکی از نشـانه های نبود انسـجام و اختیار در تیم 
مذاکـره کننـده آمریـکا این اسـت کـه همزمان 
با مذاکـرات، رابـرت مالـی مذاکره کننده ارشـد 
آمریـکا از ویـن بـه صـورت ویدئوکنفرانـس در 
جلسـه محرمانـه کنگـره آمریـکا در رابطـه بـا 
مذاکـرات هسـته ای شـرکت کـرد. اصالنـی 
خاطرنشـان کرد: گـزارش مذاکره کننده ارشـد 
آمریـکا بـه کنگـره از طریـق ویدئوکنفرانـس 
تنهـا مـدت کوتاهـی بعـد از بازگشـت بـه وین، 
نشـان می دهد که تصمیـم گیران آمریـکا هنوز 
بـه یـک جمـع بنـدی یـا تصمیـم مشـخص در 
خصـوص مذاکرات نرسـیده انـد و هنـوز محافل 
داخلـی آمریکا دربـاره رفـع تحریم هـای ایران و 
بازگشـت به برجام تصمیـم نهایـی را نگرفته اند.

شکاف در آمریکا موجب کندی مذاکرات 
شده است

وی با بیـان اینکـه نبود انسـجام در تیـم مذاکره 
کننده آمریـکا موضوعی نیسـت کـه بتـوان آنرا 

پنهـان کـرد، افـزود: تالش یـک مذاکـره کننده 
ارشـد برای اقناع مخالفان در کنگـره، آنهم از راه 
دور و به صـورت ویدئوکنفرانس خیلی مسـبوق 
بـه سـابقه نیسـت. شـکاف در هیـات حاکمـه 
آمریکا، بـه اجمـاع رسـیدن را برای آنها سـخت 
کـرده و پیشـبرد مذاکرات ویـن را نیز بـا چالش 
جدی مواجه کرده اسـت. این کارشـناس مسائل 
هسـته ای گفـت: اگـر طـرف هـای آمریکایـی و 
اروپایی بتوانند به تصمیم مشـخصی در خصوص 
موضوعـات تحریمـی برسـند آنوقـت می تـوان 
امیدوار بود کـه مذاکرات زودتر به نتیجه برسـد. 
درغیر اینصـورت، فکر می کنم همچنـان فرایند 
مذاکرات بـه کنـدی ادامه یابـد. اصالنـی درباره 
تعیین ضـرب االجل از سـوی طرف هـای غربی 
بـرای بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات نیز افـزود: 
شـاهد بودیم که طـرف غربی چندین بـار ضرب 
العجـل تعییـن کـرد و این ضـرب االجـل ها هم 
تغییـر کـرد. بـه نظر می رسـد کـه ایـن موضوع، 
بخشـی از تاکتیک طرف غربی اسـت تا از عنصر 
زمـان به عنـوان اهـرم فشـار علیـه تیـم مذاکره 

کننـده ایـران اسـتفاده کند.

کارشناس بین الملل:

هدف ضرب االجل ایجاد اضطرار ساختگی 
برای فشار بر ایران است

اجرای 4۸ پروژه بزرگ صنعتی، برنامه میان 
مدت دولت برای خنثی سازی تحریم ها است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم 
استفاده از ظرفیت پلتفرم های داخلی تبادل رمز ارز گفت که ما نباید 
محدودیت ایجاد کرده و جلوی تبادل ارزهای دیجیتال را در پلتفرم 
های داخلی بگیریم.  غالمرضا مرحبا در گفت و گو با ایرنا، با اشاره 
به ضرورت قانون گذاری درحوزه رمز ارز و ساماندهی پلتفرم های 
داخلی تبادل آن، بیان کرد: ساماندهی و استفاده از ظرفیت پلتفرم 
های داخلی جهت تبادل رمز ارز یک امر اجتناب ناپذیر است و کسی 
با آن مخالفتی ندارد. اما باید به این نکته توجه کرد که ساماندهی و 
قانون گذاری در  حوزه رمز ارزها به معنای محدود سازی و سوق دادن 
کاربرها به سمت پلتفرم های خارجی نیست. وی در ادامه اظهار کرد: 
پلتفرم های داخلی تبادل رمز ارز از ظرفیت خوبی برخوردار بوده و باید 
از آن حمایت صورت گیرد. ما نباید محدودیت ایجاد کرده و جلوی 
تبادل ارزهای دیجیتال را در پلتفرم های داخلی بگیریم. مجلس به 
دنبال قانونی گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است و مقرر شده تا 
مجموعه تالش های صورت گرفته در این حوزه در مجلس با دولت 
ادغام شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 
رمزارزها به خاطر ماهیتی که دارند و در فضای غیرواقعی تولید و 
استفاده می شوند،ممکن است برای سرمایه گذاران در این حوزه 
مشکالتی ایجاد کند. ضروری است که در این حوزه قانون گذاری 
داشته باشیم. افرادی که می خواهند وارد فضای رمز ارزها شده و 
تبادالت خود را انجام دهد و پلتفرم ها و بخش هایی که در این زمینه 
فعالیت دارند اگر بدانند که قانون پشت آنان است و از آنان حمایت 
می کند قطعا با دلگرمی بیشتری در این مسیر حرکت خواهند کرد. 
مرحبا افزود: ما با هرگونه محدودیت در این حوزه مخالف هستیم و 
به عقیده ما باید در یک فضای شفاف و قانون مند حرکت کنیم. قطعا 
کاربران و پلتفرم ها و سایر بخش های فعال در این حوزه نیز از وجود 

قانون در حوزه رمزارزها استقبال خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:  
نباید برای پلتفرم های داخلی 
رمزارزها محدودیت ایجاد کرد

شفافیت بودجه 
دانشگاه های علوم پزشکی، 

گامی مهم برای مبارزه با 
فساد در نظام سالمت است 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با ابراز خرسندی از اقدام 
افتخار آفرین تولیدکنندگان نوشت افزار ایرانی، تولید با کیفیت این 
محصول را برای هر کشوری مایه افتخار دانستند. متن پیام رهبر 
انقالب که صبح امروز در آیین پاسداشت جریان نوشت افزار ایرانی 

اسالمی منتشر شد به این شرح است:
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

نوشت افزار، در شمار کاالهای حیاتی برای امروز و فردای هر کشور 
است. تولید باکیفیت آن نیز برای کشور تولید کننده، مایه ی افتخار 
است. از این که مجموعه هائی در کشور ما بر این اقدام افتخارآفرین 
همت گماشته و گامهای موفقیت آمیز برداشته اند، خرسندم 
و پایداری آنان در این راه را از خداوند متعال مسألت میکنم. 

توفیقاتتان مستدام باد ان شاءاهلل.

ابراز خرسندی رهبر انقالب از اقدام 
افتخارآفرین تولیدکنندگان نوشت افزار ایرانی

وزیر کشور با بیان اینکه در صورت رعایت مقررات 
و گذشتن از موج ششم کرونا دلیلی برای وضع 
محدودیت های جدید وجود ندارد، گفت: امیدواریم 
شیوع اُمیکرون در کشور طوالنی نشود و زودتر شاهد 
نزول این موج باشیم.  به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در 
برنامه تلویزیونی »نگاه یک«، سیاست دولت و دستور 
رییس جمهور درباره سفرهای استانی را اتمام طرح های 
نیمه تمام و ناتمام گذشته عنوان کرد و گفت: البته این به 
معنای حذف کارهای جدید نیست و اگر طرحی ضرورت 
دارد، آغاز خواهد شد. وزیر کشور با اشاره به 15 سفر 
استانی انجام شده از سوی رییس جمهور، گفت: در سفر 
رییس جمهور به خوزستان، مشکل فاضالب اهواز رفع 
شد و در بارندگی های اخیر کمترین مشکل را در اهواز 
داشتیم که نشان دهنده مؤثر بودن سفرهای استانی 
هیأت دولت است. وحیدی درباره مناطق زلزله و سیل 
زده هم توضیح داد: به مشکل زلزله زدگان اندیکا با اهتمام 
ویژه رسیدگی شد؛ گرچه مشکل این منطقه فقط زلزله 
نیست و عقب ماندگی مزمنی در بخش های مختلف دارد 
که نبود جاده های نامناسب در منطقه از جمله آنهاست. 
وی ادامه داد: برای اسکان افرادی که دچار مشکل شده 
بودند تالش فوری انجام و مشکل اسکان دام های آنان نیز 
حل شد. در این منطقه ۹00 تا هزار خانه باید بازسازی یا 
ساخته می شد که تعداد زیادی به مرحله ساخت سقف 
رسید اما برخی به دلیل نبودن جاده های مناسب با تأخیر 
روبه رو شد و مردم دچار مشکل شدند. وحیدی سفرهای 
استانی دولتمردان را به چند دلیل حائز اهمیت دانست و 
گفت: یکی اینکه مردم مسئوالن خود را از نزدیک ببینند 
و مسئوالن هم در بین مردم باشند. ارتباط رودرروی 
مردم و مسئوالن بسیار گرانقیمت است و این حساس 
یگانگی بین مردم و مسئوالن از طریق حضور فیزیکی 
بین مردم حاصل می شود و  خود مردم مشتاق این حضور 
هستند. وزیر کشور با بیان اینکه در موضوع سیل،  برخی 
شهرستان ها به اندازه چند سال در دو روز و معادل 500 
میلی متر بارندگی داشتند، افزود: به مناطق سیل زده 
نیز کمک رسانی های خوبی شد. در جنوب کرمان، دام و 
وسایل خانگی، توزیع و بازسازی خانه ها آغاز شده است. 

در المرد فارس هم کارها آغاز شده و به مشکالت مردم 
در بخش کشاورزی رسیدگی می شود.

تصمیمات گرفته شده در سفرهای استانی اصولی 
است

وحیدی دلیل دوم را از نزدیک دیدن مسائل عنوان کرد و 
افزود: در این دیدارها مسئوالن حرف های افراد منطقه را 
از نزدیک می شنوند و رییس جمهور در این دیدارها همه 
حرف های مردم را می شنود و در این دیدارها و نشست ها 
اطالعات خوبی هم به رییس جمهور ارائه می شود که در 
هیچ گزارش مکتوبی وجود ندارد. رییس شورای امنیت 
کشور با اشاره به اهمیت حضور مسئوالن عالی رتبه در 
کنار مقامات و مسئوالن محلی اظهار داشت: استاندار، 
فرماندار، بخشدار و مسئوالن ادارات یک استان به طور 
طبیعی فرصت دیدار و نشست با رییس جمهور و وزیران 
در سطوح مختلف را ندارند اما در این سفرها از دهیار تا 
استاندار می توانند در دیدار با رییس جمهور حضور یابند 
و نظرات، دغدغه ها و مطالبات شان را مطرح کنند که این 
روند برای تنظیم روابط و دیدگاه ها بسیار مهم و اثربخش 
است. وی تصمیمات گرفته شده در این سفرها را اصولی 
خواند و گفت: این تصمیمات از قبل بررسی می شود 
و مسئوالن استان ها جلسه می گذارند و این اقدامات 
مقدماتی جزو نیازهای ضروری سفرها و دیدارهاست. 
ممکن است بخشی از اینها از قبل در دستور کار قرار 
گرفته شود. اعتبارات تخصیصی الزاماً برای یک سال 
نیست و شاید دو سال یا بیشتر هم باشد. سیاست دولت 
و دستورات مکرر رییس جمهور این است که دولت کار 
جدیدی را شروع نمی کند و همان کارهای برزمین مانده 
قبلی را با اولویت دنبال می کند. به گفته وزیر کشور، 
طرح های گذشته هم در سفرهای استانی رییس جمهور 
دوباره ارزیابی می شود و با کار کارشناسی، اعتبارات 

اختصاص می یابد.
کرونا عادی انگاری شد

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در 
ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت کرونا در کشور، 
مقابله با این بیماری را یکی از کارهای بسیار مهم دولت 
سیزدهم عنوان کرد و گفت: تالش خیلی خوبی در این 
زمینه انجام شد و در صدر همه، رییس جمهور، مسئوالن 
بهداشتی و کادر درمانی تالش های وافر و ارزنده ای 
داشتند. وحیدی افزود: نتیجه این اقدامات این شد که 

از نظر واکسیناسیون در رده های باالی دنیا قرار گرفتیم 
و شاید نسبت به بسیاری از کشورها، حتی کشورهای 
غربی، از نظر میزان واکسیناسیون در برخی موارد جلوتر 
هستیم در حالی که قبل از آن در رده های پایین بودیم. 
وی با بیان اینکه در نتیجه این تالش های گسترده، آمارها 
بهبود یافته است، خاطر نشان کرد: هر هفته، یک جلسه 
با حضور رییس جمهور و یک جلسه هم با حضور معاون 
اول رییس جمهور و یک جلسه نیز در قرارگاه مقابله با 
کرونا برگزار می شود و جلسات و هماهنگی فراوان دیگر 
نیز در سطوح مختلف داریم. وزیر کشور با اشاره به شیوع 
اُمیکرون گفت: واکسیناسیون همه ماجرا نیست؛ گرچه 
مؤثر است. در شرایط کنونی اقتصادی و تحریم ها، فراهم 
کردن واکسن مورد نیاز کشور تالش جدی نیاز داشت 
که مسئوالن مربوطه تالش کردند و واکسن مورد نیاز 
تأمین شد. وی ادامه داد: باید بیشتر رعایت می شد تا 
دچار چنین وضعیتی نشویم اما متأسفانه برخی مقررات 
و شیوه نامه های بهداشتی، خوب رعایت نمی شود و 
اجتماع های فراوانی گزارش می شود و کمی عادی انگاری 
شد و با توجه به وضعیت این سویه که سرعت انتشار آن 
زیاد است، دچار موج ششم شدیم. وحیدی تصریح کرد: 
انتظار این بود که با رعایت مقررات، وارد این موج نشویم 
اما شدیم؛ برخی ها می گویند به نیمه موج ششم رسیدیم 
و برخی می گویند هنوز به نیمه هم نرسیده ایم. وی با بیان 

اینکه مشکلی در حوزه واکسن و تأمین آن نداریم، تأکید 
کرد: مهم این است که به دستورهای پزشکی و مسئوالن 
علمی در وزارت بهداشت، توجه و واکسیناسیون را 
کامل انجام دهیم و تالش کنیم واکسیناسیون ُدز سوم 
به صورت سراسری انجام شود و کسانی که هنوز ُدز 
سوم را دریافت نکرده اند، حتماً این کار را انجام دهند. 
وزیر کشور گفت: قرار بود از طریق مدیریت هوشمند، 
محدودیت های جدیدی را اعمال نکنیم، اما رعایت 
نکردن ها موجب خواهد شد ستاد ملی مقابله با کرونا 
محدودیت های جدیدی را وضع کند. امیدواریم با رعایت 
مردم، زودتر این مشکالت را پشت سر بگذاریم و نوروز 
راحت تر و بی دردسرتری را داشته باشیم. فرمانده قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره صحت و سقم 
انتشار خبری مبنی بر تعطیلی دو هفته ای برخی اماکن 
یا دورکاری کارمندان در فضای مجازی، گفت: چنین 
مصوبه ای نداریم؛ چون کارمندان قرار بود با دریافت ُدز 
دوم واکسن یا داشتن پی سی آر منفی در محل کار خود 
حاضر شوند، هنوز همان ضوابط حاکم است و فقط یک 
هفته تعطیلی مهد کودک ها را داشتیم. وی افزود: گروه 
علمی مفصلی در وزارت بهداشت مسائل مربوط به کرونا 
را بررسی می کنند، اما آنچه در رابطه با محدودیت هاست، 
ناشی از برداشت ها و نظریات علمی است. مهم این است 

که رعایت کنیم و به خوبی از این موج بگذریم.

با رعایت مقررات دلیلی برای وضع محدودیت جدید 
وجود ندارد

وزیر کشور: 

گزارش
ایرنا
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 انسان در جستجوی معنی
نویسنده: دکتر ویکتور فرانکل

ترجمه: دکتر نهضت صالحیان )فرنودی( – 
مهین میالنی- کتاب انسان در جستجوی معنی اثر دکتر ویکتور 

فرانکل است که در آن از تجربه ای صحبت می کند که منجر 
به کشف لوگوتراپی شد. این تجربه، اسیر بودن در اردوگاه کار 
اجباری در زمان نازی ها است.در خوب بودن این کتاب تردید 

نکنید و در اولین فرصت آن را مطالعه کنید. انسان در جستجوی 
معنی با وجود اینکه بخش اول آن بسیار تلخ است اما کتاب مهمی 

است. یکی از دالیل مهم بودن کتاب هم این است که نویسنده 
درباره تجربیات خودش صحبت می کند.

فراخوان رقابت بین المللی طراحی 
 2۰22 YOUNG PACKAGE بسته بندی

منتشر شد.
مهلت: 21 اردیبهشت 1401

 ،YOUNG PACKAGE رقابت بین المللی طراحی بسته بندی
یک مسابقه بین المللی طراحی بسته بندی ساالنه است که بر 
CzechDesign. روی محصوالت کاغذی تمرکز دارد و توسط

cz برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات 
ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز 

و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، 
پوستر و ... استفاده کنید.

چرخ ریسک سر سیاه
مشخصات ظاهری: این پرنده، ۱۴ سانتیمتر طول دارد. اندازه اش 
نسبتا بزرگ است و به رنگ خاکستری با تارک، چانه و گلوی سیاه دیده می شود. 

و ازچرخ ریسک تاالبی تیره تر است و درمقایسه با آن، منقاری قوی تر و تا حدودی 
بزگتر زیر تنه و پهلوهای کمرنگ تر و اغلب سر شانه های بی رنگ دارد. پرنده ی 

جوان کدرتر و بیشتر قهوه ای رنگ است. رفتار این پرنده شبیه چرخ ریسک بزرگ 
است. و به صورت گونه ی مستقلی در نظر گرفته می شود.

صدا: صدای این پرنده شبیه چرخ ریسک بزرگ و سرآبی و بیشتر به صورت » چورر- 
ار- ررر- رر« شنیده می شود.

زیستگاه:این پرنده در مناطق پست، کوهستان با درختان سوزنی برگ و برگ پهن، 
بوته زارها و صخره های بیرون زده به سر برده و در سوراخ درختان و بندرت در 

سوراخ سنگ ها تولید مثل می کند. در ایران، بومی و نسبتا فراوان است.
حفاظت:چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه 

ندارد./گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

رئیـس اتـاق بازرگانی کرمـان گفت: 
بهـره ور  کرمـان  سـتان  ا د  قتصـا ا
نیسـت، منابـع بیـن نسـلی در حـال 
صـرف شـدن بـوده و ثروتـی هـم 
یجـاد نمی شـود. بـرای آینـدگان ا

سـید مهدی طبیب زاده در سـومین 
جشـنواره بهـره وری و رقابت پذیری 
اسـتان کرمـان کـه در محـل اتـاق 
و  معـادن  یـع،  صنا نـی،  زرگا با
کشـاورزی اسـتان کرمـان برگـزار 
شـد اظهـار داشـت: بهـره وری در 
کشـور به ویژه اسـتان کرمـان مقوله 

بسـیار بـا اهمیتـی اسـت.
قتصـاد کرمـان  ینکـه ا و بـا بیـان ا ا
سـتان  ا  : فـزود ا نیسـت  بهـره ور 
کرمـان بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 
نی کـه  نسـا دی و نیـروی ا دا خـدا
ری  یـدا نسـته توسـعه پا رد، نتوا دا

شـته باشـد. دا
یـع،  نی،صنا زرگا با تـاق  ا ئیـس  ر
معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمان 
ورزی،  ینکـه کشـا ه بـه ا ر شـا بـا ا
در  یـی  غذا منیـت  ا و  شـتغال  ا
مـا بهـره ور  یجـاد کـرده ا اسـتان ا
نیسـت گفـت: مصـرف آب در حوزه 
کشـاورزی در اسـتان کرمـان زیـاد 

. سـت ا
ینکـه بایـد بـه دنبـال  و بـا بیـان ا ا
محصوالتـی باشـیم کـه نیـاز زیادی 
به آب نداشـته باشـند ادامـه داد: در 
اسـتان کرمـان موضـوع اصلـی آب 
نقیمـت  بـوده و اسـتفاده از آب گرا
ورزی  کشـا کـه  می شـود  باعـث 
شـته و کاشـت  مـا بهـره وری ندا
محصـوالت آب بـر منابـع آبـی مـا 

هـدر می دهـد.

ینکـه  ه بـه ا ر شـا ده بـا ا ا طبیـب ز
صنعتی کـه در افزایـش جی دی پی 
اسـتان نقشـی نداشته باشـد بهرهور 
گـر میـراث  ا  : بیـان کـرد نیسـت 
فرهنگـی کـه در جـذب گردشـگر 
به اسـتان کاری نکـرده باشـد باعث 
می شـود کـه ایـن میـراث فرهنگـی 

هـم بهـره ور نباشـد.
بـراز امیـدواری از اینکـه بـا  او بـا ا
برنامه ریـزی دقیـق از منابـع موجود 
اسـتفاده الزم را ببریـم گفـت: منابع 
بیـن نسـلی در حـال صـرف شـدن 
اسـت و ثروتـی هم بـرای آینـدگان 

یجـاد نمی شـود. ا
یـع،  نـی، صنا زرگا تـاق با ئیـس ا ر
معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمان 
افـزود: مشـارکت فعـال تمام اقشـار 
ز صنعـت، کشـاورزی، نخبـگان و  ا
عمـوم مردم الزم اسـت تـا بهره وری 
و  گفتمـان  یـک  بـه  سـتان  ا در 

لبـه عمومـی تبدیـل شـود. مطا
نـد  و ینکـه خدا ه بـه ا ر شـا و بـا ا ا
نعمـات زیـادی در اسـتان کرمـان 
به مـا داده اسـت گفت: بیـن ورودی 
قتصـادی اسـتان چـه  و خروجـی ا
نسـبتی وجـود دارد و بایـد به سـهم 
ز  خودمـان در جهـت بهـره وری ا

بـع تـالش کنیـم. منا

خداحافظی با زاینده رود 
تا سال بعد

ایرنا- اصفهان - زاینده رود از ۱۲ بهمن با توافق 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان جاری و بعد از ۱۲ روز 
دریچه های سد بسته شد. امید است این رودخانه که 

چند سال است آب به طور موقت در آن جاری می شود 
دوباره در سال ۱۴۰۱ زنده شود.

عکس: ایرنا

سنا
: ای

بع
من

رئیس اتاق بازرگانی کرمان: اقتصاد استان کرمان بهره ور نیست

افتتاح طرح توسعه کالس های
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

امام جمعه کرمان:
شرکت مس می تواند بودجه منطقه ویژه 

اقتصادی رفسنجان را افزایش دهد

خبر

طرح توسـعه کالس های دانشـگاه شـهید باهنر کرمان در محل دانشـکده هنـر این مرکز 
علمی با حضور معاون وزیرعلوم و رییس سـازمان امور دانشـجویان با اعتبـار ۱۵۶ میلیارد 
ریال افتتاح شد.سرپرست دانشگاه شـهید باهنر کرمان در مراسـم افتتاح این طرح با اشاره 
به اینکه ساخت و سازهای دانشـگاه براسـاس طرح جامع صورت می گیرد افزود: این طرح 
به گونه ای اسـت که تمامی ساختمان ها در هسته آموزشـی قرار می گیرند.حسین اکبری 
فرد افزود: طرح توسـعه کالس های دانشـگاه شـهید باهنر که در دانشـکده هنر اجرا شده 
با اعتبار ۱۵۶ میلیارد ریال به اتمام رسـیده اسـت.او تصریح کرد:این ساختمان بیش از سه 
هزار مترمربع زیربنا دارد و گنجایـش کالس های آن بیش از یکهزار صندلی اسـت که در ۲ 
طبقه طراحی و مالحظات ویژه مربوط به دسترسـی معلوالن نیز در آن دیده شـده اسـت.

امام جمعه کرمان گفت: شرکت مس می تواند بودجه منطقه ویژه را افزایش دهد تا درآمد 
پایدار ایجاد شود، چراکه از واگذاری زمین سودی برای منطقه ایجاد نمی شود.

حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
رفسنجان مباحثی در خصوص تأمین آب منطقه،میزان سرمایه گذاری در این منطقه ویژه 
و...مطرح و تصریح کرد:صنایع پایین دستی مس باید در این منطقه فعال شوند و چرخه ای از 
تولید این صنایع در منطقه ایجاد شود.او طی توصیه هایی ابراز کرد:فلسفه راه اندازی مناطق 
ویژه، اهداف آن و نحوه سرویس دهی این مناطق باید مشخص شود و از مناطق ویژه برتر 
کشور الگوگیری و رویکرد آنها را بررسی کنید که چه میزان از آن در منطقه رفسنجان قابل 

اجراست که اگر اینگونه پیش بروید می توانید منطقه ویژه را متحول کنید.
علیدادی سلیمانی،داشتن نیروی انسانی سالم،با دانش و با انگیزه را یکی از رموز موفقیت 
در کارها دانست و طرح جامع برای منطقه را نکته مهم دیگری برشمرد و ادامه داد:اگر طرح 
جامع نیاز به بازنگری و اصالح دارد انجام دهید اما از آن انحراف پیدا نکنید که انحراف از 
طرح جامع غیرقابل جبران است.امام جمعه کرمان عنوان کرد:شرکت مس می تواند بودجه 
منطقه ویژه را افزایش دهد که درآمد پایدار ایجاد شود، چراکه از واگذاری زمین سودی 
برای منطقه ایجاد نمی شود؛لذا برای منطقه ویژه حتما یک درآمد پایدار تعریف کنید 
که بتوانید برنامه های منطقه را طبق طرح و بر اساس اعتبارات پیش ببرید. او اخالص در 
کار را عامل اصلی و رمز موفقیت دانست که مایه برکت خواهد شد و گفت: با خرد جمعی 
کارها بهتر نتیجه می دهد.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان نیز از هدفگذاری و 
راهبردهای منطقه یاد کرد و اظهار داشت:منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان جزو رتبه های 
متوسط در بین مناطق ویژه کشور است و با راهبردهایی که تعیین کردیم امیدواریم اتفاقات 
خوبی در منطقه رقم بخورد و بتوانیم جزو مناطق پیشرو در کشور باشیم.روح اله بهرامشاهی 
ادامه داد:شرکت ملی صنایع مس ایران و صندوق بازنشستگی مس سرمایه گذاری های خوبی 
در منطقه انجام دادند و پروژه هایی در حوزه صنایع پایین دستی مس در حال اجراست 
و چرخه تولید این صنایع را در برنامه داریم.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 
خاطرنشان کرد:دغدغه مندانه و بدون هرنوع دیدگاه سیاسی برای آبادی منطقه پیش آمدیم 

که امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکل اشتغال شهرستان را برطرف کنیم.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس فروش تلفنی
شرایط احراز

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

مسلط به اصول و فنون مذاکره
آشنا با فروش تلفنی با مهارت در پاسخگویی به تلفن و ارتباط 

با مشتریان
داشتن انگیزه کاری باال و پیگیری مستمر در فروش

دارای سابقه کار حداقل 1 سال در حوزه فروش
بازه ی سنی: بین 2۰ تا 3۰ سال

اطالعات تماس
موبایل ۰۹۰331۴۴۹35
تلگرام ۰۹۰331۴۴۹35- واتساپ ۰۹۰331۴۴۹35

موقعیت شغلی:ویزیتور مویرگی )مواد غذایی(
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سن: حداکثر 35 سال می باشد

دارای کارت پایان خدمت
تحصیالت: حداقل دیپلم
دارای سابقه کاری مرتبط

ترجیحا دارای وسیله نقلیه
حقوق ثابت

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

موقعیت شغلی:کارشناس عمران
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار: مهم نیست

شرایط احراز
تعداد: 3 نفر

با تجربه کاری
جهت انجام امور اجرائی با قابلیت انجام ماموریت داخل و 

خارج استان و دارای خودرو شخصی
اطالعات تماس
تلفن ۰3۴۹1۰3۰۷۰8
موبایل ۰۹1365۴352۷
واتساپ ۰۹1365۴352۷

TMBA استخدام بینا طرح ویواناستخدام گروه صنعتی طبیعت میهناستخدام

خبر

نقالب  ا و  عمومی  دادستان 
گفت:کارخانه  بافت  شهرستان 
۱ سال پیش  ز  لبنیات بافت که ا
به علت مشکالت مالی و اختالف 
با تالش  بود،  شرکا تعطیل شده 
دادگستری شهرستان  مجددًا راه 

اندازی شد. 
عنایت الله دهقانی اظهار کرد:پس 
از چندین ماه تعطیلی و بیکار شدن 
کارگران کارخانه،اکنون ۱۵ کارگر 
این کارخانه به کار بازگشته اند و با 
افزایش تولید،تعداد کارگران بیشتر 

خواهد شد.
او افزود:این چندمین واحد تولیدی 
شهرستان است که از ابتدای سال 
رونق دوباره گرفته و در مجموع 
ز ۵۰  نفر در این واحدها  بیش ا

مشغول به کار شده اند.
کرد:سال  بیان  قضایی  مقام  این 
گذشته هم با تالش های انجام شده 
در دادگستری شهرستان بافت از 
ز کارگران  ا بیکار شدن تعدادی 
ز واحدهای تولیدی  در تعدادی ا

جلوگیری شد.

تولیدکنندگان  گفت:مشکالت  و  ا
دبیرخانه  در  قتصادی  ا فعاالن  و 
کارگروه رفع موانع تولید دادگستری  
های  ودستگاه  مدیران  با حضور 
اجرایی مرتبط بررسی و برای رفع 

آن چاره اندیشی می شود.
براساس   دهقانی خاطرنشان کرد:
بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه 
قضاییه که به همه دادستان ها و 
واحدهای اجرایی  ابالغ شده، هیچ 
کارخانه یا  واحد تولیدی در استان و 

شهرستان ها توقیف نمی شود.

دادستان قلعه گنج از بازداشت یکی ازمدیران 
شهرداری قلعه گنج به جرم ارتشا و جعل سند 

خبر داد. 
قلعه  نقالب شهرستان  ا و  عمومی  دادستان 
ز مسئولین شهرداری  ز بازداشت یکی ا گنج ا
قلعه گنج به اتهام ارتشاء و جعل اسناد رسمی 

خبر داد.
کسب  پی  در  قاسمی،  کیومرث  گفته  به 
گزارشات مردمی مبنی بر اخذ رشوه و صدور 
نه جعلی در شهرداری قلعه گنج، بررسی  پروا
دستانی شهرستان  ر دا موضوع در دستور کا

قرار گرفت.
دادستان عمومی وانقالب قلعه گنج می گوید: 

بتدایی مشخص شد فرد مذکور  در تحقیقات ا
که سابقه معاونت شهرداری قلعه گنج را دارد 
ز قسمت های  و درحال حاضر مسئول یکی ا
ری قلعه گنج است، در زمان تصدی  شهردا
معاونت شهرداری با اخذ رشوه از مردم اقدام 

به صدور پروانه ساختمانی جعلی کرده است.
ینکه متهم در حال حاضر با  قاسمی با بیان ا
ر مناسب در بازداشت بسر می برد، گفت:  قرا
شعبه  در  بطه  را ین  ا در  تکمیلی  تحقیقات 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
قلعه گنج ادامه دارد و دستورات قضایی جهت 
لی  مل احتما یر عوا شناسایی و دستگیری سا

صادر شده است.

با حمایت  دادگستری شهرستان بافت: 

کارخانه لبنیات بافت کرمان مجدداً راه اندازی شد
بازداشت یکی از مدیران شهرداری قلعه گنج 


