
کاهش 57 درصدی 
 سرقت خودرو در جیرفت
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 گمانه ها  از پیشرفت مخفیانه 
تونل انتقال آب هلیل 

اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد: اجرای پروژه منوط به جواب کمیته شورای راهبردی است 
 و هنوز این کمیته در استان تشکیل نشده است.

استاندار کرمان:

هیچ مدرسه ای با ریسک 
قرار نیست باز باشد

علی زینی وند در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان 
گفت:وضعیت کل کشور شبیه به هم است و 21 شهرستان 

استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و فقط شهرستان فهرج در وضعیت زرد و 
فاریاب در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.

مردم شهرستان بردسیر از نبود برخی از زیرساخت ها،پایانه 
مسافربری،وجود کوچه های خاکی و غیره در این شهرستان 

گالیه دارند. شهرستان بردسیر یکی از مهمترین شهرستان های استان کرمان است 
که ظرفیت های زیادی در حوزه صنعتی و معدنی دارد با این وجود مردم این شهرستان 
گالیه ها و مشکالت زیادی در حوزه های مختلف دارند، نبود برخی از زیرساخت ها، پایانه 
مسافربری، وجود کوچه های خاکی و غیره از جمله مشکالت مردم این شهرستان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در جلسه 
هماهنگی برپایی جشنواره ملی سرود فجر در کرمان گفت: 

در رشته ها و قالب های هنری مختلف ، سرود جزء قدیمی ترین رشته هاست و ریشه در 
انقالب و ارزش های انقالب اسالمی  دارد.محمدرضا علیزاده ادامه داد: با ظرفیت باالیی 
که سرود دارد جر خاطرات خوب و شیرین 43 ساله انقالب در نزد مردم است . سرود یکی 
از  فعالیت های فرهنگی و هنری است که بسیار تاثیر گذار بوده و برای انتقال پیام انقالب و 

پیام ارزش های دفاع مقدس نقش بسزایی دارد.

برگزاری اولین دوره جشنواره
 سرود فجر در کرمان

گالیه مردم بردسیر
 از نبود پایانه مسافربری 

 تا کوچه های خاکی
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صدای محیط زیست 
 شنیده نمی شود

سرمقاله

 کرمان ظرفیت درمانی  کرمان ظرفیت درمانی 
کشورهای همسایهکشورهای همسایه

پس از ارسال بودجه 14۰1 به مجلس 
مشخص شد تعدادی از طرح هایی که 
مجوز محیط زیست ندارند، در بودجه 14۰1 
ردیف دارند. این یعنی بی توجهی بخشی از 
نهاد دولت به بخشی دیگر. موضوعی که 
نگرانی کارشناسان را به همراه داشت. تا 
جایی که معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان محیط زیست هم در این مورد 
هشدار داد. حاال خبر می رسد طرح انتقال 
آب هلیل رود که فارغ از مجوز محیط زیست 
تنش اجتماعی نگران کننده به همراه 
دارد، در حال پیشرفت است. گویا آنچه 
که شنیده نمی شود، نگرانی و هشدارهای 
کارشناسان است. یعنی گوش وزارت نیرو 
از این اعتراض ها پر است و آنها به دنبال 
اتمام پروژه خود هستند. نمود آن را می 
توان در همان ردیف بودجه تعریف شده 
در بودجه 14۰1 هم دید. معاون توسعه 
مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان 
محیط زیست روز گذشته به این موضوع 
واکنش نشان داد. او گفت که4۰۰ طرح 
ملی در کشور مجوز اجرا گرفته اند در حالی 
که پیوست محیط زیستی ندارند.اصغر 
دانشیان می گوید  بر اساس قانون مصوب 
هیچ طرح ملی نباید بدون پیوست  محیط 
زیستی آغاز شود اما در مجلس 4۰۰ طرح 
ملی در مرحله تخصیص اعتبار است اما 
 یک صفحه پیوست  محیط زیستی ندارند.
او به کم آبی در اکثر استان هااشاره کرد و 
گفته که این بحران کم آبی نتیجه سیاست 
غلط 3۰ سال گذشته است که اکثر صنایع 
آب بر نظیر فوالد و...  به استان کم آب سرازیر 
شده و در منطقه خشک و کویری واقع شده 
است.دانشیان معتقد است در مقطعی با نگاه 
غیرکارشناسی زمینه نابودی زیرساخت های 
 محیط زیستی فراهم آمده در حالی که ما 
امروز با نگاهی به توسعه پایدار و متوازن 
سعی داریم تا طرح ها بدون پیوست 
  محیط زیست اجرایی و عملیاتی نشود.
ذکر این نقل قول ها از این باب است که 
در باالترین رده های تصمیم گیری هم 
متوجه مشکل هستند، اما گویا قدرت البی 

پروژه های سازه ای می چربد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 ظرفیت های مغفول مانده گردشگری سالمت

کاهش 57 درصدی 
سرقت خودرو 

در جیرفت

برگزاری اولین دوره جشنواره
 سرود فجر در کرمان

باغات کشور شناسنامه دار می شوند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

افزایش 14 درصدی بستری شدگان کرونا در استان

گالیه مردم بردسیر از نبود پایانه مسافربری تا کوچه های خاکی

شهرستان  انتظامي  فرمانده   
جیرفت از کاهش 57 درصدی 
 38 افزایش  و  خودرو  سرقت 
از  درصدی دستگیری سارقان 
ابتدای امسال تاکنون و در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل خبر داد .
سرهنگ"رضا محمدرضایی اظهار 
داشت: رعایت نکات ایمنی از سوی 
شهروندان که در جلسات آموزشی 
با مردم مورد تاکید قرار گرفتند 
باعث شد در 11 ماهه امسال شاهد 
کاهش 57 درصدی سرقت خودرو 

نسبت به سال قبل باشیم.
او همچنین با بیان اینکه افزایش 38 
درصدی دستگیری سارقان خودرو 
از ابتدای امسال تاکنون نسبت به 
مدت مشابه سال قبل را نیز داشته 
ایم، افزود: این نتیجه ارزشمند با 
همکاري خوب مردم و دستگاه ها 
با خادمان نظم و امنیت و در پی 
رعایت اصول ایمنی و خودمراقبتی 
و همچنین استمرار آموزش هاي 
مرتبط در خصوص پیشگیري از 
سرقت خودرو حاصل شده و تدابیر 
الزم برای استمرار این روند در همه 

حوزه ها را در دستور کار داریم.
این مسئول انتظامی علت بیشتر 
سرقت ها را غفلت رانندگان و رها 
کردن خودرو به صورت روشن در 
معابر دانست و بیان داشت: رها 
کردن خودرو برای لحظاتی هر چند 
اندک می تواند زمینه ساز سرقت 
شود و باید به این مورد در همان 
لحظه ای که قصد توقف کوتاه و 
خارج شدن از ماشین را داریم توجه 
کنیم.سرهنگ"محمدرضایی"در 
ادامه یکی دیگر از موارد زمینه ساز 
سرقت خودرو را پائین بودن شیشه 
های خودرو در هنگام ترک آن 
برشمرد و عنوان داشت: رانندگان 
بایستی همواره به این مهم توجه و 
در معابر عمومی و حتی در پارکینگ 
ها از باال بودن شیشه ها و قفل شدن 
درب ها اطمینان حاصل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت 
در پایان از رانندگان خواست: عالوه 
بر استفاده از قفل پدال و قفل 
فرمان، خودرو خود را در مناطق 
خلوت، فاقد نور و روشنایی کافی 
پارک نکنند و کیف و وسایل قیمتی 
خود را درون خودرو در معرض دید 

قرار ندهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در جلسه 
هماهنگی برپایی جشنواره ملی سرود فجر در کرمان گفت: 
در رشته ها و قالب های هنری مختلف ، سرود جزء قدیمی 
ترین رشته هاست و ریشه در انقالب و ارزش های انقالب 

اسالمی  دارد.
محمدرضا علیزاده ادامه داد: با ظرفیت باالیی که سرود دارد 
جر خاطرات خوب و شیرین 43 ساله انقالب در نزد مردم است 
. سرود یکی از  فعالیت های فرهنگی و هنری است که بسیار 
تاثیر گذار بوده و برای انتقال پیام انقالب و پیام ارزش های دفاع 

مقدس نقش بسزایی دارد.
او گفت: باید به جایگاه سرود بیشتر دقت و توجه نمود و به این 
پیام رسا ، شفاف و صورت نظام مند باید پرداخته شود .در حوزه 
فرهنگ و هنر، سرود یکی از قالب های فرهنگی و هنری است 

که جز مردمی ترین رشته ها محسوب می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تصریح کرد: با تعامل 
صورت گرفته بین مرکز آفرینش های فرهنگی هنری سپاه با 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جشنواره ملی 
سرود در تقویم برنامه های بین المللی فجر قرار گرفته که گام 
و آغازی است برای انسجام در حوزه سرود و دیده شدن سرود 
در برنامه های هنری فجر که یک آغاز و اتفاق خوب در فعالیت 

های فرهنگی و هنری  است .
ماشااهلل مهرعلیزاده، معاون فرهنگی هنری سپاه ثاراهلل کرمان 
نیز در این جلسه گفت: تولید آثار ابتدا به صورت استانی برگزار 
می شود ، در مرحله اول 2۰ گروه انتخاب می شوند و 1۰ گروه 
مورد تقدیر قرار خواهند گرفت . در مرحله بعد 5 گروه در مرکز 
صدا و سیما معرفی می شوند و در نهایت یک گروه به مرحله 

کشوری راه پیدا می کند.
او افزود:مهلت ارسال آثار 6 اسفندماه خواهد بود و اختتامیه 
جشنواره استانی فروردین ماه و مرحله نهایی اواخر خرداد سال 

آینده خواهد بود.
علیزاده تصریح کرد:نخستین جشنواره بین المللی »سرود 
فجر« در دو سطح استانی و کشوری همراه با مسابقه بزرگ 
تلویزیونی »تلنت سرود« و یک بخش بین المللی )بصورت 
مجزا( اجرا می شود. ثبت نام و حضور در این جشنواره به صورت 
متمرکز توسط سامانه جشنواره به نشانی صورت می پذیرد که 
تمامی گروه های سرود در سراسر کشور می توانند با مراجعه به 
سایت جشنواره و ثبت نام و ارسال اثر در این جشنواره شرکت 
نمایند. این در حالی است که آثار می بایست مربوط به سال ۹۷ 
به بعد باشد. بخش های جشنواره هم شامل »سرود«، »آکاپال«، 

»بازخوانی سرودهای آماده« و »طرح و ایده« خواهد بود.

 فرمانده انتظامي شهرستان جیرفت از کاهش 5۷ درصدی سرقت خودرو و 
افزایش 38 درصدی دستگیری سارقان از ابتدای امسال تاکنون و در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل خبر داد .سرهنگ"رضا محمدرضایی اظهار داشت: 

رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان که در جلسات آموزشی با مردم مورد 
تاکید قرار گرفتند باعث شد در 11 ماهه امسال شاهد کاهش 5۷ درصدی 

سرقت خودرو نسبت به سال قبل باشیم.

وزارت جهاد کشاورزی از آغاز به کار کمیته ملی راهبری طرح 
صدور شناسنامه باغات کشور خبرداد.

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، پیرو ابالغیه وزیر جهاد 
کشاورزی در خصوص صدور شناسنامه واحدهای زیربخش 
باغبانی کشور، اولین جلسه کمیته ملی راهبری طرح مذکور 
با حضور نمایندگان معاونت های تخصصی وزارتخانه، نماینده 
هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی 

ایران، در سالن جلسات معاونت امور باغبانی برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشریح ضرورت و اهمیت اجرای کامل 
طرح، بویژه در راستای شناسایی و ثبت مبدأ تولید محصوالت 
صادراتی کشور، ساماندهی زنجیره ارزش تولیدات باغبانی، 
پایش و کنترل باقیمانده آثار سموم و دیگر اهداف کاربردی 
طرح، تصمیماتی در زمینه انجام هماهنگی های الزم به منظور 

تسریع و تحقق عملیات اجرایی طرح اتخاذ شد.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان روند بستری بیماران 
مبتال به کرونا در استان کرمان را افزایشی دانست و گفت: 
»پیش بینی می کنیم روند افزایش بستری ها تا 10 روز آینده 
ادامه داشته باشد و همچنین موارد مرگ ومیر نیز افزایشی 

خواهد بود«.
حمیدرضا رشیدی نژاد با بیان این که تعداد بیماران کرونایی 
بستری در استان نسبت به هفته ی گذشته 14 درصد افزایش 
  پیدا کرده است، ادامه داد: »ظرفیت 40 درصد تخت های 

مربوط به کووید 19 در استان تکمیل است«.
او در جلسه ی ستاد مقابله با کرونای استان کرمان، بیان 
کرد: »پس از گذشت چهار هفته، روند بیماران سرپایی در 
استان رو به کاهش است و شاید این به دلیل عدم مراجعه ی 
مبتالیان به مراکز درمانی باشد و امیدواریم این روند واقعی 

و مستمر باشد«.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: »در حال 
حاضر 850 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های استان 

کرمان بستری هستند که تست تشخیصی کرونای بیش از 60 
درصد آن ها مثبت و ابتالی آن ها قطعی و مابقی عالئم بالینی 
رند و همچنین 120 بیمار در بخش های ICU بستری  دا

هستند که 50 نفر آن ها تحت ونتیالتور هستند«.
او با اشاره به آمار واکسیناسیون در استان، گفت: »در استان 
نزدیک به 5 میلیون واکسن تزریق شده است که حدود 2 
میلیون و 250 هزار نفر دوز اول، حدود 2 میلیون نفر نوبت 
دوم و 710 هزار و 391 نفر نیز دوز سوم را دریافت کرده اند«.

رشیدی نژاد با بیان این که مراکز جامع سالمت آمادگی تزریق 
واکسن را دارند، یادآور شد: »روزانه حدود سه تا چهار هزار 
واکسن تزریق می کنیم و تقاضا دارم که مردم واکسیناسیون 

را حتما انجام دهند«.
او رعایت پروتکل های بهداشتی را حائز اهمیت دانست و اظهار 
کرد: »حدود 58 درصد از مردم شیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت می کنند و امیدواریم مردم با همان حساسیت روزهای 

اول شیوع کرونا مسایل بهداشتی را رعایت کنند«.

تسنیم | مردم شهرستان بردسیر از نبود برخی از 
زیرساخت ها،پایانه مسافربری،وجود کوچه های خاکی و 

غیره در این شهرستان گالیه دارند.
 شهرستان بردسیر یکی از مهمترین شهرستان های استان 
کرمان است که ظرفیت های زیادی در حوزه صنعتی و 
معدنی دارد با این وجود مردم این شهرستان گالیه ها و 
مشکالت زیادی در حوزه های مختلف دارند، نبود برخی 
از زیرساخت ها، پایانه مسافربری، وجود کوچه های خاکی و 

غیره از جمله مشکالت مردم این شهرستان است.
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه بیکاری یکی از مشکالت اساسی 
کل کشور است اظهار داشت: با این وجود اقدامات خوبی در 
حوزه اشتغالزایی در شهرستان بردسیر انجام شده و امروز 
براساس آمار و ارقام این شهرستان در سطح استان کرمان و 

در سطح کشور نرخ رشد اشتغال خوبی دارد.
او با اشاره به اینکه در سال گذشته شهرستان بردسیر توانسته 
رتبه اول اشتغال را کسب کرده و در چهار سال قبل نیز این 
شهرستان جزو سه شهرستانی بوده که بیشترین نرخ اشتغال 
را داشته است گفت:البته برخی اشتغال را فقط کار در 
کارخانه فوالد می دانند درحالی که همین االن کارگر ساده 
برای شهرک صنعتی و کارخانه خوراک دام که به تازگی 

افتتاح شده نیاز داریم.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در مرغداری های این شهرستان با مشکل کمبود 
نیروی انسانی مواجه هستیم ادامه داد: هر کدام از مردم 
که آمادگی دارند در مباحث اقتصاد مقاومتی، دامداری، 

کشاورزی، دام و طیور و غیره در این شهرستان ورود کنند 
با آنها همکاری شده و استقبال می شود.او با اشاره به اینکه 
در شهرستان بردسیر به هیچ عنوان مشکل آب شرب نداریم 
افزود: در گذشته تصمیماتی گرفته شده و آب این شهرستان 
به دیگر شهرستان ها برده شده که من به عنوان نماینده 
مردم این شهرستان مخالف این مسئله هستم و اگر آب 
این شهرستان به دیگر شهرستان ها می رود باید در قبال آن 
عوارضی پرداخت شده و یا خدماتی به مردم این شهرستان 
ارائه شود.حسن پور با مشکل نبود ترمینال مسافربری در 
بردسیر اشاره کرد و گفت: گالیه مردم در مورد نبود ترمینال 
مسافربری در بردسیر به حق بوده و این سؤال مطرح است 
که چرا بردسیر نباید پایانه مسافربری در شان مردم این 
شهرستان داشته باشد.او با بیان اینکه کارخانه قند بردسیر 
15 سال است که مستهلک و از رده خارج شده و یک کارخانه 
ورشکسته است افزود: با همکاری دادستان کرمان و بردسیر 
و همچنین قضات و مدیرکل دادگستری تاکنون توانستیم 
بخشی از بدهی کارگران این کارخانه را بپردازیم اما بدهی 
مردم هنوز پرداخته نشده و امیدواریم این کارخانه هرچه 
سریع تر تعیین تکلیف شده تا بدهی مردم هم پرداخت شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه مردم از گذشته عالقه خاصی به کارخانه 
قند بردسیر دارند با این وجود راه اندازی این مجموعه به 
هیچ عنوان به صرفه نیست ادامه داد: چغندر قند مصرف آب 
باالیی داشته و با توجه به تغییر الگوی کشت در این منطقه، 
کشت گیاهان دارویی و کشت های گلخانه ها را در دستور کار 

داریم که بخشی از آن جایگزین نیز شده است.

سید حسن میرصادقی فرماندار بردسیر نیز با بیان اینکه 
شهرستان بردسیر با 83 درصد رتبه نخست اشتغال 
استان کرمان را دارد اظهار داشت: گل گهر معین اقتصادی 
شهرستان بردسیر است و در بحث وام های کوچک اقدامات 
خوبی انجام داده و اشتغال خوبی در این شهرستان ایجاد 
شده است.او با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اولویت های 
کارخانه فوالد اشتغال است و کارهای خوبی نیز تاکنون انجام 
و اشتغال خوبی در این شهرستان ایجاد شده است گفت: در 
استخدام در کارخانه های فوالد اولویت با افراد بومی بوده و 
امروز طبق آمار باالی ۷۰ درصد شاغلین در این کارخانه ها 

بومی این شهرستان هستند.
فرماندار بردسیر با بیان اینکه در بحث تامین اقالم و خرید 
مواد مورد نیاز کارخانجات فوالد نیز تاکید شده که مواد 
مورد نیاز تا حد امکان از شهرستان بردسیر خریداری شود 
افزود: همشهریان هم باید کمک و بازاریابی کرده و پس از 
ارزیابی نیاز کارخانجات منطقه نسبت به تامین آن در خود 
شهرستان اقدام کنند و در مباحث فنی و غیره نیز در صورت 

نیاز آموزش های الزم را ببینند.
او با اشاره به نبود ترمینال مسافربری در این شهرستان گفت: 
باید افرادی درخواست داده و از طریق راهداری اقدام کنند  و 
تاکنون کسی برای احداث ترمینال به ما مراجعه نکرده است.
میرصادقی به وجود کوچه های خاکی نیز اشاره کرد و افزود: 
شهر بردسیر شهر بزرگ و گسترده ای بوده که روبه افزایش 
است و بعضی از کوچه های آن هنوز خاکی است، در این 
راستا بحث قیر رایگان را پیگیری کردیم که از طریق وزارت 

کشور سهمیه ای به ما داده شده است.   

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای 

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 
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

141/ج1400/3
تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان 

منوجان )تجدید(
557،000،000

ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( 
11،138،548،544

فهرست بهای ابنیه سال 1400 و 
بخشنامه سرجمع

نوبت اول

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/12/03 تا تاریخ 1400/12/09.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز دو شنبه 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
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تولید ۸ محصول استراتژیک 
با کمک فرزند مددجوی کرمانی

یک فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد اســتان کرمان با 
اســتفاده از توانایی های خود و حمایت های کمیته امداد موفق به 

تولید هشت محصول استراتژیک شد.
این فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کرمان متولد سال 
1368 و دارای مدرک دکتری شیمی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 
است که توانسته با وجود مشکالت اقتصادی مدارج باالی علمی را 
طی کند و امروزه به عنوان یک کارآفرین موفق زمینه اشتغال 12 

نفر از افراد نیازمند جویای کار را فراهم کند.
او در خصوص نحوه آغاز فعالیتــش در این حوزه می گوید: پس از 
اتمام تحصیالتم برحســب عالقه ای که داشتم کارم را متناسب با 
تخصص دانشگاهی ام آغاز کردم و در مرحله نخست یک واحد تولید 

مواد استراتژیک در استان راه اندازی کردم.
این جوان کارآفریــن و موفق گفت: پس از تالش و کوشــش و با 
دریافت تسهیالت ازجمله تسهیالت قرض الحسنه از کمیته امداد 
واحد تولید دوم را نیز راه اندازی کردم و هم اکنون روزانه چهار تن 
انواع مواد صنعتی و اســتراتژیک تولید و به جزء استان کرمان به 

استان های دیگر نیز ارسال می کنم.
این کارآفرین موفق که هم اکنون به عنوان یک مخترع، پژوهشگر، 
کارآفریــن در زمینه های تولیــد مواد اســتراتژیک فعالیت دارد 
می گوید: شرکت های تولیدی ما جزء شــرکت های دانش بنیان 
هستند و شرکت ما تنها شرکت دانش بنیان زیر نظر کمیته امداد 

استان کرمان است.
این فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان بابیان 
اینکه به دنبال راه اندازی واحد تولید سوم هستم گفت: در صورت 
حمایت مسئوالن و کمیته امداد و پرداخت تسهیالت با سود کم 
واحد تولیدی سوم را نیز راه اندازی خواهم کرد و زمینه اشتغال افراد 

نیازمند جویای کار بیشتری را فراهم خواهم کرد.

تشییع و تدفین 
4 شهید گمنام در کرمان

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان از 
تشییع و تدفین 4 شهید گمنام در کرمان خبر داد.

سرهنگ مهدوی فرد بیان کرد: ایام فاطمیه در تمامی استان ها تشییع 
شهدای گمنام صورت گرفت و با توجه به اینکه استان کرمان در حال 
برگزاری دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی بود این مراسم به 
مناسبت های بعدی موکول شد به همین دلیل سه شنبه سوم اسفندماه 
مصادف با آغاز عملیات خیبر کرمان میزبان چهار شهید گمنام و 
خوشنام خواهد بود.او افزود:تشییع پیکر این شهدا به صورت خودرویی 
از فرودگاه تا گلزار بین المللی شهدای کرمان برگزار شده و شهدا تا زمان 

تشییع و تدفین نهایی در همان مکان مستقر خواهند بود.
مهدوی فرد ادامه داد: بعد از نماز مغرب و عشای روز سه شنبه برنامه 
وداع صورت خواهد گرفت و روز چهارشنبه فرصتی حاصل می شود 
تا شهرهای مذهبی اطراف و هیئت های مذهبی برنامه های شان را به 

اجرا برسانند.
او توضیح داد:هر چهار شهید جوان هستند؛ یک شهید 1۷ ساله از 
عملیات بدر  که در تاریخ 2۰/12/1363 به شهادت رسیده است که در 

یکشنبه هشتم اسفندماه در بوستان مادر آرام خواهد گرفت.
مهدوی فرد اضافه کرد: یکی دیگر از شهدا 1۹ ساله است که در تاریخ 
۰4/۰3/136۷ در شلمچه به شهادت رسیده است و تدفین وی در ششم 

اسفند ماه در شهرک شهید باهنر انجام خواهد شد.
او اظهار کرد: شهید دیگر 22 ساله و در تاریخ 1۹/1۰/1365 به شهادت 
رسیده است؛ این شهید نیز ششم اسفندماه در روستای سیرچ با توجه 
به شرایط خاص منطقه سیرچ از بعد گذرگاهی و منطقه گردشگری 
اجازه تدفین شهید گمنام در روستا برای اولین بار صادر شده است 

دفن خواهد شد.
مهدوی فرد ابزار کرد: شهید چهارم از مجموعه تیپ ذوالفقار است که در 
عملیات کربالی پنج به شهادت رسیده است و شنبه هفتم اسفندماه در 

میدان صبحگاهی مجموعه تیپ ذوالفقار دفن خواهد شد.
او در ادامه توضیح داد:در استان کرمان 12۰ گلزار شهید گمنام و 3۰۰ 
شهید گمنام وجود دارد که با توجه به اینکه در سطح مراکز استان ها 
مکان های شهدای گمنام بیش از پنج، شش نقطه و گاهی تا 1۰ نقطه 

است پیگیر هستیم که این مکان ها در شهر کرمان نیز بیشتر شود.
او در خصوص فعالیت در مکان های دفن شهدای گمنام تصریح کرد: 
2۰ مکان در مراکز آموزش عالی، حوزه ها و دانشگاه ها است 83 گلزار 
در مجموعه شهری است؛ بهره برداری از 1۹ مکان کامال تمام شده و به 
بهره برداری رسیده، 48 مکان از 3۰ تا ۹5 درصد عملکرد فیزیکی است 
و ۹ مکان هنوز اقدامی صورت نگرفته است و با جلسات با امور عمرانی 

استانداری قرار شده است تا آخر سال مشکالت حل شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: در 
مجموع 2۹۰۰ شهید گمنام جاویداالثر از دوران دفاع مقدس باقی مانده 

که در حال جست وجو و کشف پیکرهای آنان هستند.

استاندار کرمان گفت:کل مدارسی که فضای 
نامناسب دارند تعطیل هستند و هیچ مدرسه ای 
با ریسک قرار نیست باز باشد و فرمانداران دقت 

الزم را در این خصوص داشته باشند.
علی زینی وند در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان 
گفت:وضعیت کل کشور شبیه به هم است و 21 شهرستان 
استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و فقط شهرستان 
فهرج در وضعیت زرد و فاریاب در وضعیت نارنجی کرونایی 

قرار دارند.
او با بیان این مطلب که تعداد بستری ها، امکانات و تجهیزات 
در استان تحت کنترل است، اظهار کرد: متاسفانه در این موج 
بستری کودکان بیشتر است و در زمینه آگاهی رساندن به 
مادران در راستای مراقبت از کودکانشان اقدامات الزم صورت 
گیرد و همچنین نباید کمبودی در خصوص تخت های ویژه 

کودکان نداشته باشیم.
استاندار کرمان همچنان بر لزوم واکسیناسیون تاکید کرد 
و افزود:اگر فردی شبه ای نسبت به رعایت پروتکل ها و 
واکسیناسیون مطرح می کند آن را بدون پاسخ نگذارید و به 

صورت علمی به آن شبه پاسخ داده شود.
او درباره برگزاری کنکور دکتری اظهار کرد:با رعایت 
پروتکل ها و نظارت دقیق این آزمون در استان کرمان برگزار 

شود.
زینی وند عنوان کرد: تعطیلی مهدکودک ها و پیش دبستانی 
ها و دبستان ها در مناطق قرمز ادامه دارد البته به غیر از 
مدارس عشایری و روستایی که جمعیت کم در مدارس 
آنهاست و در خصوص دورکاری مادرانی که فرزند خردسال 

دارند مدیران همکاری کنند.
او افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی، جلوگیری از عادی 
انگاری و واکسیناسیون علیه کرونا همچنان مورد تاکید 
ما است و کمیته اطالع رسانی در مخالفت با پروتکل های 
بهداشتی توسط برخی ورود کند و به شایعه ها، علمی پاسخ 

داده شود.
او می گوید ادارات در حوزه دورکاری نیز با مادرانی که 
کودکانی در مهد کودک دارند و اکنون این مراکز تعطیل شده 

و نمی توانند به سرکار بروند، همکاری کنند.
استاندار کرمان تصریح کرد:تجمع یکپارچه االن در استان 
نداریم زیرا در پیک قرمز کرونا به سر می بریم و تاکید دارم 
واکسیناسیون کرونا را همچنان رها نکنید و تزریق هر سه دز 

واکسن بسیار مهم و مورد توجه ستاد کرونا است.

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: 36 زندانی 
با همت انجمن حمایت زندانیان و دادگستری 

و دادستانی رفسنجان آزاد شدند.
حجت االسالم والمسلمین مهدی پورمحمدی در جشن 
حمایت از خانواده زندانیان شهرستان رفسنجان گفت: در 
حال حاضر 23۰خانوار تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان 

شهرستان رفسنجان قرار دارند.
او می گوید: طی سال جاری 85۰ بسته معیشتی به ارزش 
بالغ بر چهار میلیارد و 43۷ میلیون ریال در بین این خانواده ها 

توزیع شده است.
رئیس دادگستری رفسنجان گفت: رفسنجان نخستین 
شهری است که به همت خیرین اولین دستگاه ام آرآی کشور 

را خریداری کرد و اولین وقف برای امنیت کشور را دارد.
حجت االسالم پورمحمدی با اشاره به اینکه 8۰ درصد از 
موقوفات هالل احمر کشور در رفسنجان است، گفت: طی 
سال جاری برای حدود 5۰ الی 6۰ مددجو توسط واحد 
اشتغال وحرفه آموزی اداره زندان و با همکاری انجمن 
حمایت اشتغال زایی شده است و حدود 15 نفر از همسران 

ودختران زندانیان نیازمند نیز معرفی به اشتغال شده اند.
او از اهدای 35۰ میلیون ریال کمک های نقدی و موردی 
به خانواده زندانیان نیازمند نیز اشاره کرد و گفت: در سال 
جاری 5۰ مورد معرفی به بانک جهت دریافت وام نیز انجام 

شده است.
حجت االسالم والمسلمین پورمحمدی می گوید: مجموع 
واریزی نقدی و تعهدات نقدی خیران در این جشن نیز دو 

میلیارد و 33۰ میلیون ریال بوده است.

استاندار کرمان:
هیچ مدرسه ای با ریسک 

قرار نیست باز باشد

آزادی 3۶ زندانی
 با تالش انجمن حمایت 

زندانیان رفسنجان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان 
می دهد، با سپری شدن 15۰ روز از سال آبی 
تا 3۰ بهمن ماه )سال آبی 14۰۰-14۰1( 
مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای 
کشور به حدود 11.32 میلیارد متر مکعب 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی 

گذشته بیانگر 2۰ درصد کاهش است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، »فیروز قاسم زاده« مدیرکل 
دفتر اطالعات و داده های آب کشور اظهار 
داشت: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور 
نشان می دهد، میزان حجم ورودی های سال 
آبی جاری کاهشی معادل 15 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد، اما با 
توجه به اینکه ذخایر برفی سال جاری تاکنون 
نسبت به سال قبل بیش از دو برابر است، ذوب 
برف در ماه های آتی باعث رشد ورودی  به سدها 
خواهد شد.وی افزود: میزان پُرشدگی سد 
زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان 
تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و 
سدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به 
ترتیب حدود 1۰ درصد، 1۷ درصد ،35درصد 
و 4۹ درصد بوده است.قاسم زاده گفت: با توجه 
به بارش های مناسب جنوب کشور در سال 
جاری، سدهای استان هرمزگان تقریبا در 

شرایط پرشدگی کامل قرار دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وضعیت 
بارش های کشور در پاییز چندان مطلوب 
نبود و میزان بارش ها در این فصل بیانگر آن 
است که پاییز سال جاری آن چنان که پیش تر 
سازمان هواشناسی اعالم کرده بود، یکی از 
خشک ترین فصل های نیم قرن اخیر بود، اما 
وضعیت در زمستان امسال کمی بهتر شده 
است و بارش های به نسبت خوبی در کشور 
شاهد بودیم. چنان که گزارش تازه مرکز ملی 
پایش و هشدار خشکسالی بیانگر آن است 
که بارش های فصل پاییز با رشد 6.1 درصدی 

نسبت به دوره بلندمدت همراه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برای 
متعادل سازی بازار اجاره بها به دنبال اجاره داری 
حرفه ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده 
است. در حال حاضر برای ساخت 3۰۰ هزار 
واحد در قالب اجاره داری حرفه ای بسترها 
آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین 
ارزن قیمت و یا ۹۹ ساله داده می شود و با اجرای 
این طرح، نرخ ها در بازار اجاره قابل کنترل است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود محمودزاده 
در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان نظام 
مهندسی کشوری که بدون حضور احمد خرم، 
رئیس سابق این سازمان برگزار شد، با بیان 
اینکه امیدوارم سازمان نظام مهندسی بتواند 
فعالیت های عمده ای در حوزه ساختمان 
داشته باشد، اظهار داشت: حواشی و موضوعات 
محسوب   NGO هر  آفت  غیرتخصصی، 
می شود و باید بستر فعالیت های حرفه ای در 

مجموعه های تخصصی فراهم شود.
وی با اشاره به فرصت ایجاد شده برای افزایش 
فعالیت سازمان نظام مهندسی در حوزه ساخت 
و ساخت گفت: از سال ۹8 بحث پروژه مسکن 
ملی مطرح شد و تا سال ۹۹، 541 هزار واحد در 
قالب طرح مسکن ملی در حال اجرا بوده که 4۰ 
هزار واحد در این پروژه در بافت فرسوده انجام 
می شود و مابقی یعنی حدود 5۰۰ هزار واحد 
دیگر بر روی اراضی دولتی در دست اجرا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح 
پروژه نهضت ملی مسکن در شهریور سال جاری 
ابالغ شد، ادامه داد: از مهر ماه امسال مقدمات 
اجرای این پروژه را آغاز کردیم و پروژه ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال قابلیت ها و 
ظرفیت های جدیدی در حوزه مهندسی ایجاد 

خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از اختصاص 
9میلیارد دالر ارز 4200تومانی ویژه تأمین کاالهای اساسی از سوی 
کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.علیرضا زندیان در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار تسنیم در مورد حذف ارز ترجیحی در بودجه 
سال آتی اظهار داشت: حذف یکباره ارز ترجیحی 4200 تومانی دارو 
و کاالهای اساسی تبعات و جّو روانی منفی در جامعه به دنبال داشت.
وی افزود: گرچه حذف ارز 4200 تومانی تأثیر آن چنانی روی قیمت 
کاالهای اساسی نداشت اما شرایط روانی جامعه آمادگی پذیرش 
این شرایط را نداشت.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با تأکید بر اینکه "بنده معتقدم ارز ترجیحی باید با اقتصاد 
خانوار همخوانی داشته باشد و به تدریج و شیوه مناسب حذف شود"، 
تصریح کرد: طرح جایگزینی دولت برای حذف ارز 4200تومانی و 
افزایش یارانه ها به 500 تا 800 هزار تومان نیز افزایش تورم و قیمت 
کاالهای اساسی را به دنبال دارد، باید آثار این حجم نقدینگی نیز در 

نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی 
نیستند، گفت: باید دولت همه جوانب و پیش بینی های الزم را در نظر 
گرفته باشد که با حذف ارز ترجیحی کمترین آسیب به دهک های 
پایین و فقرا وارد شود.زندیان با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق 
مجلس با حذف ارز ترجیحی اعالم کرد: در این کمیسیون 9 میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی برای تامین کاالهای اساسی در الیحه بودجه 

سال 1401 در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه باید آثار حذف ارز ترجیحی بررسی و کارشناسی 
شود، یادآور شد: نمی توان با افزایش قیمت ها همچون افزایش یکباره 
قیمت بنزین که نارضایتی زیادی به دنبال داشت، کارها و اقتصاد 
کشور را پیش برد.رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: دولت و مجلس انقالبی که نمی تواند 
طرحی را تصویب کنند که برای نظام و اقتصاد خانوارها هزینه 
داشته باشد، همان طور که کمیسیون تلفیق با هم افزایی با دولت در 

تصمیم گیری ارز ترجیحی به توافق و نتایج خوب رسیدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
  نمایندگان مجلس مخالف حذف

 ارز ترجیحی نیستند

کاهش 2۰ درصدی حجم
 ذخایر سدهای کشور

ساخت 3۰۰هزار 
مسکن استیجاری 
در دستور کار دولت

فیش های عیدی بازنشستگان کارگری صادر شد.به گزارش خبرنگار 
ایلنا، فیش های عیدی بازنشستگان کارگری صادر شد. بازنشستگان 
می توانند از طریق مراجعه به سامانه، فیش های خود را دریافت کنند. 
از قرار، همان مبلغ پایه یک میلیون و ششصد هزار تومان برای عیدی 
در نظر گرفته شده است. بازنشستگان مرِد متاهل، 4۰۰ هزار تومان 
حق همسر و مردانی که دارای فرزند تحت تکفل هستند، 15۰ هزار 

تومان برای هر فرزند دریافت می کنند.
پیگیری های خبرنگار ایلنا، نشان می دهد که پرداخت عیدی ها، از 
هفته آینده آغاز می شود. بازنشستگان می گویند: امیدواریم قبل از دهم 

اسفند، عیدی تمام بازنشستگان کارگری به حساب شان واریز شود.

صدور فیش های عیدی
 بازنشستگان کارگری

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از تشکیل بیش از 200 
پرونده حقوقی برای مبارزه با فساد در این شرکت خبر 
داد و گفت: این فسادها در دولت قبل رخ داده و بخشی 
از این پرونده ها به خاطر سواستفاده دالل ها، آقازاده ها و 
وابستگان مسئوالن وقت بوده است.»محمد شیخان« 
روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا اظهار داشت: به خاطر سو مدیریت در دولت گذشته، 
در همه این پرونده ها رانت و نفوذ دالل های مختلف 

دیده می شود.
وی افزود: متهم یکی از این پرونده ها، شاکی شده و 
سعی کرد با زدوبند شرکت دخانیات را محکوم کند که 
به رییس قوه قضاییه گزارش کاملی از انواع فساد در این 
شرکت ارائه کردیم و دستور ویژه را برای رسیدگی به 

پرونده گرفتیم.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ادامه داد: در همین 
پرونده شخصی با  رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن 
کسب ثروت نامشروع، با زدوبند دنبال اهدافش بود. 
این فرد که در سال 96 هنگام بستن قرارداد با شرکت 
دخانیات مشکل و اختالف داشت، موفق شده بود دوباره 
در سال 97 و 98 با رانت با این شرکت قرارداد ببندد. 
وی با اشاره به اینکه اکنون شرکت دخانیات نزدیک به 
چهار هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: این شرکت 

همچنین حجم زیادی زیان انباشته دارد.
شیخان بیان داشت: این شرکت یک بنگاه تولیدی 
و اقتصادی است که اکنون به خاطر سومدیریت ها و 
سیاست های غلط در دولت گذشته شاهد حجم زیادی 
از فساد، نادیده گرفتن سهم کشاورزان توتون کار، عدم 
استفاده از ظرفیت های تولیدی داخلی و کاهش سهم 
بازار داخلی و قرار گرفتن این بازار در اختیار شرکت های 

خارجی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: اکنون تنها 10 درصد از بازار 
دخانیات به شرکت های داخلی اختصاص دارد و بیش از 
70 درصد از سهم این بازار در اختیار شرکت های خارجی 
است که این امر به خاطر کسب سود بیشتر و سواستفاده 

از حوزه فروش، تامین و سرمایه گذاری بوده است.
به گزارش ایرنا، »محمد شیخان« از رسیدگی به 
پرونده های فساد شرکت دخانیات در دولت سابق با 
دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در توییتی نوشت: »داللی 
از  آقازاده ها که در دولت گذشته با  رانت و نفوذ در خرید 
توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت 
 دخانیات را محکوم و در پایان سال برای بحران  آفرینی در 
تولید حساب های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور 
ویژه رئیس قوه قضائیه این پرونده  فساد در بررسی مجدد 

قرار گرفت.«

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی کرمان گفت: 263 میلیارد ریال 
تسهیالت در قالب دامدار کارت برای حمایت از 
دامداران این استان اختصاص یافت که تمام این 

سهمیه به متقاضیان پرداخت شده است.
علی باقری افزود:استقبال دامداران این استان 
از دریافت تسهیالت در قالب طرح دامدار کارت 
بسیار مطلوب بوده و کرمان جزو پنج استانی است 
که تمام تسهیالت اختصاص یافته در این بخش را 

جذب کرده است.
او بیان کرد:با توجه به اینکه اعتبار دامدار کارت به 
اتمام رسیده بود و تعدادی از دامداران در سامانه 
ثبت نام کرده بودند مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار 

جدید برای استان کرمان اختصاص یافت.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی کرمان با اشاره به حمایت های دولت 
از دامداران تصریح کرد:دامداران این استان برای 
اینکه بهتر بتوانند از خدمات و تسهیالت تخصیص 

یافته استفاده کنند در سامانه سیتا ثبت نام کنند.
او ادامه داد:تسهیالت دامدار کارت تا سقف 500 
میلیون ریال با کارمزد 11 درصد و مدت یک 
ساله به متقاضیان برای خرید علوفه از مراکز 
تهیه و توزیع و کارخانه های خوراک دام پرداخت 

می شود.
باقری با اشاره به بهبود توزیع نهاده های دامی 
در استان کرمان گفت:ماه های گذشته در تهیه 
و توزیع نهادهای دامی مشکالتی داشتیم،اما در 

ماه جاری با تمهیدات انجام شده و حمل سریع 
نهاده ها از بنادر،وضعیت در این استان بسیار 

بهبود یافته است.
او افزود:خشکسالی و برخی مشکالت دیگر قیمت 
علوفه های خشبی )یونجه و کاه( را افزایش داده 
است،اما با توجه به پیش بینی بارندگی های 
مناسب انتظار داریم وضعیت مراتع استان کرمان 
بهبود پیدا کند و وابستگی کشاورزان به علوفه ها 

خشبی کمتر شود.

تونل انتقال آب از هلیل رود شبانه پیش می رود. تونلی که دفتر 
دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست کشور صراحتا اعالم کرد که 
هیچ مجوزی نه برای انتقال آب و نه حتی سد صفارود صادر نکرده 
اما در بودجه 1401 اعتبار گرفت. پروژه ای که سه سال پیش  با 
مخالفت فعاالن زیست محیطی و با حکم قضایی تعطیل شد اما 
این بار در سکوت خبری و با تغییر شیفت کاری به شب در حال 

پیش رفتن است.
 شروع ساخت تونل به سال 93 بر می گردد.  تونلی با طول 
38کیلومتر که به بهانه تامین آب شرب کرمان و مناطق تابعه 
اعتبار گرفت تا 5ساله به اتمام برسد. اواسط سال 97 اما عملیات 
اجرایی این تونل با پیشرفت اعالمی 70درصدی با حکم دستگاه 
قضا تعطیل شد. استاندار وقت کرمان گفته بود که ادامه فعالیت این 

پروژه منوط به ارائه نظر کارشناسی رسمی خواهد بود.
*درخواست مردم از دادستان استان برای توقف پروژه

مردم جنوب کرمان طی نامه ایی به دادستان استان کرمان -که 
رونوشت آن به جلیل مختار جلیل مختار نماینده آبادان و مخالف 

انتقال آب ارسال شده است-  خواهان انتشار مستندات قانونی پروژه 
انتقال آب هلیل رود به کرمان شده اند.این نامه در حالی ارسال شده 
که پیش از این در تاریخ 15 آذر 1400 تعدادی از مردم معترض به 
انتقال آب سرشاخه های هلیل رود به کرمان از ساعت 8 تا 4 بعد از 
ظهر، با نصب چادر در مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب از سمت 

گلزار بردسیر، مانع انجام عملیات حفاری تونل شدند.
طبق گفته مسئولین سازمان محیط زیست سامانه سد و انتقال 
آب هلیل رود فاقد مجوز محیط زیستی بوده است. موضوعی 
که حتی حمید جاللوندی، مدیر دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از 
محیط زیست هم آن را تایید کرده است. جاللوندی آذرماه امسال 
به »زیست آنالین« گفته بود:»این دفتر هیچ مجوزی برای سد 
صفا رود و سامانه انتقال آن )تونل هلیل رود( صادر نکرده است.« با 
این وجود پیگیری های »کاغذ وطن« از سازمان مدیریت وبرنامه 
ریزی استان کرمان گویای این امر بود که پروژه انتقال آب از هلیل 
رود در بودجه 1401 نیز اعتبار گرفته است. مدتی بعد از اعتبار 
گرفتن این طرح اما اخباری مبنی بر تغییر شیفت کاری مجریان 
تونل انتقال آب در فضای مجازی دست به دست شد. موضوعی 
که مسئوالن کشوری آن را شایعه خواندند. دو روز قبل ذبیح الله 
اعظمی، نماینده جیرفت و عنبرآباد در یک فایل صوتی به انتقال 

لوله های سیمانی از چهار محال بختیاری به سمت کرمان گفته 
بود و نسبت به اجرای این پروژه هشدار داده بود. نماینده جیرفت و 
عنبرآباد متذکر می شود که عده ای اجرای دوباره این تونل را شایعه 
خواندند اما او تاکید دارد که اگر این امر حقیقت داشته باشد با یک 
فراخوان عمومی به همراه  مردم به محل اجرای پروژه خواهد رفت.او 
در این فایل صوتی می گوید:» دوستان به من  گفتند، اجرای دوباره 
طرح شایعه است. بنده هم گفتم که این موضوع را بررسی کنید و 
به ما اطالع دهید در غیر این صورت بنده به عنوان نماینده مردم با 
یک فراخوان عمومی به محل اجرای طرح می روم و دیگر تبعاتش 
با خودتان است.« اعظمی تاکید دارد که اجرای پروژه منوط به 
جواب کمیته شورای راهبردی است و هنوز این کمیته در استان 

تشکیل نشده است.
*تونل انتقال آب از هلیل رود غیر کارشناسانه است

اعظمی در این فایل صوتی با اشاره به نداشتن پیوست محیط 
زیستی این تونل را غیر کارشناسانه می خواند:»این انتقال آب 
پیوست زیست محیطی ندارد و 2 الی 3روستا تخلیه شدند و ده 
هزار درخت گردو خشک شده است. به غیر از این، تونل بایستی  
35کیلومتر پایین تر احداث می شده اما یک کار غیر کارشناسانه 

انجام شده است.«
مسئوالن استانی شروع دوباره عملیات اجرایی این تونل را شایعه 
خواندند اما یک منبع آگاه در آب منطقه ای استان کرمان شروع 
دوباره این پروژه را تایید می کند. این منبع آگاه به »کاغذ وطن« 
می گوید که  آب بندی این پروژه در حال انجام است و دو الی سه روز 
دیگر جلسه کمیته امنیت در استانداری کرمان در خصوص این 

موضوع تشکیل خواهد شد.

تشکیل 2۰۰پرونده فساد اقتصادی دولت قبل در دخانیات

2۶3 میلیارد ریال تسهیالت دامدار کارت در کرمان پرداخت شد

گمانه ها از پیشرفت مخفیانه تونل انتقال آب هلیل 
اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد : اجرای پروژه منوط به جواب کمیته
 شورای راهبردی است و هنوز این کمیته در استان تشکیل نشده است

 گزارش دیوان محاسبات از جزئیات اجرای 1۰ ماهه قانون بودجه 14۰۰

امالک مازاد دولت فروش نرفت
رنا

: ای
بع

من

گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه 
سال 1400 در 10 ماهه ی سالجاری نشان می دهد منابع 
عمومی دولت در این بازه زمانی 60 درصد و مصارف 
عمومی دولت 64.5 درصد تحقق یافته است.  همچنین 
معادل 41 درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت 
مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. بنا به 
این گزارش میزان وصول مالیات بر »واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه« نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی 
آن فاقد وصولی است.  به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، بر اساس  بررسی های دیوان محاسبات 
کشور، کسری 4.5 درصدی منابع و مصارف عمومی 
بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل 

ماده)24( قانون محاسبات عمومی تامین شده است.
گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع 
نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار 
اوراق نسبت به 8 ماهه سال جاری است. همچنین  معادل 
41 درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به 

درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
این در حالی است که میزان مالیات پرداخت نشده و معوق 
علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دیماه 
سالجاری معادل 1.085 میلیارد تومان بوده که بیش از 

82 درصد آن مربوط به 3 شرکت دولتی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم 

تعیین »پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز 
مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت« در قانون بودجه، 
تحقق آن تا پایان دیماه همچنان صفر درصد بوده و به طور 
مشابه میزان وصول مالیات بر »واحدهای مسکونی خالی 
از سکنه« نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی آن 
فاقد وصولی است.بر مبنای یافته های دیوان محاسبات 
کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش امالک مازاد 
دستگاه های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی 
2638 فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت 2287 
فقره، عملیاتی نشده است.قابل توجه است که تنها 55 
درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی های 
مالی وصول گردیده و منابع حاصل از » ارائه حق االمتیاز 
واگذاری سهام  و حقوق مالکانه« شرکت های دولتی و سایر 
دستگاه ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم 
الشرکه، اموال و دارایی های دولت در شرکت ها و موسسات 

دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.
نکته ی قابل ذکر این که، با پیگیری های دیوان محاسبات 
کشور وضعیت حسابدهی دستگاه های اجرایی و تهیه و 
تدوین دستورالعمل های مورد نیاز احکام قانون بودجه 
سال 1400 کل کشور و عدم اجرای تبصره های قانون 
بودجه در مقطع زمانی 10 ماهه نسبت به دوره زمانی 8 

ماهه امسال بهبود یافته است:
-    از مجموع 1118 دستگاه اجرایی مشمول ارائه 
صورتحساب ماهانه تعداد 965 دستگاه معادل 86 
درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه نموده اند. کماکان 
تعداد 153 دستگاه اجرایی معادل 14  درصد از مجموع 

دستگاه های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب 
ماهانه اقدام نکرده اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام 
قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه های 
حساب نداده در 8 ماهه اول سالجاری 306 دستگاه 

بوده است.
-    تعداد 38 آیین نامه اجرایی معادل 76 درصد از آیین 
نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در قانون بودجه در 10 
ماهه سالجاری از سوی مراجع ذیربط تهیه و ابالغ گردیده 
است، در حالی که در 8 ماهه اول سالجاری 33 آیین نامه 

معادل 66 درصد ابالغ شده بود.
-    موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره های قانون بودجه 
از 23 درصد در 8 ماهه به 13 درصد در 10 ماهه رسیده 
است و عدم تحقق اهداف قانونگذار، ناشی از عدم اجرای 
مفاد احکام تبصره ها نیز کاهش 10 درصدی را نشان 

می دهد.
در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان 
محاسبات بر عملکرد 10 ماهه قانون بودجه سال 1400 

کل کشور، ارزیابی عملکرد 278 حکم بیان شده است:
-    حدود 73 درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق 
شرکت های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت 

شده است.
-    آیین نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در 10 
ماهه ابتدای سال 1400 به تصویب هیات وزیران نرسیده 

و اقدامی صورت نگرفته است.
-    احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای 
پاالیشگاهی، پتروشیمی، فوالدی و سایر واحدهای 

تولید فلزات و کانی های فلزی، واگذاری بنگاه های دولتی 
مشمول گروه های )1( و )2( موضوع ماده )2( قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تکلیف 
وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام 
یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های 
اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام 
متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین  تکلیف 
استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان  های 
ملکی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر 
در استان ها فاقد عملکرد بوده اند.-    با توجه به تکلیف 
دستگاه های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، 
هزینه  ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها 
و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد 102 دستگاه 
درخصوص شناسایی درآمدها، 78 دستگاه شناسایی 
هزینه ها، 89 دستگاه دارایی ها و 49 دستگاه اجرایی 

درخصوص شناسایی بدهی ها اقدام ننموده اند.
-    تا پایان دیماه سال 1400 تعداد 31 هزار و 418 دستگاه 
اجرایی نسبت به ثبت اطالعات تنها 2 میلیون و 133 هزار 
و 748 کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده اند و در خصوص 
تکالیف شرکت های دولتی، فقط تعداد 70 شرکت دولتی 

تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده اند.
-    شمول مالیات ساالنه بر واحدهای مسکونی و 
باغ  ویالهای گران  قیمت و تکلیف کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی درخصوص پرداخت مالیات ساالنه مربوط به هر 
یک از واحدهای مسکونی و باغ  ویالهای تحت تملک خود 

و افراد تحت تکفل، فاقد عملکرد بوده است.

تسنیم
گزارش 

مرضیه  قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

 تا پایان دیماه سال 14۰۰ تعداد 31 هزار 
و 41۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت 
اطالعات تنها 2 میلیون و 133 هزار 
و 74۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام 
نموده اند و در خصوص تکالیف شرکت 
های دولتی، فقط تعداد 7۰ شرکت 
دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را 
رعایت کرده اند.

   

توریسم درمانی یا گردشگری سالمت یکی از مهم 
ترین حوزه ها در راستای توسعه گردشگری در 
استان پهناور کرمان است و می تواند در زمینه 

گردشگرپذیری نقش پررنگی داشته باشد.
 آن طور که کارشناسان می گویند برای موفق 
بودن در زمینه گردشگری سالمت باید چند آیتم 
را مورد نظر قرار داد. مهم ترین بخش در این زمینه 
توانمندی پزشکان و برخوردار بودن از تکنولوژی 

های روز دنیا و میزان هزینه های درمانی است.
متاسفانه با وجود اینکه استان کرمان در این زمینه 
ها دارای نقاط قوت باالیی است اما نبود تبلیغات 
مناسب باعث شده تا این استان مهجور واقع شود. 
صنعت توریسم درمانی این روزها در جهان به 
صنایع نفت و طال برتری دارد و در عین حال 

صنعتی کم هزینه و درآمدزا است.
گردشگری پزشکی، گردشگری طبیعت درمانی و 
گردشگری تندرستی از زیرشاخه های گردشگری 
سالمت هستند. در گردشگری پزشکی افراد برای 
طی کردن روند درمانی خود و یا چک کردن 
وضعیت سالمتشان به مراکز درمانی که المان 

های الزم را داشته باشند، مراجعه می کنند.
در گردشگری طبیعت درمانی نیز افراد چشمه 
های آب گرم، کویر، دریاچه های نمکی، ماساژ 
طبی، محیط زیست جالب و آرام برای درمان 
بیماری های پوستی و تنفسی و... را مدنظر قرار 

می دهند.
اما در گردشگری تندرستی، گردشگر برای فرار 
از تنش های روزمره زندگی ماشینی و به دست 
آوردن مجدد قوای خود بدون دخالت پزشکی به 
سفر می رود. این گردشگران اغلب دارای بیماری 
جسمی نیستند و به دنبال آن هستند تا از طبیعت 
آرامش بگیرند و زندگی شهری را چند روزی 

فراموش کنند.

عرب ها به پزشکان ایرانی ایمان دارند
حسین حاج اکبر کرمانی، مدیر شرکت »نقش 
لوتوس پارسیان« که در حوزه گردشگری 
فعالیت دارد، می گوید: گردشگری سالمت واژه 
گردشگری را به دنبال خودش می کشد.او افزود: 
متاسفانه ما و دیگر فعاالن عرصه گردشگری به 
واسطه کرونا ضربه مهلکی خوردیم و این حوزه تنها 
حوزه ای بود که در ادوار کرونا امکان صدور ویزای 
»T« یا درمانی برای آن وجود داشت.کرمانی 
افزود: سفر کردن به کشورهای مختلف با انگیزه 
های گوناگونی رخ می دهد و تمامی کشورهای 
جهان برای مدیریت ورود و خروج مسافر به 
کشور خود قوانین مختلفی را وضع و روادیدهای 

مختلفی را نیز تعریف کرده اند.
او تاکید کرد: ایران 12 مدل روادید را برای ورود 
مسافران خارجی تعریف کرده که یکی از این 

روادیدها نوع »T« یا روادید درمان است.
او اضافه کرد: در حوزه درمان تاکنون بیشتر از 
عراق ورودی داشتیم و با فری ویزا شدن عراق برای 
ایران و اتفاقی که در افغانستان افتاد تیر خالص را 
خوردیم اما سعی کردیم دوباره خود را احیا کنیم.

کرمانی افزود: تنها بازار هدف ما عراق نبود. 
کشورهای عربی پزشکان ایرانی را به شدت قبول 
دارند و به واسطه تکنیکال بودن علم پزشکی 
پزشکان ما با وجود نداشتن امکانات روز دنیا باز 
هم مورد عالقه ساکنان کشورهای حوزه خلیج 

فارس هستند.
این فعال حوزه گردشگری سالمت تاکید کرد: در 
شمال ایران هم از آذربایجان و تاجیکستان کانال 

های ارتباطی برقرار کردیم که بیمار بگیریم.
کرمان کریدور حرکتی پاکستانی ها

او افزود: استان کرمان می تواند کریدور حرکتی 
بیمارانی از پاکستان باشد و باید در این زمینه اقدام 

به مارکتینگ کنیم.
کرمانی ادامه داد: راه اندازی پرواز مستقیم کمک 
زیادی کرد که از حوزه عراق بیمارانی به کرمان 

بیایند و امروز از دو مبدا بغداد و نجف بیمارانی به 
کرمان می آیند، امیدواریم پروازهای استانبول و 

دبی نیز راه بیفتند.
او تصریح کرد: بیمارانی از پاکستان و کشورهای 
عربی را می توان به کرمان کشاند. باید تالش کنیم 

در حوزه سالمت خودمان را معرفی کنیم.
او با بیان این مطلب که کرمان به عنوان بزرگترین 
استان کشور ظرفیت های عظیمی در حوزه 
گردشگری دارد، گفت: عدم تبلیغات این استان 
را ناشناخته گذاشته است. به طور مثال بیمارانی 
که مشکل چشم دارند بیمارستان های البرز را می 

شناسند اما با کرمان آشنا نیستند.
تنها یک بیمارستان کرمانی

 مجوز دارد
کرمانی اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکالت 
ما این است که فقط بیمارستان مهرگان مجوز 
الزم را گرفته البته با بیمارستان های دیگر 
از جمله ارجمند نیز صحبت کرده ایم که 
مجوز بگیرند و ما نیز از طریق پارتنرهای خود 

رایزنی کرده ایم.
او یادآور شد: به شدت استان مظلومی هستیم 
چون تبلیغاتی در این زمینه انجام نشده است. 
گردشگری استان کرمان یک پازل بزرگ است 
استان چهار فصلی هستیم و می توانیم یوگا 
و مدیتیشن را در شرق استان و کویردرمانی 
را نیز در دیگر نقاط استان راه اندازی کنیم. 
شاید باورتان نشود این موارد قطعا مورد توجه 

اروپاییان قرار خواهند گرفت.
او افزود: تقال می کنیم که استان را معرفی می 
کنیم و ان شالله بتوانیم کمک کنیم استان به 
واسطه استارت آپ هایی مثل ما رشد کند. 
بیمارانی که وارد استان می شوند پس از طی 
کردن دوره درمان خود می توانند به بازار 
کرمان بروند و خریدهایی داشته باشند. که 
قطعا معرف صنایع دستی و ...استان ما خواهد 

بود.

کوتاه کردن دست حمله داران 
از صنعت گردشگری استان

فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی استان 
کرمان در این خصوص می گوید: تاکنون حدود 
9 پروانه گردشگری سالمت در کرمان صادر شده 
است.او افزود: هم اکنون بیمارستان مهرگان 
تحت عنوان بزرگترین بیمارستان خصوصی در 
جنوب شرق کشور تجهیز و برای خدمات دهی به 
بیمارانی که کرمان را مقصد درمانی خود انتخاب 

می کنند آماده است.
فعالی تصریح کرد: این بیمارستان مدتی است 
که مجوز گردشگری سالمت را دریافت کرده و 
بسته های خدماتی الزم نیز توسط این بیمارستان 
مشخص و از طریق سایت های معتبر اطالع 

رسانی می شود.
او با بیان اینکه این مساله یک اتفاق خوب برای 
استان است، افزود: در سامانه بیمارستان مهرگان 
تمامی اطالعات الزم در اختیار بیماران قرار گرفته 
است و با مراجعه به این سامانه می توان از پزشک 
های معالج، هزینه های درمان، دوران نقاهت و 

دیگر اطالعات الزم مطلع شد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان تاکید 
کرد: ظرفیت خوبی به وجود آمده و گروه هایی از 

کشورهای دیگر نیز به ما مراجعه کرده اند.
او با اشاره به اینکه بسته گردشگری سالمت بسیار 
اهمیت دارد، افزود: در گذشته چالش های زیادی 
را در این زمینه داشتیم و برخی از افراد سودجو و 
واسطه گر در این زمینه سواستفاده های زیادی 
می کردند. دست این افراد که »حمله دار« نام 

دارند از این قضیه کوتاه می شود.
صنعت گردشگری کرمان به ویژه گردشگری 
سالمت نیازمند معرفی است تا دیگر مهجور 
نماند. کرمان ظرفیت های الزم را دارد و در کنار 
آن با داشتن اقلیمی مناسب و چهار فصل می 
تواند مقصد خوبی برای گردشگران طبیعت و 

تندرستی نیز باشد.

الهام پی پر|  بازار 

گزارش

فریدون فعالی مدیرکل میراث 
فرهنگی استان کرمان در این خصوص 
می گوید: تاکنون حدود ۹ پروانه 
گردشگری سالمت در کرمان صادر 
شده است.

او افزود: هم اکنون بیمارستان مهرگان 
تحت عنوان بزرگترین بیمارستان 
خصوصی در جنوب شرق کشور تجهیز 
و برای خدمات دهی به بیمارانی که 
کرمان را مقصد درمانی خود انتخاب 
می کنند آماده است.

ظرفیت های مغفول مانده گردشگری سالمت

کرمان ظرفیت درمانی کشورهای همسایه

زار  
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بسمه تعالی
آگهی های نوبتی سه ماهه سوم 

سال 1400حوزه ثبتی جیرفت
بنا به دستور ماده 12قانون ثبت اسناد وامالک 
ومواد 5۹و64آئین نامه قانون ثبت اسناد وامالک 
،امالک مجهول المالک ویا ازقلم افتاده از بخش 
که  جیرفت  ثبتی  حوزه  کرمان  34و45  های 
-اذر(  14۰۰)مهر-ابان  سال  سوم  ماهه  سه  در 
بترتیب بخش وشماره  تقاضای ثبت شده است 
پالک ومحل وقوع ملک بشرح ذیل آگهی میشود.

از قطعه یک واقع در بخش 34 کرمان
پالک 334فرعی از ۷۹-اصلی آقای رضا عبداللهی 
بمساحت  خانه  باب  یک  ششدانگ  بنستانی 
661/61 متر مربع واقع در اراضی سقدرجبالبارز 

جیرفت 
محمد  اقای  اصلی   -۹۷ از  12۷فرعی  پالک 
بیدشکی   ششدانگ یک قطعه باغ سردسیری 
بنکوه  اراضی  در  واقع  5۰۷۹مترمربع  بمساحت 

علیا میجان جبالبارز جیرفت .
پالک 64۹- اصلی ورثه مرحوم یاراحمد سلیمانی 
شماره  به  وراثت  انحصار  گواهی  موجب  به  که 
تعریف  13۹۹/۰۷/2۰اینگونه  ۹۹۰۰33۷مورخ 
گردیده اند)علی –خوبیار –کنیز ودادمراد همگی 
هشت  متوفی(موازی  فرزندان  خاردان  سلیمانی 
سهم مشاع از ۹6سهم  ششدانگ یک قطعه زمین 
وباغ به مساحت ششدانگ  1۷55۹۰/4۷مترمربع 

واقع در اراضی دهشیخوئیه ساردوئیه جیرفت 
از قطعه دو واقع در بخش 45 کرمان

طاهره  خانم  اصلی   -582 از  1۰۰فرعی  پالک 

به  خانه  باب  یک  ششدانگ  بنستانی  سنجری 
مساحت 248/42 متر مربع واقع در اراضی خالق 

اباد جیرفت 
جواد  آقای  اصلی   -582 از  1۰6فرعی  پالک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  خسروی  ششدانگ 
اباد  خالق  اراضی  در  واقع  مربع  255/8۷متر 

جیرفت 
سید  آقای  اصلی   -582 از  1۰۷فرعی  پالک 
محمدرضا میر حسینی ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 28۹/5۹متر مربع  واقع در اراضی خالق 

اباد جیرفت .
پالک 11۰فرعی از 582- اصلی آقای سوده امیر 
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  موازی  محمودی 
مساحت 344/۷8مترمربع واقع در اراضی خالق 

اباد جیرفت 
محسن  خانم  اصلی   -582 از  پالک113فرعی 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چاری   حسین 
مساحت 282/25متر مربع واقع در اراضی خالق 

اباد جیرفت  
محبوب  آقای  اصلی  از 582-  پالک 115فرعی 
شیر دل یله قارشی ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 28۰/85متر مربع واقع در اراضی خالق 

آباد جیرفت 
لذا با ستناد ماده 16قانون ثبت چنانچه شخص 
یا اشخاصی )حقیقی یا حقوقی ( نسبت به امالک 
باشند  داشته  اعتراض  آگهی  این  در  شده  ثبت 
میتوانند از انتشار نوبت اول بمدت ۹۰ روزاعتراض 
تقدیم  تسلیم وجهت  اداره  این  به  کتبا  را  خود 
مراجعه  قضائی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست 

نمایند و چنانچه بین تقاضا کنند گان ودیگری 
انتشار این آگهی دعوی در جریان بوده  از  قبل 
میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح دعوی به 
این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق آنها ساقط 

خواهد شد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان
فریده  خانم  اصلی   -۹۹ فرعی   185 پالک 
مساحت  به  وباغچه  خانه  مشایخی   ششدانگ 
علیا  میجان  اراضی  در  واقع  مربع  635/45متر 

جبالبارزجیرفت
مورخ  8صبح  ساعت  تحدیدحدود  عملیات 
وبه  شروع  ملک  وقوع  محل  14۰۰/12/۰3در 

عمل خواهد امد
از قطعه دو واقع در بخش 45کرمان

پالک ۷42فرعی از581- اصلی آقای محمد جواد 
به مساحت  باب خانه  تیر گری  ششدانگ یک 
1۹6متر مربع واقع دراراضی حسین اباد  جیرفت
ضمنا تاکید میگردد به اشخاصی که به ماهیت 
و  ۹۰روز  ت  مد  ظرف  میباشند  معترض  ملک 
اشخاصی که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند 
انتشارآگهی مطابق  تاریخ  از  ظرف مدت 3۰روز 
ماده 86آئین نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتبا 

به واحد ثبتی تسلیم نمایند ./
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰۰/11/۰2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/12/۰1
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان جیرفت -  م الف :572

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 
1400 رودبار جنوب

ثبت  قانون   12 ماده  موجب  به 
ایین نامه اصالحی  اسنادوامالک و مواد 5۹ و 64 
قانون ثبت و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون اصالح 
قانون ثبت بدینوسیله فهرست  از  و حذف موادی 
امالکی که در سه ماهه سوم سال 14۰۰  در حوزه 
ثبتی شهرستان رودبار جنوب  بخش 46 کرمان 
تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره پالک و ذکر 
نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع ملک 

به شرح ذیل اگهی میشوند:
فرعیات ذیل از پالک 1۹2اصلی واقع در بیژن اباد 

قطعه سه رودبار جنوب 
1۰فرعی اقای هدایت زابلی پور فرزند قاسم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13۷45۹متر 

مربع 
فرعیات ذیل از پالک 2۰3اصلی واقع در قاسم اباد 

چاه حسن رودبار جنوب
ماشااهلل  فرزند  پارسا  اهلل  حبیب  اقای  4فرعی 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

3۷841متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک 44۰اصلی واقع در چاه علی 
سردی وزهکلوت  رودبار جنوب قطعه سه بخش 

46کرمان 
علی   فرزند  نسب  بامری  نواب  اقای  2۰۹1فرعی 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

1۰۷۰66متر مربع 
2۰۹2فرعی اقای اسفندیار بامری جاز فرزند دروش   
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

25۰555متر مربع 
2۰۹3فرعی اقای اسفندیار بامری جاز فرزند دروش   
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

33۰61متر مربع 
2۰۹4فرعی اقای مراد امیری چاه بید فرزند علیجان   
مساحت  به  تجاری  مغازه  باب  یک  ششدانگ 

122.2۰متر مربع 
2۰۹8فرعی خانم عشرت محمدی پور فرزند هاشم 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۰4متر مربع 

2164فرعی حمید روهینا فرزند حسن ششدانگ 
یک با ب مغازه تجاری  به مساحت 34.68متر مربع 
216۷فرعی خانم گل خاتون بامری  فرزند قلندر 
مساحت  به  تجاری  مغازه  باب  یک  ششدانگ 

26.2۰متر مربع 
رمضان    فرزند  پیرنیا  رقیه  خانم  2168فرعی 
ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 44متر 

مربع 
فرزند  نسب  بامری  اسماعیل  اقای  216۹فرعی 
دادمحمد ششدانگ یک باب کارواش  به مساحت 

1۰۷۰متر مربع 
21۷۰فرعی اقای حمید بامری زهکلوت فرزنداسالم   
ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 32متر 

مربع 
21۷1فرعی خانم مرضیه سابقی نژاد فرزند حسین 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۹3متر مربع 
21۷2فرعی اقای موسی روهینا فرزند دوست محمد  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 445متر مربع 
چاکر    فرزند  بامری  روزی  خانم  21۷3فرعی 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۹3متر مربع 

محمد   فرزند  دستوری  مهرناز  خانم  21۷4فرعی 
ششدانگ یک باب مغازه تجاری  به مساحت ۹6متر 

مربع 
21۷5فرعی خانم پروین سابقی فرزند گل محمد 
به مساحت 1۷۷.5۷متر  باب خانه  ششدانگ یک 

مربع 
21۷6فرعی خانم پروین سابقی فرزند گل محمد 
به مساحت 253.53متر  باب خانه  ششدانگ یک 

مربع 
21۷۷فرعی خانم پروین سابقی فرزند گل محمد 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۹4متر مربع 
21۷8فرعی خانم گل بی بی سابقی  فرزند رحمان 
به مساحت 43۰.58متر  باب خانه  ششدانگ یک 

مربع 
21۷۹فرعی اقای علی سیفعلی جاز فرزند محمد 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷41متر مربع 
218۰فرعی اقای علی بامری زهکلوت فرزند شیر 
محمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 4۰متر 

مربع 
شاهی   چاه  زاده  مرادی  جاسم  اقای  2181فرعی 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

381متر مربع 
2182فرعی اقای رضا پور سابقی فرزند یار محمد 
ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 36متر 

مربع 
فرزند  کوهستان  رئیسی  آرزو  خانم  2183فرعی 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  محمد  داد 

35۰.41متر مربع 
حسن  فرزند  نژاد  بامری  نظام  اقای  2186فرعی 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۷6متر مربع 
حسن  فرزند  دالن  نور  نسرین  خانم  218۷فرعی 
به مساحت 368.22متر  باب خانه  ششدانگ یک 

مربع 
2188فرعی اقای مرتضی هادیان پور فرزند محمد 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 434متر مربع 
218۹فرعی خانم گوهر ملک فرامرزی فرزند کهندل 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 6۰۰متر مربع 
فرزند محمد  راد  مهدوی  اسالم  اقای  21۹6فرعی 
به مساحت  مزروعی   زمین  قطعه  ششدانگ یک 

1141۹5متر مربع 
لذا برابر ماده 16 قانون ثبت اشخاصی که نسبت به 
امالک مندرج در این اگهی واخواهی دارند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی تا ۹۰ روز اعتراض خود 
را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رودبار جنوب تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به 
دادگاه صالحه احاله گردد در صورتی که بین تقاضا 
کنندگان و دیگران قبل از انتشار این آگهی دعوی 
بوده میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی بر طرح دعوی 
به این اداره تسلیم و اال حق آنها ساقط میشود. ضمنا 
به استناد ماده 86 قانون ثبت معترضین باید ظرف 
مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره نسبت به 

تقدیم دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه      ۰2 /11 /14۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز یکشنبه  ۰1 /12 / 

14۰۰
علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان رودبار جنوب

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400
بر طبق دستور ماده 1۲ قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 
5۹ و ۶4 آئین نامه قانون ثبت اشخاصیکه در سه ماهه سوم سال 
1400 )مهر و آبان و آذر( نسبت به امالک مجهول المالک بخش 
15 کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام متقاضی 

و سهام مورد تقاضا و محل وقوع ملک بشرح زیر آگهی می گردد:
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 15 کرمان

پالک یک فرعی از 410 اصلی آقای قاسم اقبالی دارای شناسنامه شماره ۹ 
صادره از زرند فرزند حسن موازی یکدانگ مشاع از ششدانگ مزرعه موسوم 
به حسین آباد جدیداالحداث واقع در کوهستان دشتخاک بمساحت 1۲۲۹3 

مترمربع.
اقبالی دارای شناسنامه شماره ۹  از 410 اصلی آقای قاسم  پالک ۲ فرعی 
صادره از زرند فرزند حسن موازی یکدانگ مشاع از ششدانگ مزرعه موسوم 
به حسین آباد جدیداالحداث واقع در کوهستان دشتخاک بمساحت 1350 

مترمربع.
 پالک 477 اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کرمان ششدانگ خانه بهداشت واقع در روستای بابگهر  بمساحت ۲40.50 

مترمربع
پالک 478 اصلی آقای عباس گلستانی حتکنی دارای شناسنامه شماره 15 

صادره از زرند فرزند علی ششدانگ خانه واقع در روستای حتکن بمساحت 
434.45 مترمربع

لذا بنا به دستور ماده 1۶ قانون ثبت اسناد و امالک کسانیکه بر امالک تقاضای 
ثبت شده در بخش های قید شده در این آگهی واخواهی و اعتراضی دارند 
می توانند از اولین نوبت انتشار آگهی به مدت ۹0 روز اعتراض خود را کتبا و 
مستقیما به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند و عالوه بر آن ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست الزم به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم نمایند و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تسلیم دادخواست را 
دریافت دارند و به این اداره تسلیم نمایند و اداره ثبت اسناد و امالک بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهند و چنانچه 
بین تقاضا کنندگان و اشخاصیکه قبل از نوبت اول این آگهی دعوی اقامه و در 
جریان رسیدگی می باشد میبایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی را به این 
اداره تسلیم واال حق او ساقط خواهد شد و تحدید حدود امالک درخواست 
ثبت شده بر طبق ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک به ترتیب بخش و شماره 
پالک آگهی خواهد شد و این آگهی در دو نوبت به شرح زیر منتشر خواهد 

شد. م الف۲77
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/1۲/1

حسین توحیدی نیا- رئیس 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 100۶۶75 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميثم قائم آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲347 صادره از 
بم درششدانگ يك باب خانه به مساحت ۲54.74 مترمربع  از پالك 770 فرعي از ۲811 اصلي واقع در خیابان سید جمال الدین اسد 
ابادی بخش ۲۹ کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي حسین اکبری یزدی 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 :1400/11/16-  تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01
شناسه اگهی:1268646

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 1400۶031۹078010085 هيات دوم مورخه 1400/10/۲۶موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت اسدي 
مسگريان فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 385 صادره از کرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 30۶/۹ مترمربع تحت 
پالك 1۶857فرعي از 3۹۶8 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1180 فرعي از 3۹۶8 اصلي  بخش۲کرمان  واقع در کرمان خیابان 
سرباز کوچه14 خريداري از مالك رسمي خانم عصمت اسدی مسگریان 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 : 1400/11/1۶- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/01
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 شهرستان کرمان- شناسه آگهی:1270900

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۲۶7۲ فرعی مفروز از پالک ۲ فرعی از 75۶۶ اصلی واقع در اراضی 
اسماعیل آباد حاجی بخش 13 کرمان بمساحت ۲3۶.35 مترمربع مورد تقاضای خانم فاطمه ایزدی 
ثبت  اختالف  حل  1400۶031۹00800۲44۹هیات  شماره  رای  استناد  به  غالمرضا  فرزند  آبادی  یزدان 
تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  و  گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت  در  زرند  شهرستان 
تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
مورخه 1400/11/۲8 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید 
حدود از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/1۲/۲3 در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک 
این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در  یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر 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 ۲0 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 
ماده8۶ 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 الف۲۹5 
تاریخ انتشار: یکشنبه مورخه 1400/1۲/1

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۲۶73 فرعی مجزی از پالک ۲ فرعی از 75۶۶ اصلی واقع در اراضی 
اسماعیل آباد حاجی زرند بخش 13 کرمان بمساحت 4۲0 مترمربع مورد تقاضای آقای مجید پورسلطانی 
زرندی فرزند ماشاءهللا به استناد رای شماره 1400۶031۹00800۲540هیات 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 1400/11/30 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز 
دوشنبه مورخه 1400/1۲/۲3 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 
۲0 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 ماده8۶ 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 الف۲۹7 

تاریخ انتشار: یکشنبه مورخه 1400/1۲/1
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم  هیات    1400۶031۹01۲003۶45 شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
فرزند  امینایی   پور  زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
باب  یک  در  سیرجان  از  صادره   17۹ شناسنامه  بشماره  حسین 
واقع  107۹ اصلی   ۲33.50  متر مربع پالک  به مساحت  خانه 
در باسفهرجان  بخش 3۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 

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

صادر خواهد شد. م/الف 144۶
اول:1400/11/1۶ نوبت  انتشار  تاریخ 

1400/1۲/01  تاریخ انتشار نوبت دوم:  
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک
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رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

اصالح قانون حمل سالح در دستور 
کار محیط زیست

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: خوشبختانه از 
حدود سه هفته قبل اصالح قانون حمل سالح را در دستور کار 
قرار داده ایم تا کاماًل بحث حمل ســالح تمام نیروهای مســلح 
در این امــر دیده شــوند و محیط بانان بصــورت اخص در این 
موضوع هستند . به گزارش ایسنا علی ســالجقه در یک برنامه 
تلویزیونی دربــاره ارزیابی های زیســت محیطی گفت:در بحث 
ارزیابی محیط زیســت خال قانونی داریم که یکی از موضوعات 
اساسی است و  دستگاه ها از ما طلب می کنند. وی با بیان اینکه 
در دولتمردان هنوز باید فرهنگســازی انجام شود، اظهارکرد: 
مشارکت مردم نقش فوق العاده ای در بحث محیط زیست دارد 
که یکی از دستورکارهای اساسی ما این است البته مردم چون 
با چالش های محیط زیست درگیر هستند، این مسایل را خیلی 
خوب می دانند. آنان راهکار و حل مشکل و رامی خواهند. معاون 
رییس جمهوری اضافه کرد: این اتفاق وقتی می افتد که مجموع 
دولت یکدست محیط زیست را به عنوان اولویت اول تلقی کند. 
محیط زیســت، امنیت حیاتی اســت. همه ابعاد امنیتی کشور 

زیرمجموعه چرخ حیاتی کشور است.
از یک سو با خشکسالی و از سوی دیگر با سیل مواجهیم

وی با بیــان اینکه بحثی تحت عنوان ردپــای آب داریم، گفت: 
کشــوری مثل ایران که در شــرایط اقلیمی خاص قرار گرفته و 
این کشور در آستانه هاست؛ در یک سو در حد خشکسالی و در 
سوی دیگر سیالب است. این کشــور را نمی توان با صفر و یک 
مدیریت کرد بلکه باید از منطق فازی تبعیت کند و بین صفر و 
یک بی نهایت عدد است. الزم است ایران را به گونه ای مدیریت 

کنیم تا به این آستانه ها برنخورد.

ثبت بیش از 485 هــزار مرگ 
در4۷ هفته امسال

در 4۷ هفته ســال جاری 485 هزارو61 فوت در کشــور به ثبت 
رسیده است که در این میان استان تهران با مرگ 8۰هزارو ۷3۰ 
نفر بیشترین میزان فوتی را در میان استانهای کشور داشته و استان 
ایالم با 2هزارو 865 مرگ کمترین آمار مرگ و میر در میان استانها 

را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس آمار پایگاه اطالع رسانی ثبت احوال 
کشور، برای شمارش مرگ و میر هفتگی در  4۷ هفته سال جاری 
485 هزارو61 فوت در کشــور به ثبت رســیده که از این میزان 
215هزارو 325 نفر زن و 26۹هزارو ۷36 نفر مرد بوده اســت. در 
میان آمار مرگ و میر کشــور در این مدت اســتان تهران با مرگ 
8۰هزارو ۷3۰ نفر یعنی 35هــزارو 128 زن و 45هزارو6۰2 مرد 
بیشترین میزان فوتی را در میان استانهای کشور داشته و استان 
ایالم با 2هزارو 865 مرگ یعنی یک هــزارو 1۹۷ زن و یک هزارو 
668 مرد کمترین آمار مــرگ و میر در میان اســتانها را به خود 

اختصاص داده است.
نگاهی به گروه سنی در مرگ و میر 47 هفته سال 14۰۰

از میان کل فوتی های 4۷ هفته سال جاری ۷هزارو 651 فوت برای 
کودکان در بدو تولد و تا قبل یکسالگی بوده که در این میان 4هزارو 
138 مورد زن و 3هزارو 513 مورد مرد بوده است. کمترین فوت 
در این گروه سنی با 42 فوت یعنی 25 مورد زن و 1۷ مورد مرد در 
استان سمنان ثبت شده است و بیشترین فوت در این گروه سنی 
با فوت 838 نفر یعنی 4۹۰ مورد زن و 348 مورد مرد در اســتان 

خراسان رضوی ثبت شده است.
همچنین از میان کل فوتی های 4۷ هفته سال جاری 4هزارو ۹21 
فوت برای افراد با سن بین یک تا 4 سال بوده که در این میان 2هزارو 

۹28 نفر زن و یک هزارو ۹۹3 نفر مرد بوده است.

وقوع یک حادثه تلخ برای خبرنگاران رسانه های 
کشور در آذربایجان غربی که منجر به فوت دو تن 
از خبرنگاران فقید خبرگزاری های ایرنا و ایسنا شد، 
داغی است که التیامی ندارد و پرونده قضایی این 
حادثه تلخ با وجود گذشت هشت ماه همچنان به 

نتیجه نرسیده و در جریان رسیدگی است.
هشت ماه از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران 
در نقده می گذرد، زمانی طوالنی که شاید خانواده های 
ریحانه و مهشاد، دو همکار رسانه  ای ما هر روز را با یاد و 
خاطر عزیزان خود و جای خالی که هرگز پر نمی شود 
به سوگ نشستند و زندگی نکردند و هرچند پیگیری 
و بررسی ابعاد این حادثه در غم بزرگ آنها نمی تواند 
التیامی ایجاد کند اما رسیدگی به این پرونده شاید 
کمترین اقدام مورد انتظار این عزیزان و افکار عمومی 
است که باید با رعایت تشریفات قانونی و حقوق 

منصفانه پیگیری شود.
اخیرا اما محمد داسمه وکیل پرونده خبرنگاران در این 
حادثه در توییتر نوشت: »قرار نهایی در شعبه بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب ارومیه علی رغم اظهارنظر 
ماهوی به اینجانب و موکلین )شکات( ابالغ نگردیده« 
وی همچنین از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد 
که اجازه ندهد مدیران خاطی در این حادثه تبرئه 
شوند. دوم تیر سال جاری حوالی بعد از ظهر بود که 
خبر واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران رسانه های 
کشور که برای بازدید از تونل کانی سیب به آذربایجان 
غربی سفر کرده بودند، در رسانه ها منتشر شد و در 
این حادثه که نزدیک نقده رخ داد، 21 نفر مصدوم و 

متاسفانه 2 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
پرونده حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران؛ 

تبرئه یا محکومیت مساله این است
ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا و مهشاد کریمی خبرنگار 
خبرگزاری ایسنا در این حادثه ناگوار جان باختند. 
روسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری همچنین 
تشکل های صنفی و رسانه ای ضمن عرض تسلیت 
به خانواده درگذشتگان این حادثه، برای مصدومان 
شفای عاجل مسالت کردند و خواستار پیگیری و 

بررسی علت این حادثه شدند.
عیادت پرحاشیه

همان شب وقوع حادثه، عیسی کالنتری معاون وقت 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط  زیست 
با حضور در بیمارستان امام خمینی )ره( ارومیه از 
مصدومان حادثه عیادت کرد. این عیادت به دلیل 
نحوه نشستن کالنتری، حاشیه های زیادی به همراه 
داشت و نتوانست نه تنها داغ این حادثه ناگوار را 

تسکین دهد که نمکی بر زخم مصدومان هم شد.
کالنتری هر چند در آن دیدار از پیگیری برای علل 
حادثه این خبر داد اما پس از آن علی رغم قولی که 

داده بود اقدام و پیگیری موثری نداشت و فقط مسعود 
تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای 
دریاچه ارومیه را به عنوان تام االختیار این سازمان 
برای اقدامات حقوقی و پیگیری های قضایی پرونده 
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران منصوب کرد.

بازداشت راننده اتوبوس یک روز پس از وقوع 
حادثه

محمد اسالمی وزیر وقت راه و شهرسازی نیز با 
صدور دستوری ویژه، سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و کمیسیون ایمنی راه ها را مسئول بررسی 
حادثه رانندگی در نقده کرد تا موضوع را بررسی و 
اقدامات الزم را انجام دهند. غالمحسین اسماعیلی 
سخنگوی وقت قوه قضاییه هم همان چهارشنبه 
تلخ، در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری 
آذربایجان غربی به بررسی ابعاد این حادثه تاکید کرد 
و فردای آن روز، ناصر عتباتی رییس کل دادگستری 
آذربایجان غربی به ایرنا گفت که راننده اتوبوس حامل 
خبرنگاران که روز گذشته دچار سانحه و واژگون شده 
بود، برای بررسی های بیشتر بازداشت شد. همچنین 
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز 
دستور رسیدگی ویژه به رئیس پلیس راهور ناجا در 
خصوص ابعاد فنی  حادثه مذکور را صادر و تأکید کرد 
هرچه سریعتر  توسط یک تیم ویژه و فنی بررسی و 
تحقیقات الزم در این زمینه را انجام و گزارش خود 

را ارائه دهند.
علت حادثه اتوبوس خبرنگاران اعالم شد

چهار روز پس از وقوع این حادثه، هشت تیر ماه، پلیس 
راهور نیروی انتظامی )ناجا( با اعالم نتایج بررسی 
کمیسیون عالی تصادفات درباره حادثه واژگونی 

اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در استان آذربایجان 
غربی، »بی احتیاطی و ضعف مهارت رانندگان 
اتوبوس ها« و »بی مباالتی مسئوالن سفرها« را علت 

این سانحه معرفی کرد.
در اطالعیه پلیس راهور درباره علت تامه حادثه 

اتوبوس در استان آذربایجان غربی تصریح شده بود:
1- بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی 
در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت 
مطمئنه در پیچ و شیب )نقص ماده 12۹ و 13۰ 

آیین نامه راهور(.
2- بی مباالتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر 

به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا 
نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون 

هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک.
علل حادثه از نظر پلیس: بی احتیاطی راننده اتوبوس 
به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی 
از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب )نقص 
ماده 12۹ و 13۰ آیین نامه راهور( و بی مباالتی و 
قصور مسئوالن هماهنگی سفر به علت عدم تامین 
وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط 
راه و جغرافیای منطقه 2۹ شهریور نیز پرتو برهان 
پور یک وکیل دادگستری در توییتر نوشت: علی رغم 
اعالم وکالت از اولیای دم مرحومین ریحانه یاسینی و 

مهشادکریمی؛ خبرنگاران ایرنا و ایسنا که در حادثه 
واژگونی اتوبوس در نقده جان باختند، تا امروز نظریه 

کارشناسی به وی ابالغ نشده است.
قصور سه مدیر حادثه واژگونی اتوبوس 

خبرنگاران
پس این اقدامات و با گذشت حدود 6 ماه از وقوع 
این حادثه تلخ و ناگوار، ۹ آذر سال جاری اصغر نوعی 
قوشچی دادستان عمومی و انقالب اسالمی نقده به 
ایرنا گفت: تحقیقات اولیه پرونده واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران نشان می دهد که مسئوالن استانی از 
جمله مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان 

غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رییس 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در این خصوص قصور 
کرده اند. تحقیقات اولیه پرونده واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران نشان می دهد که مسئوالن استانی از 
جمله مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رییس 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در این خصوص قصور 

کرده اند
عدم ابالغ تصمیم مرجع قضایی در پرونده 
حادثه اتوبوس خبرنگاران، تخلف انتظامی 

است 
پیمان حاج محمد عطار عضو کمیسیون پیشگیری از 
تخلفات انتظامی مرکز وکالی قوه قضاییه و پژوهشگر 
حقوق جزا و جرم شناسی گفت: عدم ابالغ تصمیمات 
شکلی و ماهوی مرجع قضایی به اصحاب دعوا یا 
وکالی آنها، تخلف انتظامی محسوب می شود.   وی با 
اشاره به مقررات آیین دادرسی کیفری اظهارداشت: 
مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاه های بدوی و 
تجدیدنظر مکلف هستند همه تصمیمات شکلی و 
ماهوی خود را به اصحاب دعوا و در صورتی که آنان 
دارای وکیل مدافع هستند به وکالی آنها از طریق 
ابالغ الکترونیکی یا همان ثنا ابالغ قانونی کنند. 
پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: در 
صورتی که این تکلیف قانونی از سوی مرجع قضایی 
یا کارکنان اداری ذیربط صورت نگیرد و حق اطالع 
اصحاب دعوا و آگاهی از آخرین تصمیم مرجع قضایی 
از اصحاب دعوا سلب شود، قاعدتا برابر مقررات مربوط 
به قانون نظارت بر رفتار قضات، این اقدام مرجع قضایی 
رسیدگی کننده به پرونده در ابالغ تصمیم قضایی 
خود به طرفین دعوا یا هر دوی آنها یا وکالی ایشان 

تخلف انتظامی است.

متخصص تغذیه و رژیم درمانگر با اشاره به تاثیر 
ســالمت تغذیه مادر باردار بر ژنتیــک فرزندان 
گفت: بیشــترین تاثیر ژنتیکی رژیــم غذایی در 
دوران جنینی و شیرخوارگی رخ می دهد بنابراین 
از طریق آثاری که تغذیه مناســب بر روی ژن ها 
می گذارد می توان برنامه ریزی سالمت دوره های 

بعدی زندگی را رقم زد.
فریبا کوهدانی در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان 
و خانواده ایرنا اظهارداشــت: پیش از این، اهمیت 
تغذیه ســالم در دوران بارداری به دلیل کمک به 
سالمت مادر و جنین بود و در دهه های اخیر مطابق 
تحقیقات، مشخص شــده که سالمت فردی که 
از این بارداری متولد می شود، حتی در دوره های 
بعدی زندگــی و تا دوره های ســالمندی، تحت 
تاثیر رژیم غذایی و شرایط دوران جنینی او است. 
به همین دلیل، اهمیت تغذیــه در دوره بارداری 
بیشتر از آن چیزی است که در دهه های پیشین 
مطرح می شد. وی خاطرنشان کرد: تغذیه دوران 

جنینی در مورد سالمت ســایر دوره های زندگی 
حرف اول را مــی زند به عبارتی دیگــر، با تغذیه 
مناسب در هزار روز نخست زندگی )28۰ روز دوران 
بارداری و دوره شیرخوارگی در دو سال اول زندگی( 
می توان از طریق تاثیری که بر روی ژن ها می گذارد، 
برنامه ریزی سالمت دوره های بعدی زندگی را رقم 
زد ضمن اینکه بیشترین اثرات ژنتیکی رژیم غذایی 
در دوران جنینی و شــیرخوارگی رخ می دهد. با 
تغذیه مناسب در هزار روز نخست زندگی )28۰ روز 
دوران بارداری و دوره شیرخوارگی در دو سال اول 
زندگی( می توان از طریق تاثیری که بر روی ژن ها 
می گذارد، برنامه ریزی ســالمت دوره های بعدی 
زندگی را رقم زد این رژیم درمانگر گفت: چاقی، 
دیابت، فشار خون باال و مصادیقی که در بزرگسالی 
یا ســالمندی احتمال ابتال به آن بیشتر است را 
می توان با برنامه ریزی تغذیه ای ســالم در دوران 
جنینی مهار کرد بنابرایــن مادرانی که در دوران 
بارداری از یک تغذیه مناســب برخوردار نیستند 

عالوه بر خطراتی که برای خود ایجاد می کنند، به 
شکلی باعث افزایش خطر بیماری های غیرواگیر 
در فرزندان خود می شوند. وی یادآور شد: دریافت 
مقادیر کافی از ماده چرب امگا3 که معموال در ماهی 
وجود دارد، در تکامل مغز و سیستم عصبی جنین 
اثرگذار است و مادرانی که مقادیر کافی از این منابع 
غذایی استفاده نمی کنند ممکن است این تکامل 
مغزی و سیســتم عصبی در فرزندانشــان دچار 
اشکال شــود. نیاز به دریافت آهن در مادر باردار 
5۰ برابر بیشتر از حالت عادی است . این متخصص 
تغذیه با تاکید بر اینکه انرژی مادر باردار نسبت به 
زمان قبل از بارداری نیاز به افزایشی شدن ندارد، 
گفت: دریافت انرژی بیشتر، مشکالتی همچون 
اضافــه وزن و چاقی بارداری را بــه همراه خواهد 
داشت پس این باور که مادر باردار باید به اندازه دو 
نفر از مواد غذایی استفاده کند، اشتباه است بلکه 
باید مواد مغذی کافی در وعده های غذایی دریافت 
کند. وی خاطرنشان کرد: فراموش نشود که اگر 

مقدار انرژی دریافتی مادر باردار کمتر از نیاز خود 
و جنین باشد هم مشکالتی ایجاد می کند که یکی 
از مسائلی که متعاقب این قضیه پیش می آید، تولد 
نوزادانی با وزن کم است بنابراین برای دریافت به 
اندازه انرژی از مواد مغذی بایــد به تعادل تغذیه 
توجه داشت. کوهدانی یادآور شــد: یکی از مواد 
مغذی که نیاز به دریافت آن در مادر باردار حدود 
5۰ درصد افزایش می یابد، آهن است. پس مادر 
باردار باید از منابع غذایی حاوی آهن و مکمل های 
آن زیر نظر متخصص اســتفاده کند. یکی از مواد 
مغذی که نیاز به دریافت آن در مادر باردار حدود 
5۰ درصد افزایش می یابد، آهن است. پس مادر 
باردار باید از منابع غذایی حاوی آهن و مکمل های 
آن زیر نظر متخصص اســتفاده کند به گفته این 
متخصص تغذیه، یکی دیگــر از مواد مغذی مورد 
نیاز مادر باردار، کلسیم است و در صورتی که بدن، 
کلسیم ناکافی دریافت کند از ذخایر خود استفاده 
می کند و به واسطه این اتفاق، مسائلی مانند پوکی 
استخوان و مشکالت ناشی از کمبود کلسیم را در 
دوره های بعدی زندگی مادر باردار یا شیرده شاهد 
خواهیم بود بنابراین به دریافت درســت از منابع 
غذایی کلسیم که عمده ترین آنها لبنیات است در 

دوره بارداری تاکید می شود.

پرونده حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران؛

تبرئه یا محکومیت مساله این است

متخصص تغذیه:

بیشترین تاثیر ژنتیکی رژیم غذایی در دوران جنینی و شیرخوارگی است

ادامه روند گسترش سویه امیکرون؛
هشـدار وزارت بهداشـت بـرای 

تکمیـل واکسیناسـیون
مرکز روابط عمومی و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت اعالم کرد: 
با گسـترش سـویه اُمیکـرون در کشـور و از سـوی دیگـر کاهش 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی، تعـداد شـهرهای بـا وضعیت 
تعداد شـهرهای با وضعیت قرمز در کشـور از 24۷ به 33۷ شـهر 

افزایـش یافت.
بـه گـزارش ایرنـا از وبـدا، مرکز روابـط عمومـی و اطالع رسـانی 
وزارت بهداشـت در اطالعیـه ای آخریـن وضعیـت رنگبنـدی 
شـهرهای کشـور را اعـالم کـرد، در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: 
با گسـترش سـویه اُمیکـرون در کشـور و از سـوی دیگـر کاهش 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی، تعـداد شـهرهای بـا وضعیت 
قرمـز در کشـور از 24۷ به 33۷ شـهر افزایـش یافـت.  همچنان 
تاکید و توصیه بر این اسـت که هموطنان در اسـرع وقت نسـبت 
بـه تکمیـل واکسیناسـیون خـود و فرزندان شـان و نیز تشـدید 

رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی اقـدام کنند.
 ایـن اطالعیـه آخریـن وضعیـت رنگبنـدی شهرسـتان هـا را به 
ایـن صـورت اعـالم کـرد: قرمـز: 33۷ شـهر، نارنجی: 64 شـهر، 
زرد: 4۷ شـهر و آبـی: ۰ بـر اسـاس اعـالم مرکـز روابـط عمومی 
و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
در 24 سـاعت منتهـی بـه روز جمعـه 2۹ بهمـن، 18۷ بیمـار 
کوویـد 1۹ جان خود را از دسـت دادنـد و مجمـوع جان باختگان 
ایـن بیمـاری در کشـور بـه 134 هـزار و 6۰۷ نفـر رسـید. طبق 
معیارهـای قطعـی تشـخیصی تـا روز گذشـته، 1۹ هـزار و 31۷ 
بیمـار جدیـد مبتـال بـه کوویـد1۹ در کشـور شناسـایی و دو 
هزار و 566 نفـر از آنها بسـتری شـدند. وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی روز یکشـنبه 28 آذر مـاه مشـاهده سـویه 
»امیکـرون« کرونـا در ایـران را تاییـد کـرد و بهـرام عیـن اللهی 
وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی روز پنجشـنبه 3۰ دی 
مـاه تصریـح کـرد کـه در نمونه برداری هـای انجام شـده تاکنون 
بیش از دو هـزار مورد مثبت ابتـال به ویروس امیکرون در کشـور 

شناسـایی شـده است.
محققـان آفریقـای جنوبـی گونـه ای جدیـد از ویـروس کرونا را 
شناسـایی کردنـد که بـا عنـوان B.1.1.52۹ شـناخته می شـود 
و دارای جهش هـای چندگانه اسـت. سـازمان بهداشـت جهانی، 
این گونه جدیـد را بـه عنوان یـک گونه نگـران کننـده معرفی و 
بر اسـاس ترتیـب الفبـای یونانـی، آن را »امیکـرون« نام گذاری 
کـرده اسـت. کرونـا تـا کنـون چهـار جهـش ژنتیکـی خطرناک 
شـامل آلفا، بتا، گاما و دلتا داشـته و امیکرون جدیدترین نسـخه 

جهـش یافته ایـن ویروس اسـت.

استاندار تهران بر لزوم ممانعت از ورود افرادی 
که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند 

به حوزه مترو و اتوبوس تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، محسن منصوری در جلسه ستاد مقابله با 
کرونای استان تهران ضمن تشکر از تالش همه دستگاه هایی 
که در مقابله با امیکرون کار می کنند به ویژه دانشگاه های علوم 
پزشکی گفت: گزارش هایی که ارائه شده نشان می دهد برخی 
فرمانداران ستادهای کرونا شهرستانی را نامنظم تشکیل می 
دهند؛ لذا از همه فرمانداران درخواست می کنم این جلسات 
را به صورت منظم برگزار کنند. چرا که این یک تکلیف قانونی 
است و از سوی دیگر رها کردن جلسات مدیریتی ما منجر 
به بروز خسارت خواهد شد. وی افزود: در جلسه ستاد ملی 
کرونا امروز شنبه تصمیم بر این شد که برخی محدودیت ها 
به صورت اقتضایی و منطقه ای اعمال شود. لذا ما در استان 
تهران نمی خواهیم بخشنامه ای کنیم تا به صورت سراسری 
محدودیت و یا تعطیلی داشته باشیم اما در سطح شهرستان 
ها فرمانداران و روسای شبکه های بهداشت اگر شرایط بحرانی 
را مشاهده کردند می توانند آن را اعالم کنند تا با هماهنگی 
نسبت به اعمال محدودیت ها تصمیم گیری کنیم. به این 
ترتیب مصوبات و محدودیت های ما در استان تهران موضوعی، 
اقتضایی و منطقه ای خواهد بود. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا محدودیت های 12 گانه در کشور یک هفته 
دیگر تمدید شده است. نکته دیگر اینکه در خالل بیماری 
کرونا بخشی از زیرساخت های بهداشتی و درمانی تکمیل و 
ارتقاء پیدا کرده است، در همین راستا بیمارستان 16۰ تخت 
خوابی مالرد در بعثت حضرت رسول افتتاح خواهد شد، اما 
مقرر بود فرمانداری 1۰ میلیارد تومان برای تکمیل تجهیزات 
این بیمارستان کمک کند که دیوان محاسبات اعالم کرد حتما 
این موضوع باید در مصوبات ستاد مقابله با کرونا استان تهران 

قید شود که امروز این کار انجام شد.

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش گفت: طی هشت سال گذشته نرخ 
»چاقی« دانش آموزان رشد داشته و به ازای هر 
چهار دانش آموز یک دانش آموز مبتال به چاقی و اضافه وزن 
است و از حیث ورزش و چاقی خانواده ها، بیش از 65 درصد 

مادران مبتال به چاقی و اضافه وزن هستند.
به گزارش ایسنا، صادق ستاری فرد با اشاره به سیاست دولت 
که دولت مردمی، مردم سازی و مردم محوری همه برنامه ها 
است اظهار کرد: در وزارت آموزش وپرورش به دنبال عملیاتی 
کردن این رویکرد بودیم و در گام اول به سمت آزادسازی 
مجموعه های ورزشی رفتیم. معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش وپرورش بابیان اینکه به دنبال  یک چرخش 
تحولی از اختصاصی سازی به سمت مردمی سازی و با رویکرد 
عدالت محوری هستیم گفت: وزارت آموزش وپرورش مولد 
سرمایه اجتماعی است و ما از خودمان شروع کردیم و اماکن 
متعلق به  وزارت آموزش و پرورش را در اختیار خانواده ها و 
دانش آموزان در آخر هفته ها قرار دادیم. پنج شنبه دختران 
با مادران و جمعه پسران با پدران به صورت رایگان می توانند 
از امکان ورزشی استفاده کنند. ستاری فرد به هدف همگانی 
شدن ورزش و برداشتن گامی برای ارتقای سالمت عمومی 
خانواده ها گفت: در فاز اول این برنامه در 1۰ استان عملیاتی 
می شود. سه استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی این کار 
را شروع کرده اند و در بازه زمانی کوتاه مدتی به 1۰ استان 
می رسند و تا پایان سال تحصیلی همه استان ها را دربر 
می گیرد. وی افزود: در فاز بعدی به سمت آزادسازی مدارس 
می رویم. مدرسه کانون پیشرفت محله است. از محوطه مدارس 
در تابستان و آخر هفته ها و بعدازظهرها برای بسط فعالیت های 
ورزشی استفاده می کنیم تا ارتباط بین خانواده و حوزه 
آموزش را بهبود دهیم و برای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد 

فرصت های برابر برای همه مردم تالش کنیم.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش بابیان 
اینکه ما از ظرفیت مدارسمان نیز می توانیم استفاده کنیم 
اظهار کرد: به دنبال این هستیم که به زودی دستورالعمل 
مربوطه را ابالغ و از طریق ثبت نام و صدور کارت شناسایی 
برای دانش آموزان و خانواده شان، امکان ورود به اماکن 
ورزشی را تسهیل می کنیم، البته به دنبال هیئت امنایی شدن 
مجموعه های ورزشی هم هستیم که خود مردم بر سرکار 

بیایند و مدیریت کنند.

رئیس کمیته امداد از ارســال 584هزار کد 
اشتراک مددجویان به شرکت گاز به منظور 
برخورداری از مزایای مصوبــه گاز رایگان 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســیدمرتضی بختیاری 
با تشــریح آخرین اقدامات انجام شــده در 
خصوص اجرایی شدن مصوبه رایگان شدن 
قبض گاز مددجویان، گفت: تاکنون شماره 
اشتراک گاز حدود 584 هزار خانوار تحت 

حمایت به منظور برخورداری از قبض رایگان، به شرکت گاز ارسال شده است.وی با اشاره 
به همکاری کمیته امداد و شرکت گاز با هدف تسریع در جمع آوری و پاالیش اطالعات 
مورد نیاز، افزود: پیش از این در تاریخ 13 بهمن ماه آمار کامل 2 میلیون و 3۰۰ هزار خانوار 
مددجو شــامل اطالعات شخصی، محل ســکونت و کد ملی مددجویان به شرکت گاز 
ارسال شده بود. رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: شرکت گاز پس از بررسی اطالعات، 
در تاریخ 24 بهمن ماه خواستار دریافت کد اشــتراک گاز مددجویان شد که به همین 
منظور فرآیند احصای شماره اشتراک مددجویان در دستور کار کمیته امداد قرار گرفت. 
بختیاری تاکید کرد: در ادامه، کمیته امداد شماره اشتراک گاز حدود 584هزار خانوار 
را از طریق مددکاران و همچنین سامانه امداد هوشمند و کارآمد جمع آوری کرد و طبق 
وعده اعالم شده، در تاریخ 2۷ بهمن ماه به شرکت گاز ارسال کرد.وی با بیان اینکه بخشی 
از مددجویان کمیته امداد به ویژه در مناطق محروم از نعمت گاز برخوردار نیستند، اضافه 
کرد: تعداد زیادی از مددجویان نیز در منازل آپارتمانی با کنتور مشترک، ساکن هستند 

که در این زمینه با همکاری شرکت گاز به دنبال چاره جویی هستیم.

یــک وکیل پایــه یک دادگســتری 
با تاکید بر اهمیــت افزایش کیفیت 
مشــاوره های پیش از طالق توافقی، 
درباره چرایی بی رغبتــی زوجین به 
شرکت در جلسات مشــاوره پیش از 
طالق توافقی، گفــت: از آنجایی که 
زوجین متقاضی طــالق توافقی، این 
نوع مشاوره های قبل از طالق را تنها 
به دلیل اجبار موجود از ناحیه سیستم 

قضایی کشــور انجام می دهند، معموالً به این جلسات مشاوره به صرف یک نوع 
تشریفات و بوروکراسی قانونی جهت رهایی از بند ازدواج نگریسته و از این رو در 
حال حاضر جلسات مشاوره تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از طالق زوجین ندارد.
رضا چهار محالی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه زوجین معموالً به شرکت در 
جلسات مشاوره پیش از طالق توافقی تمایل و رغبت چندانی نشان نمی دهند، 
اظهار کرد: از آن جایی که زوجین متقاضی طالق توافقی این نوع مشاوره های قبل 
از طالق را به دلیل اجبار موجود از ناحیه سیستم قضایی کشور انجام می دهند، 
مشاور مذکور هرچقدر هم که متخصص بوده و سعی در حل مشکل را داشته باشد، 
به دلیل بی رغبتی و عدم تمایل زوجین به این مشاوره ها تاثیر قابل توجهی در صلح 

و سازش زوجین حاصل نمی شود. 
وی ادامه داد که این درحالی است که وقتی زوجین فارغ از این تشریفات قانونی، 
با میل و رغبت خویش به مشاورین خانواده مراجعه می کنند به مراتب امکان حل 

مشکالت آنها و تاثیرپذیری از جلسات مشاوره بیشتر خواهد بود.

ســازمان وظیفــه عمومــی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: برابر 
ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح، مدت 
آموزش رزم مقدماتی در اســفند ماه به 

مدت 4 هفته تعیین شده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری 
پلیس، سازمان وظیفه عمومی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای 
اعالم کرد: با توجه به شیوع موج جدید 

ویروس کرونا و در پیش رو داشتن سال جدید و ماه مبارک رمضان، برابر ابالغیه اخیر 
ستاد کل نیروهای مســلح مدت آموزش رزم مقدماتی در اسفند ماه سال 14۰۰ به 

مدت 4 هفته تعیین شده است.
در این اطالعیه آمده است: مشموالن و خانواده های آنان برای کسب اطالعات بیشتر 
www.vazifeh.police. می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
ir سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹648۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به 

نشانی  khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
پیش از این، طول دوره آموزش رزم مقدماتی سربازان هشت هفته یا دو ماه بود که 
این بازه زمانی در حال حاضر و با توجه به شرایط اعالم شده به چهار هفته یا یک ماه 

تقلیل یافته است. 
بنابراین مشمولینی که از اسفندماه به خدمت سربازی اعزام می شوند دوره آموزشی 

چهار هفته ای را سپری خواهند کرد.

جزییات بهره مندی مددجویان از »گاز رایگان« تشریح شد؛
از چاره جویی برای بدون گازها تا مستاجرها

چرا زوجین تمایلی به شرکت در جلسات 
مشاوره پیش از »طالق« ندارند؟

به دلیل شیوع موج جدید کرونا؛
دوره آموزشی سربازان اعزامی اسفند ماه، 

چهار هفته شد

استاندار تهران تاکید کرد
ممانعت ورود افرادی که پروتکل را 
رعایت نمی کنندبه مترو و اتوبوس

به ازای هر 4 دانش آموز، یک نفر 
مبتال به »چاقی« و »اضافه وزن«

خبر

خبر

خبر

تحقیقات اولیه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران نشان می دهد که مسئوالن استانی از جمله 
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رییس 

ستاد احیای دریاچه ارومیه در این خصوص قصور کرده اند
عدم ابالغ تصمیم مرجع قضایی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران، تخلف انتظامی است 

پیمان حاج محمد عطار عضو کمیسیون پیشگیری از تخلفات انتظامی مرکز وکالی قوه قضاییه و پژوهشگر 
حقوق جزا و جرم شناسی گفت: عدم ابالغ تصمیمات شــکلی و ماهوی مرجع قضایی به اصحاب دعوا یا 

وکالی آنها، تخلف انتظامی محسوب می شود.

رنا
: ای

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

سـام نـوری، بازیگـر سـینما و تلویزیـون 
گفـت: وقتـی از طـرف آقـای کیمیایـی با 
مـن تمـاس گرفتنـد و پیشـنهاد دادنـد 
در فیلـم »خائن کشـی« بـازی کنـم، من 
سراسـیمه دویـدم و خـودم را بـه پـروژه 

رسـاندم.  
سـام نـوری دربـاره نحـوه پیوسـتنش به 
فیلم خائن کشـی توضیـح داد: مـن با علی 
اوجی، تهیـه کننده فیلم دوسـتی قدیمی 
دارم. ایشـان آقـای کیمیایـی را متقاعـد 
کرد که من در فیلم حضور داشـته باشـم.

نـوری پشـت صحنـه ایـن فیلـم را خیلی 
جـذاب توصیـف کـرد و گفـت: اسـتاد 
کیمیایـی می توانـد چندین سـال سـابقه 
و تجربیـات خـودش را در چنـد جملـه 
کوتـاه بـه بازیگـران انتقـال بدهـد. من با 
دایره لغات جدیدی آشـنا شـدم که بتوانم 
احساسـاتم را در قالب آن کلمات راحت تر 
بیـان کنم. آقـای کیمیایی با سـرعت فوق 
العـاده ای کار را انجـام مـی دهـد و در 
فیلمی کـه سـاخته به گوشـه گوشـه اش 
دقت کرده اسـت. من مجموعا 48 سـاعت 

جلـوی دوربیـن بـودم.
رکورد دار فیلم های توقیفی هستم

نوری بـا بیـان این مطلـب که مـن رکورد 
دار فیلـم هـای توقیفـی هسـتم اظهـار 
داشـت: در سـه فیلـم قاتـل و وحشـی به 
کارگردانـی حمیـد نعمـت اهلل، غیبـت 
موجه سـاخته عبـاس رافعی و الک پشـت 
و حلـزون بـه کارگردانـی رضـا حماسـی 
بازی کـرده ام که هر سـه توقیف شـده اند. 
فیلـم قاتـل و وحشـی خیلـی مـورد بـی 
مهـری قـرار گرفتـه اسـت. حمیـد نعمت 
اهلل در صنعـت سـینمای کشـور جواهری 
اسـت. اگـر ایـن افـراد را از دسـت بدهیم 
تـوان جایگزینـی را نداریـم. بـه نظـر من 
فیلم قاتل و وحشـی اولین فیلـم خوب در 
ژانـر دلهـره اسـت که حـرف هـای زیادی 
برای گفتـن دارد. بـرای ایـن فیلم زحمت 
زیـادی کشـیده شـده اسـت. بازیگـران 
خیلی تـالش کردند کـه این فیلـم در ژانر 

خـودش یـک اتفاقـی را رقـم بزند.

طهماسب صلح جو:
چـرا برخـی دسـتاوردهای 
ارزشـمند انقالبی جشـنواره 
فجـر چهلـم را نمی بیننـد؟

منتقد پیشکسوت ســینما گفت: در ابراز 
گالیه ها به نوع برگزاری جشــنواره، هرگز 
نیم نگاهی به دســتاورهادهای ارزشمند 
انقالبی و آثار دفاع مقدســی نمی شــود؛ 
موضوعی که امسال اتفاقا بیش از هر زمان 
دیگری به چشــم می آمد و در جشــنواره 
چهلم فیلم فجر شــاهد نوعی نوآوری در 

بیان ژانر دفاع مقدس بودیم.
طهماسب صلح جو در گفت وگو با خبرنگار 
ســینمایی ایرنا و با اشــاره به حواشی راه 
افتاده نسبت به جشنواره چهلم فیلم فجر 
گفت: من به دلیل سن و سالی که دارم یکی 
از مشتریان قدیمی جشــنواره فیلم فجر 
هســتم؛ تا جایی که به یاد دارم همیشــه 
این بحث ها، اعتراضات، انتقادات و خرده 
گیری ها نسبت به این جشنواره و برگزاری 

آن وجود داشته است.
وی تاکید: انگار جشنواره فیلم فجر بهانه ای 
است که همواره عده ای خودی نشان دهند 

و اظهارنظرهای خاص داشته باشند.
این منتقد و کارشــناس ســینما تصریح 
کرد: اگر برای همین جشــنواره فیلم فجر 
مختصات و مشــخصاتی را ترسیم کنیم و 
دقیقا مشــخص کنیم که در 4۰ دوره ای 
که جشــنواره فیلم فجر برگزار شده، چه 
ویژگی ها و چه جلوه هایی داشــته است، 
قطعا یکی از نشــانه های جشــنواره فجر 
همین است که هرسال و هر دوره عده ای 
با نظر مخالف و برخی حربه ها به جشنواره 

تاخته اند.
در نتیجه این حواشی همواره جزئی از این 

جشنواره است و نه موضوعی مهم یا تازه
صلح جو با اشاره به اهمیت ذکر نقاط قوت 
جشنواره که عمدتا در بیان گالیه ها جایی 
ندارد توضیح داد: در میانه این اعتراضات 
و گالیه ها به نوع برگــزاری و... هرگز نیم 
نگاهی به دستاورهادهای ارزشمند انقالبی 
و آثار دفاع مقدسی و ... نمی شود؛ موضوعی 
که امسال اتفاقا بیش از هر زمان دیگری به 
چشم می آمد و فیلم های خوبی هم در این 

باره به اکران درآمدند.
فیلم های جشنواره چهلم ازنظر نوع بیان، 
تکنیک و فضا ســازی فیلــم هایی خوبی 

بودند
وی ادامــه داد: امروز تکنولوژی ســینما 
پیشرفت کرده و در مقایسه با ده سال پیش 
امکان ایجاد فضاهای چشمگیر در سینما 
برای سینماگران و فیلمســازان ما فراهم 

شده است.

کارگردان سریال »خودخواسته« نسبت به کیفیت پایین پخش این 
سریال از تلویزیون، ابراز تاسف و از مخاطبان عذرخواهی کرد.

به گزارش ایسنا این کارگردان با اشاره به کیفیت پایین پخش 
»خودخواسته« از تلویزیون، از مخاطبان درخواست کرده است تا 
این سریال را با کیفیتی کمی بهتر، از تلوبیون تماشا کنند. بذرافشان 
در توضیحاتی درباره کیفیت پایین پخش سریال »خودخواسته« 
آورده است: »دوستان بابت کیفیت پایین پخش سریال متاسفم و 
عذر می خواهم. ما سریال را 4k با رنگ و نور عالی ضبط کردیم اما 
االن به دلیل مشکالت سخت افزاری به صورت Sd با رزولوشن۷5۰ 
پخش می شود که متاسفانه کیفیت بسیار نازلی است و تمام زحمات 
گروه فیلمبرداری، صحنه، لباس و حتی صدابرداری را تحت تاثیر قرار 
داده است. اگر مایل به تماشای کیفیتی کمی بهتر هستید می توانید 
پخش زنده سریال را از تلوبیون تماشا کنید. باز هم متاسفم. حیف و صد 
حیف.« به گزارش ایسنا، پخش سریال خودخواسته به تازگی از شبکه 
یک سیما آغاز شده و تاکنون 6 قسمت از آن روی آنتن قرار گرفته است.

تاسف کارگردان »خودخواسته« از 
کیفیت پایین پخش سریال

سام نوری: 
سراسیمه دویدم تا به 

»خائن کشی« برسم

رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر از تصمیم جدید گرفته شده مبنی بر 
حذف معافیت مالیاتی هنرمندان و به ویژه هنرمندان تئاتر انتقاد کرد 
و آن را ناشی از نگاهی غیرکارشناسانه دانست. به گزارش خبرنگار 
مهر، شاید در عرصه هنرهای مختلف از سینما، تئاتر، هنرهای 
تجسمی و موسیقی عده قلیلی باشند که درآمد قابل قبولی از 
فعالیت های خود کسب کنند و باقی هنرمندان فعال در این حوزه ها 
به سختی هزینه های معیشتی خود را تأمین می کنند. در عرصه هنر 
تئاتر نیز تعداد هنرمندانی که درآمد باالیی از فعالیت های خود دارند 
شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. در این شرایط که تأمین 
هزینه های زندگی چند برابر شده و نیاز است که دولت و مجلس از 
هنرمندان حمایت کنند، اعالم شده که قرار است تمامی هنرمندانی 
که شامل معافیت مالیاتی بند »ل« ماده 13۹ مالیات های مستقیم 

می شدند نیز مالیات پرداخت کنند. 
این امر به طور حتم بدون نگاهی کارشناسانه شکل گرفته زیرا اگر 
کارشناسی در این زمینه انجام شود مشخص است که اکثر هنرمندان 
تئاتر به دلیل شرایط سخت تولید تئاتر و همچنین نبود حمایت های 
الزم، به سختی در طول سال فعالیت می کنند و به ناچار برای تأمین 
هزینه های معیشتی خود به مشاغل دیگر نیز روی می آورند. این 
روند در 2 سال گذشته کرونایی شدت بیشتری داشته و بسیاری از 
هنرمندان تئاتر در تهران و سایر شهرهای کشور از تأمین هزینه های 
زندگی خود عاجز بوده اند. عجیب است که مدیران و مسئوالن 
تصمیم گیرنده در این خصوص مالک خود را درآمدزایی تعداد 
اندکی از هنرمندان قرار می دهند و به بخش عظیمی از خانواده 
تئاتر و هنرهای دیگر که در شرایط مالی سختی به سر می برند، بی 

توجه هستند. 

ایرج راد با مهر مطرح کرد؛
گالیه از یک تصمیم مالیاتی عجیب

و  معرفی می کند  روزنامه نگار حرفه ای  را  خود 
داستان های عاشقانه را ماندگارترین داستان ها می داند. 
از سال های پرتیراژ مجله جوانان و کتاب هایش می گوید 
و هجمه ای که علیه ش وجود داشته است: ر. اعتمادی، 
نویسنده رمان های پرفروش عاشقانه که در 88سالگی 

می گوید خود را 24-25 ساله حس می کند.
ر. اعتمادی )رجبعلی اعتمادی( روزنامه نگار و  نویسنده 
پیشکسوت، متولد 3۰ بهمن 1312، امسال تولد 
88 سالگی اش را جشن می گیرد. از چند هفته قبل، 
و قبل از خیزش موج ششم کرونا به او زنگ می زنم تا 
به مناسبت سالگرد تولدش قرار مصاحبه ای بگذارم. 
مناسبت را می پرسد و چند سوال دیگر از خودمان. 
موافقت می کند. نشانی اش را می گیرم. از صدایم حدس 
می زند جوان باشم، می گوید اکباتان را می شناسی؟ بعد 
می گوید البته باید بشناسی و باقی نشانی را می دهد. برای 
وسط هفته قرار می گذاریم و به خانه اش می رویم. برای 
رعایت حالش هرکدام دو ماسک زده ایم، چشم هایش 
کنجکاونه ما را می پاید و سواالت پشت تلفن را دوباره از ما 
می پرسد. به در و دیوار و قاب عکس های ردیف شده نگاه 
می اندازم، عکس های فرزندان و نوه هایش، عکس هایی 
از خودش، دوران جوانی اش و... . به نظر پدربزرگی است 
که با تکنولوژی غریبه نیست، تبلت و گوشی هوشمند 
هرکدام در گوشه ای به پریز هستند، لپ تاپش هم 
روی میز کار است. از نمایشگاه مجازی کتاب می گوید. 
خودش را روزنامه نگار حرفه ای می داند و نویسنده ای 
است که نامش به عنوان نویسنده عامه پسند گره خورده. 
خاطرات و گفته های زیادی دارد، گپ و گفت مان دو 
ساعت به درازا می کشد اما باز هم سوال داریم و او هم 

برای مان گفتنی ها دارد.
در ادامه مشروح گفت وگوی ایسنا با ر. اعتمادی را 

می خوانید:
مخالفت با عمر طوالنی

چه می کنید با این شرایط روزگار و کرونا؟
 ۹ ماه پیش کرونا گرفتم. سبک بود و در خانه در قرنطینه 
ماندم و خوب شدم. حاال هم سه ُدز واکسن را زده ام. تا 

این جا که قسر در رفتیم.
 در این سن همه رفقای من رفته اند و فقط من مانده ام 
و یکی از رنج هایم این است زیرا دوستانم، همکارانم و 
روزنامه نگاران بودند که رفته اند و من تنها مانده ام. آن ها 

را که از دست می دهم، دیگر جانشین ندارند، زیرا در این 
سن دیگر فرصت پیدا کردن دوست جدید ندارم.

از داستان نویسان نسل من هم فقط من مانده ام، این 
خود یک رنج است و مایه خوشحالی من نیست  که 
آن ها رفته اند و من مانده ام. اصوال از جوانی با عمر زیاد 
مخالف بودم، یادم می آید در رمان »ساکن محله غم« 
شعاری دادم که آن زمان همه جوانان در اتاق خود زده 
 بودند: »سخت دوست داشته باش،  سریع زندگی کن، 
جوان بمیر!«؛ زیرا معتقدم همه آدم ها باید در اوج بروند 

و بی خودی نمانند.
این شانس را داشته ام که در این سن دارم رمان 
می نویسم و مردم استقبال می کنند. االن چهار نسل 
است که با رمان های من زندگی می کنند، بسیاری 
از رمان های من اجازه نگرفتند،  اما آن هایی که اجازه 
گرفتند، در شرایط کنونی که کتاب خوانی فراموش شده 
و فضای مجازی جایش را گرفته ازشان استقبال می شود.

 جوانان به کتاب برگردند
البته طبق آخرین آمارهایی که در انگلیس و آمریکا 
منتشر شده، مردم مجددا به کتاب مراجعه کرده اند، 
به این دلیل که در فضای مجازی فقط شنونده اید، فکر 
شما کار نمی کند و فقط می بینید؛ اما زمانی که کتاب  
می خوانید با نویسنده شریک می شوید، شما کارگردانی 
می کنید و قهرمانی را که وارد داستان می کنم، بالفاصله 
تصویرسازی می کنید. در افکاری که وارد کتاب می شود، 

شریک می شوید و حتی با نویسنده بحث می کنید.
اما جوانان ما هنوز با موبایل خود طرفند، یادشان 
رفته دانش از طریق تبادل اطالعات به وجود می آید 
و  یک طرفه نیست،  باید به کتابخوانی برگردند. البته 
آمارهایی می دهند؛ مثال در نمایشگاه مجازی کتاب 
آن قدر کتاب خریده شده اما من به آمارها زیاد اعتماد 
ندارم زیرا قیمت کتاب ها باالست و با احتساب قیمت ها 
این رقم ها زیاد نیست و شاید گفتن میلیارد، عده ای را 
تحت تأثیر قرار دهد درحالی که بخواهید پنج کتاب 
بخرید باید یک میلیون پول بدهید. سابقا دولت به 
ناشران در زمینه کاغذ، کمک می کرد اما آن  هم قطع 
شده و کاغذی که بندی 13۰ هزار تومان می خریدند 
حاال 5۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان است، به همین جهت 
قیمت کتاب ها فوق العاده باالست. آخرین رمانم »آخر 
خط« چاپ اولش 6۰ هزار تومان بود اما چاپ دومش 

1۰5 هزار تومان!
کتابخوان ها چه کسانی هستند؟ طبقه پایین اگر بتواند 
نان و آب خود را تأمین کند هنر کرده ، طبقه باالدست 

هم آن قدر سرگرمی دارد که هیچ وقت کتاب نمی خواند، 
این طبقه متوسط است که دنبال دانش و آگاهی است 
و کتاب می خواند، آن هم دستش خالی است. اگر پنج 
سال پیش با 1۰۰ هزار تومان می توانست 1۰ کتاب 
بخرد، االن شاید بتواند یک کتاب بخرد. این خیلی 
دردناک است. معتقدم همان قدر که قیمت نان در جامعه 
اهمیت دارد، قیمت کتاب هم اهمیت دارد و دولت باید 
فکر اساسی برایش بکند. بدون کتاب در زندگی روزمره 

درجا می زنیم.
ر. اعتمادی: در ۸۸سالگی خود را 24ساله حس 

می کنم
پسرها کتاب نمی خوانند

امیدوارم جوانان ما هم بخصوص پسرها کتاب بخوانند. 
آن زمان که نمایشگاه می رفتم می دیدم بیشتر دخترها 
هستند که  کتاب می خوانند و پسرها بیشتر دنبال دیدن 
نمایشگاه و آدم ها هستند، گاهی از میان پسرهای جوان 
که می گذرم می بینم در حرف ها و مبادالت شان درباره 
کفش و تی شرت و فیلم جدید حرف می زنند در حالی که 
نسل ما تا سال سوم دبیرستان آثار ادبی جهان را خوانده 
بودیم، مدام کتاب مبادله می کردیم و هیچ هفته ای 
نبود که من سه کتاب نخوانم. االن در پسرها هیچ 
عالقه و ذوقی درخصوص کتاب و مسائل جدی زندگی 
نمی بینم. خانم ها هنوز کتاب می خرند و می خوانند و به 
همین جهت خانم ها در همه جا دارند پیشرفت می کنند، 

حتی در این جا که برخی از مسائل جلو پیشرفت شان را 
می گیرد، دارند ادامه می دهند.

حمله جریان چپ 
- به استقبال جوانان از کتاب های تان اشاره کردید، قبل 
از انقالب نیز جریان روشنفکری گاردی در برابر آثار شما 
داشت. سبک کار خود را چطور می دانید، آن ها اسم 

کتاب های شما را گذاشته بودند عامه پسند.
ما نسلی بودیم که با دوره خاص مبازرات سیاسی در 
سرتاسر دنیا روبه رو شده بودیم، مبارزه مارکسیسم- 
لنینیسم با سرمایه داری غرب. ایدئولوژی مارکسیسم 
مانند هر ایدئولوژی دیگر فقط خط خود را قبول 
داشت و خطوط دیگر را پس می زد و محکوم می کرد، 
فقط ایدئولوژی خود را می پسندید و اگر شما رمانی 
می نوشتید از زندگی کارگران، فقر و بدبختی و مبارزات 
کارگری روشنفکر بودید و تأیید می شدید اما اگر در 
ادبیات کار می کردید و مردم آثار شما را صرف نظر از 
ایدئولوژی می خواندند، یا نادیده می گرفتند و یا حمله 
می کردند. این ایدئولوژی در نسل شما شکست خورد 
اما دنباله هایش هنوز در ایران هستند و کسانی این طور 
فکر می کنند، آن ها با تحوالت جهانی هماهنگ نشده اند 
و هنوز تحت عنوان نویسنده روشنفکر دنبال این هستند 
که در یک گروه و طبقه  خاص خواننده داشته باشند، 
طبعا نویسنده ای که در همه گروه ها خواننده داشته 

باشد، برای شان غیرقابل تحمل است.

ر. اعتمادی: در ۸۸سالگی خود را ۲۴ساله حس می کنم
گفت وگو با نویسنده رمان های پرفروش عاشقانه

  نجمه سعیدی
سردبیر

سنا
: ای

س
عک

عودالجان روزگاری است که دیگر جایگاه 
ارزشمندی ندارد و با وعده حفظ و بازسازی 
آن به شرط حفظ بافت تاریخی اش به دل 
کوچه ها و بناهای تاریخی و قدیمی اش 
چنگ می زنند تا آن را مدرن و خاطرات 

تهران را مخدوش کنند.
در سلسله گزارش های گذشته به اهمیت 
و  فرهنگی  میراث  از  صیانت  و  حفظ 
همچنین آثار و بناهای تاریخی که مورد 
بی مهری متولیان قرار گرفته اند، تا جایی که 
برخی از آن ها به ورطه نابودی کشیده 
شدند، اشاره کردیم. همانطور که گفته شد 
ایران با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی از 
موارث فرهنگی غنی نیز بهره مند است و 
یکی از دغدغه های امروز نگهداری درست 
از این آثار است که مانند شناسنامه یک 
ملت و بیانگر فرهنگ و خاطرات گذشته 

ایران هستند. 
بررسی  به  قبل  گزارش های  در 
از  یکی  )اودالجان(  »عودالجان« 
قدیمی ترین محله های تهران پرداختیم، 
محله ای که از دل آن افردا نام داری بیرون 
آمدند؛ از آن محله های قدیمی با باغات و 
خانه های باشکوه بسیار که خانه مدرس، 
، کاخ گلستان و عمارت  باغ ملک الشعرا
مسعودیه در این منطقه جای گرفته اند.  
محله »عودالجان« به عنوان یکی از پنج 
محله تاریخی تهران، با توجه به نزدیکی 
به ارگ سلطنتی، سابقه طوالنی در اسکان 
دادن اعیان و اشراف و صاحبان مناصب 
در ادوار مختلف تاریخ دارد. مجاورت این 
محله با بازار نیز از مهم ترین دالیل حضور 
اقوام و قومیت های مختلف اعم از یهودیان، 
اعراب و… در این محله بوده است. ساکنان 
این محله در قدیم بیشتر کلیمی بوده اند 
و زرتشتیانی نیز در این محله سکونت 
داشتند. همچنین برخی از مشاهیر تاریخ 
معاصر ایران مانند خاندان قوام الدوله، 
خاندان مستوفی، نصیرالدوله بدر و سید 
حسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی 

در »عودالجان« ساکن بودند.
»عودالجان« از جنوب به میدان مولوی، 
از شمال به خیابان امیرکبیر و سرچشمه، 
لعماره و ضلع شرقی  از غرب به شمس ا
آن به امامزاده یحیی محدود می شود و 
هم اکنون محله های پامنار، ناصرخسرو و 
امام زاده یحیی را در برگرفته است. گذر باغ 
نظام الدوله، گذر در حمام نواب، گذر شتر 

گلو، گذر مسجد حوض، گذر در مدرسه و 
کوچه های نظام العلما، سردار، سپهدار، شاه 
بیاتی، معین الملک، حاجی علی، آقا موسی 
تاجر، میرزا آقاجان، خدابنده لو، حاجی 
آقا بابا، آقا محمد محمود، سهراب خان، 
نقاره چی ها، هادی خان و محمدخان 
امیر تومان از جمله گذرها و کوچه های 

عودالجان هستند.
اما این محله قدیمی تهران که هویت و 
شناسنامه آن است و خاطرات تهران قدیم  
را یدک می کشد، امروز رنگ و بوی دیگری 
دارد؛ رنگ پریده است و دیگر بوی زندگی 
نمی دهد. محله ای که روزی عیان نشین 
بوده، امروز تبدیل به انباری برای بازار شده 
و برخی خانه های قدیمی و فاقد مالک آن 
جایگاه معتادان و افراد خطرناک شده 
است. در طول دو دهه اخیر تنها اقدام موثر 
که برای »عودالجان« انجام داده اند، ثبت 
ملی  این محله 14۰ هکتاری بوده است.در 
سومین گزارشی که درباره »عودالجان« با 
تیتر "عودالجان ار نیمه جان رها نکنید " 
در ایسنا منتشره شده، به بررسی وضعیت 
بازارچه »عودالجان« پرداختیم. قصه از آن 
جا شروع شد از اواخر سال 8۷ طرحی برای 
سر و سامان دادِن مغازه های زیر بازارچه 
»عودالجان« در اداره کل میراث فرهنگی 
تهران مطرح شد اما این طرح فقط در 
دست مطاله بود و هیچ حرفی ازآن زده 

نمی شد تا زمانی که بخشی از سقف بازارچه 
»عودالجان« ریخت، این طرح و ایجاد یک 
شهر-موزه در »عودالجان« جدی تر مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.  
طرح ساماندهی »عودالجان« دوباره از 
سال 88 و  در زمان مدیریت محمدحسین 
فرمهینی فراهانی در میراث فرهنگی تهران 
مورد مطالعه قرار گرفته و قرار شده بود تا 
پایان شش دماهه اول سال ۹2 با همکاری 
میراث فرهنگی، شهرداری و مغازه داران 
بازارچه،  به طور کامل اجرا شود اما این 
طرح تا پایان عمر مدیریت فراهانی به 
سامان نرسید و هر روز و در هر مناسبت 
وعده ای برای افتتاح این پروژه مطرح 

می شد.
بازگشت هویت به قلب تاریخی تهران 

قدیم
سرانجام 11 مهرماه سال ۹5 این بازارچه 
قدیمی به عنوان نمایشگاه صنایع دستی 

عودالجان افتتاح می شود.
شهر  شورای  رئیس  چمران  مهدی   
تهران نیز در مراسم این افتتاحیه رسمی 
محله  و  بازارچه  زمان  یک  می گوید: 
عودالجان رونق و اعتباری داشت و جای 
خوبی بود  و من امیدوارم که عودالجان با 
همکاری خوب مردم و مسئوالن بار دیگر 
سر و سامان گرفته و به رونق اقتصادی 

خود بازگردد.

سرانجام بعد از چند روز انتظار حسن دادشکر، 
هنرمند باسابقه تئاتر، تلویزیون و سینما تحت 

عمل جراحی قلب قرار گرفت.
تینا دادشکر، دختر این هنرمند درباره حال و 
احوال پدر خود به ایسنا گفت: خدا را شکر صبح 
امروز، شنبه 3۰ بهمن ماه عمل جراحی قلب 
پدرم انجام شد. البته هنوز ایشان را ندیده ایم 
رند و  نجام عمل رضایت دا ز ا ولی پزشکان ا
گفتند همه چیز سیر طبیعی خود را داشته 

است.
به گفته او، در حال حاضر حسن دادشکر در 
بخش مراقبت های ویژه »CCU« بستری است 

و به تدریج به بخش عمومی منتقل می شود.
دادشکر که برای انجام عمل جراحی خود چند 
روزی منتظر مانده بود، به تازگی در گفتگویی 
با ایسنا از روند کند رسیدگی به بیماران گله 

کرده بود.
حسن دادشکر، نمایشنامه نویس، کارگردان 
و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
متولد سال 1326 است که بیشتر فعالیت هایش 

بر کار برای کودکان متمرکز بوده است.
او کارشناس نمایش از دانشکده هنرهای زیبا و 

از جمله کسانی است که در دوره طالیی کانون 
پرورش فکری در این مرکز آموزشی فعالیت 

داشته است.  
در کارنامه هنری او همکاری با کارگردان های 
بیضایی،  بهرام  همچون  شده ای  شناخته 
حمید سمندریان، داود رشیدی، داریوش 

فرهنگ، مرضیه برومند، قطب الدین صادقی، 
پرویز ممنون، رضا بابک، پری صابری، بهروز 

غریب پور، رضا قاسمی و ... به چشم می خورد.
او که از سال 81 تا 84 مدیریت بخش تئاتر و 
تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان را بر عهده داشته است.

آقای ضرغامی بخواندحسن دادشکر جراحی شد

عودالجان را نیمه جان رها نکنید!
گزارش
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در سال های اخیر پخش سریال در شبکه نمایش خانگی مورد توجه 
مخاطبان بسیاری قرار گرفته و همین امر سکویی برای پرتاب بازیگران 
این آثار فراهم کرده است تا شاهد چهره شدن بازیگرانی باشیم که پیش 

از این برای عموم کمتر شناخته شده بودند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو پلتفرم اصلی شبکه نمایش خانگی 
ایران چند سالی است که ترجیح داده اند، اقدام به ساخت سریال های 

اختصاصی کنند. 
در این گزارش به معرفی برخی از مطرح ترین بازیگران نمایش خانگی 

پرداخته ایم. 
بانیپال شومون

شومون را هر چند اهالی سینما با فیلم های سینمایی خجالت نکش و 
تنگه ابوقریب شناخته اند، ولی او سالها پیش از این آثار سینمایی در 
تئاتر فعالیت کرده و خوش درخشیده بود. بازیگری که در صحنه نمایش 
عموماً نقش های فانتزی و بعضاً سوررئال بازی می کرد و توانسته بود 

جوایز ویژه ای را هم برای چند تئاتر به دست آورد.
پردیس پور عابدینی

پردیس پور عابدینی هم که برای اولین بار در سریال آقازاده جلوی 
دوربین حامد عنقا رفت از دیگر بازیگرانی است که بستر معرفی اش به 
مخاطب از طریق شبکه نمایش خانگی بود. بازیگری که در آخرین سال 

دهه ۷۰ به دنیا آمده به گفته خودش تماشای 
فیلم سینمایی هامون باعث شد تا احساس کند 

عاشق بازیگری است.
فرشته حسینی 

فرشته حسینی نیز از دیگر بازیگرانی است که هر 
چند حضور در نمایش خانگی تنها تجربه اش نبود؛ اما به جرات می توان 
گفت حضورش در سریال قورباغه هومن سیدی باعث شد تا به معنی 
واقعی کلمه دیده شود. او که از پدر و مادری افغانستانی تبار در تهران 
به دنیا آمده، البته جزء بازیگرانی است که در تلویزیون حضور نداشته و 
حضورش در سریال ها، محدود به شبکه نمایش خانگی بوده و این حضور 

در تلویزیون هنوز اتفاق نیافتاده است.
آرمان درویش

آرمان درویش نیز که عموما مخاطب او را  با ملکه گدایان می شناسد، از 
دیگر بازیگرانی است که نمایش خانگی باعث معرفی اش شد. بازیگری 
که چند از سال ۹4 در عرصه بازیگری و سینما حضور پیدا کرد، اما اگر 
بگوییم پیش از حضور در سریال حسین سهیلی زاده، برای مخاطبان 
یم. درویش که در سال 66 به دنیا  فه نگفته ا شناخته شده نبود، گزا
آمده، جزء فارغ التحصیالن دانشگاه سوره در رشته کارگردانی و ادبیات 

نمایشی است.

بازیگرانی که حضور در سریال های نمایش خانگی سکوی 
پرتاب آن شد 

خبر
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یک کارشناس فوتبال اعتقاد دارد اسکوچیچ 
ما  ا است  خارجی  نژاد  با  مربی  یک  فقط 

مربیگری را در ایران یاد گرفته است.
به گزارش ایسنا، جالل چراغپور، کارشناس 
ره نظرات خود را بدون  یران هموا فوتبال ا
تعارف بیان می کند. او در گفت وگو با ایسنا، 
درباره صعود ایران به جام جهانی و سرنوشت 
بدون  و  اسکوچیچ  با  تیم  این  احتمالی 
اسکوچیچ در مسابقات جام جهانی نظراتش را 

بیان کرده است که در ادامه می خوانید:
سوال: تجربه دو حضور متوالی در جام 
جهانی و همین طور حضور در جام جهانی 
2۰1۸ روسیه با حضور بخش قابل توجهی 
از بازیکنان کنونی تیم ملی همراه بود؛ 
وضعیت  در  را  کاستی هایی  و  کم  چه 
کنونی فوتبال ایران برای رسیدن به جمع 
تیم های قدرتمند و حداقل دور دوم جام 
جهانی می بینید؟ چه عامل یا کمبودی در 
مواجهه با تیم های تراز اول مانند اسپانیا 
و پرتغال و حتی مراکش بیش از پیش در 

تیم ملی ایران مشهود بود؟
نظر خودم را نمی دهم. مطلبی پیش روی 
ز بازیکنان  من است که درباره دو گروه ا
لیتی)بازیکن تکنیکی( و  نوشته است: کوا
کوانتیتی)بازیکن فیزیکی(. به طور مثال وحید 
امیری یک بازیکن کوالیتی است اما عزت اللهی 
یک بازیکن کوانتیتی است. ما قایدی و طارمی 
را داریم. طارمی حرکاتش گنده گنده است اما 
قایدی حرکات ریز و کوچک دارد. ما در یک 
دوران علی دایی را در تیم ملی داشتیم که 
کیفیت کارش به خاطر سرعتش نبود بلکه به 
خاطر قد بلند و فیزیک بزرگش بود که در زمره 
بازیکنان کوانتیتی قرار داشت. االن طارمی را 

داریم که یک کوانتیتی است.
تیم های آفریقایی از جمله تیم هایی هستند 
نتیتی  که به علت فیزیک بزرگ خود، کوا
باالیی دارند. اگر قرار باشد تیم های با کوانتیتی 
باال، قهرمان شوند، باید تیم های آفریقایی به 
ما در بین همین  این موفقیت می رسیدند ا
آفریقایی  تبارها ما فقط تعداد معدودی بازیکن 
لیتی باال می بینیم. حتی  مانند ام باپه با کوا
پوگبا هم یک بازیکن کوانتیتی است. فرق این 
دو مانند این است که یک نفر نقاش دیواری 
می کند اما یک نفر دیگر مینیاتور کار می کند. 
مثل کسی که نقاشی دیواری کند یا یک کسی 

که میناتور نقاشی کند.

سوال: این موضوع را چطور می توان در 
ارتباط با شرایط تیم ملی ایران تشریح 

کرد؟
بر فرض یک تیم بر می داریم و به جام جهانی 
می رویم. اگر دنبال کوالیتی ها برویم تیم ما 
کوچک می شود. اگر دنبال کوانتیتی برویم 
تیم ما گنده می شود. ما همیشه گنده گنده 
به جام جهانی رفته ایم. از مهدی فنونی زاده تا 
علی دایی، محمد خاکپور، یحیی گل محمدی، 
حمید استیلی و ... همه فیزیکی بوده اند. اگر 
بخواهیم تیم را ریز کنیم، باید با قلی زاده، 
وحید امیری، مهدی قایدی و جهانبخش به 
زمین برویم که این موضوع جواب کرنرها، 
کاشته ها، جنگ های هوایی و جنگ فیزیکی و 
بازپس گیری را نمی دهد. با فیزیک کوچک که 
نمی شود توپ پس گرفت. باید به حدی منتظر 
بمانیم که حریف توپ را لو بدهد. ما در یک 
پارادوکس قرار گرفته ایم. پارادوکس ما این 
است که قسمتی از بازیکنان واقعا فیزیکی، 
قسمت هم مکانیکی، قسمتی سرعتی قسمتی 
هم قدرتی هستند. وقتی دو تا عزت اللهی را 
در زمین داشته باشیم، یعنی وسط زمین فاقد 

چابکی است.
آن هایی که از لحاظ علم فوتبال، مسابقات 
را آنالیز می کنند می گویند ساختار ماشینی 
تیم چطور درسته شده است؟ بعد می گویند 
هر دو بازیکن وسط مکانیکی هستند. پشت 

و حسین  آن ها هم شجاع خلیل زاده  سر 
بازی  مکانیکی  که  کنعانی زادگان هستند 
می کنند. بعد می بینیم چه راحت از وسط 
زمین ما رد می شوند. این بازیکنان خوب 
هستند اما مربیانی می خواهند که تیم را از 
نتیتی و کوالیتی تنظیم  لحاظ مکانیکی، کوا
کند. تیم ما اشکال دارد. وقتی آخرین بازی 
مارات را ببینید، می فهمید این  ما مقابل ا
تیم اشکال دارد. این تیم از فوتبال روز دنیا 
خیلی عقب است. اگر از من بپرسند اشکالی در 
تیم ما وجود دارد، می گویم بله اشکال دارد. 
من می گویم اشکال در کمیت و کیفیت ها 
است. بازیکنان باکیفیت ما به سطح اول دنیا 

نمی رسند و بازیکنان کمیتی یا کوانتیتی هم 
در سطح اول نیستند.

سوال: می توانید مثال روشن از توازن 
کیفیت و کمیت در فوتبال روز دنیا بزنید؟
مثال روشنی می زنیم. وقتی ژاوی به بارسلونا 
رسید، متوجه شد که کومان بارسلونا را به 
خاطر سالیق هلندی خودش و فوتبالی که 
قبول دارد، تماما کمیتی کرده است. تیم داشت 
نابود می شد. ژاوی به خاطر شخصیت فوتبالی و 

کاراکتر خودش و نوع فوتبالی که انجام می داد، 
به سراغ کیفیتی ها رفت. در نتیجه بازیکنانی 
مانند پدری و گاوی را بیش تر در وسط زمین 
بازی می دهد و نتیجه این می شود که چهار 
گل به اتلتیکو مادرید می زنند. به سراغ دنی 
آلوز رفته که در دوران اوج به فرانسه رفته بود.

بحث سومی که وجود دارد این است که 
سرمربی ما نگرش برداشتن تیز و برنده ای 
داشت.  را  ویژگی  این  کی روش  ندارد. 
پورعلی گنجی را از خط هافبک نفت تهران 
برداشت و به خط دفاعی برد اما مربی ما امید 
نورافکن را در همه پست ها بازی می دهد. یک 
روز دفاع راست است، یک روز دفاع وسط و 

یک روز هم در خط هافبک به میدان می رود. 
درست است که نورافکن استعداد دارد اما 
نمی تواند در یازده پست بازی کند. اگر تیم 
اشکالی دارد، باید ترمیم شود. اگر از عراق 
و امارات هم می ترسی، در جام جهانی چه 

می کنی؟
در  حاضر  حال  در  ایران  آیا  سوال: 
شرایطی قرار دارد که با توان تاکتیکی 
کنونی و پتانسیل های فردی بازیکنان 
خود، به نحوی در جام جهانی حاضر شود 
که حداقل ۶ امتیاز یا حد نصاب الزم برای 
راهیابی به دور دوم را به دست آورد؟ آیا 
انتظار صعود به مرحله دوم جام جهانی 
از تیم ملی ایران، یک انتظار واقع بینانه 

است؟
من حکم نمی کنم. به سابقه تیم ملی نگاه 
کنیم. در جام جهانی ۹8، سرمربی را پای 
پیما برداشتیم و تیم را به جالل  پلکان هوا
لفقارنسب دادیم. آمریکا  طالبی و بیژن ذوا
را هم بردیم و سه بازی کردیم و برگشتیم. 
آوردیم  را  جهانی  جام  سطان  بالژویچ، 
و تیم موفق نشد و به جای او دستیارش را 
انتخاب کردیم. فوتبال ما را از کف دستش 
بهتر می شناخت اما سه بازی در جام جهانی 
کرد. کی روش را آوردیم که از آکادمی فوتبال 
منچستر آمده بود و نامزد مربیگری رئال 
مادرید بود. کی روش جزو بهترین مربیان 
در جام جهانی 2۰1۰ بود. فیفا کی روش 
و به چه  نالیز کرده بود که ا و تفکراتش را آ
چیزهایی فکر می کند. کی روش مانند آریکو 

ساچی صاحب اندیشه بود.

چراغپور:

اسکوچیچ فقط نژادش خارجی است!
گزارش

معمای بهاروند!
با غیرقانونی اعالم شــدن حضور بهاروند در جلســه اخیر هیات 
رئیسه فدراســیون فوتبال، این ســوال به وجود آمده که آیا او 

می تواند به کارش در سازمان لیگ فوتبال ادامه دهد یا نه.
به گزارش ایســنا، هیات رئیسه فدراســیون فوتبال در اقدامی 
بی سابقه در ورزش ایران، رئیس فدراسیون فوتبال را از سمتش 
عزل کردند و میرشــاد ماجدی، به عنوان یکی از اعضای هیات 
رئیسه، سرپرســتی فدراســیون را برعهده گرفت. جلسه هیات 
رئیسه بدون حاشیه هم نبود و پیش از شروع آن، AFC با توجه 
به پایان دوره سرپرســتی مهرعلی و بهاروند در سمت های نایب 
رئیسی اول و دوم، حضور آن ها در این جلسه را غیرقانونی دانست 

تا این دو نفر نتوانند در رای گیری شرکت کنند.
اقدام AFC در جلوگیری از حضور بهاروند در جلسه هیات رئیسه 
این سوال را به وجود آورد که آیا ریاست او در سازمان لیگ فوتبال 
هم غیر قانونی اســت یا خیر؟ براساس اساســنامه فدراسیون 
فوتبال، نایب رئیس دوم، رئیس کمیته مســابقات هم هســت؛ 
سمتی که در اساسنامه قبلی به عنوان رئیس سازمان لیگ قلمداد 

می شد اما آیا در اساسنامه جدید هم همین طور است؟
در تعریف کمیته مســابقات کــه در ماده 41 اساســنامه آمده 
اســت:"این کمیته مسوول سازماندهی مســابقات فدراسیون، 
منطبق با اساسنامه و مقررات مربوطه می باشد و از یک رییس، 
یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشــکیل می شــود. در صورت 
واگذاری امر برگزاری مسابقات به سازمان لیگ یا هر تشکیالت 
دیگری، این کمیته بدون مداخله در امور اجرایی مســابقات، بر 
عملکرد آن ها نظارت نموده و گزارش خود را تسلیم هیات رییسه 

می نماید."
البته باتوجه به این که اساسنامه سازمان لیگ فوتبال در دسترس 
نیســت، نمی توان درباره روند قانونی و درســت انتصاب رئیس 
ســازمان لیگ نظر داد اما فعال باتوجه به رویه ای که بوده، فرض 
را بر این می گذاریم که رئیس ســازمان لیگ به صورت مستقیم 

توسط رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب می شود.
عالوه بر این براســاس بند 14 ماده 35 اساســنامه فدراسیون 
فوتبال، یکی از اختیارات هیات رئیســه عزل موقت اشخاص )به 
استثنای اعضای ارکان مستقل( یا تعلیق موقت یک عضو مجمع 
تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی است. همچنین براساس 
بند 8 ماده 6۷، هرگاه پست دبیر کل یا هریک از پست های دیگر 
فدراسیون به هر دلیل ازجمله استعفا، اخراج، عزل، فوت و تعلیق، 
بالتصدی شــود، رییس فدراســیون می تواند، برای آن پست، 
حداکثر به مدت سه ماه، سرپرســت تعیین نماید. مگر اینکه در 

این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
پس در نهایت با کنار هم قرار دادن بند 8 ماده 38، بند 14 ماده 
35 و بند 8 ماده 6۷ اساســنامه فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه 
این فدراسیون اختیار عزل بهاروند از ریاست سازمان لیگ فوتبال 
را دارد و در صورت وقوع این اتفاق، سرپرست فدراسیون فوتبال 
می تواند سرپرست ریاست ســازمان لیگ را انتخاب کند. البته 
همه این  موارد در شــرایطی عنوان شــده که هیچ دسترسی ای 
به اساسنامه ســازمان لیگ فوتبال وجود ندارد و به همین دلیل 
ممکن است در آن اساسنامه شــرایط دیگری برای عزل رئیس 

سازمان لیگ فوتبال در نظر گرفته شده باشد.
با این حال به طور کلی می توان گفت، حاال که فدراسیون فوتبال 
وارد چنین مرحله گذاری شــده، بهتر اســت که از این فرصت 
استفاده کند تا با ایجاد تغییرات مثبت در بدنه اش، راه برای ورود 

افراد دارای صالحیت به فدراسیون فوتبال باز شود.

بعد از انتخاب رییس فدراســیون تیراندازی 
اعضای هیأت رییسه انتخاب شدند که البته 
رای گیری از کارشناســان خبره و خزانه دار 
به مجمع بعدی موکول شــد. به گزارش ایسنا، اانتخابات 
فدراسیون تیراندازی برگزار و مرتضی قربانی  با 32 رای از 
5۷ آرا به عنوان  رییس انتحاب شد. بعد از انتخاب رییس، 
انتخاب اعضای هیأت رییسه به رای گذاشته شد. مرتضی 
قربانی ، رییس منتخب فدراسیون تیراندازی اعالم کرد که 
اسامی برخی از گزینه های هیات رییسه را تغییر داده است 
اما محمد پوالدگر، رییس مجمع، رای گیری درباره هیات 
رییسه و اســامی تغییر یافته را به دلیل طی نشدن مراحل 
قانونی نپذیرفــت. بنابراین تنها نایب رییســان، نماینده 
باشــگاه ها و هیات ها به رای گذاشته شــد. با این شرایط 
خزانه دار و کارشناسان خبره باید در مجمع بعدی انتخاب 
شود. کارشناسان خبره ای که قربانی در لیست اولیه اعالم 
کرده بود نصــر اصفهانی و ابراهیم برخــورداری بودند که 
اکنون الهه احمدی و ابراهیم برخورداری جایگزین شدند 
و باید در مجمع آتی رای گیری انجام شــود. خزانه دار هم 
حســین زکی زاده معرفی شــد که باید مراحل قانونی آن 

طی شود.
اعضای انتخاب شده هیأت رئیسه فدراسیون تیراندازی:

نایب رییس اول عباس محمدی با 5۰ رای
نایب رییس دوم کبری غیاثی با 42 رای

نماینده هیات ها سید ساالر محمدنیا 53 رای
نماینده باشگاه ها: چنگیز مسیب زاده نیروی زمینی 43 رای 

رییس فدراســیون جودو با چهره شــاخص 
جودوی ترکیــه برای هدایت تیــم ملی ایران 

گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، آرش میراسماعیلی، رییس فدراسیون جودو 
که روز چهارشنبه با دعوت »سزار هویسز« رییس فدراسیون 
جودوی ترکیه راهی این کشــور شــده بود، پس از دیدار با 
همتای خود تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون جودو ایران 

و ترکیه را امضا کرد.
در ادامه سفر میراسماعیلی به ترکیه، وی با "حسین اوزکان" 
قهرمان پرافتخار جودوی این کشور نیز دیدار و گفت وگویی 
داشت. در این دیدار، توافقات اولیه با این جودوکار سرشناس 
ترکیه ای انجام شد تا در صورت توافق نهایی وی هدایت تیم 

ملی جودو بزرگساالن ایران را برعهده بگیرد.
پس از توافقات اولیه قرار شد "حسین اوزکان" به زودی راهی 
تهران شود و پس از بررسی شرایط  جودوی کشورمان و مطرح 
کردن شرایط خود، توافقات نهایی با فدراسیون جودوی ایران 

امضا شود.
مدال طالی المپیک ســیدنی در ســال 2۰۰۰، مدال نقره 
مســابقات قهرمانی جهــان در ســال 1۹۹۹، مدال طالی 
مسابقات قهرمانی اروپا در سال 1۹۹۷، مدال طالی مسابقات 
قهرمانی بازی های مدیترانه ای در ســال 1۹۹۹ و... از خوش 
رنگ ترین مدال های اوزکان در دوران قهرمانی است. اوزکان 

چندین سال سرمربی تیم ملی ترکیه نیز بوده است.

انتخاب اعضای هیأت رییسه 
فدراسیون تیراندازی

قهرمان المپیک ترکیه گزینه 
سرمربیگری تیم ملی جودوی ایران

خبر

خبر

خبر

سرمربی ما نگرش برداشتن تیز و برنده ای ندارد. کی روش این ویژگی را داشت. پورعلی گنجی را از خط 
هافبک نفت تهران برداشت و به خط دفاعی برد اما مربی ما امید نورافکن را در همه پست ها بازی می دهد. 
یک روز دفاع راست است، یک روز دفاع وسط و یک روز هم در خط هافبک به میدان می رود. درست است 

که نورافکن استعداد دارد اما نمی تواند در یازده پست بازی کند. اگر تیم اشکالی دارد، باید ترمیم شود.

هر چه به پایان مذاکرات و توافق احتمالی نزدیک می شویم، شاهد اقدامات و تحرکات طرف های اروپایی و آمریکایی 
برای تفسیر به رای کردن توافق توسط رسانه های شان و برخی مقامات هستیم؛ اقدامی که این کشورها در سال 2۰15 

نیز با انتشار "فکت شیت" ی از توافق انجام دادند. 

سنا
: ای

س
عک

کاغذ ورزش

افقی
 1 - خوب خوش، گالبی ، میل سرمه 
زیر   - ارزش  با  قیمتی،  گرانبها،   -
از   - شباهت۲  پسوند   - مانده  پا 
در  پرسپولیس  خارجی  بازیکنان 
كردن  دور  برای   -  85  -  8۶ لیگ 
چشم  می كنند، گیاه  دود  بد  چشم 
خیس،   - وارونه3  بهر   - زخم 
چیز،   - فام  لون،   - خشک  ضد 
زبان  در  درخت   - اشیا4  مفرد 
و  مجد  آبرو،   - عرب  درخت  عربی، 

برابر   - زنگار5  شعاع،   - بزرگواری 
 - خوبروي  پريروي،   - ومساوی 
راست   - آوردن۶  بدنیا   - جهش 
خون،  انعقاد  ویتامین   - نیست 
چیز7  هر  - کناره  جدولی  ویتامین 
- رنج و محنت  - ناتمام - تصویه 
آثار  از   - نشین8  آشپزخانه  كننده 
 - افسوس۹  صدای   - جیمز  هنری 
روایت كننده - بازیگرفیلمهای خنده 
باشگاه  از  فرانسه،  در  رودی   - دار 
 - پیكاندار  تیر   - فرانسوی10  های 
 - مزاحم  راندن  ادبانه،  بی  راندن 

تپه  دخترانه،  سر  خاك، گیره  پشته 
كوچك - کالم تنفر، حرف بیزاری11 
- كودن، آدم ساده و ابله، آدم نفهم 
خانگی1۲  - سردخانه  زیر  پایین،   -
چروك  و  چین  پوست،  چروك   -
امیرشاهی  آثارمهشید  از   - پوست 
 - بند  آب   - آلمان13  در  ایالتی   -
میانبر،  راه   - برق  برای  انداز  شماره 
 - قران  سوره   - کوتاه14  طریق 
دختر   - چارپا15  ترمز   - چربی  
عدد  با  شیمیایی  ازعناصر   - پادشاه 
اتمی 8۶ - گاه استراحت، پایان روز

عمودی
1 - نوعی مواد مخدر، گیاه خشك - 
سفالگری،  خاک   - نویس۲  ماشین 
 - عتیق  عهد  خاک  سرخ،  خاک 
و  بازی، کشمکش  در  زدنی  کشیدن، 
آب   - دانا3   - دزد  و  سارق   - نزاع 
فرنگی - نوعی ساز محلی - من و تو، 
ضمیر جمع، آب تازی - انکراالصوات4 
- روزگار، زمانه - تکرار حرف - قوه 
فتنه،   - المان5  در  شهری   - حافظه 
بدی، فتنه و بدی - سایه بان درشكه 
دهن کجی   - سهیم   - - کشیش۶ 
شكاف7  كردن،  رها  زبان،  آذری   -
سل، کلید  از  قبل  نت  چهارم،  نت   -
آن در موسیقی معروف است - مادر 
درخت   - آفرین8  مرحبا،   - فریدون 
 - جیوه   - آسانی  و  سهولت  تسبیح، 
ناپایدار  عاریت،   - یزد۹  استان  شهر 
سكنی  محلی  در  كردن،  سكونت   -
سكنی گزیدن  منزل كردن،  و  گزیدن 
سقف   -  10 هلندی  فوتبال  تیم   -

وارونه11  دسر   - میز  یار   - دهان  
 - وارونه  لیز   - سرسخت  دشمن   -
حرف پیروزی، ضمیر غایب، جانشین 
انگور،  درخت   - قیمتی  پوست   - او 
باریك1۲ - گاو کلیله  رو، مظهر  زینت 

و دمنه - الجرم و ناگزیر13 - خرده 
دو  نسبت  وسنی،   - سنگریزه  سنگ، 
با یک شوهر - میوه14 - وصف  زن 
نوعی سرو - چوبه اعدام، خانه تازی 
- بی حس - ریه، عدد نفس کش15 

مظهر  روشنایی،  مایه  حیات،  مایه   -
ایستگاه  آهن،  راه  ایستگاه   - پاكی 
بی  نه   - ساز  صفت  پسوند   - قطار 

ادبانه

جدول شماره 11۸۰

کاغذ سیاست

خبرخبر

نماینده مردم بابلسر گفت:بد عهدی های 
1+4 موجب شــد ، ایران  معطل روابط با 
غرب نماند  و برای توسعه روابط سیاسی 
و اقتصادی با همســایگان و بلوک شرق 
برنامه ریزی کنــد. »علی اصغر باقرزاده« 
در گفت و گو با ایرنا در مورد سیاســت 
خارجی دولت ســیزدهم و نگاه به شرق 
گفت:سیاســت خارجی »نه شــرقی، نه 
غربی«جمهــوری اســالمی بدین معنا 
نیست که ما با  هیچ کدام از این کشورها 
ارتباط نداشته باشیم، ایران برای تامین 
منافع ملــت و بر پایه حفظ اســتقالل و 
عزت ایران اســالمی  با همه کشــورها 
بجز رژیم غاصب صهیونیســتی ارتباط 
سیاسی و اقتصادی دارد. نماینده مردم 
بابلســر گفت: بدعهدی های کشورهای 
غربی نسبت به جمهوری اسالمی و نگاه 
ســلطه طلبی آنها، موجب شد که ایران  
معطل روابط با غرب نماند  و برای توسعه 
روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان 
و بلوک شــرق برنامه ریــزی کند. عضو 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
بیان داشــت: برای تامیــن منافع ملی 
کشــورمان نباید توسعه روابط اقتصادی 
و سیاسی کشــور به یک یا  چند کشور 
خالصه شــود باید نگاهمــان به منطقه  
وکشورهای همسایه باشد زیرا اشتراکات 
فرهنگی  زیادی بین ایران و کشــورهای 
منطقه وجود دارد و بازار اقتصادی خوبی 
برای رونق صادرات و واردات کشــور در 
منطقه وجود دارد. باقرزاده افزود: روسیه 
و کشورهای حوزه اوراسیا استعداد خوبی 
برای مبادالت تجاری ایــران دارند البته  
این بدین معنا نیست که  ما اساساً از غرب 
جدا شویم اگر 1+4 هم در برخورد با ایران 
صادقانه رفتار کند و به منافع ملی و عزت 
ایران توجه کنند با آنها هم روابط خوبی 
خواهیم داشت. وی افزود: مطرح کردن 
این موضوع که ایران فقط با کشــورهای 
حوزه شرق ارتباط دارد و خواهان رابطه 
با کشــورهای غربی نیســت یک مغلطه 
سیاســی اســت، غربگرایان با ارائه این 
تحلیل ها مانع توســعه روابــط ایران با 
کشورهای حوزه شرق شده اند. باقر زاده 
سیاســت های کلی دولت سیزدهم در 
تعامل با همســایگان را مثبــت ارزیابی 
کرد و گفت:دولت ســیزدهم در چشــم 
انداز سیاست خارجی خود  فقط به یک 
منطقه بســنده نکرد و خواهان توســعه 

روابط عزتمندانه  با همه کشورهاست.

شـرایط پر از ابهام عراق پس 
از برگزاری انتخابات

یک کارشـناس مسـائل منطقه با تشریح 
تحوالت عـراق پس از برگـزاری انتخابات 
در این کشور اظهار داشـت: شرایط عراق 
پر از ابهـام اسـت و نمی تـوان پیش بینی 
کرد که چـه اتفاقی مـی افتد امـا علیرغم 
اختالفات، سیاسـتمداران ملی-مذهبی، 
مـردم و مرجعیـت زمانـی کـه الزم بـوده 
مانـع از دخالـت خارجـی هـا شـده انـد. 
حسـن عابدینـی در گفـت وگـو با ایسـنا 
در خصـوص تحـوالت پـس از انتخابـات 
عـراق و فرایندهـای سیاسـی این کشـور 
اظهار داشـت: انتخابـات در عراق بـا اما و 
اگرهـای مختلفی شـکل گرفـت و برگزار 
شـد و نتیجه آن هم آنچه که اتفـاق افتاد 
مـورد توافـق بسـیاری از گـروه هـا نبـود 
بـه گونـه ای کـه برخـی از ایـن گـروه ها 
انتخابـات را توأم با تقلب دانسـته و حاضر 
نشـدند نتایـج آن را بپذیرنـد. وی تصریح 
کرد: پـس از چندین روز، نتایـج انتخابات 
بـه تعویق افتاد تـا زمانی کـه دادگاه عالی 
عراق سـرانجام تصمیـم گرفت تـا نتیجه 
را اعالم کنـد و گـروه های معـارض یا آن 
هایی کـه معتقد بودنـد انتخابات تـوأم با 
اما و اگر برگزار شـده نتیجـه را پذیرفتند، 
صرفا دلیلشـان این بـود که کشـور عراق 
دچـار خـآ سیاسـی نشـود و بـه سـمت 
ناامنـی نـرود. ایـن کارشـناس مسـائل 
منطقه همچنین بیان کـرد: در آن مقطع 
گفتـه شـد کـه پیـش از انتخابـات همـه 
نظامیـان در عـراق مـی تواننـد قبـل از 
برگـزاری انتخابـات رأی خـود را بدهنـد 
ولی علیرغم اینکه حشدالشـعبی بخشـی 
از نیروهـای مسـلح عـراق محسـوب می 
شـوند متأسـفانه ایـن زمینـه برایشـان 
فراهـم نشـد و بسـیاری از نیروهـای 
حشدالشـعبی برای مبارزه با تروریسم در 
مناطق مـرزی و مکان های ناامن مسـتقر 
بودنـد و عمـال نتوانسـتند در انتخابـات 
عراق شـرکت کنند. عابدینی یادآور شـد: 
از سـوی دیگـر اعالم شـد که سـرورهای 
شـمارش نتایج انتخابـات در امـارات قرار 
داشـته و برخی از گـروه ها معتقـد بودند 
کـه زمینـه دسـتکاری فراهـم شـده لـذا 
بـا توجـه بـه اینکـه چندیـن حـوزه بـه 
صورت دسـتی بازشـماری آرا انجام شـد 
ادعـای برخـی از مخالفـان مـورد تأییـد 

قـرار گرفت.

 رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس 
شورای اسالمی گفت: برای استمرار هدف 
انقالب در موضوع زنان بیش از پیش نیازمند 

شفاف سازی راه سوم و الگوی سوم هستیم.
به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در 
مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
نوشت:  » یکی از کلیدواژه های مهم بیانات 
با مردم  انقالب در دیدار  رهبر معظم 
آذربایجان شرقی، استمرار حرکت انقالبی 
است. ایشان فرمودند: »استمرار حرکت 
انقالبی یعنی این که ما هدف های انقالب را 
در نظر داشته باشیم، در مد نظر قرار بدهیم و 
همه  نیازهای امروز و فردا، نیازهای اکنون و 
آینده را که ما را به آن هدف ها می رساند، در 
نظر بگیریم و این نیازها را به هر شکلی که 
می توانیم تأمین کنیم...«  بر همگان روشن 
است که  انقالب اسالمی راه سومی را پیش 
روی زنان قرار داد؛ راهی که ویژگی هایش 
توسط بنیان گذار انقالب اسالمی بازگو شده 
و در ادامه، در بزنگاه های مختلف، رهبر 
انقالب نیز ویژگی های این مسیر را بیان 
داشته اند؛ کرامت و ارزشمندی زن، تأکید بر 
ایفای نقش های مادری و همسری زنان، در 
کنار توجه به اثرگذاری سیاسی و اجتماعی 
ایشان، تالش برای خروج زنان از وضعیت 
شی انگارانه سرمایه داری و مردساالری 
و بازگشت به ارزش های اصیل انسانی و 
اسالمی در روابط میان زن و مرد، به رسمیت 
شناختن شخصیتی مستقل برای زنان 
فارغ از نقش های مختلف آن ها و توجه به 
مسؤولیت زنان در قبال نظام اسالمی، از 
جمله دال های مورد توجه گفتمان انقالب 

اسالمی است که از همان ابتدای انقالب 
تاکنون توسط بنیان گذار انقالب اسالمی و 
رهبر معظم انقالب بر آن ها تأکید شده و در 
طی زمان چهل و اندی سال پس از انقالب 
اسالمی موجب گردیده ظرفیت های زنان 
ایرانی فعال شود و طرحی نو در زندگی 
زن ایرانی انداخته شود.  حال برای استمرار 
هدف انقالب در موضوع زنان بیش از پیش 
نیازمند شفاف سازی راه سوم و الگوی سوم 
هستیم. آیا تاکنون توانسته ایم بر مبنای این 
کلیدواژه ها نیازهای کنونی و آتی را شناسایی 
و تعریف برنامه کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ 
به این سؤال و گفت وگو درباره آن  بیش از 
پیش گویای ابهام های موجود باشد. آن چه 
اتفاق افتاده این است که در طی این سال ها، 
دال های گفتمان انقالب اسالمی توسط 
کارشناسان و متخصصین حوزه زنان، 
پردازش و تبدیل به نظریه ای منسجم به 
عنوان نظریه انقالب اسالمی درباره زن 
نشده است. رفع این خأل در سومین نشست 
اندیشه های راهبردی که در موضوع زن و در 

محضر رهبر انقالب نیز برگزار شد، توسط 
ایشان مورد تأکید قرار گرفت. این فقدان 
نظریه تبعاتی برای جامعه زنان و کنشگران 
این فضا داشته است؛ سیاست زده شدن عرصه 
مسائل زنان، شکاف های متقاطع و متعدد 
خط مشی گذاری و اجرای خط مشی ها، 
بی تصمیمی در برخی چالش های ایجادشده، 
و در یک کالم »عدم شفافیت اهداف انقالب 
اسالمی در عرصه زنان« به سبب این فقدان 
است. به نظر می رسد آنچه در گام دوم و 
در مسیر استمرار حرکت انقالبی در عرصه 
مسائل زنان باید مورد توجه دلسوزان 
و اندیشمندان این عرصه قرار گیرد طرح 
این چالش و گفت وگو درباره آن است؛ 
اندیشمندان عرصه مسائل زنان مبتنی بر 
گفتمان انقالب، دغدغه مندانه درباره این 
چالش به مباحثه بپردازند. از مجرای این 
مباحثات است که می توان امیدوار بود الگوی 
نظریه مدنظر متولد شود؛ الگویی که پیشتر 
مبانی آن در رهنمودها و سخنان رهبران 

انقالب اسالمی آمده است.«

حسین امیرعبداللهیان در ادامه دیدارهای خود 
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و در 
خصوص مسائل مورد اهتمام و عالقه مشترک از 
حمله اوضاع یمن، افغانستان و آخرین تحوالت 
در مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کرد.  به 
گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در این 
دیدار با اشاره به این که گفتگوها و رایزنی های 
منظم میان دو طرف باعث نزدیکی دیدگاه ها 
فغانستان بر  شده است، در خصوص اوضاع ا
استمرار کمک های انسان دوستانه به مردم این 
کشور تاکید کرد و موضوع تشکیل دولت فراگیر 
و مشارکت همه گروه های سیاسی در افغانستان 
را در رفع مسائل و مشکالت این کشور حائز 
اهمیت و بسیار موثر دانست امیرعبداللهیان با 
ابراز تاسف از تداوم ورود موج گسترده آوارگان 
از افغانستان به ایران و مواجه شدن این کشور با 
خطرات ناشی از گسترش پدیده شوم تروریسم، 
آوارگان و تولید و قاچاق مواد مخدر که ثبات 
و امنیت منطقه و جهان را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد، بر ضرورت گسترش و تقویت 
کمک های سازمان ملل و خدمات کمیساریای 
عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به 
کشورهای همسایه افغانستان و در راس آن ایران 
تاکید کرد.  زیر امور خارجه کشورمان همچنین 
در خصوص وضعیت جاری در یمن اظهار داشت: 
موضوع یمن به نقطه بحرانی رسیده و تالش 
برای حل و فصل سیاسی این بحران و جلوگیری 
از تداوم فاجعه انسانی در یمن باید حداکثری 
باشد، بر اهمیت نقش شخص دبیر کل سازمان 
ملل متحد در حل و فصل بحران یمن و پایان 
تجاوز و جنگ در این کشور تاکید کرد.  رئیس 

دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین  در 
خصوص مذاکرات رفع تحریم های ایران در 
وین، با اشاره به جدی و فشرده بودن گفت وگوها  
خاطرنشان کرد: پیشرفت ها در روند مذاکرات 
قابل توجه است، اما هنوز طرف مقابل در برخی 
موضوعات کلیدی باید در تامین حقوق و منافع 
یران باید تصمیمات جدی سیاسی  مشروع ا
اتخاذ نماید و اراده عملی خود را نشان بدهد. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
نیز با ابراز خرسندی از فرصت این دیدار با وزیر 
امور خارجه کشورمان و تبادل نظر و مشورت 
مستقیم خاطر نشان کرد: ما هم فکر می کنیم 
قعا فراگیر باشد و نه  باید دولت افغانستان وا
نمایشی و معتقدیم دولت تک قومی راه حل 
مشکالت در افغانستان نیست. دبی کل سازمان 
ملل متحد تاکید کرد: سازمان ملل متحد با 
اطالع از وضعیت کمک های محدود و پایین 
نهادهای بین المللی  به ایران، بر لزوم افزایش و 
تقویت حمایت ها و کمک های جهانی به ایران 

در خصوص مهاجرین و پناهجویان افغانستانی و 
پیگیری این موضوع تاکید کرد دبیرکل سازمان 
ملل متحد با اشاره به نگرانی های جامعه جهانی 
فغانستان،  از رشد پدیده شوم تروریسم در ا
ز  نسانی ا همچنین دغدغه های رفع مسائل ا
جمله تحقق حق تحصیل و آموزش برای زنان 
و دختران در افغانستان، بر ضرورت حمایت و 
کمک به اقتصاد افغانستان و جلوگیری از بروز 
بحران و فروپاشی اقتصادی در این کشور که 
موجب تبعاتی برای ثبات و امنیت این کشور، 
منطقه و جهان می شود، تاکید کرد. دبیرکل 
سازمان ملل متحد با تایید دیدگاه ها و نگرانی 
های انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران در 
قبال بحران و تداوم جنگ در یمن، خاطر نشان 
کرد: استمرار این فاجعه انسانی واقعا شایسته 
جهان نیست و باید صلح و ثبات به این کشور 
و مردم یمن و منطقه برگردد و همه طرف ها و 
کشورها باید به تحقق راه حل سیاسی در یمن 

کمک کنند.

امیرعبداللهیان:

پیشرفت ها در روند مذاکرات وین قابل توجه است
قاسم پور:

برای استمرار هدف انقالب در موضوع زنان 
نیازمند شفا ف سازی الگوی سوم هستیم

سخنگوی جمعیت آبادگران ایران اسالمی درباره علت بی عملی 
احزاب در فواصل انتخاباتی با بیان اینکه آنها بعد از انتخابات ماموریت 
خود را پایان یافته تلقی می کنند، گفت: کنش های فصلی و موسمی و 
ائتالف های دقیقه  نودی احزاب مردم را نسبت به انتخابات دلزده کرده 
است. به گزارش ایرنا، قاسم محمدی با بیان اینکه احزاب به عنوان 
رکنی از ارکان دموکراسی در سایه قوانین کشور بعد از هر انتخابات 
–چه برنده باشند یا بازنده- باید بتوانند بدنه حزبی خود را بازسازی 
کرده و به فعالیت های تشکل خود جان تازه ای بدهند، اظهار کرد: حزبی 
موفق است که همواره نیروهایش از پایین به سمت باال در حرکت باشند 

و سالها در یک حالت و با یک تیم قدیمی درجا نزند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی افزود: احزاب در فضای بعد 
از هر انتخابات باید نظرات مردم و اصناف مختلف را جمع آوری، بررسی 
و تحلیل داده کنند و برای پیداکردن راه حل، آن مطالبه را در اختیار 
کارگروه ها، کمیته ها و دفاتر تخصصی خود قرار دهند. احزاب بر حسب 
ضروت ها و تقاضاها و نیازهای اجتماعی در چارچوبی که نظام سیاسی، 
قانون اساسی و تکالیف حزبی اجازه می دهند، گام به گام پیش می رود 
و به عنوان واسطه بین مردم و نظام سیاسی عمل می کنند. محمدی با 
اشاره به اینکه کار جدی در ایجاد کمیته های تخصصی در احزاب ایران 
نشده است، بیان کرد: احزاب ما در این حوزه هم ضعف عمده دارند، 
هر از گاهی بر حسب نسیم های موسمی سیاسی، وضعی و آالرم های 
اجتماعی که ناشی از انتخابات است عده ای معطوف به این وضعیت می 
شوند و البته اکثراً قائم به فرد و در قالب جبهه ها، انجمن ها، جمعیت ها 
و ائتالف هایی به سراغ افکار عمومی می روند اما این کنش های فصلی 
و موسمی به حدی تکرار شده که حزب بعد از انتخابات عمال ماموریت 
خود را پایان یافته تلقی می کند و چون برای منتخبان مورد حمایت 
حزب برنده مکانیسم عیارسنجی عملکرد و پاسخگویی وجود ندارد، 
به مرور مردم را دلزده می کنند و این همان آسیب و مرضی است که 

احزاب ما امروز به آن مبتال هستند.

گزارش
ایرنا

آسیب شناسی کارکرد احزاب در 
موسم پساانتخاباتی 

نماینده مردم بابلسر:
ایران معطل غرب نیست

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

علیرضا یوسفی سفیر آکرودیته جمهوری اسالمی ایران در ایسلند  
استوارنامه خود را به گونی یوهانیسون رئیس جمهور ایسلند تسلیم 
کرد. به گزارش ایسنا، سفیر کشورمان در گفت وگو با رییس جمهور 
ایسلند ضمن ابالغ سالم گرم رئیس جمهور اسالمی ایران،  آمادگی 
کشورمان برای توسعه روابط اعالم کرد. در این دیدار دو طرف در 
خصوص ظرفیت های موجود در روابط دو کشور به ویژه در زمینه 
مسایل اقتصادی،  فرهنگی، گردشگری و علمی گفت وگو شد. رییس 
جمهور ایسلند ضمن اشاره به سوابق تاریخی و فرهنگی و موقعیت 
ایران، بر فعال نمودن ظرفیتهای موجود در روابط دو کشور تاکید کرد. 
سفیر کشورمان همچنین در دیدار با مقامات مختلف ایسلندی در 

زمینه راهکاری توسعه روابط دو کشور گفتگو نمود.

دیدار سفیر آکرودیته ایران در ایسلند 
با رئیس جمهور این کشور

مذاکرات وین برای احیای برجام در روزهای اخیر به 
تبادل آخرین پیشنهادها و دیدگاه های طرف های 
مختلف برای عبور از معدود اختالفات باقی مانده 

گذشت.
به نظر می آید پیشرفت در مذاکرات برای رسیدن 
به توافقی مرضی الطرفین به بیش از ۹8 درصد و 
هیات ها به کفایت مذاکرات رسیده اند و توافق در انتظار 

تصمیمات سیاسی در دو سوی میز است.
به گزارش ایسنا، هیات های مذاکره کننده در سطوح 
مختلف سیاسی، حقوقی و فنی در حال بررسی آخرین 
مراحل ترتیبات اجرایی توافقی هستند که بتواند توافق 
به دست آمده در سال 2۰15 را یک بار دیگر به اجرا 
درآورد؛ توافقی که در می 2۰18 با خروج یک جانبه 
آمریکا از آن و اجرا نشدن تعهدات از سوی آمریکا و سه 

کشور اروپایی کان لم یکن باقی ماند.
آنچه در سه ماه گذشته در وین در حال انجام است، 
تالش طرف های باقی مانده در برجام به اضافه هیات 
مذاکره کننده آمریکا برای بازگشت مسالمت آمیز به 
برجام است تا ضمن بازگشت همه طرف ها )ایران و 
1+5( به این توافق با اولویت رفع تحریم های برجامی 
و تحریم های موثر بر آن، برای آنچه در چهار سال 
گذشته پس از خروج آمریکا، چه در رابطه با گسترش 
تحریم ها و فشارهای حداکثری علیه ایران، چه توسعه 
برنامه هسته ای ایران که در واکنش به اقدامات خصمانه 
آمریکا انجام شده است، راه حل و ترتیبی اتخاذ شود. از 
این رو افکار عمومی در ایران باید آگاه باشند، آنچه در 
گام نخست از هر نوع توافقی در وین انتظار می رود، 
از سرگیری اجرای برجام از نقطه ای است که متوقف 

شده است.
آنچه بازگشت ایران به برجام را طی یک سال گذشته 
سخت کرده، تحریم های یک جانبه ای است که در 
دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع شد. این تحریم 
ها به بهانه و عناوین مختلف حقوق بشری، مبارزه با 
تروریسم و فعالیت های نظامی و موشکی ایران در 
حوزه های مختلف نظامی، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی، غذا و دارو، کمک های بشردوستانه 
و غیره وضع شده است، اما نکته قابل توجه این است 
که بسیاری از تحریم هایی که در قالب برجام مشمول 
لغو یا رفع محدودیت شده بود، تحت عنوان های فوق 
مجدد در لیست تحریم قرار گرفته است. به این ترتیب 
حتی اگر همه طرف ها به برجام بازگردند تا وقتی 

تکلیف تحریم هایی که در برجام لغو شده است اما در 
تحریم های حقوق بشری و غیره مجدد در لیست قرار 
گرفته، روشن نشود و آنها نیز رفع نگردد عمال منفعت 
اقتصادی، سیاسی، بانکی و مالی و غیره متوجه ایران 

نمی شود.
تمام تالش هیات های مذاکره کننده ایران در دولت 
حسن روحانی و ابراهیم رییسی این بوده است که تا 
جای ممکن تحریم های بیشتری در این چارچوب رفع 
شود تا منفعت اجرای برجام برای معیشت و اقتصاد 

مردم و کشور بیشتر باشد.
در عین حال، مذاکرات برای بازگشت به برجام عالوه بر 
موضوع تحریم و اقدامات هسته ای، دو موضوع دیگر که 
برای ایران دارای اهمیت و اولویت بود را شامل می شد؛ 
مساله راستی آزمایی از اجرایی شدن تعهدات آمریکا 
و اروپا و دیگری تضمین عدم تکرار آنچه از 2۰18 تا 

کنون این توافق شاهدش بوده است.
منابع نزدیک به هیات مذاکره کننده تاکید دارند که 
ایران توانسته شاخص های مدنظرش برای راستی 
آزمایی را به دست آورد و در رابطه با تضمین تعهد 
آمریکا به تعهداتش در بخش های سیاسی، اقتصادی و 
بین المللی تضمین های قابل توجهی تا کنون به دست 
آمده است و البته تالش برای اخذ تضمین های بیشتر 

تا دقایق پایانی کار ادامه دارد.
این منابع تصریح دارند، زیرساخت های هسته ای که 
در چهار سال گذشته در چارچوب اقدامات کاهشی 
توسعه یافته، در تفاهم جدید برای اجرای برجام حفظ 
شده است و این از اصول اساسی جمهوری اسالمی در 
مذاکرات بوده که به دست آمده است. آنها تاکید دارند 
که با توجه به بدعهدی آمریکا و همراهی سه کشور 

اروپایی با آمریکا، ایران امکان "بازگشت پذیری" سریع 
در فعالیت های هسته ای خود را در مقابل هر گام اشتباه 

یا بدعهدی طرف مقابل حفظ خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در یکی دو روز گذشته برخی منابع 
رسانه ای و سیاسی از احتمال بازگشت هیات ها به 
پایتخت ها برای برخی مشورت ها و اتخاذ تصمیمات 
جدید خبر دادند اما به نظر می آید هیات های مذاکره 
کننده با جدیت و اختیار الزم مذاکرات را تاکنون پیش 
برده اند. با این وجود در صورت نهایی شدن پیش نویس 

توافق، حضور وزیران خارجه طرف های برجامی در وین 
در روزهای آینده محتمل است. 

هر چه به پایان مذاکرات و توافق احتمالی نزدیک می 
شویم، شاهد اقدامات و تحرکات طرف های اروپایی و 
آمریکایی برای تفسیر به رای کردن توافق توسط رسانه 
های شان و برخی مقامات هستیم؛ اقدامی که این 
کشورها در سال 2۰15 نیز با انتشار "فکت شیت" ی 
از توافق انجام دادند. وزارت خارجه آمریکا هنگام توافق 
2۰15، ترجمه ای متناقض با نص و متن صریح برجام 
به افکار عمومی داخلی خود و افکار عمومی بین المللی 
ارایه کرد که موجب تنش هایی با ایران شد. اکنون نیز 

زودتر از آنکه زمان توافق برسد رسانه های اروپایی و 
آمریکایی با هدایت و همراهی مقامات سیاسی این 
کشورها تالش دارند تا با روایت سازی متناقض به نفع 
خود جبهه بندی کنند. اما آنچه از سوی رسانه های 
خارجی در روزهای اخیر تحت عنوان متن پیش نویس 
توافق منتشر شد، در بخش های عمده ای نادرست 

بوده است. 
منابع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران در این رابطه 
خاطرنشان کردند، در گزارش یک خبرگزاری که به این 

مساله پرداخته است، به ویژه در موضوع زمان بندی و 
توالی اقدامات، مطالب نادرست است و نسبتی با واقعیت 
ندارد. در بخش دیگر از جمله آزادسازی دارایی های 
ایران یا رفع تحریم های نفتی مطالب متناقض بیان 

شده است.
با نزدیک شدن به پایان ماه فوریه به نظر می آید همه 
طرف ها به لحاظ کیفی و کمی برای پایان دادن به 
مذاکرات و حصول نتیجه آماده باشند. در هر حال آنچه 
در این مرحله مهم است و همگان به آن اذعان دارند، 
این است که موضوعات باقی مانده روی میز دیگر به 

تصمیمات سیاسی نیاز دارد تا کار کارشناسی.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی واقع در وین نیز روز جمعه در توییتی نوشت: 
مذاکرات وین بر سر برجام می تواند تا پایان ماه جاری 
با موفقیت به اتمام برسد. با توجه به پیشرفت هایی که 
در مذاکرات انجام شده است، اخیرا طرفین مذاکرات 
مطرح کرده اند که این دور ممکن است دور آخر 

مذاکرات وین باشد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
که در مونیخ به سر می برد، در پاسخ به این که چقدر 
لغو تحریم ها را نزدیک می بینید و آیا طرفین به 
توافق می رسند؟ گفته است: بر اساسا آنچه مربوط به 
جمهوری اسالمی ایران است و ابتکارات فعالی که ایران 
روز میز مذاکره قرار داده ما به یک توافق خوب و دست 
یافتنی بسیار نزدیکیم، اما این طرف های غربی هستند 
که باید ابتکار و انعطاف واقعی خود را به تصویر بکشند.

زنگ ها برای از سرگیری اجرای برجام به صدا درآمد
گزارش

ایسنا

سنا
: ای

س
عک

سخنگوی کاخ سفید درباره آخرین روند مذاکرات وین 
گفت، در طول هفته گذشــته پیشرفت قابل توجهی در 
این گفت وگوها حاصل شــده اســت. به گزارش ایسنا، 
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری 
در پاســخ به ســوالی درباره نامه تعدادی از نمایندگان 
جمهوری خواه کنگره به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر اینکه هــر توافق جدیدی با ایــران بدون تائید 
کنگره به سرنوشت توافق هسته ای 2۰15 دچار خواهد 
شــد و اینکه آیا رئیس جمهور قصد پاسخگویی به این 

نامه را دارد؟ گفت که اطالعاتــی در این باره ندارد. بنابر 
گزارش سایت کاخ سفید، جن ســاکی در ادامه از پاسخ 
دقیق به این ســوال طفره رفت و افزود: به طور قطع من 
نمی خواهم درباره اینکه در دولت جمهوری خواه بعدی 
چه اتفاقی خواهد افتاد، پیش بینی انجام دهم اما چیزی 
که مهم است همه، فارغ از وابستگی سیاسی خود به یاد 
داشته باشند این اســت که در طول چهار سال گذشته 
پس از خــروج رئیس جمهور قبلی از توافق هســته ای 
چه اتفاقاتی رخ داد. همه مــا می دانیم چه اتفاقی افتاد، 

ما نظارت کامل خود بر ظرفیت های هســته ای ایران را 
از دست دادیم. آنها در طول این مدت پیشرفت )هسته 
ای( زیادی کردند. وی گفت: اتفاقاتی که ســبب شد ما 
اکنون در این نقطه و موقعیت دشوار برای جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای قرار بگیریم. بنابراین، 
صرف نظر از رویکرد سیاســی، مردم باید این واقعیت را 
در نظر بگیرند.  ســخنگوی کاخ سفید همچنین درباره 
آخرین تحوالت در مذاکــرات رفع تحریم های ایران که 
این روزها در وین، پایتخت اتریش در جریان است، اظهار 

داشت: دور هشتم مذاکرات همچنان ادامه دارد که به نظر 
می آید یک دور طوالنی است. احساس ما این است که در 
طول یک هفته گذشته پیشرفت قابل توجهی حاصل شده 
است و ادامه نیز دارد اما تا زمانی که بر سر همه چیز توافق 
نشود، هیچ توافقی به دســت نخواهد آمد. وی در بخش 
دیگری از اظهارات خود همچون سایر مقامات آمریکایی 
و غرب تالش کرد توپ را به زمین ایران بیندازد و به نتیجه 
رسیدن مذاکرات وین را منوط به تصمیمات ایران بداند. 
جن ساکی افزود: اگر ایران از خود جدیت نشان دهد ما 

می توانیم و باید به یک تفاهم برای بازگشــت متقابل به 
اجرای کامــل برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( در 
روزهای آتی دست یابیم. هر چیزی غیر از این، بازگشت 
به توافق را به میزان زیادی بــه خطر خواهد انداخت. به 
گزارش ایســنا، مقامات آمریکایی و غرب در هفته های 
گذشته تالش کرده اند با طرح این موضوع که فرصت برای 
حصول توافق در وین، اندک و رو به اتمام است فشار را بر 
مذاکره کنندگان ایرانی افزایش دهند تا تهران را مجبور 
به کوتاه آمدن از خواسته های بر حق خود کنند.از سوی 
دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین 
در آخرین ارزیابی خود از روند این گفت وگوها در توئیتر 
نوشت: ما به تکمیل موفقیت آمیز مذاکرات درباره برجام 

نزدیک هستیم.

ارزیابی مثبت سخنگوی کاخ سفید از روند مذاکرات وین
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 راز فال ورق

نویسنده: یوستین گوردر
ترجمه: عباس مخبر

انتشارات: مرکز
راز فال ورق اثر یوستین گوردر، رمانی فلسفی و یکی از شاهکار 

های ناب او محسوب می شود.داستان رمان در مورد پدر و پسری 
– هانس توماس – است که سال ها پیش مادر پسر – ماما 

–  آنها را ترک کرده و دیگر خبری از او ندارند تا یک روز در یک 
مجله ی ُمد، خبری از او پیدا می کنند.

فراخوان هفتمین جشنواره بین المللی 
 COMPOSITION PRIZE آهنگسازی

SEM 2022 منتشر شد.
مهلت: 10 اردیبهشت 1401

 SEM هفتمین دوره مسابقات بین المللی آهنگسازی سمفونیک
توسط Associazione Serenissima از سیسیل )پوردنون، 

 Pizzicato( با همکاری انتشارات پیزیکاتو ورالگ هلوتیا ،)ایتالیا
Verlag Helvetia(، 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.

حشره  خور آبزی مدیترانه ای
مشخصات:جثه اش از موش خانگی کمی کوچک تر است. ولی در 

مقایسه با اغلب حشره خورها جثه نسبتًا بزرگ تری دارد. رنگ نوک دندان ها قرمز متمایل 
به قهوه ای است. در هر طرف فک باال 4 دندان »یک دندانه« دارد. موها مخملی اند، رنگ 
آنها در قسمت پشت تیره و در زیر بدن متفاوت از سفید تا سیاه است. دم نیز دو رنگ 

است. بین پینه ها و پنجه های دست و پا موهای بلندی دارد که به شنا کردن حیوان 
کمک می کند. 

اندازه ها:طول سر و تنه 65 تا 85 میلی متر، دم 44 تا 67 میلی متر، پا 14 تا 18 میلی متر، 
وزن 7/5 تا 16 گرم.زیستگاه:علفزارهای مرطوب مجاور رودخانه ها و جویبارها.

پراکندگی:در ایران تا کنون وجود آن از 16 کیلومتری جنوب شرقی گرگان و چشمه 
شش پیر سیدان در استان فارس گزارش شده است و نیز گزارش های ثبت نشده ای از 

مشاهده آن در اطراف رودخانه های واقع در ارتفاعات جنوب تنکابن وجود دارد.پراکنش 
جهانی:اروپا و غرب آسیا.

 عادات:روز و شب فعال است.به صورت انفرادی زندگی می کند.شناگر ماهری است و 
می تواند در زیر آب راه برود.غذا:از الرو حشرات، کرم ها و آبزیان کوچک تغذیه می کند.

 تولید مثل:در اوایل بهار جفت گیری می کند.دوره آبستنی حدود 24 روز است و چهار تا 
هشت بچه کور و بی مو می زاید. چشم های نوزادان بعد از دو هفته باز می شود. دو تا سه 

بار در سال می زاید. طول عمر حدود دو سال است./گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

مدیرکل صمت استان کرمان گفت: 
33درصد زغال سنگ کشور در استان 

کرمان تولید می شود.
مهدی حسینی نژاد گفت: از دهه40 
فعالیت معادن زغال سنگ شروع شده 
در حالی که فقط نگاه اشتغال به معادن 

داشتیم که نگاه درستی نبود، زیرا از 
فرآوری زغال سنگ غافل شدیم.

او می گوید:در گذشته اشتغال زایی 
در معادن باید با برنامه همراه می شد 
و صنایع جانبی در کنار معادن ایجاد 
می کردیم تا خدمات بهتری ارائه شود، 

متاسفانه خشت اول را کج نهادیم.
به گفته او ، طبق قانون معادن متعلق به 
عموم مردم است در حالی که یک حقوق 
دولتی از معادن اخذ و به خزانه واریز 
می شود که باید دوباره به استان ارجاع 

داده شود.
15سال  داشت:  بیان  نژاد  حسینی 
بایستی  که  کردیم  رصد  را  گذشته 
15درصد سهم واریزی به استان بر 
می گشت در حالی که زیر یک درصد به 
استان برگشته لذا باید تالش شود سهم 

استان محقق شود.
او گفت: در سال آینده 29هزار میلیارد 
تومان را باید به خزانه واریز کنیم که 
بایستی بیش از 5هزار میلیارد تومان را 
در حوزه ساخت کارخانه ها، حفظ محیط 

زیست  کار کنیم.

نتقال خون استان کرمان از  مدیرکل ا
کمبود خون در کرمان خبر داد.

ایرج شکوهی خواستار مراجعه مردم به 
پایگاه های انتقال خون و اهدای گروه های 
خونی مورد نیاز شد و بیان کرد: هم اکنون 
با کمبود جدی در زمینه گروه های خونی 

A و O مواجه هستیم.

او عنوان کرد:به دلیل شیوع کرونا شاهد 
کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون 
هستیم این در حالیست که به دلیل 
وجود بیماران تاالسمی، حوادث و انجام 
عمل های جراحی نیاز به خون در کرمان 

همیشه وجود دارد.
او گفت:تمام پروتکل ها در پایگاه های 

نتقال خون رعایت می شود و از مردم  ا
می خواهیم با خیالی آسوده به این مراکز 

مراجعه و خون اهدا کنند.
او ادامه داد:هم اکنون ذخایر خونی در 
استان به شدت افت کرده است و متأسفانه 
کاهش  نیز  پایگاه ها  به  مردم  مردم 

محسوس دارد.

تزریق واکسن کرونا، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، با شایعاتی روبرو بوده است. مثال برخی می گویند 
واکسن های کووید-19 کارایی سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهند یا باعث نارسایی اندام های بدن می شوند؛ 
نظراتی بدون مبنای علمی که جز هراس عده ای از تزریق واکسن، تاثیر دیگری ندارد. در این اینفوگرافیک که بر 
اساس داده های سازمان جهانی بهداشت تهیه شده، به پنج مورد از شایعه ها درمورد واکسن های کرونا و واقعیت ها 

درباره آن ها اشاره شده است.
گرافیک: پدرام آقایی                منبع داده ها: سازمان جهانی بهداشت

هرس بهاری نخیالت آبادان
نخیالت آبادان در آستانه فرا رسیدن بهار و نزدیکی فصل 

برداشت محصول در حال هرس شدن هستند.   

عکس: میزان

سنا
: ای

بع
من

۳۳درصد زغال سنگ کشور در کرمان تولید می شود

مدیرکل انتقال خون استان کرمان عنوان کرد؛

O و A کمبود خون در کرمان/ نیاز فوری به گروه خونی

با حکم مدیرعامل؛
مدیر جدید روابط عمومی 

شرکت گهرزمین منصوب شد

کمک بیمه ای به زوج های نابارور

خبر

مراسـم معارفه ی مدیـر جدیـد روابط عمومـی و امور بین الملل شـرکت سـنگ آهن 
گهرزمیـن برگـزار و »محمدعلـی سـعادتی پاریزی« به عنـوان مدیـر جدیـد 

روابط عمومـی معرفـی شـد.
 بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن، 
»محمدعلـی سـعادتی پاریزی« که از پرسـنل باسـابقه و بومی شـرکت می باشـد، با 
حکـم مدیرعامل گهرزمیـن به عنـوان مدیر جدیـد روابط عمومـی و امـور بین الملل 

ایـن شـرکت منصوب شـد.
همچنیـن در ایـن مراسـم مدیرعامـل گهرزمیـن از زحمـات و خدمـات ارزنـده ی 
مجتبی صادقیـان، مدیر سـابق روابط عمومـی و امور بین الملل شـرکت سـنگ آهن 

گهرزمیـن قدردانـی کرد.

مدیرکل بیمه سـالمت اسـتان کرمـان از پرداخـت 50 میلیـون کمک بیمـه ای به 
زوج های نابـارور اسـتان خبرداد.

محمـد جعفـری گفـت: در هزینه درمـان نابـاروری بیمه سـالمت بـرای همه زوج 
هایـی که اقـدام مـی کننـد تـا سـقف 50میلیـون تومـان در هر سـال هزینـه می 

کنیـم.
او گفت: کمک هزینه درمان ناباروری تا سه مرحله در سال انجام می شود.

مدیرکل بیمه سـالمت اسـتان کرمان می گوید: در صورتی کـه زوج های متقاضی 
در سـال اول از درمـان خـود نتیجـه نگرفتند بـرای سـال بعد نیـز می تواننـد این 

کمـک هزینه را تـا سـقف 50میلیون تومـان دریافـت کنند.
جعفـری گفت: ایـن کمـک هزینه تا سـن 45سـالگی انجام می شـود که هر سـال 
سـه دوره اقـدام درمان را شـامل می شـود که معمـوال بـه50 میلیون نمی رسـد .

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس نساجی
جنسیت: آقا و خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
تحصیالت مرتبط کارشناسی، کارشناسی ارشد مهندسی 

نساجی
بیمه تامین اجتماعی

متقاضیان واجد شرایط )دارای سابقه کار مرتبط( رزومه خود 
را در قالب PDF به واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره 

موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس   موبایل ۰۹3۰۶41۸7۹۶    
واتساپ ۰۹3۰۶41۸7۹۶

موقعیت شغلی: کارشناس اداری
جنسیت: آقا 

نوع قرارداد: تمام وقت، 
دارای یکسال سابقه کار

شرایط احراز
دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس ترجیحا کامپیوتر

مسلط به برنامه های آفیس
تسهیالت و مزایا

ارزاق
اطالعات تماس
تلفن ۰34332441۹۹
واتساپ ۰۹13۹4۶۰2۰۰
e.sarvestani@digikala.com ایمیل

موقعیت شغلی:تحصیلدار و کارپرداز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار: مهم نیست

شرایط احراز
کامال خوش برخورد و مودب

دارای پشتکار
ظاهری آراسته
حقوق اداره کار

بیمه تامین اجتماعی

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

استخدام پخش الوند کرماناستخدام دیجی کاال یک واحد تولیدی

خبر

مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان از رایگان 
شـدن قبـوض آب، بـرق و گاز مددجویـان تحـت 

حمایـت کمیتـه امـداد خبـر داد.
یـگان  یحیـی صادقـی بـا اشـاره بـه طـرح را
شـدن یـا تخفیـف قبـوض آب، بـرق و گاز ویـژه 
مددجویـان کمیتـه امـداد گفـت: رایـگان شـدن 
ایـن نوع خدمـات بـرای مددجویـان کمیتـه امداد 
و بهزیسـتی بـر اسـاس مصوبـه مجلـس شـورای 
اسـالمی و بـا رعایـت الگـوی مصـرف بـوده کـه 
ابالغیـه آن هـم توسـط دولـت بـه دسـتگاه های و 
شـرکت های اجرایـی مربـوط بـه ایـن خدمـات 

ارسال شـده اسـت.
او ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن مصوبـه مددجویـان 

کمیتـه امـداد می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه 
 http://soha.emdad.ir امداد هوشـمند بـه آدرس
و یـا از طریـق جسـتجوی کلمـه »امداد هوشـمند 
و کارآمـد« در اینترنـت وارد ایـن سـایت شـده و 
ضمـن ثبت نـام در این سـایت کد اشـتراک قبوض 
خـود را وارد و از خدمـات مذکور برخوردار شـوند.

مدیرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان خاطرنشـان 
کـرد: همچنیـن ایـن خانوارهـا می تواننـد کدهای 
اشـتراک قبـوض آب، بـرق و گاز را بـه دفاتـر 
پیشـخوان خدمات دولـت ارائه دهند تا در سـامانه 

سـها ثبت شـود.
گفتنـی اسـت، 121 هـزار و 369 خانـوار تحـت 
حمایـت کمیتـه امداد اسـتان کرمـان قـرار دارند.

رئیـس پـارک ملـی خبـر شهرسـتان بافـت از 
دسـتگیری متخلف زنـده گیـری پرندگان وحشـی 
در مناطـق آزاد پـارک ملـی خبـر شهرسـتان بافت 

خبـر داد.
 علیرضـا تـاج پـور گفت:بـا تـالش مأموریـن یـگان 
حفاظـت محیـط زیسـت پـارک ملی،متخلـف زنده 
گیری پرندگان وحشـی دسـتگیر و یک قطعه کبک 
آمـوزش دیـده موسـوم بـه کبـک خـار، دو قطعـه 
کبـک وحشـی زنـده گیـری شـده،یک قطعـه تیهو 
وحشـی زنده بـه همـراه قفـس چوبـی نگهدارنـده 

پرنـدگان از ایـن متخلـف کشـف و ضبـط شـد.
او گفـت: ماموریـن یـگان حفاظـت پـارک در حین 
گشـت و کنترل مناطـق به یـک دسـتگاه خودروی 

سـواری مشـکوک شـده و پـس از تعقیـب وگشـت 
زنـی، ایـن متخلـف را قبـل از خـروج از منطقـه 

دسـتگیر می کننـد.
به گفتـه او ، پرونـده تخلف این فـرد تنظیـم و برای 

سـیر مراحل قانونـی تحویـل مرجع قضایی شـد.
رئیـس پـارک ملـی خبـر شهرسـتان بافـت ضمـن 
قدردانـی از زحمـات محیـط بانـان پـارک ملـی، 
می گوید: بـه متخلفیـن توصیه می شـود از تخلفات 
ر و صیـد و تهدیـد حیـات وحـش دسـت  شـکا
بردارنـد، چرا کـه در صـورت انجـام ایـن تخلفات، 
با کمـک محیـط بانانـی کـه شـبانه روز در مناطق 
حضـور دارند دسـتگیر و بـه مراجع قضایـی معرفی 

خواهنـد کـرد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان: 
قبوض آب، برق و گاز مددجویان کمیته امداد رایگان شد

 متخلف زنده گیری پرندگان وحشی 
پارک ملی خبر به دام افتاد


