
ارسال لوازم خانگی و اقالم امدادی و 
 حمایتی به سیل زدگان جنوب استان کرمان 
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توزیع مرغ پستی کنسل شد
هزینهپستبهجیبخردهفروشانمیرود

مهلتارسالاثربهجشنوارهمّلی
شعرکوتاه»آن«تمدیدشد

کرمان به عنوان استانی 
امن در بخش راه های 

کشور انتخاب شد
فرماندهی انتظامی استان کرمان با بیان اینکه کرمان 
به عنوان پهناورترین استان کشور،بیشترین راه های 

مواصالتی را دارد گفت: این استان در آخرین سنجش کشوری به عنوان استانی امن  در بخش راه ها 
انتخاب شده است.سردار عبدالرضا ناظری در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کرمان افزود:افتخار داریم در ۴۳ سال پس از پیروزی انقالب اسالمی شرایط راه های این 

استان بسیار تغییر کرده است.

دبیر اجرایی دومین جشنواره مّلی شعر کوتاه»آن«از تمدید مهلت ارسال 
آثار به این جشنواره تا هفتم اسفندماه جاری خبر داد و گفت: تاکنون بیش 

از ۶هزار اثر از سراسر کشور به این جشنواره ارسال شده است.
مجتبی احمدی اظهارکرد:شعرهای کوتاه و ترانک ها چه در ادبیات رسمی و چه در ادب عامه، جایگاه 
مهمی در تاریخ فرهنگی و ادبی ایران دارند و در دوران معاصر نیز،گرایش روزافزون به کوتاه نویسی 

در شعر ما را به تأمل بیشتر در این گونه ادبی وا می دارد.
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بهتعدادینیروسادهونیمهماهرجهتکاردرکارگاه
کابینتودکورسازیباآموزشنیازمندیم.

آب را 
َهدرندهیم

امکانمجددثبتنام
برایجاماندگانکنکور

سند3۷۰هکتارازاراضیبستررودخانههایکرماناخذشدهاست

کرمانبهعنواناستانیامندر
بخشراههایکشورانتخابشد

متقاضیان شرکت در کنکور سراسری 1۴01 
که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشدند 
می توانند در روزهای اول تا چهارم اسفندماه 

1۴00 در آزمون ثبت نام کنند.
همچنین تمام داوطلبانی که در این دوره 
هم ثبت نام کرده اند می توانند در بازه ی 
زمانی اول تا چهارم اسفندماه 1۴00 در 
صورت تمایل نسبت به ویرایش اطالعات 

خود اقدام کنند.
به گزارش فردای کرمان به نقل از مهر 
سراسری، تاکنون یک میلیون و ۴1۶ هزار 
نفر در پنج گروه آزمایشی کنکور سراسری 

1۴01 ثبت نام کرده اند که این آمار نسبت 
به کنکور 1۴00 به میزان ۴ درصد افزایش 
یافته است.آزمون سراسری سال 1۴01 به 
منظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، 
نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوری، مجازی، 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات 
آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و 
همچنین رشته های تحصیلی دانشگاه 
آزاد اسالم در روزهای چهارشنبه 8 تیر، 
پنج شنبه ۹ تیر، جمعه 10 تیر و شنبه 11 

تیر سال 1۴01 برگزار می شود.

مدادی و حمایتی و اهدای 500 سری  قالم ا ارسال ا
لوازم خانگی و هزار راس دام ستاد اجرایی فرمان امام 
 )ره( به سیل زدگان جنوب استان کرمان آغاز شد.

نی  علیدادی سلیما لمسلمین حسن  وا حجت االسالم 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان در این آیین اظهار 
مام )ره(  مام حضرت ا یی فرمان ا داشت: ستاد اجرا
همیشه در بحران ها در کمک به مردم پیشگام بوده و 

جزو اولین ها است.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان 
گفت:اخـذ اسـناد بسـتر رودخانه هـای این اسـتان به 
عنـوان یـک اقـدام پیشـگیرانه در وقـوع تصرفـات در 
ایـن محـدوده بـا همـکاری سـازمان ثبـت اسـناد در 
حـال انجام اسـت و تاکنـون سـند حـدود ۳۷0 هکتار 
از اراضـی بسـتر رودخانه هـای ایـن اسـتان اخذ شـده 

اسـت.
علـی رشـیدی افزود:رفـع تصـرف از بسـتر رودخانه ها 
یکـی از عوامـل پیشـگیرانه در جلوگیـری از وقـوع 
حوادثی نظیر وقوع سـیل در سـال های آینـده خواهد 
بـود کـه 525 هکتـار از بسـتر رودخانه هـای اسـتان 
کرمان طی سـال های گذشـته رفـع تصرف شـده و در 
سـال جاری نیز تاکنون حـدود ۴0 هکتـار رفع تصرف 

انجام شـده اسـت.
او با بیـان اینکه اسـتان کرمـان یکـی از مناطـق ایران 

بـا شـدت سـیل خیـزی بـاال اسـت تصریح کرد:عالوه 
بـر ایـن، تغییر اقلیـم و متفـاوت شـدن مـدل بارش ها 
در سـال های اخیـر ایـن موضـوع را بحرانی تـر کـرده 
بـه طـور مثـال در شهرسـتان های جنوبـی منوجان و 
کهنـوج و قلعـه گنج،جمـع کل بارندگـی سـال جاری 
تاکنـون تقریبـا 2برابـر میانگیـن بارندگـی بلندمدت 
سـاالنه آن شهرسـتان ها بـوده و ایـن موضـوع سـبب 
شـده سـاکنان این مناطق در اثر سـیالب های شـدید 

متحمـل آسـیب های زیـادی شـوند.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان 
ادامـه داد:اغلـب رودخانه های این اسـتان را مسـیل ها 
تشـکیل می دهند کـه در مواقـع بارندگـی آب در آنها 
جریان پیـدا کـرده و بارش های شـدید آنها را مسـتعد 

سـیالبی شـدن می کنـد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه الیروبـی مسـیل ها بـه عنـوان 

یکـی از راهکارهـای اضطراری،سـریع و مهـم بـرای 
کاهش خسـارات مالی و جانی ناشـی از سـیالب است 
اظهار داشت:سـال ۹8 حـدود ۹۶ کیلومتـر و در سـال 
۹۹حـدود 125کیلومتـر و ازابتدای سـال 1۴00بویژه 
پـس از سـیالب های دی مـاه ۷۷کیلومتـر الیروبـی 
رودخانـه توسـط دسـتگاه های اجرایـی و بـا نظـارت 

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان انجام شـده اسـت.
او بیان کرد:تعییـن دقیق حد بسـتر و حریم مسـیل ها 
مانع از تجـاوز سـاکنین منطقه بـه حـدود رودخانه ها 
می شـود که در این راسـتا نیـز شـرکت آب منطقه ای 
اسـتان کرمان از حدود هشـت هزار کیلومتـر رودخانه 
عبـوری از مناطـق مسـکونی و جمعیتی، بـرای حدود 
چهـار هـزار و ۳20 کیلومتـر قـرارداد مطالعـه منعقد 
کرده کـه پیشـرفت مطالعاتـی حـدود 2 هـزار و ۳۳8 

کیلومتر اسـت.

پست از توزیع مرغ کرمان کنار زده شد. سیستمی که آبان ماه برای جلوگیری از خروج مرغ از استان و پایش توزیع 
ارائه شده بود، ناکارا شناخته شد. با حذف این مرحله مرغ مستقیم از کشتارگاه وارد کامیون شده  و بعد تحویل 
خرده فروشان می شود. هزینه 100 تومانی هر کیلو مرغ نیز طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار به جیب خرده فروشان 

می رود. هر چند که به گفته مهرابی،سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان  حتی با احتساب این صد 
تومان نیز سود مرغ فروشان کرمان 5.۷درصد است که ۴.۳درصد با درصد توافقی فاصله دارد. پست از اردیبهشت 
ماه وارد گردانه توزیع مرغ شد تا جلوی خروج مرغ از استان را بگیرد. مرغ تولید کشتارگاه ها فقط از طریق پست 

و با انتقال از طریق کامیون های مجوزدار در اختیار واحدهای عمده و خرده فروشی شناخته شده قرار می گرفت. 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان آبان ماه گفته بود که واحدهای صنفی که 

تا پایان آبان ماه ثبت سامانه جامع تجارت نشوند از فرایند توزیع مرغ حذف می شوند.

فرماندهی انتظامی استان کرمان با بیان اینکه کرمان به عنوان پهناورترین استان 
کشور،بیشترین راه های مواصالتی را دارد گفت: این استان در آخرین سنجش کشوری 
به عنوان استانی امن  در بخش راه ها انتخاب شده است.سردار عبدالرضا ناظری در آیین 
تکریم و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمان افزود:افتخار داریم در 
۴۳ سال پس از پیروزی انقالب اسالمی شرایط راه های این استان بسیار تغییر کرده 
است.او اظهار داشت:اما همچنان توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به راه های کرمان 
و مجموعه راهداری ضروری است، زیرا این استان امروز میزبان زائران سردار دلها و 
اردوهای راهیان نور است.فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: در سالگرد شهادت 
سردار دلها روزانه شاهد حضور بیش از 25 هزار زائر در کرمان بودیم لذا محورهای 
ایمنی می خواهیم و نباید زائران دچار حادثه شوند و در این زمینه ایمنی بخشی 

محورها و توسعه مسیرهای امن برای مردم بسیار ضروری خواهد بود.
ایمنیراههایکرمانراارتقادهیم

او اضافه کرد:سه عامل اصلی از جمله عوامل انسانی،جاده و وسایل نقلیه در حوادث اثر 
گذارند و عامل انسانی بیشترین دلیل تصادفات رانندگی در استان کرمان گزارش شده 
است.سردار ناظری یادآور شد:راهها باید آنقدر ایمن باشند که اگر راننده ای در حین 
رانندگی دچار خواب آلودگی شد مجازاتش مرگ نباشد لذا باید راهها و وسایل نقلیه 

ایمنی داشته باشند که دیگر شاهد حادثه ای نباشیم.
او گفت:مجاهدان عرصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان را به صورت 
شبانه روزی در حوزه پیشگیری می بینیم، فعالیت راهداری آزادسازی و ایمنی مسیرها 
بسیار ارزشمند است اما در آمار حوادث هیچگاه اعالم نمی کنیم که چند نفر کشته 
نشدند و زنده ماندند زیرا این آمار قابل ارزیابی نیست.سردار ناظری تصریح کرد:شرایط 
وضعیت و عوامل روحی راننده نیز در حوادث کرمان بسیار اثرگذار است لذا باید ایمنی 
راهها را ارتقا دهیم که این امر در زمان مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای 

این استان به خوبی انجام شده و خدمات راهداری بر کسی پوشیده نیست.
کاهشتلفاتجادهایطیسهسالمتوالیدرکرمان

مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان نیز گفت:با توجه سازمان 
راهداری و استانداری کرمان، بیشترین پروژه های ملی در این استان تعریف شده و سه 
سال متوالی کاهش تلفات جاده ای را در کرمان داشتیم.سیدعلی حاج سیدعلیخانی 
افزود:اعتبارات مصوب امسال راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمان بیش از هزار 
میلیارد تومان است که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان خدمات 
مناسبی در راه ها ارائه شد.او عنوان کرد: ۳۷ میلیون تن بار طی سال گذشته حمل 
و در این زمینه رتبه سوم کشور را کسب کردیم و خدمات حوزه مسافر این اداره کل 

در سفرهای اربعین و مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جای قدردانی دارد.

آگهی مناقصـه 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 130 /الف/11- 1۴00 م ، موضوع : انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر، 

نگهداری ، ترمیم و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان منوجان ،قلع گنج ، رودبار جنوب را با برآورد : 98،3۴۴،153،902ریال و مبلغ تضمین 
فرایند ارجاع کار  : 000 ، 208 ، 917 ، ۴ ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر  و به شماره 20000059۶3000190 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . لذا از کلیه شرکتهای که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از ادراه تعاون 

کار و رفاه اجتماعی میباشند ، دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبه مورخ  1۴00/12/07 به سامانه ستاد مراجعه نمایند .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 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 امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir  موجود میباشد. 

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ : 1۴00/12/01 میباشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19 روز سه شنبه مورخ : 1۴00/12/17

تاریخ تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه شرکت ساعت 1۴ روز سه شنبه مورخ : 1۴00/12/17
زمان بازگشایی پاکتها 11:30 صبح روز چهار شنبه مورخ : 1۴00/12/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان – بلوار 22 بهمن – شرکت آب و فاضالب استان کرمان – دفتر قراردادها و تلفن 03۴33222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-۴193۴
دفتر ثبت نام : 889۶9738 و 851937۶8 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ۱3۰ /الف /۱۱- ۱۴۰۰ م ول
ت ا

نوب

حاج انوشیروان امیرتیموری 
 و حاج مجید امیرتیموری

ــر و تأســف درگذشــت حمــزه اميــر تيمــوري را تســلیت و تعزیــت  ــا نهایــت تأث ب
ــات و  ــو درج ــه عل ــرای آن مرحوم ــی ب ــارک و تعال ــد تب ــوده و از خداون ــرض نم ع
 رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و بردبــاری مســئلت داریــم.

علی امیرتیموری  - آرش امیرتیموری

حاج انوشیروان امیرتیموری 
 و مجید امیرتیموری

مصیبت وارده درگذشت  حاج حمزه امیر تیموری را 
خدمت شما و خانواده محترمه و کلیه وابستگان محترم 
تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک دانسته و 
برای آن سعید فقید غفران الهی و برای شما بزرگواران و خاندان 
 محترم و کلیه اقوام و وابستگان صبر جمیل مسئلت دارم.

 روحش شاد و یادش گرامی

روح اهلل خدیشی 
 مدیرمسئول روزنامه کاغذ وطن

متقاضیان شرکت در کنکور سراسری 1۴01 که 
در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشدند می توانند 
در روزهای اول تا چهارم اسفندماه 1۴00 در 

آزمون ثبت نام کنند.

باشنا نماینده وزیر کشور به همراه مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری، فرماندار جیرفت،رییس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب و معاونان شرکت آب 
منطقه ای و منابع طبیعی جنوب  کرمان صبح اول 

اسفند از این سیل بند بازدید کردند.

مدیرعامل اتحادیه 
گفت:  سبک  دام 

تناسب بین قیمت گوشت و دام زنده وجود ندارد 
و وقتی قیمت دام ۴ هزار تومان گران می شود 
قیمت گوشت در بازار ۴0 هزار تومان افزایش نرخ 
را تجربه می کند. بازار گوشت مناسبات خاص 
خود را دارد و از قیمت دام زنده چندان تاثیر 
نمی پذیرد.افشین صدر دادرس در گفت وگو با 
ایلنا، با اشاره به دلیل متوقف شدن صادرات دام، 
گفت: باال رفتن قیمت گوشت در بازار داخلی 
باعث شد که روند صادرات دام متوقف شود تا 

بتوانند قیمت آن را در بازار داخلی تنظیم کنند.
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ارساللوازمخانگیواقالم
امدادیوحمایتیبهسیلزدگان

جنوباستانکرمان 
ارسال اقالم امدادی و حمایتی و اهدای 500 سری لوازم خانگی و هزار 
راس دام ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( به سیل زدگان جنوب استان 

کرمان آغاز شد.
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه 
در استان کرمان در این آیین اظهار داشــت: ستاد اجرایی فرمان امام 
حضرت امام )ره( همیشه در بحران ها در کمک به مردم پیشگام بوده 

و جزو اولین ها است.
او با بیان اینکه بودن در کنار مردم در زمان بحران از درد مردم می کاهد 
افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نشان داده که به خوبی در 

بحران کنار مردم بوده است.
امام جمعه کرمان گفت: امیدواریم که این خدمات خیرخواهانه به مردم 
مورد رضایت الهی قرار گرفته و شاهد درد و رنج مردم خسارت دیده به ویژه 

در مناطق محروم نباشیم
 مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان کرمان در این آیین 
اظهار داشت: بعد از سیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای کمک 

به سیل زدگان برگزاری دو رزمایش را در دستور کار قرار داد.
محمدعلی روح اللهی با اشــاره به تهیه لوازم خانگی که بر اثر ســیل 
تخریب شده بود گفت:هزار شغل در شهرستان های جنوبی استان برای 
سیل زدگانی که شــغل خود را بر اثر سیل از دست دادند، توسط ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ایجاد می شود.

کسبهشترتبهبرترکشوری
کانونفرهنگیهنریمساجد

کرماندررویدادملیفهما
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان 
گفت:این کانون ها در کرمان با همت و کوشش توانستند در رویداد ملی 

فهما )فرهنگ،هنر مساجد ایران(صاحب هشت رتبه برتر کشوری شوند.
حجت االسالم مصطفی گرجی با اشاره به کسب هشت رتبه کشوری 
توسط کانون های فرهنگی استان کرمان در فهمای سال جاری افزود:کانون 
فرهنگی هنری حضرت ولیعصر)عج(روستای قاسم آباد رفسنجان در 
رواق ترنج، کانون فرهنگی هنری فاطمه المرضیه )س(روستای برج معاذ 
شهرستان فهرج در رواق کارآفرینی،کانون های فرهنگی هنری شهید 
محمد حسین زاده جعفری شهرستان انار در رواق نور،کانون فرهنگی 
هنری الجواد)ع(کرمان در رواق دانش به عنوان شایسته تقدیر در کشور 
انتخاب شدند.او با اشاره به اینکه کانون فرهنگی هنری الزهرا)س(مسجد 
الزهرا)س(رفسنجان به عنوان “شایسته تقدیر ویژه” در رواق کتاب انتخاب 
شدند،اظهار داشت:همچنین کانون فرهنگی هنری حضرت ولی عصر)عج(

مسجد جامع روستای رحیم آباد کرمان به عنوان شایسته تقدیر در رواق 
کتاب شناخته شدند.مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان 
کرمان با بیان اینکه شهرستان فهرج در رویداد فهما خوش درخشید، 
خاطرنشان کرد:کانون فرهنگی هنری فاطمه المرضیه شهرستان فهرج 
در بخش رابط برتر کانون به عنوان شایسته تقدیر انتخاب و همچنین این 
شهرستان به عنوان شهرستان شایسته تقدیر ویژه نیز انتخاب شد.او با اشاره 
روند فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان و رویداد 
فهما افزود:فلسفه شکل گیری این کانون ها احیای کارکردهای مختلف 
مساجد است و مخاطب ما نیز کودک و نوجوان با رویکرد جذب قشر 
خاکستری است.او بیان داشت:با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در جهان 
امروز،شاهد تغییر ذائقه ها و گرایش افراد به سمت و سوی فضای مجازی 
هستیم و از طرف دیگر برای ارتباط گیری و رفع صحیح نیاز نسل جوان باید 
از طریق شناخت ذائقه ها آنها دست به فعالیت زد لذا بر همین اساس طی 
چند سال اخیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد فعالیت های محتوایی 
خود را در بستر فضای مجازی آغاز کرده است. مدیر ستاد هماهنگی کانون 
های مساجد استان کرمان با اشاره به فرایند فعالیت کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد، اظهار داشت:به ازای ثبت هر فعالیت در سامانه به کانون 
امتیاز داده می شود و در مجموع در یک تاریخ مشخص، مجموع امتیاز 
کانونها محاسبه و اعتبار الزم به حساب آنها واریز می شود که در واقع شاهد 
یک رقابت سالم و انگیزشی میان کانون های فرهنگی و هنری هستیم که 

موجب پویاتر شدن کانون و مسجد می شود.

مجموعه گردشگری هتل پالس شهرستان رابر 
امروز )یکشنبه( با حضور استاندار کرمان افتتاح 

شد.
مجموعه گردشگری هتل پالس رابر با الهام از سیاه چادرهای 
عشایری در جوار روستای چشمه عروس از توابع این شهرستان 

به بهره برداری رسید.
استاندار کرمان در آیین افتتاحیه این طرح گردشگری گفت:مردم 
و عشایر شهرستان رابر از افراد موثر در حوزه جنگ و ایثار بوده و در 
پیروزی انقالب اسالمی از خود پایمردی های زیادی نشان داده 
اند.علی زینی وند افزود:حتی قبل از شهادت سردار سپهبد شهید 
سلیمانی این منطقه مورد توجه مقام معظم رهبری بود و سردار 
دل ها پایه گذار امنیت در جنوب شرق کشور،جلوگیری از ترانزیت 

مواد مخدر و مبارزه با گروه های تروریستی بود.
او تاکید کرد:این منطقه در نظر مردم دنیا بسیار برجسته است و 
باید در تراز آن زیرساخت ها نیز پیشرفت کند و گردشگری یکی 

از مولفه های مهم آن است.
استاندار کرمان بیان کرد:گردشگری مقاومت در سال های آینده 
مورد توجه قرار گیرد و باید در ساخت و سازها و پذیرایی به سمت 
بومی سازی برویم.او تصریح کرد:هنر دولت این است که بنگاه 
داری کند و زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم کنیم و در رفع 
موانع  تولید دستگاه های دولتی تسهیلگر زیاد نیستند و مدیران 

باید ذهن تسهیلگر داشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان نیز در آیین افتتاح مجموعه گردشگری هتل پالس رابر 
گفت:عملیات اجرایی این مجموعه از سال ۹8 آغاز شده و فاز اول 

آن امروز آغاز بکار می کند.
فریدون فعالی افزود:کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این 
مجموعه ۶۷ میلیارد تومان است که در فاز اول برای ساخت 11 
سوئیت در 2 هکتار 15 میلیارد تومان هزینه شده و برای 20 نفر 

اشتغالزایی ایجاد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
بیان کرد: 11۷ پروژه گردشگری در این استان با بالغ بر چهار هزار 
و ۷00 میلیارد تومان اعتبار در دست اجراست که به طور متوسط 
پیشرفت فیزیکی ۴2 درصد دارند و در شهرستان رابر 11 پروژه با 

۶8 درصد پیشرفت متوسط در حال انجام است.

جهاد  مدیریت  ر  زا با تنظیم  مسئول 
کشاورزی زرند گفت: در یک ماه گذشته، 
25 واحد نانوایی متخلف در زرند به تعزیرات 

حکومتی معرفی شدند.
جعفری گفت: طرح ویژه نظارت بر نانوایی ها در زرند به 
شدت افزایش یافته و بازرسان بر رعایت بهداشت فردی 
و محیط، کیفیت، وزن و رعایت نرخ های مصوب از سوی 

متصدیان نانوایی ها نظارت می کنند.
او به برخورد قانونی با نانوایان متخلف در شهرستان زرند 
پرداخت و گفت: سالمت آرد و نان خط قرمز است و با 
سوداگران و متخلفان این حوزه برخورد قانونی می شود.

مسئول تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی زرند می 
گوید:روز شنبه ۳0 بهمن از 1۴ واحد نانوایی در بخش 
مرکزی و یزدان آباد بازرسی به عمل آمد و ۳ واحد نانوایی 
متخلف در یزدان آباد، فتح آباد و روح آباد به جرم تعطیلی 
خودسرانه، رعایت نکردن بهداشت و عرضه خارج از شبکه 
پس از تکمیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
به گفته او در یک ماه گذشته ۷0 واحد نانوایی در زرند 
مورد بازرسی قرار گرفت که 25 واحد نانوایی متخلف به 

تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
جعفری از شهروندان خواست: تخلفات حوزه صنفی به 
ویژه نانوایی ها را به سامانه 12۴ یا به شماره ۳۳۴۳۷2۷2 

اطالع دهند.

مجموعهگردشگریهتلپالس
رابرافتتاحشد

معرفی2۵نانواییمتخلف
درزرندبهتعزیرات

خبر

خبر

خبرخبرخبر

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع و 
مصارف  دولت باهم تناسب ندارد همانند سال 
گذشته دولت، از مقام معظم رهبری درخواست 
کردیم تا  اجازه  دهد که 20 درصد سهم صندوق 
توسعه ملی را  برای بودجه استقراض کنیم، 
اما تاکنون این اذن داده نشده است.به گزارش 
ایرنا،»حمید پورمحمدی« در نشست علنی 
روز گذشته-)یکشنبه 1 اسفند ماه(- مجلس 
شورای اسالمی در اولین جلسه بررسی الیحه 
بودجه 1۴01 کل کشور در جریان بررسی بندی 
از الیحه بودجه در خصوص سهم صندوق توسعه 
از درآمدهای نفتی گفت: طبق قانون برنامه ششم 
توسعه سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده 
باید ۴0 درصد باشد، اما منابع و مصارف  دولت با 
هم تناسب نداشتند همانند سال گذشته دولت، 
از مقام معظم رهبری درخواست کردیم  تا  اجازه  
دهد که 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی 
را  برای بودجه استقراض کنیم  و این الیحه هم 
بر همین اساس در مجلس ارائه شد، اما تاکنون 
این اذن داده نشده است.معاون سازمان برنامه و 
بودجه گفت: بنابراین در کمیسیون تلفیق باید 
راهی برای این موضوع  پیدا می کردیم دو راه 
متصور بود یا اینکه هزینه ها را کم کنیم  و یا اینکه 
درآمد ها را بیشتر کنیم  وقتی سراغ هزینه ها 
رفتیم تنها  راه متصور کاهش بودجه عمرانی یا 
تولید  بود که همه  به این جمع بندی رسیدیم که 
در شرایط رکود این کار ممکن نیست نمی شود 
پس به سمت درآمدها رفتیم.پورمحمدی اضافه 
کرد: در بحث درآمدها سه محل وجود داشت  
افزایش  مالیات، که برخی گفتند ورود نکنید 
که تولید در کشور آسیب می بیند   بایستی 
فروش اوراق را تا 1۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش 
می دادیم که با  این موضوع  هم موافقت نشد.وی 
افزود: تنها راهی که وجود داشت این است که  
از شرکت نفت درخواست می کنیم که میزان 

صادرات نفت را افزایش دهد .

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: تناسب بین 
قیمت گوشت و دام زنده وجود ندارد و وقتی 
قیمت دام ۴ هزار تومان گران می شود قیمت 
گوشت در بازار ۴0 هزار تومان افزایش نرخ را 
تجربه می کند. بازار گوشت مناسبات خاص خود 
را دارد و از قیمت دام زنده چندان تاثیر نمی پذیرد.

افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
دلیل متوقف شدن صادرات دام، گفت: باال رفتن 
قیمت گوشت در بازار داخلی باعث شد که روند 
صادرات دام متوقف شود تا بتوانند قیمت آن را 
در بازار داخلی تنظیم کنند.وی بابیان اینکه بین 
افزایش قیمت دام زنده و قیمت گوشت تناسب 
وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت گوشت ناشی 
از عوامل بازار گوشت است و در این بازار مافیای 
گوشت قیمت نهایی را مشخص می کنند و 
ارتباطی با بازار دام زنده ندارد. قیمت دام زنده 
حدود ۴ تا 5 هزار تومان باال رفت این در حالیست 
که قیمت گوشت حدود ۳0 تا ۴0 هزار تومان 
افزایش قیمت پیدا کرد.این فعال اقتصادی با اشاره 
به نبود نظارت نهادهای دولتی بر بازار گوشت، 
گفت: دولت بیشترین فشار خود را بر تولید و 
دامداران وارد و صادرات دامی که در دست دامدار 
مانده بود را متوقف کرد و این چنین تراکم دام در 
داخل کشور را افزایش داد.وی در ادامه تصریح 
کرد: شرکت پشتیبانی امور دام وعده داده است 
که ضرر و زیان دامداران را متقبل می شود که 
امیدواریم این وعده عملی شود. اما توقف صادرات 
یک بعد خارجی نیز دارد صادرکنندگان با طرف 
خارجی قرارداد بسته اند و این مسئله در معامالت 
آینده شرکت های خارجی به خصوص کشورهای 

حوزه خلیج فارس تاثیرخواهد گذاشت.

مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به این که سود 
سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۹۹ تا پایان سال به حساب 
مشموالن واریز می شود، گفت: سود پارسال سهام عدالت هم به همراه سود 
جدید تا پایان سال واریز خواهد شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی  تسنیم، 
محمدجواد فرهانیان گفت:  برای دارندگان پرتفوی سهام عدالت به مبلغ 
اسمی 5۳2 هزار تومان حدود 550 هزار تومان سود سهام عدالت مربوط 
به عملکرد سال ۹۹ امسال قبل از پایان سال واریز می شود.مدیر برنامه ریزی 
شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: برای کسانی که سهام عدالت به مبلغ 
اسمی یک میلیون تومانی دارند، تقریبا دو برابر این رقم واریز می شود و 
هیچ تفاوتی در انتخاب روش مدیریت مستقیم یا مدیریت غیرمستقیم 
در سهام عدالت وجود ندارد.وی اضافه کرد: برخی از افراد که درصدی از 
سهام عدالت خود را به فروش رسانده اند، به همان نسبت سود آنها کاهش 
پیدا می کند و سود سهام به دارندگان جدید سهام عدالت واریز می شود.
فرهانیان ادامه داد: عده ای از افراد سال گذشته که سود سهام مربوط به 
عملکرد سال ۹8 در دو مرحله اسفند ۹۹ و تیر ماه 1۴00 واریز شد، برخی 
از افراد شماره شبا حساب آنها دارای مشکل بود، مثالً حساب آنها راکد 
بوده یا حساب دو امضایی بوده و یا مشکالت دیگری داشتند که سود آنها 
به شرکت سپرده گذاری برگشت خورد و اگر امسال این افراد شماره شبای 
حساب فعال بانکی خود را در سامانه سهام عدالت یا سامانه سجام اعالم 
کنند، امسال هم همزمان با سود سهام سال ۹۹ سودهای سال های قبل را 
هم دریافت خواهند کرد.مدیر برنامه ریزی سمات در مورد اینکه آیا امکان 
اصالح شماره حساب وجود دارد گفت: امکان اصالح شماره حساب جدید 
متعلق به فرد وجود دارد، همچنین سامانه 15۶۹ شرکت سپرده گذاری 
مرکزی پاسخگوی سهامداران عدالت است بنابراین کسانی که می خواهند، 
به اصالح شماره حساب خود اقدام کنند از طریق سامانه سهام عدالت یا 

سامانه سجام اقدام کنند.

پرداختسودپارسالوامسال
سهامعدالتتاپایانسال

ناترازیدرمنابعومصارفوبودجه1۴۰1
درخواست2۰درصد

ازسهمصندوقتوسعه
برایترازکردنبودجه

مدیرعاملاتحادیهدامسبک:
قیمتگوشترامافیا

تعیینمیکند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری احتمال به تعویق افتادن آزمون دکتری 
تخصصی )PHD( دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال 1۴01 را 
رد کرد و گفت: این آزمون در موعد مقرر روز جمعه ششم اسفندماه جاری 
برگزار می شود.به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، محمدعلی زلفی 
گل روز یکشنبه در حاشیه نشست معاونان پژوهشی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی در جمع خبرنگاران افزود: با تعویق آزمون دوره دکتری، کل 
نظام علمی آموزشی کشور دچار مشکل می شود.وی ادامه داد: امیدواریم با 
فروکش کردن شدت همه گیری کرونا شاهد از سرگیری آموزش حضوری 
در دانشگاه ها باشیم، اما اگر آزمون دکتری به تعویق بیفتد، باردیگر انسجام 

آموزشی در نظام آموزش عالی به هم می خورد.
وزیر علوم در ادامه گفت: با توجه به اهدافی که برای توسعه فناوری و شرکت 
های فناور داریم در پی این هستیم که نظام ملی نوآوری را کامل و حلقه 

های مفقوده آن را ایجاد کنیم.

وزیرعلوم:آزموندکتری
بهتعویقنمیافتد

کاغذ اقتصادی

   

ده ها روستا در شهرستان ریگان بر اثر بی توجهی 
برای تثبیت شن های روان و توسعه بیابان ها در حال 

دفن شدن زیر خروارها خاک هستند.
چند سال قبل بود که برنامه های ترسیب کربن با 
هدف توسعه یکپارچه و مشارکت افراد بومی و محلی 
در پایداری معیشتی روستاییان در شهرستان های 
کویری کرمان از جمله ریگان در دستور کار قرار 
داشت و موجب کشت جنگل های مصنوعی در 
بیابان های اطراف مناطق مسکونی در ریگان و مهار 

کانون های شن های روان شد.
اما به مرور این طرح ها کم رنگ شد و کشت و توسعه 
جنگل های کهور که عامل اصلی تثبیت بیابان ها 
بود به فراموشی سپرده شد و مالچ پاشی جای آن 

را گرفت.
درختانیکهدرعملکویرخشکمیشوند

از سوی دیگر عدم تأمین اعتبار و محدودیت اجرای 
مالچ پاشی و تعارضاتی که با مسائل زیست محیطی 
داشت هیچ گاه جایگزین مناسبی برای کشت 

جنگل های دست کاشت نبود.
این در حالی است که به دلیل خشکسالی جنگل های 
کاشته شده در سال های گذشته نیز با مخاطرات 
جدی مواجه شد و حتی جنگل های طبیعی درختان 
عمانی نیز در مناطق کم ارتفاع ریگان به دلیل بی 

آبی در حال خشک شدن هستند.
مداخالت انسانی، چرای دام و آتش سوزی نیز از 

تهدیدهای دیگر این جنگل ها محسوب می شدند و 
در نهایت به دلیل سد سازی در باال دست و کاهش 
رطوبت در منطقه توسعه بیابان ها در شرق کرمان 

شدت گرفت.
متأسفانه به دلیل اینکه در ابتدای بروز پدیده 
ریزگردها خشک شدن جازموریان را عامل 
اصلی بروز ریزگردها و طوفان شن در ریگان 
می دانستند عامل اصلی بروز مشکل یعنی کویر 
لوت و طرح های تثبیت شن های روان کویر 

فراموش شد.
حاال تعداد قطعی روستاهایی که به صورت کلی 
زیر شن های منطقه مدفون شده اند و دیگر نشانی 
از دیوارها و نخلستان ها نیست به ۱۷ مورد رسیده 

است.
فرماندار ریگان نیز تاکید کرد که هر روز مخاطرات 
ناشی از طوفان ها و گسترش بیابان ها افزایش می یابد 
و روستاهای بیشتری در خطر خالی شدن از سکنه 

قرار می گیرند.
امین باقری گفت: این در حالیست که بسیاری از 
این روستاها در عمق کویر قرار گرفته اند و از نظر 
اقتصادی و امنیتی وجود این روستاها اهمیت بسیار 

زیادی دارد.
او تصریح کرد: بیابان زایی در ریگان هیچ ارتباطی 
با جازموریان ندارد و این کد غلطی است که داده 
می شود و اگر اعتباری وجود دارد باید به شهرستان 
ریگان اختصاص یابد تا بتوانیم جلوی گسترش 

بیابان را بگیریم.

شنهایروانخانههایمردم
رافراگرفتهاست

او گفت: در بسیاری از روستاها شن های روان بعد از 
هر طوفان خانه ها، معابر و نخلستان ها را فرا می گیرد 
و مردم با کامیون این شن ها را از روستاها خالی 
می کنند.فرماندار ریگان افزود: هر سال وضعیت 
طوفان های شن بدتر می شود و بر تعداد روزهایی 
که درگیر طوفان شن می شویم افزوده می شود، 
بسیاری از جوانان این روستاها را ترک و مهاجرت 
کرده اند و باید هر چه زودتر فکری اساسی برای 
مقابله با توسعه بیابان در شرق کرمان و به خصوص 

ریگان اندیشیده شود.
مردمبیشازنیمیازسال

باطوفانشنمواجههستند
او گفت: مردم ریگان بیش از نیمی از سال زیر طوفان 
شن هستند و این مساله موجب بروز مشکالت زیادی 
شده است، حل این مشکل نیاز به اعتبار ملی دارد تا 

بتوانیم محرومیت این منطقه را رفع کنیم.
او برخی از روستاهای ریگان را دارای ضریب باالی 
محرومیت دانست و گفت: این محرومیت نیاز به 
توجه ویژه دارد تا بتوانیم امکانات مناسبی را برای 

مردم مهیا کنیم.
محمد یکی از ساکنان روستای رستم آباد چاه ملک 
است که می گوید: مردم برای اینکه شن های روان 
وارد روستا نشود مقابل بیابان دیوار بلندی احداث 
کرده اند که تا نیمه این دیوارها مملو از شن شده و به 

زودی بیابان از این دیوار هم عبور می کند.

او می گوید: کوچه های روستا تا یک متر مملو از شن 
شده اند و خودمان باید برای خالی کردن روستا از شن 
کامیون اجاره کنیم، نخلستان ها و خانه هایمان هم 

مملو از شن شده است.
او می افزاید: بسیاری از جوانان از روستا رفته اند و 
زمین های کشاورزی در حال خشک شدن هستند 
و تعدادی پیرمرد که جایی برای رفتن ندارند در 

روستا مانده اند.
ازرئیسجمهوردعوتمیکنیمبهروستای

رستمآبادچاهملکسفرکند
او گفت: اکثر روستاهای اطراف همین وضعیت را 
دارند و دامداری و کشاورزی مردم در حال نابودی 
است و برای رفع این مشکل از رئیس جهور کمک 

می خواهیم.
این روستایی از رئیس جمهور دعوت کرد در سفرش 
به استان کرمان از روستای رستم آباد چاه ملک 
بازدید کند و از نزدیک وضعیت مردم را مشاهده 

کند.
یکی دیگر از اهالی این روستا گفت: بعد از هر بار 
طوفان شن مردم روستا باید بیل به دست از زیر 
شن های روان قنات را پیدا کنند تا شن ها قنات 
را مدفون نکنند، از مسئوالن می خواهیم مشکل 
روستاهای ریگان را پیگیری کنند ما در اینجا باید 
هم با شن ها روان بجنگیم هم بی آبی و هم مشکالت 
اقتصادی.ابراهیم می گوید: هر زمان از مسئوالن 
سوال می کنیم می گویند که اعتبار نداریم آخر چرا 
پروژه های آن چنانی در مناطق دیگر اجرا می شود اما 
برای یک روستا مشکالت اساسی پیگیری نمی شود.

او ادامه داد: حیات خانه ها و حتی اتاق های خانه ها 
مملو از شن شده است و در برخی از خانه های 
پنجره های اتاق ها با حیاط خانه هم سطح شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 
نیز اظهارداشت: در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات 
بودجه ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای مالچ پاشی 

مختص شرق کرمان در نظر گرفته شده است.
علی رجبی زاده افزود: تا امروز اعتبار الزم برای 
حمل مالچ از پاالیشگاه به ریگان و اجرای عملیات 
اختصاص نیافته است و در این زمینه پیگیری های 

مستمری هم انجام شده است.
او افزود: به سرعت در حال از دست دادن زمان 
هستیم و روستاهای منطقه در حال شن گرفتگی 
گسترده هستند و باید هر چه زودتر عملیات مالچ 

پاشی انجام شود.
هر چند بارها رسانه ها و مردم ریگان از مشکالت 
گاه بسیار عجیبشان از هجوم شن های روان به 
ریگان سخن گفته اند اما هنوز هیچ اقدامی برای 
کنترل شن های روان و ریزگردها در کرمان انجام 

نشده است.

مهر 

گزارش

فرماندارریگاننیزتاکیدکردکههر
روزمخاطراتناشیازطوفانهاو
گسترشبیابانهاافزایشمییابدو
روستاهایبیشتریدرخطرخالی
شدنازسکنهقرارمیگیرند.
امینباقریگفت:ایندرحالیست
کهبسیاریازاینروستاهادرعمق
کویرقرارگرفتهاندوازنظراقتصادی
وامنیتیوجوداینروستاهااهمیت
بسیارزیادیدارد.
بهگفتهاوحاالتعدادقطعی
روستاهاییکهبهصورتکلیزیر
شنهایمنطقهمدفونشدهاندو
دیگرنشانیازدیوارهاونخلستانها
نیستبه1۷موردرسیدهاست.

دفن روستاهای ریگان زیر خروارها خاک
حکایتعجیبروستاهایریگان؛

هر  
س: م

عک

پست از توزیع مرغ کرمان کنار زده شد. سیستمی 
که آبان ماه برای جلوگیری از خروج مرغ از استان 
و پایش توزیع ارائه شده بود، ناکارا شناخته شد. 
با حذف این مرحله مرغ مستقیم از کشتارگاه 
وارد کامیون شده  وبعد تحویل خرده فروشان 
می شود. هزینه ۱۰۰ تومانی هر کیلو مرغ 
نیز طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار به جیب 
خرده فروشان می رود. هر چند که به گفته 
مهرابی،سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
کرمان  حتی با احتساب این صد تومان نیز 
سود مرغ فروشان کرمان ۵.۷درصد است که 

۴.۳درصد با درصد توافقی فاصله دارد.
پست از اردیبهشت ماه وارد گردانه توزیع مرغ 
شد تا جلوی خروج مرغ از استان را بگیرد. مرغ 
تولید کشتارگاه ها فقط از طریق پست و با 
انتقال از طریق کامیون های مجوزدار دراختیار 
واحدهای عمده و خرده فروشی شناخته شده 
قرار می گرفت. سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری کرمان آبان ماه گفته 

بود که واحدهای صنفی که تا پایان آبان ماه ثبت 
سامانه جامع تجارت نشوند از فرایند توزیع مرغ 

حذف می شوند.
روزی2۰میلیونتومانبرایپست

اداره پست برای توزیع هر کیلو مرغ با سیستم 
مرسوالت پستی ۱۰۰ تومان هزینه می گرفت که 
با در نظر گرفتن توزیع ۲۰۰ تن مرغ در استان، 
روزانه ۲۰ میلیون تومان هزینه داشت.سیستمی 
که قرار بود جلوی خروج مرغ از استان را بگیرد اما 
چند ماه بعد ناکارا شناخته شد. حسین مهرابی 
۱۹ آبان ماه گفته بود:»هدف از این طرح این 
است که مرغ در فرآیند انتقال نشت نکند؛ اما 
گزار ش های میدانی رسیده، حکایت از آن دارد  
که این کار چندان کمکی به نظارت و رصد مرغ از 

کشتارگاه تا خرده فروشی نکرده است.«
قطعسیستمپایشازکشتارگاهبهبعد

مشکل توزیع مرغ پستی کامل نبودن زیرساخت 
ها بود، موضوعی که  به گفته حسینی نژاد، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان رصد مرغ تولیدی استان را ناقص گذاشته 
بود:»قرار بوده در توزیع با پست از کشتارگاه با 
بارکدی که روی مرغ می خورد، مرغ تا خرده 

فروشی رصد شود؛ بر اساس تفاهی که انجام شده 
این کار در قسمت اول یعنی کشتارگاه ها انجام 
شده و بارکد می خورد، اما در قسمت آخر چون 

تازه شروع شده طرح کامل نیست.«
 1۰۰تومانپستبهجیب
خردهفروشانمیرود

ناقص بودن سیتم نظارتی منجر شد تا دستور 
رسیدگی به این امر در کمیته ای با حضور پست 
بررسی شود. نتیجه این کمیته که در کارگروه 
تنظیم بازار روز گذشته ارائه شد، حذف فرایند 
پست از سیستم توزیع مرغ بود. بنا به تصمیم 
ستاد تنظیم بازار استانی سیستم پست از گردانه 
توزیع خارج  می شود و ۱۰۰ تومان آن نیز به 
جیب خرده فروشان می رود. الیته دراین جلسه 
بین جهاد کشاورزی و سازمان صمت درخصوص 
این ۱۰۰ تومان اضافی تفاوت عقیده بود. تئوری 
که سازمان جهاد کشاورزی ارائه داده توزیع 
۷۵ تومان آن به کشتارگاه و ۲۵ تومان به خرده 
فروشان بود اما سازمان صمت معتقد است 
که تمامی این ۱۰۰ تومان به خرده فروشان 

اختصاص یابد.
به گفته مهرابی حتی با لحاظ ۱۰۰ تومانی که  به 
خرده فروشان اختصاص می بیباد باز سود این 
قشر کمتر از تفاهم صورت گرفته است. به گفته او 
سود خرده فروشان در این چرخه ۱۰ درصد در 
نظر گرفته شده اما حتی  با لحاظ این ۱۰۰ تومان  

نیز سود خرده فروشان ۵.۷درصد است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عملکرد 
و هزینه کرد اتاق بازرگانی غیرشفاف و دارای ابهام 
است، گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
برای واریز سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت 
بازرگانی به حساب خزانه اقدام در جهت شفاف 

سازی است.
»مهدی هاشم زاده« در گفت وگوی اختصاصی 
با ایرنا در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در 
جریان بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ و واریز سهم ۳ 
در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی به حساب 
خزانه دولت، اظهار داشت: به جای اینکه این درآمد 
به اتاق بازرگانی اختصاص یابد و هیچ شفافیت و 
عملکردی در هزینه کرد آن ارائه نشود، اختصاص 
مستقیم آن به توسعه زیرساخت های صادرات و 

واردات موضوع خوبی است.
وی افزود: این درآمد در مرحله اول باید وارد خزانه 
شود، این تصمیم کمیسیون تلفیق مثبت است که 
باعث ایجاد سازوکارهای شفافیت در اتاق بازرگانی 
می شود. از این جهت مصوبه کمیسیون تلفیق 

بسیار خوب است.
این کارشناس با اشاره به قانون نحوه تامین 
هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن 
جمهوری اسالمی ایران سال ۱۳۷۲، گفت: بر 

اساس این قانون قرار بود از این منابع ابتدا به خزانه 
دولت واریز شود، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص 
پیدا کند، اما از سال ۱۳۸۴ این منابع بدون نظارت 
دولت و به طور مستقیم به اتاق بازرگانی اختصاص 

یافت و هیچ نظارتی بر آن صورت نگرفت.
هاشم زاده تصریح کرد: بر اساس قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۸۴ این 
درآمد مستقیم وارد حساب اتاق می شد که این 
باعث غیر شفاف شدن بودجه اتاق بازرگانی است.

وی در مورد اینکه میزان این بخش از بودجه 
اتاق بازرگانی چقدر است و هزینه کرد آن چطور 
است؟، پاسخ داد: به دلیل شفاف نبودن و عدم 
امکان ورود دیوان محاسبات، آمار اطالع دقیقی 
وجود ندارد. این در حالی است که اتاق بازرگانی 
به مثابه کارگزار است و سودش را از حق اشتراک 
دارندگان کارت های بازرگانی دریافت می کند و 
نباید در مقابل این خدمت حاکمیتی سهم ۳ در 
هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی قبل از ورود به 

خزانه تصمیم گیری شود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: میزان سهم 
۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی و نحوه 
واریز به خزانه و نیز سایر موارد باید مورد بررسی 
قرار گیرد زیرا نیازمند ایجاد شفافیت این مبالغ، از 

طریق ورود خزانه داری و سپس دیوان محاسبات 
هستیم که در کمیسیون تلفیق این اتفاق رخ داد و 

قدم رو به جلویی است.
هاشم زاده با اشاره به اینکه رقم مشخصی از این 
سهم سه در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی 
اعالم نشده است، گفت: دبیرکل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن وکشاورزی ایران اعالم کرد که 
میانگین ۵ ساله درآمد اتاق از این محل بر اساس 
صورت های مالی حسابرسی شده، ۱۶۰ میلیارد 

تومان است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که هر سال تورم 
متفاوت است و این رقم میانگین پنج ساله به نوعی 
فریب در آماردهی بوده و این اعداد در سال های 
مختلف به صورت یکسان نیستند که میانگین پنج 
ساله از آن اعالم شود. در همین راستا بررسی هایی 

کردیم که برآورد آن سخت است.
این کارشناس با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات 
باید به این درآمد ورود کند، گفت: آمارهایی که 
ارائه می شود مشخص و شفاف نیست و عمال باید 
دیوان محاسبات، عملکرد و هزینه کرد را در سال 
۱۴۰۱ با این مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف کند؛ 
در هر صورت مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق اقدامی 

صحیح و در جهت افزایش شفافیت است.

دبیر اجرایی دومین جشنواره مّلی شعر 
کوتاِه»آن«از تمدید مهلت ارسال آثار به 
این جشنواره تا هفتم اسفندماه جاری 
خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶هزار اثر 
از سراسر کشور به این جشنواره ارسال 

شده است.
مجتبی احمدی اظهارکرد:شعرهای 
کوتاه و ترانک ها چه در ادبیات رسمی 
و چه در ادب عامه، جایگاه مهمی در 
تاریخ فرهنگی و ادبی ایران دارند و در 
دوران معاصر نیز،گرایش روزافزون به 
کوتاه نویسی در شعر ما را به تأمل بیشتر 

در این گونه ادبی وا می دارد.
او افزود: جشنواره ادبی آن چند سال 

پیش بر پایه همین ضرورت بنیان نهاده 
شد تا مجالی برای عرضه و سنجش شعر 
کوتاه امروز باشد؛ لذا نخستین دوره 
در ۲بخش شعر کوتاه و داستان کوتاه 
با استقبال کم  نظیر شاعران و داستان 
 نویسان کشور اردیبهشت سال ۱۳۹۰ 
در کرمان برگزار شد اما در سال های بعد 

مجاِل تداوم نیافت.
احمدی ادامه داد:اکنون بعد از ۱۰ سال 
فراخوان دّومین دوره این جشنواره مّلی 
با محوریت شعر کوتاه منتشر شده است 
تا فرصتی دیگر برای گفتن و شنیدن از 
شعر کوتاه و نکوداشِت کوتاه سرایان امروز 

ایران باشد.

او بخش های جشنواره را شامل شعر کوتاه 
سنتی و شعر کوتاه نو برشمرد و افزود: 
عالقه مندان میتوانند در بخش شعر 
سنتی آثار خود را در قابل رباعی و دوبیتی 
و در بخش شعر نو در قالب نیمایی و آزاد 

ارسال کنند.
شرکت  کنندگان باید با مراجعه به صفحه 
sarcheshmeh. جشنواره به نشانی
nicico.com/aan مراجعه و پس از 
تکمیل فرم ثبت نام، آثار خود را در قالب 

یک فایل Word  ارسال کنند.
برای کسب اطالعات  عالقه مندان 
بیشتر می توانند با تلفن دبیرخانه: 

۳۴۲۵۶۶۸۵-۰۳۴ تماس بگیرند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 
تومان  میلیارد  هزار   ۴۰ بودجه، 
برای همسان سازی حقوق معلمان 

بازنشسته در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنیم،  مصوبات کمیسیون 
بند  میدهد،  نشان  بودجه  تلفیق 
الحاقی یک تبصره ۲ الیحه بودجه، 
۴۰ هزار میلیارد تومان برای همسان 
سازی دریافتی بازنشستگان معلم بعد 
از اجرای رتبه بندی معلمان در نظر 
گرفته شده است.الزم به ذکر است، 
در نشست علنی امروز - یکشنبه)۱ 

اسفندماه( - مجلس شورای اسالمی 
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری در مورد الیحه نظام رتبه بندی 
معلمان اعاده شده از شورای نگهبان 
مورد بررسی قرار گرفت و جهت تامین 
نظر این شورا برخی مواد آن اصالح شد.
همچنین بر اساس بند الحاقی تبصره 
۱۲ همسان سازی حقوق اعضای هییت 
علمی نیز در دستور کار است. گفتنی 
است،  برای همسان سازی حقوق سایر 
بازنشستگان نیز هنوز بار مالی طرح 

مشخص نشده است.

توزیعمرغپستیکنسلشد
هزینهپستبهجیبخردهفروشانمیرود

کارشناساقتصادی:

هزینهکرداتاقبازرگانیدارایابهاماست ۴۰هزارمیلیاردتومانبرایمهلتارسالاثربهجشنوارهمّلیشعرکوتاه»آن«تمدیدشد
همسانسازیحقوقمعلمانبازنشسته

یک گام تا احیای برجام
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اخبار مثبتی از وین و مونیخ درباره گفت وگوهای هسته  ای 
مخابره می شود و اغلب دیپلمات  ها از »نزدیک بودن زمان 
پایان مذاکرات« سخن می گویند؛ هرچند تمامی طرف ها 
این مساله را به داشتن »اراده سیاسی« طرف دیگر منوط 
می کنند. در این رابطه حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران و یکی از مقام  های عالی رتبه اتحادیه اروپا 
که نامش فاش نشده روز جمعه در مصاحبه های جداگانه 
اعالم کردند مذاکرات وین در آستانه رسیدن به »توافق 
نهایی« است. وزیر خارجه ایران در مونیخ گفت: »ما به 
توافق خوب و دست  یافتنی بسیار نزدیک هستیم، اما 
طرف  های غربی باید ابتکار و انعطاف واقعی خود را به 
تصویر بکشند و تعیین کنند که مذاکرات احیای برجام 
در چند روز آینده به نتیجه خواهد رسید یا در چند هفته 

آینده.«
یک مقام ارشد اروپایی نیز در گفت وگو با رویترز با اشاره 
به اینکه به توافق نهایی با ایران »کمتر از دو هفته باقی 
مانده است« تاکید کرد اما موفقیت این امر بستگی به 
اراده سیاسی طرفین دارد.صدراعظم آلمان هم درباره 
روند گفت وگوها در وین در اظهاراتی در کنفرانس امنیتی 
مونیخ تاکید کرد »همه عناصر« یک توافق روی میز 
است اما اگر خیلی زود مذاکرات وین به نتیجه نرسد، 
»احتمال شکست« وجود دارد. همچنین میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در وین روز گذشته با اشاره به 

اینکه ما به تکمیل موفقیت آمیز مذاکرات درباره برجام 
نزدیک هستیم، گفت: » باید چند روز وین را ترک کنند اما 
تیم  های آنها برای مذاکرات بیشتر در پایتخت اتریش در 
دسترس خواهند بود!« آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد، نیز گفته همه منتظریم یک توافق مورد قبول 

همه طرف  ها حاصل شود.
الزاماتمرحلهپسازتوافقخوب

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران که روز جمعه 
برای شرکت در کنفرانس مونیخ به آلمان سفر کرد، در بدو 
ورودش به این کشور در پاسخ به اینکه چقدر لغو تحریم ها 
را نزدیک می  بینید و آیا طرفین به توافق می  رسند گفت: 
» با توجه به آنچه مربوط به جمهوری اسالمی ایران است 
و ابتکارات فعالی که جمهوری اسالمی ایران روی میز 
مذاکره  کنندگان قرار داده است، ما به یک توافق خوب و 
دست  یافتنی بسیار نزدیک هستیم.« البته وی همزمان 
گفت این طرف  های غربی هستند که باید ابتکار و انعطاف 
واقعی خود را به تصویر بکشند و آنها هستند که می توانند 
تعیین کنند مذاکرات در چند روز آینده به نتیجه خواهد 

رسید یا در چند هفته آینده.
به گزارش »ایسنا« وزیر خارجه ضمن ابراز امیدواری 
نسبت به اینکه گفت وگوهای ایران و ۱+۴ در وین منجر 
به رسیدن به یک توافق خوب در آینده نزدیک شود، ادامه 
داد: »برای مرحله پس از توافق خوب نیازمند این هستیم 
که گفت وگوهایی را با کشورهای مختلف داشته باشیم؛ 
برای اینکه آماده بازگشت همه طرف  ها به تعهداتشان 
و اجرای توافقات ذیل برجام که در سال ۲۰۱۵ انجام 

شد، باشیم.«
رایزنیهایهستهایدرمونیخ

رئیس  دستگاه دیپلماسی در حاشیه پنجاه وهشتمین 
کنفرانس امنیتی مونیخ با دیپلمات  های بلندپایه و وزرای 
خارجه برخی از کشورهای غربی دیدار و رایزنی کرد و از 
جمله مهم ترین محورهای گفت وگو نیز مذاکرات وین 
بود. وزیر خارجه ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل، 
پیشرفت ها در مذاکرات وین را »قابل توجه« خواند و در 
عین حال گفت طرف غربی باید در »برخی موضوعات 
کلیدی« تصمیمات »جدی سیاسی اتخاذ« کند. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز گفت همه 
منتظریم یک توافق مورد قبول همه طرف  ها حاصل شود.

نقطهحساسگفتوگوها
امیرعبداللهیان با آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز 
درباره آخرین وضعیت گفت وگوها در وین تبادل  نظر 
کرد و با تاکید بر اینکه تهران از روز اول عزم جدی برای 
یک توافق خوب داشته، گفت: »جمهوری اسالمی ایران 
انتظار دارد طرف  های اروپایی و برجامی خطوط قرمز 
ایران را با دقت در نظر داشته و تالش کنند پس از سال ها 
بی  عملی، نقش موثری در تامین حقوق مشروع ایران به 
عنوان طرف متضرر از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا 

داشته باشند.«
وی با رد برخی اظهارات درباره تعیین ضرب  االجل  های 
ساختگی، تاکید کرد: »تهران کیفیت توافق را در کنار 
عنصر زمان می  بیند و اگر همین   امروز به خواسته های 
مشروع تهران توجه شود می توان در وین به توافق دست 

یافت.« وزیر خارجه افزود که ضروری است در این 
گام  های آخر طرف مقابل »اشتباه محاسباتی« نکرده 
و مذاکرات را به »فضای رسانه  ای« نکشاند. وزیر امور 
خارجه آلمان هم در این دیدار با مرور پیشرفت ها در وین 
گفت: » گفت وگوها در نقطه حساسی قرار دارد و الزم 
است همه طرف  ها حداکثر تالش خود را به  کار گیرند تا 
بتوان در کوتاه  ترین زمان از این مرحله عبور کرد و فصل 
جدیدی را گشود.« وی با تاکید بر رعایت حقوق ایران 
خواستار تشدید فعالیت  ها برای رسیدن به یک توافق 

خوب در وین شد.
ارادهایرانبرایرسیدنبهتوافقخوب

در عین حال وزیر خارجه در دیدار با لوئیجی دی  مایو 
وزیر امور خارجه و همکاری  های بین المللی ایتالیا 
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره مذاکرات 
رفع تحریم های ایران در وین تاکید کرد: »اراده ما 
رسیدن به توافق خوب در کمترین زمان است، ولی 
اینکه چند روز یا چند هفته طول بکشد، کامال به رفتار 
و اراده آمریکا و توجه اروپا به اصول و قواعد مذاکره و 
حقوق مشروع ایران وابسته است.« لوئیجی دی مایو 
هم گفت: »بخش های مختلف اقتصادی ایتالیا روابط 
خود را با شرکای خودشان حتی در سخت  ترین شرایط 
تحریمی حفظ کرده  اند و فارغ از تحوالت وین این فضا 
ادامه خواهد یافت، ولی قطعا یک توافق جامع برای 
احیای برجام، فضای جدیدی را برای جهش روابط فی 

ما بین ایجاد خواهد کرد.«
امیرعبداللهیان در مونیخ با ووپکه هوکسترا، وزیر خارجه 
هلند نیز گفت وگو داشت و بر موضع جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر ضرورت رفع همه تحریم های ناهمخوان با 
برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط قرمز کشورمان در 

روند مذاکرات تاکید کرد.
اهمیتخطوطقرمزایران

از جمله دیگر دیدارهای وزیر خارجه در مونیخ با الکساندر 
شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش بود. امیرعبداللهیان در این 
مالقات با تشکر از اتریش به خاطر میزبانی مذاکرات و با 
بیان اهمیت خطوط قرمز ایران و عدم امکان نادیده گرفتن 
آنها در وین گفت: »اگر انتخاب نهایی میان عدم توافق از 
یک سو و گذر کردن از منافع مردم ایران - به عنوان خط 
قرمز ما- از سوی دیگر باشد، انتخاب قطعی تهران احترام 
به منافع ملی و عدم عبور از خطوط قرمز منطقی و مشروع 
جمهوری اسالمی ایران است.« وزیر خارجه اتریش هم 
در این دیدار با اشاره به مالقات خود با تمامی روسای 
هیات  های مذاکره کننده در وین تاکید کرد: »گام  های 
آخر مذاکرات بسیار سخت و گاهی وقت  ها نفس  گیر است 
و شاید برخی روزها پیشرفتی حاصل نشود، اما همه باید 
همچنان تالش کنیم تا توافق حاصل شود.« وی اضافه 
کرد: »اتریش با وجود اینکه یکی از طرف  های توافق 
برجام نیست، اما نسبت به هر کمک ممکنی به مذاکرات 

تعهد قطعی دارد.«

ایسنا
گزارش 

مرضیه قاضی زاده |کاغذ وطن
گزارش 

حسینامیرعبداللهیان،وزیرخارجهایرانکه
روزجمعهبرایشرکتدرکنفرانسمونیخبه
آلمانسفرکرد،دربدوورودشبهاینکشور
درپاسخبهاینکهچقدرلغوتحریمهارانزدیک
میبینیدوآیاطرفینبهتوافقمیرسندگفت:
»باتوجهبهآنچهمربوطبهجمهوریاسالمی
ایراناستوابتکاراتفعالیکهجمهوری
اسالمیایرانرویمیزمذاکرهکنندگان
قراردادهاست،مابهیکتوافقخوبو
دستیافتنیبسیارنزدیکهستیم.«

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 140060319078010397 هيات دوم مورخه 1400/11/04موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي گنجعلي حسن زاده 
فرزند سليمان بشماره شناسنامه 17141 صادره از جیرفت در ششدانگ يك باب خانه باکاربری عرصه خدماتی  به مساحت 194/16 مترمربع 
تحت پالك 24878 فرعي از 2787 اصلي بخش 3کرمان واقع در کرمان بلوار رسالت 15 بعداز بیست متری اولین شمالی انتهای بن بست 
خريداري از مالك رسمي آقاي محمد مجید ودیعتی 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.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/17- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/02
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه اگهی:1271۴59

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

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 140060319005000398مورخ 1400/06/28هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای علی سعیدی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 96 صادره از شهداد در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1650 مترمربع  پالك 1 فرعی از 1854-اصلي واقع در بخش 23 کرمان 
به آدرس شهداد-بلوار شهید باهنر-انتهای بلوار سمت راست خريداري از مالك رسمي خانم کبری شعبانی پور 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 : 1۴00/11/18- تاريخ انتشار نوبت دوم :1۴00/12/02
شناسه آگهی : 1273195

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

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1۴00 شهرستان کهنوج
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسنادوامالک و مواد 59 
و 64 آیین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین تبصره 
از قانون ثبت  4 ماده 2 قانون اصالح و حذف موادی 
بدینوسیله فهرست امالکی که در سه ماهه سوم سال1400 در حوزه ثبتی 
شهرستان کهنوج 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 یک  اصلی واقع درگلستان زه، نخلستان ، پشته 

دول آباد، پونان و لطفی اباد قطعه یک
زمین  فرزند غالم  ششدانگ  پورجمالی  اقای کورش   فرعی    2579

محصور بابنای احداثی به مساحت   434.83 متر مربع.
2593فرعی آقای قنبر سنجری فرزند دادمراد ششدانگ یک باب خانه 

بمساحت 600متر مربع 
2639فرعی آقای یعقوب هاشمی نژاد فرزندریس ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 4706.30    متر مربع.
2640فرعی خانم کبری رحیمی دهنوی فرزند بختیار ششدانگ یک باب 

خانه  به مساحت  498062متر مربع.
2641فرعی خانم  نبات سنجری نژاد فرزند مراد ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت180.90متر مربع.
2642 فرعی مرضیه مرادی فرزند فتح اله   ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت  360  متر مربع.
2643 فرعی مرضیه مراد ی فرزندفتح اله   ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت   470  متر مربع.
2644 فرعی آقای مصطفی میرزای فرزندحسین   ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   546.13  متر مربع.
2645فرعی آقای قاسم احمدی  فرزنداسفندیار ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 696.18متر مربع.
2646فرعی خانم سکینه خادمی زاده فرزند جهانگیر  ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   160.29 متر مربع.
2647 فرعی خانم حسنیه بهرآسمانی فرزند محمد رحیم ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت   265.7  متر مربع.
2648فرعی شیما مرادی فرزندعطا ءاله ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت   302.87 متر مربع.
2649فرعی آقای رضا اطمینانی فرزند دادخدا ششدانگ دوباب مغازه 

مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 168.41
2650فرعی خانم افسانه عوض پور فرزند موسی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت  615.33 مترمربع
2651فرعی افسانه عوض پور فرزند موسی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

676.75متر مربع
2653فرعی خانم حلیمه محمودی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه بمسا 

حت 256.26متر مربع
2562فرعی آقای دادمراد خواجه فرزند درویش ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 30250مترمربع 
فرعیات ذیل از پالک 2 – اصلی واقع در حیدر اباد شهر کهنوج قطعه 

یک .
10489 فرعی خانم ملیحه کرمیان فرزند محمد  یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت  423.1متر مربع.
10512 فرعی آقای محمد سیرگانی    فرزند علی و علی بلوچ سیرگانی 

فرزند مراد بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین محصور جهت تجمیع با 
پالک 721فرعی از2 اصلی بمساحت   63.7متر مربع.

10516فرعی آقای حسن اسماعیلی فرزنددادخدا   ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور بابنای احداثی مساحت   230 متر مربع.

10517 فرعی خانم عصمت خواجه فرزند حسین   ششدانگ یک بابخانه 
به مساحت   207 متر مربع.

10520 فرعی خانم فاطمه امینی نژا د فرزند حسین  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنا احداثی به مساحت   458.82متر مربع.

فرعیات ذیل از پالک 21 – اصلی واقع در علی آباد شهر کهنوج قطعه 
یک .

505 فرعی آقای عبداله احمدی فرزند یداله ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا ی احداثی به مساحت   611.6 متر مربع.

506فرعی آقای محسن سلیمی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 526.03 متر مربع 

فرعیات ذیل از پالک 22 – اصلی واقع درحسین آباد )قنات ساالران 
( شهرکهنوج 

888فرعی عصمت زارع منصوری فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 300متر مربع 

889 فرعی عیسی حاجب نوذری فرزند عزیزهللا ششدانگ یک باب 
به مساحت   ) درآن  احداثی  بنای  با  زمین محصور  قطعه  خانه )یک 

923.65 متر مربع 
891 فرعی محمود وزیری فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه )یک 
قطعه زمین محصور با بنای احداثی درآن ( به مساحت 371.40 متر 

مربع 
892 فرعی مصیب گزوئی فرزند کرامت ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 241.49متر مربع 
893 فرعی مصطفی دارسنج فرزند موسی ششدانگ یک باب خانه 
)یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی درآن ( به مساحت 312.79  

متر مربع 
13فرعی از پالک 27 اصلی  آقای حسین محرمی پاک فرزند مهدی 
ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 56.12 متر مربع واقع در سرگست 

شهر کهنوج قطعه یک
فرعیات زیر از پالک 28 اصلی واقع در جمال آباد شهر کهنوج قطعه یک

211 فرعی خانم زیاده چکن فرزند تراب ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 413 متر مربع

212 فرعی خانم  ناهید افغان نصب فرزند عبدهللا ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 183.8 متر مربع 

213 فرعی خانم مریم اسکندری کهنوج فرزند غالمرضا ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 295 متر مربع

فرعیات زیر از پالک 29 اصلی واقع در عباس آباد شهر کهنوج قطعه یک 
142 فرعی آقای محمد وزیری فرزند دادعلی ششدانگ یک باب مغازه 

به مساحت 40 متر مربع
143 فرعی خانم سمیه قانعی فرد فرزند علی ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 215.05 متر مربع
فرعیات زیر از پالک 31 اصلی واقع در بهداری قدیم شهر کهنوج قطعه 

یک
28 فرعی خانم راضیه محمدی برجک فرزند حسین ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 337.85دسیمتر  متر مربع

30 فرعی آقای سیدابوطالب موسوی نیا فرزند سید ابوالحسن ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 75.70 متر مربع

ابوالحسن  سید  فرزند  نیا  موسوی  ابوطالب   سید  آقای  فرعی   31
ششدانگ یا باب مغازه  به مساحت 28.24 متر مربع

 169فرعی از پالک 44 اصلی  آقای احمد امیری فرزند امیر ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 11350.15 متر مربع واقع در لنگ آباد شهر 

کهنوج قطعه یک
فرعیات زیر از پالک 83 اصلی واقع در رشکرد شهر کهنوج قطعه یک

1831 فرعی آقای محمد رضا بیلری فرزند حبیب اله ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 30000 متر مربع واقع دررشکرد

1832 فرعی اقای رضا ساردوئی نسب فرزند محمد ششدانگ گلخانه 
مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت 17768 متر مربع

187 فرعی از 155 اصلی آقای علی ترزبان فرزند محمد و آقای پنجعلی 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بالمناصفه  محمد  فرزند  چمانه 
مشتمل برباغ نخلیاتی به مساحت 29678 متر مربع واقع در روستا چاه 

عبدل شهر اریاب قطعه 2
33فرعی از 156 اصلی آقای علی تاجیک فرزند احمد ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 51175 متر مربع واقع در ریحان آباد 

شهر فاریاب قطعه 2
فرعیات زیر از پالک 157 اصلی واقع در شهر فاریاب قطعه 2

1564 فرعی آقای عبدهللا قندهاری فرزند رضا ششدانگ یه قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی به مساحت 364.8 متر مربع

1566 فرعی آقای علی ترزبان فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت 647 متر مربع

1567 فرعی آقای علی ترزبان فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت 948 متر مربع

1568 فرعی آقای علی ترزبان فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت 647 متر مربع 

1569 فرعی آقای حسین تاجیک فرزند عباس  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنا احداثی به مساحت 594.85 متر مربع 

1570 فرعی آقای حمید میرزاده فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت 1231 متر مربع 

1571 فرعی خانم آرزو تاجیک فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت 950 متر مربع 

1572 فرعی خانم عصمت تاجیک فرزند حسین ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنا احداثی در آن به مساحت 601.40 متر مربع 

آقای موسی حیدری کهنعلی فرزند  اصلی  از پالک 472  441 فرعی 
غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 120000 متر 

مربع واقع در چاه باغ شهر قلعه گنج قطعه چهار
فرعیات زیر از پالک 496  - اصلی واقع در حسین آباد  )گاوچاه(شهر 

قلعه گنج قطعه 4
400 فرعی آقای بختیار احمدی کهنعلی فرزند عوض ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 543 متر مربع
411 فرعی آقای فرامرز فالحی شاه آباد فرزند عباس ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 195.93 متر مربع
فرعیات زیر از پالک 497  - اصلی واقع در نورک آباد شهر قلعه گنج 

قطعه 4
1538 فرعی خانم بهاره احمدی کهنعلی فرزند دادمحمد  ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 323.23 متر مربع

1543 فرعی آقای رضا احمدی کهنعلی فرزند مهیم  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت615 متر مربع 

فرعیات زیر از پالک 502  - اصلی واقع در حسن آباد)شیوه ای( شهر 
قلعه گنج قطعه 4

355 فرعی خانم نازی جهانشاهی کهنعلی فرزند احمد  ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 4600.11 متر مربع

356 فرعی خانم معصومه حیدری زاده فرزند  علی  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت374.89 متر مربع 

357 فرعی خانم طاهره چمنی فرزند  سروان  ششدانگ دو باب مغازه 
متصل به هم به مساحت142.40 متر مربع 

358 فرعی آقای عادل فالحی شاه آباد فرزند محمد  ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 70 متر مربع

359 فرعی آقای یونس پاالی میرازیی فرزند  خدامراد  ششدانگ یک 
باب  خانه  به مساحت  335  متر مربع

360 فرعی آقای یونس پاالی میرازیی فرزند  خدامراد  ششدانگ یک  
قطعه زمین محصور  به مساحت  312  متر مربع

361 فرعی خانم راضیه  پاالی میرازیی فرزند  خدامراد  ششدانگ یک 
باب  خانه  به مساحت  386  متر مربع

362 فرعی خانم زینب ساالری پاک فرزند  مراد  ششدانگ یک باب  
خانه  به مساحت   449   متر مربع

363 فرعی خانم سمیه رئیسی فرزند موسی  ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 50 متر مربع

364 فرعی خانم سمیه رئیسی فرزند موسی  ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 250 متر مربع

365 فرعی خانم بهنازخوبیاری فرزند محمد  ششدانگ یک  قطعه زمین 
محصور  به مساحت 92.01 متر مربع

366 فرعی خانم بهنازخوبیاری فرزند محمد  ششدانگ یک  قطعه زمین 
محصور  به مساحت 210.49 متر مربع

367 فرعی عیسی حیدری چاه باغی فرزند عزیز ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 1576.12 متر مربع

فرعیات ذیل از پالک 503 – اصلی واقع در سورگ آباد ، چراغ آباد ، چیل 
آباد و سرتک زر و شمس آباد شهر قلعه گنج  قطعه چهار 

650فرعی آقای جعفرصادقی چاه نصیر فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 2855.1مترمربع

682فرعی علی فالحی شاه آباد فرزند چمل ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی  به مساحت44437.مترمربع

701فرعی آقای رسول روان پاک  فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 859.24  متر مربع.

702 فرعی خانم صغری چمنی فرزند سروان ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت   589.8متر مربع

ششدانگ  درویش  فرزند  ریگ  امیری  مریم  خانم  فرعی   703    
یکبابخانه مشتمل بر باغچه بمسا حت 2540.34مترمربع 

704   فرعی خانم مریم امیری ریگ فرزند درویش ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی 23862.87  بمسا حت 

705فرعی خانم فاطمه جداوی فرزند ابراهیم ششدانگ یکقطعه زمین 
محصور مشتمل بر خانه مخروبه بمساحت1716.47متر مربع

خانه  یکباب  ابرهیمششدانگ  فرزند  جداوی  فاطمه  خانم  706فرعی 
بمساحت 471.9متر مربع

707 فرعی آقای شهدر چمک فرزند جمعه ششدانگ یک باب خانه 
بمساحت 600.97 مترمربع

708 فرعی آقای خداد چکیده کهوردراز فرزند خانک ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر اتاق و باغ بمساحت 8298.56

خانه  باب  یک  نادر ششدانگ  فرزند  نوابی  فرخنده  خانم  فرعی   709
بمساحت 603.75 متر مربع

710 فرعی آقای رسول صمیمی کشیتی فرزند حسن رضا ششدانگ یک 
قطعه باغ مشتمل بر زمین بمساحت 49290.78 متر مربع

711 فرعی خانم مهدیه محمودی کهنعلی فرزند مراد ششدانگ یک باب 
خانه بمساحت 1714.94 مترمربع

712 فرعی آقای حسین بیانی مقدم فرزند جالل ششدانگ یک باب 
خانه بمساحت 186207

713 فرعی آقای اسحق بیانی مقدم فرزند جالل ششدانگ یک باب 
خانه بمساحت 1483.06 متر مربع

714 فرعی آقای گلمحمد حیدری فرزند ابراهیم ششدانگ باغ نخیالتی 
به مساحت 24375.93 متر مربع

715 فرعی آقای گلمحمد حیدری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه باز 
مشتمل بر خانه و زمین به مساحت 15958.13 متر مربع

716 فرعی آقای حسین دستیار فرزند رضا ششدانگ یک قطعه باغ 
نخیالتی مشتمل بر زمین مزروعی بمساحت 12807.95 متر مربع

1919 فرعی از 505  -اصلی  آقای  پیرداد پورکریمیان فرزند  غالمرضا  
ششدانگ یک زمین مزروعی به مساحت  107417.15  متر مربع واقع 

در روستای باغک قلعه گنج قطعه 4
صولت   فرزند   توسلیان  جالل  آقای   729  -اصلی   از  فرعی   422
ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت  68741.6  متر مربع 

واقع در  محمدآباد  شهر منوجان  قطعه پنج
فرعیات ذیل از پالک 883– اصلی واقع در چاریان منوجان  قطعه پنج

31 فرعی خانم مریم ابکار منوجان فرزند دادی ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 395.4 متر مربع

32 فرعی خانم شهناز قلندری زاده فرزند خدامراد ششدانگ یک باب 
مغازه بمساحت 31.85 متر مربع

خانه  باب  یک  عبدل ششدانگ  فرزند  اوژند  محمد  آقای  فرعی   33
بمساحت 280 متر مربع

فرعیات ذیل از پالک 1100– اصلی واقع در چاه ناری منوجان  قطعه پنج
6 فرعی آقای عبدهللا بهزادی فرزند دادخدا ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 4200 متر مربع
7 فرعی آقای اسماعیل شکرالهی فرزند حسن ششدانگ یک  قطعه 

زمین مزروعی بمساحت  13627.6متر مربع
8 فرعی آقای منصور شکرالهی فرزند  حسن ششدانگ باغ مرکباتی  

بمساحت 14719.8متر مربع
9 فرعی آقای صادق شکرالهی فرزند حسن ششدانگ زمین مشتمل بر 

باغ نخیالتی بمساحت 27000متر مربع
13 فرعی از 1102  -اصلی  آقای  مجید سی منی فرزند  شکرهللا ششدانگ 
یک زمین مزروعی به مساحت  110000 متر مربع واقع در روستای چاه 

حسن منوجان قطعه 5
211 فرعی از 1112  -اصلی  آقای   خلیل دوراندیش  فرزند  رضا  ششدانگ 
یک زمین مزروعی به مساحت  126478.13 متر مربع واقع در عباس 

آباد منوجان قطعه 5
329 فرعی از 1171  -اصلی  آقای   عظیم خودستان  فرزند   حسن   

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  1060متر مربع واقع در حسین آباد 
نودژ شهرمنوجان قطعه 5

1025 فرعی از 1182  -اصلی  آقای   محمد ظهیری نودژ  فرزند    علی   
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  50متر مربع واقع در شهرک 

بهشتی نودژ شهرمنوجان قطعه 5
299 فرعی از 1623  -اصلی  آقای   رحیم منتظری نیا  فرزند    مالک    
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت  460متر مربع واقع در  بجگان 

شهرمنوجان قطعه 5
فرعیات ذیل از پالک 1654– اصلی واقع در چاه شور منوجان  قطعه پنج
20 فرعی آقای    ابراهیم حیدری   فرزند     فتحعلی   ششدانگ یک 

زمین مزروعی  به مساحت  168701 مربع 
21 فرعی آقای   عباس حیدری   فرزند    ابراهیم   ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی   به مساحت  305005 مربع 
1026 فرعی از 1673  -اصلی  آقای   اکبر پهلوانی دهکهان   فرزند    عباس   
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر زمین    به مساحت  2614.87 مربع 

واقع در دهکهان کهنوج قطعه یک
فرعیات ذیل از پالک 1921– اصلی واقع در رمشک قلعه گنج  قطعه 4

384 فرعی آقای سالم سلمانی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 152884 متر مربع

560 فرعی آقای مظفر رمشکی فرزند مهدی ششدانگ یک باب مغازه  
به مساحت 32.9 متر مربع

560 فرعی آقای مظفر رمشکی فرزند مهدی ششدانگ یک باب مغازه  
به مساحت 33.4 متر مربع

562 فرعی آقای وحید خالقی فرزند دوست محمد ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 14.90 متر مربع

فرعیات ذیل از پالک 2221– اصلی واقع در کرم آباد رمشک قلعه گنج  
قطعه 4

44 فرعی موسسه احیاء امر امیرالمومنین علیه السالم بنمایندگی آقای 
محمدحلیمی فرزند عباسعلی ششدانگ مسجد   ویک باب خانه  به 

مساحت 1793.30 متر مربع
45  فرعی موسسه احیاء امر امیرالمومنین علیه السالم بنمایندگی آقای 
محمدحلیمی فرزند عباسعلی ششدانگ ساختمان حسینیه به مساحت 

323.29  متر مربع
2 فرعی از 2807  -اصلی  موسسه احیاء امر امیرالمومنین علیه السالم 
بنمایندگی آقای محمدحلیمی فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  609.42  مربع واقع در گونچان رمشک  قطعه چهار
در  امالک مندرج  به  ثبت اشخاصیکه نسبت  قانون  برابر ماده 16  لذا 
این اگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی تا 90 روز 
اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج 
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   02  /11  /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه  02  /12  / 1400
اصغر نارويي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كهنوج

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

منطقه دو کرمان
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 140060319078011030 هيات دوم مورخه 1400/11/19موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مالكانه  تصرفات  دو كرمان  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضي آقاي يداله صندل پور فرزند سعداله بشماره شناسنامه 409 
صادره از کرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 170/35 مترمربع تحت 
پالك 16898 فرعي از3968  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي 
از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان بزرگراه  امام )ره( بلوار شهیدان 
محمدی کوچه5 خريداري از مالك رسمي خانم فاطمه پورحیدری 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 : 1400/12/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/17

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه اگهی:127859۴

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد 
رهنی(

پرونده  غیرمنقول  مال  مزایده  آگهی 
توسعه  بانک  له   140000276 کالسه 
تعاون شعبه زرند، علیه آقای سعید جمالیزاده بهاءآبادی 
امیری  شهین  و  جمالیزاده  حمید  و  گیرنده(  )وام 

خانمکانی )راهنین(
شش   140000276 کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
اصلی   _  2431 از  فرعی    2390 ثبتی  پالک  دانگ 
بلوار طالقانی  واقع در بخش 13 کرمان آدرس زرند_ 
، کوچه شماره 2 مشخصات مالکیت: مالکیت حمید 
بهاآبادی فرزند حسن شماره شناسنامه 3  جمالیزاده 
شماره  دارای  زرند  از  صادره   1333/1/2 تولد  تاریخ 
 96 سهم  کل  از   80 سهم  جز  با   3090499703 ملی 
بعنوان مالک هشتاد سهم مشاع از نود و شش سهم 
 37659 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه 
 11 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1394/6/11 تاریخ 
شهر زرند استان کرمان ، موضوع سند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی 968192 سری ج سال 91 با شماره دفتر 
الکترونیکی O 139420319008002643 که در صفحه 
ثبت  ذیل شماره 10352  جلد 77  امالک  دفتر   249
گردیده است. با شماره مستند مالکیت 19607 تاریخ 
1399/6/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 177 شهر 
زرند استان کرمان، مالکیت شهین / امیری خانمکانی 
فرزند سردار شماره شناسنانه 14 تاریخ تولد 1339/5/1 
صادره از زرند دارای شماره ملی 3090541793 با جز 
شانزده سهم  مالک  بعنوان  کل سهم 96  از  سهم 16 
با شماره  اعیان  و  عرصه  و شش سهم  نود  از  مشاع 
اسناد  دفترخانه   1394/6/11 تاریخ   37659 مستند 
رسمی شماره 11 شهر زرند استان کرمان ، موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی 968193 سری ج 91 با 
 O  139420319008002642 الکترونیکی  دفتر  شماره 
که در صفحه 140 دفتر امالک جلد 271 ذیل شماره 
مالکیت  مستند  شماره  با  است.  46690ثبت گردیده 
19607 تاریخ 1399/6/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
177 شهر زرند استان کرمان ، سپس برابر سند رهنی به 

شماره 19607_ 1399/6/31 دفتر اسناد رسمی شماره 
177 زرند در قبال مبلغ 10.000.010.000 ریال بمدت شش 
ماه دررهن بانک توسعه تعاون شعبه زرند قرار گرفته 
است. و محدود است به حدود: شماال: دیوار به دیوار 
بطول 6.10 شش متر و ده سانتیمتر به شماره دو هزار و 
دویست و شصت و شش فرعی شرقا: در چهار قسمت 
که قسمت سوم آن شمالی است. اول دیواریست بطول 
0.25 بیست و پنج سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و 
هشت فرعی دوم به دیوار بطول 2.80 دو متر و هشتاد 
سانتیمتر به شماره یک هزارو نود و نه فرعی سوم به 
دیوار بطول 3.10 سه متر و ده ساننیمتر به شماره یک 
هزار و نود و نه فرعی چهارم به دیوار بطول 25.10 بیست 
و پنج متر و ده سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و 
نه فرعی جنوبا: درب و دیواریست بطول 10.15 ده متر 
و پانزده سانتیمتر به کوچه غربا: دیوار به دیوار بطول 
به  سانتیمتر  پنج  نودو  مترو  هفت  و  بیست   27.95
شماره یک هزار و هفت فرعی به مساحت 260 مترمربع 
بوده طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری بدین 
شرح می باشد: شش دانگ عرصه و اعیان مورد وثیقه 
نتیجه کارشناسی : 1_ عرصه_ مشخصات عرصه: میزان 
بر عرصه 10.15 متر، عمق عرصه 28.15 متر، موقعیت 
و  بوده  عرصه خوب و سمت قرارگیری ملک شمالی 
_ 1387/2/28 مسکونی  پایانکار شماره 4/106  طبق 
به  جمعا  ارزش  مترمربع   260 مساحت  به  باشد  می 
اعیان_  ارزیابی میگردد. 2_  ریال  مبلغ 7.800.000.000 
مشخصات اعیانی : تعداد طبقات 2 ، تعدادواحدها 2، 
مصالح نماآجر، قدمت بنا 13 سال، نوع سازه اسکلت 
فلزی، نوع سقف طبقه همکف )تیرچه بتنی و بلوک ( و 
طبقه اول )فلزی و سقف شیروانی( مصالح کف موکت، 
کیفیت طراحی معماری متوسط، و مساحت کل زیر بنا 
251.48 مترمربع ارزش کل اعیان با در نظر گرفتن کلیه 
اشتراکات و حیاط سازی و باریکه سازی و مستحدثات 
 _3 گردد.  می  ارزیابی  ریال   8.019.640.000 جمعا 
و  بوده  وگاز  آب،برق  امتیازات  دارای  ملک  تاسیسات 
سرمایشی کولر گازی و گرمایشی بخاری گاز سوز می 
باشد. 4_ ملک اخیر با فرض نداشتن دیون احتمالی 

به اشخاص حقیقی و حقوقی احداث گردیده است. لذا 
ارزش کل ملک جمعا معادل مبلغ 15.819.640.000 ریال 
پانزده میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و ششصد و 
چهل هزار ریال ارزیابی و قطعی گردیده است. پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند واقع در بلوار 
فردوس از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ 15.819.640.000 ریال) پانزده میلیارد و هشتصد 
نوزده میلیون و ششصد و چهل هزار ریال( شروع  و 
و به باالترین مبلغ پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مدت مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال 
در  مربوطه  های  بدهی  پرداخت  می گردد.  تجدید  و 
صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 

نشده باشد بعهده برنده مزایده است،
وجوه   ، مازاد  وجود  صورت  در  است،  ذکر  به  الزم 
به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی 
های  هزینه  شد، کلیه  خواهد  مسترد  مزایده  برنده 
و  عشر  نیم  و  است  مزایده  برنده  بعهده  قانونی 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
مراجعه  زرند  اسناد  ثبت  اداره  به  اداری  ساعات  در 
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آگهی مزایـده 
اتحادیه تعاونی تولید روستایی هامون به استناد مصوبه شماره 1۴ مورخ 1۴00/8/20 هیات مدیره در نظر دارد حدود 70 تن گندم ضایعاتی در انبار 

اتحادیه تعاونی تولید واقع در جهاد اباد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان شرکت کننده در مزایده مبلغ 1۴0،000،000ریال بصورت سپرده به حساب 
شماره ۶۶870537۶ نزد بانک کشاورزی اتحادیه تعاونی تولید روستایی هامون  

 واریز نمایند.
 اتحادیه در رد یا قبول پیشنهاد و یا پیشنهادات مجاز میباشند.

برنده مزایده بایستی حداکثر یک هفته بعد ازاعالم نتایج نسبت به واریز 50 درصد 
بهای کل معامله و انعقاد قرار داد اقدام و در اینصورت سپرده وی به نفع اتحادیه 

 هامون ضبط و نفر بعدی طبق قوانین و مقررات به عنوان برنده اعالم میگردد.
کلیه هزینه ها از جمله درج اگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد بر 

 اساس اعالم نظر اتحادیه هامون نقدا در وجه حساب شرکت واریز میگردد.
 مالیات دارای معامله به عهده خریدار می باشد.

از قرار دادن چک بجای فیش واریزی در پاکت خودداری گردد  زیرا مورد بررسی قرار 
 نخواد گرفت.

 حضور متقاضیان در زمان بازگشایی پاکات بالمانع  است. 
گندمهای ضایعاتی که حدود 35 تن گندم شکسته شده به ازاء هر کیلو گرم ۴5000 

ریال و حدود 35 تن گندم شکسته و مخلوط با کاه و کلش به ازاء هر کیلوگرم 35000 
 ریال میباشد.

عالقمندان به شرکت در مزایده میتوانید پیشنهادات خود را به همراه فرم تکمیل شده 

و فیش واریزی در پاکت الک مهر شده از تاریخ انتشار اگهی در روزنامه به مدت 
7 روز کاری به مدیریت تعاون روستایی جنوب کرمان واحد حقوقی تحویل و رسید 

 دریافت کنید. 
تاریخ بازگشایی پاکات یک روز بعد از اخرین تحویل پاکات از تاریخ 10/ 1۴00/12 در 

 محل مدیریت تعاون روستایی  جنوب کرمان می باشد .
پیشنهاد های فاقد سپرده کمتر از میزان شرکت در مزایده مخدوش و مبهم قابل 

 بررسی در مزایده نمی باشند.
سپرده نفر اول و دوم نزد اتحادیه هامون خواهند ماند که پس از واریزی برنده اول به 

 متقاضیان مسترد خواهد شد.
متقاضیان میتوانند از ساعت 8 الی 1۴ بعد از ظهر از تاریخ  2 / 12  /1۴00 تا پایان 

وقت اداری  9  /  12 /1۴00 از گندمهای ضایعاتی در انبار اتحادیه تعاونی تولید هامون 
 واقع در جهاد اباد بازدید نمایند.

با توجه به امکان بازدید از گندمهای ضایعاتی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده 
 اتحادیه از پذیرفتن هر گونه اعتراضی در این زمینه معذور می باشد.

جهت کسب اطالعات کامل شرایط و دریافت فرمهای مخصوص شرکت در مزایده به 
واحد حقوقی در جیرفت خیابان دولت چهار راه بعثت )سینما( یا با شماره تلفن های 

09131۴8۴002-09139171951 تماس گیرند.

اتحادیه تعاونی تولید روستایی هامون 

 شرایط مزایده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
 2 پالک  از  مجزی  فرعی   2674
فرعی از 7566 اصلی واقع در اراضی 
اسماعیل آباد حاجی زرند بخش 13 کرمان بمساحت 
حاجی  علی  آقای  تقاضای  مورد  مترمربع   372.70
رای  استناد  به  محمد  فرزند  جرجافکی  محمدی 
اختالف  حل  140060319008002278هیات  شماره 
گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت  در  زرند  شهرستان  ثبت 
و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
مورد  مقرر  موعد  در  و  منتشر  تکلیف  تعیین  قانون 
حدود  تحدید  به  نیاز  و  است  نگرفته  قرار  واخواهی 
دارد لذا حسب درخواست مورخه 1400/11/30 مالک 
باستناد تبصره 5  آن  آگهی تحدید حدود  بدینوسیله 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 
در محل  مورخه 1400/12/24  روز سه شنبه  8 صبح 
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 
بر  یا کسانی  و چنانچه کس  انجام  مالک  با معرفی 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق 
ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا 
اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد  به این 
ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه 
ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به  دعوی  طرح  جهت  الزم  دادخواست  ثبت  اداره  به 
مضی  از  پس  است  بدیهی  نمایند  ارائه  دادگستری 
نخواهد  مسموع  ادعایی  هیچگونه  شده  یاد  مهلت 
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آخرین آمار از واکسیناسیون در نظام آموزشی کشور 
اعالم شد

واکسیناسیون کامل ۷۶ درصد دانش 
آموزان 12 تا 18 ساله

وزارت آموزش و پرورش آخرین آمار از واکسیناســیون در نظام 
آموزشی کشور )برمبنای ســامانه سیب وزارت بهداشت( را اعالم 
کرد که بر اســاس آن تا کنون 8۶ درصد دانش آموزان 12 تا 18 
ساله دز اول واکســن کرونا و ۷۶ درصد دز دوم واکسن خود را نیز 
دریافت کرده اند. به گزارش ایسنا، طبق اطالعات اعالمی از شبکه 
شاد - کانال اطالع رسانی مراقبین سالمت مدارس- جمعیت کل 
دانش آموزان مشــمول 12 تا 18 ســاله )پایه هفتم تا دوازدهم(، 
شش میلیون و 50۳ هزار و 258 نفر اســت. تا روز 2۷ بهمن ماه 
سال جاری پوشش نوبت اول در کل جمعیت 8۶ درصد و پوشش 
کامل واکسیناســیون و دریافت دونوبت واکسن، در کل جمعیت 

۷۶ درصد است.
بر این اساس تعداد تزریق دز اول واکسن در جمعیت دانش آموزی 
پنج میلیون و 5۹1 هزار و 1۷۹ مورد و تعداد تزریق دز دوم چهار 

میلیون و ۹۳2 هزار و 85 مورد است.
مطابق میزان پوشش واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله، 
تا 2۷ بهمن ماه، استان مازندران با 8۶ درصد بیشترین پوشش و 

استان قم با ۴۹ درصد کمترین پوشش دز دوم را دارند.
بر اســاس این گزارش، همچنین در جمعیــت معلمان مدارس 
غیردولتی تا کنون ۹5 درصد دز اول واکســن، ۹0 درصد دز دوم 
و ۴8 درصد دز ســوم واکســن خود را دریافت کرده اند. در میان 
معلمان مدارس غیردولتی، ۹۳ درصد دز اول، ۹0 درصد دز دوم و 
۴۹ درصد دز سوم و در میان معلمان حق التدریسی و سرباز معلم 
نیز ۹۴ درصد دز اول، 88 درصد دز دوم و ۳8 درصد دز سوم واکسن 

کرونا را دریافت کرده اند.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

اندازه  به  واکسن  به  اعتماد 
اثربخشی واکسن ها، ضروری است
اســتاد اپیدمیولوژی )همه گیرشناسی( دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه اعتماد به واکسن به اندازه اثربخشی 
واکسن ها ضروری است، گفت: اطالع رسانی و شفاف سازی درست 
در مورد مســائل مربوط به واکســن، زمینه اعتماد و استقبال از 

واکسیناسیون بخصوص در مردان را فراهم می کند.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، در تقویم 
رسمی کشور، اول تا هفتم اســفند ماه، هفته ملی سالمت مردان 
نامگذاری شده که شعار امسال، »مشارکت مردان، واکسیناسیون 
حداکثری، محافظت جمعی« است. انتخاب این شعار شاید با توجه 
به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور و تزریق واکسن به عنوان 
مهارکننده آن همچنین استقبال کمتر مردان از واکسیناسیون در 
نظر گرفته شده است زیرا بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، زنان 
در برنامه واکسیناسیون از مردان جلوتر افتاده اند به طوری که در 
آذر سال جاری 1۷.۷ درصد مردان و 1۶.۴ درصد زنان باالی 10 سال 
واکسن نزده  بودند. واکسن یکی از موفق ترین و مقرون به صرفه ترین 
ابزارهای بهداشت عمومی است که تا حد زیادی به حذف یا کنترل 
چندین بیماری جدی در قرن گذشته کمک کرده است. به همین 
دلیل، برای کنترل همه گیری ویروس کرونا عالوه بر اقدامات موثر 
بهداشت عمومی مانند فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، 
شستن دســت ها، اجتناب از فضاهای شــلوغ سربسته و آموزش 
جمعیت عمومی، واکسیناسیون در کاهش بیماری و پیشگیری از 

مرگ و میر ضروری است. 
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز یکشنبه 
و به بهانه نخستین روز از هفته ملی سالمت مردان که »به باورهای 
نادرست در زمینه واکسیناسیون علیه کووید 1۹« نامگذاری شده 
است، در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، درباره چرایی 
تردید داشتن افراد به واکسیناسیون بخصوص در میان مردان، گفت: 
اعتماد به واکسن به اندازه اثربخشی خود واکسن ها ضروری است که 
این اعتماد، ممکن است در سه سطح اعتماد به محصول، اعتماد به 

ارائه دهنده واکسن و اعتماد به سیاستگذاران باشد.

درحالی رشته مددکاری اجتماعی ایران جایگاه علمی 
و تخصصی با سابقه ۶۳ ساله در دانشگاه ها پیدا کرده 
است که اظهارات صاحب نظران این حوزه تخصصی 
حکایت از ورود افراد غیر متخصص به این رشته برای 
ارائه خدمات به مردم را دارد؛ موضوعی که به اعتقاد 
کارشناسان عالوه  بر اینکه این اقدام نوعی بی احترامی 
به قانون تلقی می شود، به حرفه، اعتماد مردم و بُعد 
نظارتی دو وزارتخانه علوم و بهداشت در حوزه آموزش 

مددکاری اجتماعی هم آسیب وارد می کند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش آگهی تحت عنوان 
»تربیت مددکار اجتماعی در شش جلسه« توسط 
سازمان تبلیغات اسالمی منتشر شد؛ در حالی این 
آگهی در رسانه ها منتشر شد که بدیهی است افراد تنها 
با شرکت در جلسات آموزشی و حضور در دوره های 
چند ساعته نمی توانند رشته تخصصی مددکاری 
اجتماعی را آموزش ببینند. حتی نگاه کوتاهی هم بر 
علم و جایگاه مددکاری اجتماعی در ایران حکایت از 
سابقه ۶۳ ساله این حرفه در دانشگاه ها دارد. رشته ای 
که در دانشگاه ها جایگاه علمی و تخصصی خود را پیدا 
کرده و سالهاست به عنوان رشته ای دانشگاهی در 
دانشگاه های تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و وزارت علوم در مقاطع مختلف دانشجو 
جذب می کند و فارغ التحصیالن این حرفه بعد از 
گذراندن ترم های تحصیلی، چند ترم دوره کارورزی 
و یادگیری روش های مختلف مددکاری اجتماعی 
و... می توانند وارد عرصه کار و خدمت شوند. این 
موضوع اما با واکنش هایی از سوی صاحب نظران رشته 
مددکاری اجتماعی هم همراه بود به طوریکه مصطفی 
اقلیما، رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران 
در نامه ای به رییس سازمان تبلیغات اسالمی نسبت 
به انتشار آگهی »تربیت مددکار اجتماعی در شش 
جلسه« واکنش نشان داد و در بخشی از سخنان خود 
اینطور نوشت که : » تعیین عنوان یک حرفه و رشته 
تحصیلی که ۶۳ سال است در نظام دانشگاهی تدریس 
می شود، برای یک کارگاه آموزشی شش جلسه ای، 
آشکارا وهن علم و نظام دانشگاه است. به نظر می رسد 
آن سازمان محترم سهوا چنین اشتباهی را انجام داده ، 
زیرا همچنانکه نمی توان کارگاه ها و دوره هایی با عنوان 
تربیت پزشک، مهندس، فیلسوف یا مجتهد ارائه داد، 
بنابراین کارگاه تربیت مددکار اجتماعی نیز کامال بی 
معنا و به دور از منطق علمی و عملی است. بی شک 
کسانی که این کارگاه را بگذرانند  با خیال یا توهم اینکه 
مددکار شده اند، ممکن است مرتکب اشتباهاتی 
شوند که به فجایعی بینجامد. آنگاه چه کسی مسوول 
خواهد بود؟چگونه می توان چهار سال آموزش علمی 
و دوره های کارورزی عملی مددکاری اجتماعی را تنها 

در شش جلسه خالصه کرد؟.«
از سوی دیگر اما سیدحسن موسوی چلک، رییس 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای جلوگیری از 
ورود افراد غیرمتخصص به این حرفه بر لزوم تصویب 
طرح تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد و یکی از مهم ترین 
کارکردهای این طرح را در راستای دفاع از حقوق 
مردم و ذی نفعان حوزه مددکاری اجتماعی و تعیین 
صالحیت حرفه ای کلیه مددکاران جهت فعالیت 
در عرصه های خدمات اجتماعی کشور دانست. 
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران با اشاره به تاریخچه مددکاری اجتماعی 
ایران به ایسنا می گوید: این رشته از مقطع کاردانی تا 
دکترا در ایران و جهان در دانشگاه های مختلف دولتی، 
خصوصی، علمی کاربردی و آزاد تهران دانشجو جذب 
می کند و یک رشته دانشگاهی است. در تمام تعاریف 
مددکاری اجتماعی از جمله در تعریف جدید جهانی 
مددکاری اجتماعی به این موضوع اشاره شده که 
مددکاری اجتماعی رشته ای دانشگاهی و علمی است؛ 
همین موضوع گویای این است که مددکاری اجتماعی 
کار خیر نیست. هرچند که ممکن است مددکار 
اجتماعی تفکر خیر هم داشته باشد اما این حرفه 
رشته ای تخصصی است که توسط افراد متخصص 
باید ارائه خدمت شود. وی ادامه می دهد: لذا هرگونه 
ورود افراد غیر متخصص، تعرض به حریم تخصصی 
وعلم و دانش است؛ این تفکر که »هرکسی نیت کار 
خیر دارد، مددکار اجتماعی است«، مورد تایید نیست. 
موسوی چلک با اشاره به تاثیر ورود افراد غیر متخصص 

به رشته مددکاری اجتماعی بر جامعه می گوید: زمانی 
که افراد غیر متخصص وارد هر حرفه ای از جمله 
روانشناسی، جامعه شناسی و مددکاری و... شوند، حتی 
اگر افراد سالم، متعهد و نودوستی باشند، به واسطه 
نداشتن دانش، مهارت و تخصص و عدم شناخت اصول 
حرفه ای و پایبندی در اصول استراتژی های مددکاری 
اجتماعی، با انجام کارهایی، اصول تخصصی و حرفه ای 
مددکاری اجتماعی را خدشه دار می کنند و این بر 

خالف اخالق حرفه ای است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به 

بیانیه اخالق جهانی تاکید می کند: یکی از نکاتی که 
در این بیانیه مورد اهمیت است این است که افرادی که 
در این حوزه فعالیت می کنند باید صالحیت حرفه ای 
و تخصصی داشته باشند. کسی که در حوزه مددکاری 
اجتماعی کار می کند باید به اخالق حرفه ای پایبند 
باشد و یکی از نکات اخالق حرفه ای، برخورداری از 
صالحیت حرفه ای است. طبیعتاً انتظار می رود همه 
کسانی که در حوزه مددکاری اجتماعی کار می کنند، 

تخصص الزم را داشته باشند.
به گفته موسوی چلک، ورود افراد غیر متخصص به 
حوزه مددکاری اجتماعی موجب می شود تا خدماتی 
که این افراد ارائه می کنند در بسیاری از مواقع نه تنها به 

نفع خدمت گیرندگان نباشد بلکه به ضرر آنها باشد. از 
سوی دیگر از آنجایی که وزارت علوم و وزارت بهداشت 
دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی می پذیرد، ورود 
افراد غیر متخصص به این حوزه، بی احترامی به 
قانون است. لذا اینکه فکر کنیم هر کسی می تواند با 
برگزاری دوره های چند روزه و چند ساعته مددکار 
اجتماعی تربیت کند ظلم و خیانت در حق این حرفه 
است. وی با اشاره به توسعه رشته مددکاری اجتماعی 
طی سال های گذشته در دانشگاه های تهران یادآور 
می شود: باوجود فارغ التحصیالن رشته مددکاری 

اجتماعی، ورود افراد غیرحرفه ای بی احترامی به 
قانون و مقررات است و هم خدماتی که این افراد ارائه 
می کنند در بسیاری از مواقع به جای اینکه ابرو را 
بگیرند می زنند چشم را هم کور می کنند؛ زیرا تخصص 
ندارند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد 
است که باید پسوند اجتماعی مددکار همیشه گفته 
شود و فقط نگوییم  »مددکار« بلکه بگوییم »مددکار 
اجتماعی«، تا افراد فکر نکنند می توانند مددکار 
اجتماعی باشند. برخی از سازمان ها می گویند در 
سازمان ما از نگهبان تا رئیس همه مددکار هستند، 
این تفکر سنتی است. حتی این افراد ممکن است 
در سازمان های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی 
فعال باشند و اینگونه نیست که گروهی از بیرون 
آمده باشند و کار مددکاری را به صورت غیر حرفه ای 
انجام دهند. به طور مثال در بسیاری از سازمان های 
دولتی، نهادهای عمومی و سازمان های غیردولتی 
افرادی هستند که در جایگاه مددکاری اجتماعی قرار 

گرفته اند اما فاقد تخصص هستند.
موسوی چلک با بیان اینکه متاسفانه این موضوع 
در طبقه بندی مشاغل هم وجود دارد، خاطرنشان 
می کند: اخیراً قوه قضاییه استخدامی برگزار می کند 
که در شرایط احراز پست مددکاری اجتماعی همه 
می توانند شرکت کنند و این درحالیست که حتی 
در شرایط احراز، اولویت با فارغ التحصیالن مددکاری 
اجتماعی است. در این راستا در دولت قبل مکاتبه 
کردیم و در اکثر آزمون ها این موضوع رعایت شد. برای 
این مرحله نیز با قوه قضاییه مکاتبه کرده ایم اما تاکنون 
پاسخی دریافت نکرده ایم. به نظر می رسد این  موضوع 
بی تفاوتی و بی توجهی اداری استخدامی به حفظ 

حریم تخصصی این حرفه است. 

سرپرســت معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه وزیر آموزش 
و پرورش تاکید دارد که همه مدارس باز اســت و 
حتی سرکشی کنید که مدارس باز باشند گفت: 
اینکه دانش آموز به مدرسه برود یا خیر؟ تابع شرایط 
بهداشتی است، اما مدرسه بسته نیست. همچنین 
مراکز پرورشی، تربیتی، فرهنگی و اردویی باید باز 

باشند و تعطیل نیستند.
به گــزارش ایســنا، اصغــر باقرزاده در مراســم 
گرامیداشت ســی و دومین ســالگرد تأسیس 
کانون های فرهنگی تربیتی که در کانون فرهنگی 
تربیتی شهید فهمیده کرج برگزار و به صورت زنده 
از شبکه شاد پخش شد، با اشــاره به بزرگداشت 
تأسیس کانون های فرهنگی و تربیتی و تالش هایی 
که پیرامون آن طی سالیان گذشته انجام  شده است 
گفت: تربیت یعنی رشد، تعالی و شکوفایی فرد در 
همه ساحت ها و ابعاد شخصیتی که قطعاً احتیاج 
به عواملی دارد که کمــک می کنند تا یک دانش 

آموز رشد کند.
وی افزود: ما نمی توانیم یک گیاه را برویانیم، بلکه 
می توانیم به رویش گیاه کمک کنیم که در محیط، 
فضا و مربی تربیتی تجلی می یابد. از جمله مهمترین 
عوامل تربیتی همین محیط های تربیتی هستند که 
شرایط را فراهم می کنند تا یک نهال نو رس در آن 
قرار بگیرد و رشد کند. سرپرست معاونت پرورشی 
و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر 
کالس درس محیط تربیتی برای برخی ساحت های 
تربیتی چون علم آموزی اســت، کانون فرهنگی 
نیز محل تربیت برای ســاحت های مهم تربیتی 
هنری، زیبایی شناختی و مشارکت اجتماعی است 
اظهار کرد: انجمن های 22 گانه فرهنگی و هنری 
می توانند محیط خوبی را برای تربیت فراهم کنند. 
باقرزاده تاکید کرد: در این میان مهمترین عامل 
تربیتی، »مربی« است. اگر همه عوامل را هم فراهم 
کنید، اما مربی کاربلد، فهیم، توانمند و باانگیزه کم 
باشــد، آن عوامل و منابع به درستی بهره برداری 

نمی شوند. در خصوص مربیان پرورشی برنامه هایی 
داریم. قرار اســت به توانمندسازی مربیان فعلی 
کمک کنیم، برای مربیان ورودی جدید هم فکری 
کرده ایم و از وزیر آموزش و پرورش خواســته ایم 
اجازه دهند اوقات فراغــت ورودی های جدید از 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی را صرف 
توانمندسازی برای ورود به کانون ها و مراکز مشاوره 
و غیره کنیم. وی به اهمیت و جایگاه کانون های 
فرهنگی تربیتی اشاره کرد و گفت: وزیرآموزش 
و پرورش تاکید دارد که همه مدارس باز اســت و 
حتی سرکشی کنید که مدارس باز باشند. اینکه 
دانش آموز به مدرســه برود یا خیر، تابع شرایط 
بهداشتی است، اما مدرسه بسته نیست. همچنین 
مراکز پرورشی، تربیتی، فرهنگی و اردویی باید باز 
باشند و تعطیل نیستند؛ هرچند شرایط استفاده از 
آنها تابع شرایط استان و مقتضیات موجود است. 
لطفاً کانون ها را باز نگه دارید و چراغش با رعایت 
مسائل بهداشتی روشن باشد. حتی اگر یک نفر یک 

دقیقه اش را صرف کار تربیتی در کانون فرهنگی 
کند برنده است و سود کرده ایم. سرپرست معاونت 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: 
اینکه مسئله که اوقات فراغت برخی بچه های ما تا 
15، 1۶ ساعت افزایش یافته شده و برخی حتی 
یک روز در میان کتابهایشان را باز می کنند و گاهی 
هم به خوبی وارد شبکه های مجازی برای آموزش 
نمی شوند، بسیار جدی است و اگر کانون باز باشد 
چه مجازی و چه حضوری می تواند کمک کننده 

باشد و خواسته وزارتخانه است.
باقرزاده با تاکیــد بر اینکه فعالیــت کانون های 
فرهنگی و تربیتی نباید با زمان و مسائل آموزشی 
بچه ها تالقی داشته باشد گفت: دانش آموزان ما 
می خواهند ســاعتی به کانون بیایند که خارج از 
ساعت رسمی مدرسه باشد. شماری از فعالیت های 
کانون ها به روز رسانی و متناســب با نیاز بچه ها 
شده و باید یکسری هم متناســب با انگیزه آنها 

طراحی شود.
وی ادامه داد: تعامل سازنده با سایر اجزای آموزش و 
پرورش ضروری است. تا می توانیم مسائل پرورشی 
را به طور کلی و مسائل مربوط به کانون ها را با اجزای 
دیگر آموزش و پرورش ارتبــاط دهیم. به عنوان 
مثال می توانیم برخی مسابقات و جشنواره ها را با 

محتوای کتب درسی همسو کنیم.

ورودغیرمتخصصانبهرشتهپرپیچوخم»مددکاریاجتماعی«

راه »نجات« چیست؟

مدارسومراکزپرورشیفرهنگی»تعطیل«نیستند

تدابیر جدید برای »مربیان پرورشی«

شیوه نامه های بهداشتی 57.12 درصد رعایت می شود
پلمب12۷2واحدصنفی

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
کرد: میزان رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در کشور در هفته 
منتهی به ۳0 بهمن ، 5۷.12 درصد است و نمی تواند در پیشگیری 
از انتقال کرونا آن هم با واریانت به شــدت مسری اُمیکرون موثر 
باشد. به گزارش ایرنا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در یک گزارش اعالم کرد: میانگین میزان رعایت 
بهداشت فردی در اماکن عمومی استان های کشور در بازه زمانی 
1۳ تا 2۷ بهمن، ۶0.۷۳ درصد بوده و در این شــاخص، بیشترین 
میزان رعایت مربــوط به فرودگاه ها بــا ۹۷.8۳ درصد و کمترین 
میزان رعایت هم مربوط به کارگاه ها و صنایع کوچک زیر 25 نفر 

با 5۴.08 درصد است.
بیشترین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی مربوط به 
فرودگاه ها با ۹۷.8۳ درصد و کمترین میزان رعایت هم مربوط به 

کارگاه ها و صنایع کوچک زیر 25 نفر با 5۴.08 درصد است
میانگین اســتفاده از ماسک در شــاغالن و خدمت گیرندگان به 
تفکیک اماکن عمومی استان های کشور نیز در این مدت، 5۴.82 
درصد بوده که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
مربوط به فرودگاه ها با ۹5.۶5 درصد و کمترین میزان استفاده از 

ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴5.8۹ درصد است.
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گــذاری در اماکن عمومی 
استان های کشــور از 1۳ تا 2۷  بهمن ماه 1۴00، 55.۴۳ درصد 
بود که بیشــترین میزان رعایت مربوط به اداراه ها و سازمان ها با 
85.۳۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به مراکز ورزشــی 
با ۴۶.۹۶ درصد  اســت. همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب 
در اماکن عمومی استان های کشور از 1۳ تا 2۷ بهمن ماه 1۴00، 
5۹.۳۷ درصد  است و در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط 
به فرودگاه ها با ۹5.۶5 درصد و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به 

مراکز ورزشی با 52.5۴ درصد رعایت بوده است.
در عین حال، میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناســیون در 
اماکن عمومی کشور از 1۳ تا 2۷ بهمن ماه 1۴00، 85.2۳ درصد 
بوده و بیشــترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن 
عمومی در استادیوم با ۹5.۶5 درصد و کمترین میزان در کارگاه ها 

و صنایع کوچک با ۷8.۳۷ درصد بوده است.

رعایت پروتکل های بهداشتی یکی از مهم ترین 
اقدامات برای پیشگیری از بروز بیماری بویژه در 
همه گیری کرونا است که بخشی از این موضوع از 
بُعد فردی خارج شده و به سطح جامعه و اصناف می آید؛ اما بیشترین 
مکان ثبت شده در سامانه شکایات مردمی وزارت بهداشت، شکایت 
بهداشتی از نانوایی ها بوده که اکثرا نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت 
دست و عدم استفاده از ماسک توسط کارکنان بوده است. به گزارش 
ایسنا، بر اساس گزارش آخرین وضعیت بخش بهداشت شکایات 
مردمی سامانه ملی پاسخگویی 1۹0 وزارت بهداشت از اجرای 
پروتکل های بهداشتی در اصناف در مقابله با ویروس کرونا از تاریخ  
1۶ تا 2۳ بهمن 1۴00 تعداد کل تماس های پاسخ داده شده ۹۳02 
تماس بوده است. در این بین تعداد کل شکایات ثبت شده ۳018 
شکایت بوده و شکایت از عدم رعایت موازین بهداشتی در محیط 
کار )در رابطه با کووید1۹( همچنان در صدر جدول قرار دارد. بر 
اساس این گزارش بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات 
بهداشتی، نانوایی ها هستند که اکثرا به دلیل عدم رعایت بهداشت 

دست و عدم استفاده از ماسک توسط کارکنان گزارش می شود.
نانواییها؛درصدرشکایاتمردمیدرخصوصعدمرعایت

پروتکلهایبهداشتی
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در هفته گذشته بیشترین نوع شکایات 
مردمی مربوط به عدم رعایت موازین بهداشتی در محیط کار با ۶۶ 
درصد است و پس از آن عدم رعایت بهداشت دست با 11 درصد 
در رتبه دوم، عرضه موادغذایی فاسد با 10 درصد در رتبه سوم، 
دفع غیربهداشتی فاضالب با 8 درصد در رتبه چهارم و عرضه مواد 
غذایی بسته بندی شده فاقد تاریخ مصرف معتبر با 5 درصد در رتبه 

پنجم قرار دارند.
نانواییها؛درصدرشکایاتمردمیدرخصوصعدمرعایت

پروتکلهایبهداشتی
بر اساس این گزارش همچنین بیشترین شکایات مردمی بر حسب 
صنف مربوط به نانوایی ها با ۴۳ درصد است و پس از آن به ترتیب 
اماکن مسکونی با 18 درصد رتبه دوم، اغذیه فروشی، ساندویچ و 
پیتزا با 1۶ درصد رتبه سوم، سلف سرویس و رستوران با 1۳ درصد 
رتبه چهارم و بقالی ها و سوپرمارکت ها با 10 درصد رتبه پنجم 

شکایات مردمی را به خود اختصاص داده اند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی 
شدن خدمات را پیش نیاز و مقدمه رسیدن به تأمین 
اجتماعی هوشمند دانست و گفت: هوشمندسازی 
راهبرد مدیریتی این سازمان بوده و باید اقدامات الزم و تغییرات 
تشکیالتی مورد نیاز را برای تحقق تأمین اجتماعی هوشمند با 
جدیت دنبال شود. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان تامین 
اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه با مدیران کل تأمین 
اجتماعی سراسر کشور اظهار داشت: افزایش پوشش بیمه ای، 
اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی و بیمه دانشجویان از جمله طرح های 
مهم سازمان تأمین اجتماعی است و انتظار می رود که در سال 
آینده تعداد قابل توجهی از افراد واجد شرایط در قالب این طرح ها 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.  به گزارش ایرنا، 
براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، کلیه دانشجویان سراسر 
کشور بر مبنای حداقل حقوق )2 میلیون و ۶5۶ هزار تومان( و با 
نرخ 12درصد حق بیمه و پرداخت ۳18 هزار تومان می توانند تحت 
پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار گیرند. مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: قطعاً مدیران سطوح مختلف سازمان تأمین 
اجتماعی نسبت به شرایط سازمان دغدغه داشته و در کنار تالش 
برای ایفای تعهدات و امور جاری سازمان، نسبت به آینده این سازمان 
نیز با توجه و حساسیت ویژه مسائل را پیگیری می کنند. برای توسعه 
خدمات و ایفای تعهدات در قبال جامعه تحت پوشش سازمان هم 
اقدامات متنوعی در دستور کار قرار داشته و امید است، برنامه های 
تحولی از سال آینده به نتایج مورد نظر برسند. وی افزود: برنامه های 
تحولی باید دقیق، دارای زمان بندی مناسب و شاخص های قابل 
ارزیابی باشد تا بتوان برنامه ها را در مسیر صحیح اجرا کرد؛ در این 
مسیر تعامل مستقیم با استان ها و ارزیابی مشکالت و پیشنهادها 
نیز بسیار حائز اهمیت است.  وی تاکید کرد: باید نتیجه اقدامات 
تحولی و تالش مجموعه مدیران و همکاران در نقطه تماس با اقشار 
مختلف جامعه و در زمان دریافت خدمات توسط مردم مشاهده 
شود و رضایتمندی مردم از خدمات تأمین اجتماعی افزایش یابد. 
بروکراسی اداری در بسیاری موارد توانایی ایجاد رضایتمندی را 
نداشته و حتی در مسیر خدمت رسانی نیز نارضایتی تولید می کند و 

این وضعیت باید در مسیر اصالح قرار گیرد.

فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی از اقدام شایسته دو 
سرباز وظیفه شناس قدردانی کرد و نوشت: اقدام خالصانه 
و بی ریای شما، موجب عزیزتر شدنتان در قلب ملت فهیم 
ایران اسالمی شده اســت و در پاسداشت حس وظیفه 
شناسی، انسان دوستی و عمل خیرخواهانه تان، شایسته 
تقدیر هستید. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری 
پلیس، طی روزهای اخیر اقدام دو سرباز وظیفه شناس 
در بازگرداندن مقدار قابل توجهی طال به ارزش بیش از 
200 میلیون تومان و همچنین واکنش سریع در راستای 
جلوگیری از حرکت خودروی ایستا، بدون راننده و دارای 
سرنشین کودک در فضای رسانه ای کشور منتشر شده 
است، به گونه ای که این عمل شایسته  سربازان وظیفه 
مورد تقدیر بسیاری از مردم و اصحاب رسانه قرار گرفته 
است.در پی اقدام این دو جوان ســرباز وظیفه شناس، 
سردار حسین اشــتری فرمانده کل انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران با صدور پیامی از سربازان وظیفه »مهران 
سربازی« و »مهدی اسدی« قدردانی کرد. فرمانده کل 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در این پیام خطاب به دو 
سرباز وظیفه شناس نوشت: فرزندان عزیزم؛ سرباز وظیفه 
مهران سربازی و سرباز وظیفه مهدی اسدی، نام و مقام 
مقدس سرباز در نظام دینی و ملی ما دارای جایگاه رفیع 

و ارزشمندی است .

قدردانیسردار»اشتری«
ازاقدامخالصانه2سرباز

وظیفهشناس

نانوایی ها
درصدرشکایاتبهداشتیمردم

بهوزارتبهداشت

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

هوشمندسازیراهبردمدیریتی
سازمانتأمیناجتماعیاست

خبر

خبر

خبر

رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایرانمعتقداستکهبایدپسونداجتماعیمددکارهمیشه
گفتهشــودوفقطنگوییم»مددکار«بلکهبگوییم»مددکاراجتماعــی«،تاافرادفکرنکنند
میتوانندمددکاراجتماعیباشند.برخیازسازمانهامیگوینددرسازمانماازنگهبانتارئیس
همهمددکارهستند،اینتفکرسنتیاست.حتیاینافرادممکناستدرسازمانهایدولتییانهادهای
عمومیغیردولتیفعالباشندواینگونهنیستکهگروهیازبیرونآمدهباشندوکارمددکاریرابهصورت
غیرحرفهایانجامدهند.بهطورمثالدربسیاریازسازمانهایدولتی،نهادهایعمومیوسازمانهای

غیردولتیافرادیهستندکهدرجایگاهمددکاریاجتماعیقرارگرفتهاندامافاقدتخصصهستند.
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کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبر
خبر

لئوناردو شاشــا در رمــان »طوفان در 
مرداب« در قالب یکی از شخصیت های 
انقالبی تالش هــای خود بــرای ایجاد 
تغییر در نظم کهنه سیسیل را به تصویر 
می کشــد. به گزارش خبرنگار فرهنگی 
ایرنا، ماجرای طوفان در مرداب در سال 
1۷82 میالدی اتفاق می افتد که کشتی 
سفیر مراکش در ناپل در مسیر برگشت 
به خانه در سیسیل غرق شده و شخصی 
به نــام دن جوزپــه وال بــرای کمک به 
برقراری ارتباط با وی به دربار فراخوانده 
می شود. وال به عنوان تنها کسی که کمی 
زبان عربی می داند، بــه عنوان مترجم و 
راهنمای این سفیر به کار گرفته می شود 
و از فرصت به دســت آمده به نفع خود 
اســتفاده می کند. ماجرا از جایی شروع 
می شــود که از ســفیر مراکــش درباره 
محتوای یک کتاب عربی که در صومعه 
محلی شــهر اســت جویا می شوند و وال 
تظاهر می کنــد این کتاب یک نســخه 
قدیمی ارزشمند درباره فتح سیسیل به 

دست اعراب است.
پس از راهی شدن سفیر مراکش، وال برای 
خود یک پســت جدید و خانه ای راحت 
دست و پا می کند تا این اثر ارزشمند)!( 
را ترجمه کند. همزمان شــک و تردیدها 
دربــاره اعتبــار آنچه وال می نویســد به 
راحتی کنــار زده می شــوند.    با این که 
وال باســواد نیست و شــناخت چندانی 
از تاریــخ ندارد، آنقــدر حیله گر و زرنگ 
هســت که ترجمه ای قانع کننده و یک 
کار کامال جدید و ســاختگی ارائه دهد. 
مخاطبان این اثر که اغلب خود به نوعی 
فاسد بودند نیز با کمال میل این تقلب را 
پذیرفتند. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
ترس از پایان گرفتن خوشی هایی که تازه 
توانسته بود مزه شان را بچشد، دلبستگی 
ذاتی به چیزهای دنیــوی و نفرت نهانی 
از همگنان خودش، همــه و همه جوزپه 
وال را بر آن داشــت که تصمیمی پرخطر 
اما برگشــت ناپذیر بگیرد. و آن این که 
بی درنــگ از بختــی که بــه او رو کرده 
بود استفاده کند و دســت به کار »جعل 

بزرگ« بزند. )ص. 1۷(

بازیگرانـی کـه واتسـاپ به 
دادشـان رسـید

تا  همین سه چهار سال پیش کمتر کسی 
تصور می کرد هنرمندان تئاتر روزی برای 
خلــق نمایش هــای خود از شــبکه های 
اجتماعــی مانند واتســاپ کمک بگیرند 
ولی کرونــا همه معــادالت را تغییر داد و 
ثابت کرد شبکه های اجتماعی فقط برای 
اطالع رســانی و ایجاد ارتباط نیســتند و 
می توان اســتفاده های دیگری هم از آنها 
کرد. به گزارش ایسنا، نمایش »سمفونی 
مرگ« به کارگردانی داریوش رضوانی از 
امشب، یکم اسفند ماه روی صحنه می رود. 
این نمایش ســه بازیگر دارد که دو تن از 
آنان مقیم لندن هســتند و دیگری بین 
تهران و لهستان در رفت و آمد است. آنان 
بخشی از تمرین نمایش خود را در واتساپ 

انجام داده اند.
به انگیزه اجــرای این نمایــش با مژگان 
معقولی و بردیا جاللی دو تن از بازیگران 
این نمایــش دربــاره مراحــل تمرین و 

آماده سازی آن گپ و گفتی داریم.
نشدنیهاییکهباالخرهامکانپذیر

شد
معقولی دانش آموخته تئاتر اســت که از 
ده سال پیش بیشــتر در لهستان زندگی 
می کند و نمایش هایــی را با بهره گیری از 
ادبیات کالســیک ایران در این کشــور و 
کشورهای دیگر اجرا می کند. او با ستایش 
همراهی و همکاری هنرمندان ایرانی برای 
آماده سازی نمایش »ســمفونی مرگ«، 
امیدوار اســت که بهار آینده نمایشــی را 
در ایران و در مقام کارگردان روی صحنه 

بیاورد.
این هنرمند تئاتر درباره همکاری خود با 
گروه اجرایی نمایش »ســمفونی مرگ« 
می گوید: هم در ایــران زندگی می کنم و 
هم لهستان. چند ماه زودتر از همکارانم به 
ایران آمدم و در آن مرحله روخوانی متن 
را در واتساپ آغاز کردیم. بعد با همراهی 
دوست و همکارمان تارا تابان، میزانس ها را 
تمرین کردیم. دو همکار دیگرم، داریوش 
رضوانی و بردیا جاللی لنــدن بودند. تارا 
تابان هم کنــار آنان بــود و میزانس های 
مرا اجــرا می کرد و من در حــال و هوای 
میزانسن های خود قرار می گرفتم. ده روز 
پایانی تمرین همگی ایــران بودیم و کنار 

هم مراحل آخر را به انجام رساندیم.
این گروه سه نفره در آغاز تصور می کردند 
این شیوه تمرین، نشــدنی باشد ولی بعد 
از ســه چهار روز متوجه شــدند با تمام 

سختی هایش امکان پذیر است.

ازیگر فیلم سینمایی »مالقات خصوصی« با بیان اینکه دوست دارم که 
نقش های متفاوت را تجربه و تمرین کنم، گفت: ریسِک پذیرش نقش 
جدی یک دیوانگی ست که همواره با من است و به من اجازه می دهد 

که نقش های متفاوت و بسیار جدی تر را هم انجام بدهم.
سیاوش چراغی پور در گفت وگو با خبرنگار سینمایی ایرنا و در توضیح 
این موضوع که پس از سابقه طوالنی حضور در نقش های کمدی بازی 
در نقش های جدی را چگونه ارزیابی کرده و پذیرفته است، گفت: 
خداوند این نعمت را به من داده است که بتوانم در هر دو حوزه کمدی و 
جدی کار کنم؛ این موضوعی خوشایند و وسوسه برانگیز برای من است 
که بتوانم در دو حوزه کار کنم. وی افزود: این که هم در کمدی کار کنم 
و مردم را شاد کنم و هم در نقش های جدی تأملی را موجب شوم. این 
دو فضا حس و حال متفاوتی را می طلبند و اعتقادم بر این است که 
باید در هر کدام حس و حال آن را به شیوه خودش درک کنی. بازیگر 
فیلم سینمایی ما همه باهم هستیم )کمال تبریزی 1۳۹۷( در پاسخ به 
دشواری ایفای نقش در آثار کمدی، گفت: کمدی ژانر سختی است چرا 
که لبه پرتگاه است که وقتی از روی آن رد شوی اگر لغزشی داشته باشی، 
ممکن است خروجی اش کاری بی مزه باشد و اتفاق نیفتد. چراغی پور در 
توضیح علت حضور در فیلم سینمایی مالقات خصوصی و تجربه حضور 
در این اثر، گفت: وقتی آقای امید شمس فیلم نامه را برای من فرستادند، 
به حدی مجذوب فیلم نامه شدم که حد و حسابی نداشت و زمانی که 
نقش را دریافتم این شیفتگی ایفای نقش در من بیشتر شد چون نقش 
بسیار متفاوتی در کارنامه کاری من محسوب می شود. وی تأکید 
کرد: تمام تالشم را کردم که از پس این نقش بربیایم و تمام رنجی که 
به عنوان یک بازیگر در تقابل و همکاری و هماهنگی با بازیگران مقابل و 

کارگردان بر عهده ام بود را به جان خریدم.

ریسِکپذیرشنقشجدییک
»طوفاندرمرداب«دیوانگیستکهمندارم

روایتیازتالشبرای
ایجادتغییردرنظمکهنه

جورج آر.آر.مارتین برای خلق یک مجموعه  جدید از کتاب های مصور با 
شرکت مارول کامیکس همکاری می کند. به گزارش خبرنگار فرهنگی 
ایرنا از روزنامه گاردین، این سری کمیک براساس مجموعه ابرقهرمانی 
کارتهای وحشی )Wild Cards( به ویراستاری جی. آر.آر مارتین خلق 
خواهد شد. کارتهای وحشی که در مدت سه دهه توسکط بیش از ۴0 
نویسنده نوشته شده و شامل 25 رمان و 20 داستان کوتاه است، داستان 
تاریخی ساختگی را روایت می کند که در آن زمین میزبان افرادی با 
قدرت های فرابشری می شود.  مارتین در این باره می گوید: همانطور که 
طرفدارانم می دانند، مجموعه کارت های وحشی در قلبم جایگاه ویژه ای 
دارد. بنابراین برخورداری از این امتیاز که یکی از غول های صنعت 
داستان های کمیک چون مارول قرار است روایت آن را به یک کتاب 
مصور تبدیل کند، برایم لذت فراوان به همراه دارد. جورج ریموند ریچارد 
مارتین رمان نویس، فیلمنامه نویس و نویسنده داستان کوتاه و تهیه 
کننده تلویزیونی اهل آمریکاست. وی خلق مجموعه رمان های حماسی 
و فانتزی نغمه یخ و آتش را در کارنامه حرفه ای خود دارد که سریال 
محبوب بازی تاج و تخت )201۹-2011( با اقتباس از آن ساخته شد.

نویسنده»بازیتاجوتخت«کتاب
مصورمینویسد

کارگردان و فیلم نامه نویس سینما و تلویزیون گفت: 
درباره مناسبات تاریخی سریال »جیران« باید اجازه 
بدهیم که نویسنده بر اساس قواعد درام این مسائل 
را رتق و فتق کند و خیلی به تاریخ، متعهد نباشد و 
اینکه بگوییم این سریال نعل به نعل تاریخ نیست نقد 

درخوری نیست.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، فیلم و سریال های 
تاریخی معموال جزء پر مخاطب ترین دسته بندی 
آثار نمایشی است. جذابیت تماشای فیلمی در زمانی 
متفاوت از زمان حال، مخاطبان را به دنبال کردن آثار 
تاریخی، ترغیب می کند. با این حال، سختی های 
تولید آثار تاریخی برکسی پوشیده نیست و یکی از 
مهم ترین چالش های پیش روی تولیدات نمایشی 
تاریخی، انتظارات و انتقادات تاریخ شناسان، منتقدان 
و مخاطبان فیلم و سریال به پایبندی داستان اثر به 
اصل تاریخ و واقعه تاریخی است. این بحث، همیشه 
در مواجهه با کارهای تاریخی وجود داشته و محدود 
به ایران هم نیست و در همه جای دنیا، از مهم ترین 

مسائل پیش روی آثار نمایشی تاریخی است.
مجید موالیی تهیه کننده، کارگردان و فیلمنامه 
نویس سینما و تلویزیون معتقد است: در مورد سریال 
جیران هم که انتقادات معطوف به مناسبات تاریخی 
است و اینکه »جیران قبل از مرگ امیر کبیر وارد کاخ 
شده یا بعد از مرگ او« و یا اینکه »آیا ناصر الدین شاه 
بعد از دستور مرگ امیر کبیر دچار دگرگونی حال و 
بد احوالی زیاد می شود یا خیر?« باید بگویم که بهتر 
است اجازه بدهیم که نویسنده بر اساس قواعد درام 
این مسائل را رتق و فتق کند و خیلی به تاریخ، متعهد 
نباشد چرا که خود تاریخ نگاران هم گاهی نظرات ضد 

و نقیض داشته اند.
در ادامه گفت وگو با ایرنا با مجید موالیی نویسنده 
و کارگردان سینما که سابقه تهیه کنندگی سریال 
تاریخی بانوی عمارت )عزیزاهلل حمیدنژاد 1۳۹۶( را 

هم در کارنامه خود دارد، می خوانید.
پرداختن به تاریخ هم دالیل مختلفی دارد

به نظر شما دلیل استقبال مخاطبان از سریال های 
تاریخی چیست؟

در ابتدا الزم است اشاره کنیم که ما با تاریخی 
مواجه ایم که خود مورخین و پژوهشگران نیز در 
تعریف آن دو دسته می شوند؛ برخی معتقدند که آن 
یک علم است. مطابق با همان تعریفی که ما از سایر 

علوم مانند ریاضی و فلسفه داریم و برخی اعتقاد 
دارند که تاریخ یک معرفت است. آنهایی که تاریخ 
را به مثابه یک علم در نظر دارند، سعی می کنند با 
توجه به وقایعی که در گذشته رخ داده، بفهمند که 
چه حقیقتی وجود دارد و با توجه به استدالل های 
خودشان باور دارند که یک کار علمی صورت گرفته 
است و آن هایی که حرف از معرفت می زند، نگاهی 

دیگر دارند.
پرداختن به تاریخ هم دالیل مختلفی دارد؛ به عنوان 
مثال قرآن برای عبرت گرفتن افراد تاکید دارد که 
از حال گذشتگان باخبر شویم. انسانی که در حال 
زندگی می کند، دغدغه ها و آرمان هایش را از آینده 
و اینکه از کجا آمده و به چه محل و زمانی تعلق دارد 
را در گذشته خود، جست و جو می کند. به طور کلی 
کنجکاوی و میل به دانستن، دلیل مهمی برای دنبال 

کردن تاریخ و آثار تاریخی است.
اجازه دهیم مسائل تاریخی »جیران« بر اساس قواعد 

درام رتق و فتق شود 
آنچه شما نشان می دهید با واقعیت متفاوت است

یکی از چالش های جدی در ساخت آثار نمایشی 
تاریخی، انتظارات و انتقاداتی است که به تفاوت 
داستان اثر با اصل تاریخ می پردازد. اساسا فیلمساز 

تا چه حدی می تواند این انتظارات را برآورده کند؟
در ایران حدود صد و اندی سال است که سینما 
قدمت دارد و نزدیک به شصت سال است که سریال 
ساخته می شود و از همان ابتدای کار مورخین و 
فیلمسازان فعال در این حوزه، در باره اینکه »آنچه 
شما نشان می دهید با واقعیت متفاوت است« دچار 
چالش شده اند. اصوال حوزه نمایش یک اقتضائاتی 
دارد که اجازه نمی دهد نعل به نعل یک واقعه تاریخی 
به زبان نمایش بازگو شود و همین موضوع چه در 
ایران و چه در خارج از کشور محل بحث است. البته 
معموال فیلمسازان، توجه چندان زیادی به حرف های 
مورخین نداشته اند و معتقدند به دلیل اینکه مورخین 
کمتر با ساختار درام و دراماتیزه کردن یک واقعه 

تاریخی آشنایی دارند، ما کار خودمان را می کنیم.
نتفلیکس در ساخت سریال های تاریخی، شکاف بین 

اثر تاریخی و اصل تاریخ را بیشتر می کند
یک اشاره ای به سریال های تاریخی خارجی داشته 
باشیم. پایبندی به اصل تاریخ در آثار نمایشی خارجی 

به چه صورت است؟

در سریالی مثل بازی تاج و تخت قصه، مشخص 
می کند که کاراکترها مربوط به چه دوران زمانی 
هستند و می شود این سریال را تاریخی دانست. 
اما ممکن است برخی معتقد باشند که این سریال، 
تاریخی نیست چون داستان آن برگرفته از تخیل 
نویسنده است و یک داستان فانتزی دارد و کشورهایی 
وجود  می کند،  درباره شان صحبت  سریال  که 
تاریخی نداشته اند. به طور کلی می توان گفت که هر 
سریالی که به گذشته ما می پردازد، می شود در گونه 

سریال های تاریخی آن را جای داد.
یا بعد از آن، سریال تاج که مربوط به الیزابت دوم 
است را کار کردند. در زمان پخش این سریال، وزیر 
فرهنگ بریتانیا، از نتفلیکس ابتدا بابت این سریال 
که تماشاگران زیادی دارد و درباره ملکه ساخته 
شده، تشکر کرد و از آنها خواست که فقط در ابتدای 
پخش سریال این جمله را اضافه کنند که روایت این 
سریال عین واقعیت و تاریخ نیست. اما مدیر محتوای 
نتفلیکس گفت که ما چنین تعهدی به شما نداریم و 
قطعا مخاطبان ما این فهم را دارند که در حال تماشای 

یک قصه هستند نه یک مستند تاریخی.
اجازه دهیم مسائل تاریخی »جیران« بر اساس قواعد 

درام رتق و فتق شود 
اینکه بگوییم سریال جیران نعل به نعل تاریخ نیست 

نقد درخوری نیست
تاریخ نگاران هم گاهی نظرات ضد و نقیض داشته اند

این روزها سریال عاشقانه جیران در حال پخش است 
که به روایت قصه جیران و ناصرالدین شاه می پردازد. 
درباره نقدهای وارد شده به این سریال در خصوص 
تفاوت داستان جیران با اصل تاریخ زمان قاجاریه، 

چه نظری دارید؟
قبل از این هم اشاره کردم که قرار نیست یک کار 
نمایشی که یک جنبه سرگرمی سازی هم دارد و باید 
در آن اقتضائات درام هم رعایت بشود، نعل به نعل به 
تاریخ وفادار باشد. ما فیلم مستند تاریخی نمی سازیم. 
هیچکدام از محققین هم برای بررسی یک مقطع 
تاریخی، به سراغ آثار نمایشی نمی روند که از آنها 

مستند تاریخی استخراج کنند.
وقتی از رعایت اقتضائات درام صحبت می کنم باید 
اشاره کنم که در سریال موفق پیکی بالیندرز که 
روایت گر زندگی یک قوم کولی است که مشغول خرید 
و فروش اسب و مواد مخدر اند، شاهد کاراکترهای 
واقعی و موقعیت های واقعی هستیم. اما در این سریال 
هم، این قوم با چرچیل، ارتباط و مناسباتی نداشته اند 
که سر دسته گروه به مالقات چرچیل برود، در حالی 
که بنا به اقتضاء درام، این مراودات در سریال انجام 

می شود.

اجازه دهیم مسائل تاریخی »جیران« بر اساس 
قواعد درام رتق و فتق شود

رنا
س:ای

عک

و  صنایع دسـتی  جشـنواره  ششـمین 
هنرهای سـنتی فجـر اگـر چـه جوان تریـن 
جشـنواره  سـاالنه در ایام دهه فجر اسـت، اما 
قدمـت و اصالتـی به وسـعت تاریـخ و تمدن 
ایران زمیـن را در نـام و عنوان خـود به همراه 

دارد.
به گـزارش خبرنـگار فرهنگی ایرنـا، ۴۳ بهار 
از انقـالب می گـذرد و امسـال آخریـن دهـه 
فجر قرن را پشت سـر گذاشـتیم. در بیش از 
چهار دهه اخیر رویدادهای فرهنگی و هنری 
مختلفی با نـام و پرچم فجر برافراشـته شـد. 
هـر دوره بیانگر رشـد و بالندگـی هنرمندان 
و آثـار عرضـه شـده نشـان دهنده تجلی هنر 

انقالبی در کالبـد جامعه ایرانی اسـت.
چهلمین جشنواره فیلم، چهلمین جشنواره 
تئاتر، سـی وهفتمین جشـنواره موسـیقی، 
شانزدهمین جشـنواره شـعر، چهاردهمین 
جشـنواره هنرهـای تجسـمی، یازدهمیـن 
جشـنواره مـد و لبـاس، عناویـن شـاخص 
رویدادهـای منتسـب به دهـه فجـر انقالب 
اسالمی هستند و جشـنواره صنایع دستی و 
هنرهای سـنتی که ششـمین دوره آن 18 تا 
2۴ بهمن برگزار شـد در میان ایـن رویدادها 
اگـر چـه جوان تریـن جشـنواره اسـت، امـا 
اصالت و قدمت آن به وسـعت تاریخ، فرهنگ 
و تمدن ایـران زمین اعتبـار و جایـگاه دارد.

جشـنواره صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی 
که با موافقـت سـیدعزت اهلل ضرغامـی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی 
از سال آینده قرار اسـت در سطح بین المللی 
برگـزار شـود، منجـر خواهـد شـد فصـل 
جدیـدی در ارتقـا جایـگاه هنرمنـدان و 
صنعتگـران ایران بـه عنوان کشـوری مطرح 

و مدعـی در ایـن در جهـان بـاز کند.
ایـن رویـداد فجرنشـان بالفاصلـه و فقـط ۶ 
روز بعـد از سـی وپنجمین نمایشـگاه ملـی 
صنایع دسـتی تهـران بـا آن گسـتردگی و 
اسـتقبال هنرمندان و صنعتگران از سراسـر 
کشـور، در تهران آغاز به کار کرد و از ظرفیت 
بـاالی ایـن حـوزه و خسـتگی ناپذیری 
و هوشـمندی مسـئوالن و مدیـران حـوزه 
معاونت صنایع دسـتی و هنرهای سنتی بهره 
بـرد؛ وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی بر اهمیت فرهنگـی، هنری و 
اقتصادی ایـن بخش واقف انـد و بـا برگزاری 
پیوسته و مستمر رویدادهای نمایشگاهی در 
سـطح اسـتانی و ملی ایـن حـوزه را در پویا و 

زنـده نگـه می دارنـد.
فجـر صنایع دسـتی را می تـوان فاخرتریـن 

رویـداد در ایـن حـوزه در ایـران دانسـت و به 
گفته پویـا محمودیان معاون صنایع دسـتی 
وزارت میراث فرهنگـی »مجـال تجلی جلوه 
درهـم تنیـده فرهنـگ و پیشـه و بسـتری 
برای به نمایش گذاشـتن نـگاه هنرمندانه با 
مهارت افرادی اسـت که سـاختن را مشـغله 
خـود کرده انـد، هنرمندانی کـه با خلـق آثار 
فاخر این روایـت را  مکرر برای دیگـران بازگو 

می کننـد«
صنایع دسـتی به عنوان یکـی از ارکان اصلی 
صنایـع خـالق بـه شـمار مـی رود و بـا نـگاه 
هم افزایـی در اختتامیـه آن شـاهد پیونـدی 
زیبـا در حـوزه صنایـع خـالق بودیـم .ایـن 
رویـداد می تواند بـه فعال کـردن اقتصاد هنر 
کمک کنـد. آشـنایی بـا هنرمندان جـوان و 
کشـف اسـتعدادهای جدید، ایجاد بسـتری 
بـرای مواجهـه بـدون واسـطه مخاطبـان با 
حـوزه صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی و 
در معـرض قـراردادن آخرین دسـتاوردهای 
صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی ایـران از 

اهـداف مهـم جشـنواره فجـر بود.
حضور محصـوالت صنایع دسـتی با طراحی 
مناسـب بـرای کاربـرد در زندگـی روزمـره، 
نمایش آثـار برگزیـده کاربردی دارای نشـان 
مهـر اصالت ملـی و همچنین بخـش رویش 
دوباره سرو در راسـتای نکوداشت و بزرگمایه 
اسـاتید برجسـته و فقید کـه بسـتری برای 
تجلیل از فرزنـدان ادامه دهنـده راه پـدران و 
مادران اسـت، سـه محور اصلـی ایـن رویداد 

ملی بـود.

در این جشنواره، بر اسـاس رای هیات داوران، 
بعـد از دو دوره داوری بـه پنـچ هنرمند سـرو 
سـیمین و پنـج هنرمنـد دیپلـم افتخـار و 
برگزیـدگان بخـش رویـش دوباره سـرو لوح 
تقدیرنامـه و عـالوه بـر آن هدایای نقـدی از 
سـوی وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و 

صنایع دسـتی اعطـا شـد.
در همین چارچـوب ویدا توحـدی مدیرکل 
آمـوزش و ترویـج صنایع دسـتی و هنرهـای 
سـنتی درباره جشـنواره فجر صنایع دسـتی 
گفت وگو کردیم. او درباره سـاختار جشنواره 
روند انتخـاب آثار و هیـات داوران جشـنواره 
ششـم توضیح داد و گفت: مقدمات کار برای 
برگـزاری جشـنواره هفتـم بـه صـورت بین 
المللـی آغـاز شـد و اکنـون در حـال تدوین 
و ترجمـه دسـتورالعمل دوره هفتـم صنایع 

دسـتی فجر هسـتیم.
کـدام اسـاتید در هیـات داوران جشـنواره 

حضـور داشـتند؟
محمدتقـی آشـوری، عضـو هیـات علمـی 
دانشـگاه هنر و رئیس اسـبق دانشـکده هنر 
دانشـگاه اصفهـان عضـو هیـات داوران کـه 
تدویـن و تنظیـم برنامـه درسـی در سـال 
1۳۶1 برای سـه رشـته هنـر، معاون اسـبق 
آموزشـی دانشـگاه هنر تهران، نگارش کتاب 
گل سـلولزی در دانشـگاه هنر و ثبت اختراع 
بر اسـاس این کتاب را در کارنامـه کاری خود 
دارد، سـومین دوره ای اسـت کـه آثـار ایـن 

رویـداد را داوری کـرد.

فیلم سینمایی »ملخ« در اولین حضور بین المللی 
خود در جشنواره »جنوب از جنوب غربی« به 

نمایش درمی آید.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی پروژه، فیلم 
سینمایی ملخ به کارگردانی فائزه عزیزخانی، 
مهشید  و  حکمت  منیژه  تهیه کنندگی 
آهنگرانی فراهانی و پخش بین المللی شرکت 
ایریماژ در نخستین نمایش جهانی، در جشنواره 
SXSW( اکران  »جنوب از جنوب غربی« )

می شود. 
این جشنواره بزرگ آمریکایی که تاکنون با 
سینمای نوین ایران بیگانه بوده است، از 20 تا 
2۹ اسفند ماه سال جاری در شهر آستین در ایالت 

تگزاس برگزار می شود. 
جشنواره »جنوب از جنوب غربی« )SXSW( که 
در میان تگزاسی ها به نام مختصر »جنوب از...« 
Southby( شناخته می شود، به گفته وال  (
استریت ژورنال، »از زمان آغاز در سال 1۹8۷، 
در مقام یک دورهمی برای گروه های موسیقی به 
اتفاقی بزرگ مبدل شده است که پیشروان فکری 

و فرهنگی از سراسر جهان را جذب سواحل دریاچه 
لردی برد می کند.« 

نیویورک تایمز می نویسد: »جنوب از...، به آنگونه 
ای که اهالی آستین نام جشنواره را می خوانند، 
به قوه محرکه ای اقتصادی مبدل شده است که 
تاثیر آن بر اقتصاد محلی معادل میزبانی بازی 
نهایی لیگ فوتبال آمریکا است و در سال 201۹، 

درآمدی معادل ۳5۶ میلیون دالر به همراه داشته 
است...« 

لس آنجلس تایمز توصیف می کند: »جشنواره فیلم 
جنوب از جنوب غربی به ایستگاهی مهم در مدار 
جشنواره های بهاری مبدل شده است که پایگاهی 
برای فیلم های مستقل کم هزینه و تولیدات 

تجاری تر استودیویی فراهم می کند.«

اولین حضور بین المللی »ملخ« در آمریکا 
رقم می خورد

جشنواره فجر صنایع دستی؛ 
جوان اما اصیل
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رئیـس پیشـین پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری گفـت: 
هـر انـدازه کـه تاریخـی غنـای بیشـتری داشـته باشـد آیین هـا نیـز 
قدرتمندترنـد به نحـوی کـه کهنسـال ترین تمدن هـا در سـرزمین های 
شـرق وجـود دارنـد و آیین هـای شـرقی از نظـر غنـا برتـر از سـایر 

هسـتند. سـرزمین ها 
و  میراث فرهنگـی  پژوهشـگاه  بط عمومـی  روا ز  ا یرنـا  ا به گـزارش 
گردشگری، سـیدمحمد بهشـتی در همایش مردم شناسی شـرق در آینه 
آیین هـای کهن، گفت: اگـر فرهنـگ را دانایی حاصـل از تعامـل تاریخی 
انسـان با محیط برای حفظ بقـا و حداکثـری کردن ظرفیت های زیسـت 
بدانیـم، در ایـن موضـوع تاریـخ طـی روزگاران اهمیـت می یابـد زیرا در 
طـی روزگاران انسـان فرصت تعامل بـا محیط، شناسـایی و حـل و فصل 
رازهـا را دارد تـا محیطی مناسـب برای زیسـت پیـدا کنـد و حاصل این 
تعامـل به دانایـی منجر می شـود که قابـل انتقال از نسـلی به نسـل دیگر 
باشد. رئیس پیشـین پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری آیین ها و 
اسـطوره ها را از مهمتریـن صورت های این دانایی دانسـت و افـزود: اینها 
جوهری تریـن صورت هایـی هسـتند کـه دانایی بـرای حفـظ موجودیت 
و مصـون بـودن از فـراز و نشـیب های روزگار می یابـد. آیین هـا، آینـه 
فرهنگ هـا هسـتند، هراندازه کـه تاریخی غنای بیشـتری داشـته باشـد 

آیین هـا نیـز قدرتمندترنـد و سـایر امـور بـرای 
نمایـش فرهنگ در مرحلـه پایین تری قـرار دارند.

شرقهموارهآینهآیینهایکهناست
و  محقـق  پژوهشـگر،  یی  میرشـکرا محمـد 
مردم شـناس پیشکسـوت در ادامـه ایـن برنامـه 

بـا اشـاره بـه دو پدیـده تاریکـی و روشـنی بـه عوامل بـه وقوع پیوسـتن 
آنها اشـاره کـرد کـه چگونه شـکل می گیرنـد و محور اندیشـه می شـوند 
و گفـت: تاریکـی و روشـنایی بشـر را متوجـه خـود سـاخته و محورهای 

اعتقـادی و ادیـان شـده اند.
وی افـزود: از آنجـا کـه خورشـید از شـرق طلـوع می کند، شـرق همواره 
ز  ننـد خورشـید ا آیینـه آیین هـای کهـن اسـت و آیین هـا نیـز هما
سـرزمین ایـران و شـرق طلـوع می کننـد و بـه سـرزمین های دیگـر 
مـی رود. بهـروز وجدانـی پژوهشـگر موسـیقی نیـز بـا اشـاره بـه اهمیت 
پژوهش هـا در حـوزه موسـیقی ایرانـی، مردم شناسـی را عبـارت از علـم 
نگهـداری فرهنگ هـا خوانـد و گفـت: موسـیقی یکـی از اجـزای اصلـی 
میراث فرهنگـی ناملمـوس و میـراث بشـری اسـت. موسـیقی پدیـده ای 
اسـت که تمامی مردم با نوعـی از آن در زندگـی روزمره سـروکار دارند و 

زندگـی کنونـی مـا بـدون حضـور موسـیقی معنـا و مفهومی نـدارد.

رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:

کهنسالترینتمدنهادرسرزمینهایشرقوجوددارند

خبر
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مربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید برخی 
سازمان یافته و برای تخریب از این تیم انتقاد 

می کنند.
حمید مطهری در گفت وگو با ایسنا، در مورد 
شرایط تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: در 
مدت بیش از دو سالی که ما در پرسپولیس 
بوده ایم، همیشه سعی کردیم در این تیم ثبات 
یجاد کنیم و یک فوتبال رو به جلو و قابل  ا
احترام ارائه بدهیم. امسال مشکالت زیادی 
داشتیم اما با این حال پرسپولیس در شرایط 
سخت هم نشان می دهد که تیم بزرگی است. 
با این مشکالتی که ما داشتیم شاید باید روی 
روند فنی ما هم تاثیر می گذاشت اما با توجه 
به بازیکنان و تیمی که داریم، روند خوب مان 
را حفظ کردیم. ما در شرایط سخت باید نشان 
دهیم که تیم بزرگی هستیم و با ذهن برنده  
خواه پیش می رویم. با وجود همه مشکالتی 
که داشتیم تا اینجای فصل خوب کار کردیم و 

االن هم در کورس قهرمانی هستیم.
ره  با لی در ا به سو پاسخ  مه در  دا ا و در  ا
بر فوالد هم  ا ز شکست بر رهای پس ا فشا
گفت: هر چه در سطح باالتر مربی گری 
رهای  فشا می کنید  ر  کا یا  و  می کنید 
بیش تری را باید تحمل کنید. در پرسپولیس 
این فشارها واقعا زیاد است. این فشارها هم 
روی ما به عنوان مربی و هم روی بازیکنان 
ر در شرایطی شکست  است. ما در آن دیدا
ا  زیکن مان ر خوردیم که شش یا هفت با
نداشتیم که این موضوع منجر به باخت شد 
ین  ما ما زیر ا ر گرفتیم ا و بعد زیر فشار قرا
فشارها هیچ وقت خم نمی شویم و بعد تالش 
کردیم که ریکاوری خوبی داشته باشیم و 
بر  ا ز آن بازی دو برد خیلی خوب بر بعد ا
ین  نساجی و آلومینیوم به دست آوردیم. ا
موضوع بزرگی تیم ما را نشان می دهد که 
یط تطبیق  ا با شرا خیلی سریع خودمان ر
ر  ین که می گویم در دیدا لبته ا می دهیم. ا
ا  ر زیکن مان  با هفت  شش،  فوالد  بر  ا بر
نداشتیم نمی خواهم برد تیم فوالد را لوث 
ز بازی هم به آن ها تبریک  کنم چون بعد ا
گفتم. آن ها برای برد خیلی زحمت کشیدند 

اما ما هم مستحق شکست نبودیم.
وی افزود: همیشه نشان داده ایم به معنای 
واقعی کلمه یک تیم هستیم و کار تیمی در 
پرسپولیس حرف اول را می زند. در دیدار برابر 
فوالد در نیمه دوم واقعا فوتبال خوبی را ارائه 

کردیم و 10 نفره شدن ما تاثیر زیادی روی 
باخت داشت.

مطهری در بخش دیگری از صحبت هایش 
را  خیلی سختی  شرایط  امسال  ما  گفت: 
تفاقات  ا همه  کردیم  سعی  ما  ا داشتیم 
درون تیم حل بشود. اگر آقای گل محمدی 
استعفا دادند به خاطر این بود که توقعات در 
پرسپولیس زیاد است. ما در دو سال اخیر 
بازیکنان زیادی از دست دادیم اما همیشه 
سعی کرده ایم روند خوب مان را ادامه بدهیم 
چون ما یک تیم به همه معنا هستیم و این 
تیم است که کارش را پیش می برد. تیم ما 
بازیکنانی دارد که ذهن برنده خواه دارند. همه 
بازیکنان با روند تاکتیکی تیم پیش می روند 
چون مبارز و جنگجو هستند. در دیدار برابر 
آلومینیوم ببینید بازیکنان تعویضی مثل سید 
جالل حسینی، رضا اسدی، علی شجاعی و 
مهدی پاکدل چقدر خوب و با انرژی مثبت 
بازی کردند. این نشان می دهد که ما به معنای 
واقعی تیم هستیم و کار کردن با این بازیکنان 
واقعا لذت بخش است. همه این مسائل به ما 
کمک کرده تیم مان امسال باز هم در کورس 

قهرمانی باشد.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره نقدهایی 
که به عملکرد این تیم مطرح می شود و اینکه 
گل محمدی  شاگردان  می گویند  برخی 
ئه نمی دهند هم گفت:  را بازی های زیبایی ا

نتقاداتی که منصفانه باشد  همیشه گفته ام ا
نتقاد باعث  را ما به روی چشم می پذیریم. ا
پیشرفت می شود. اما متاسفانه برخی انتقادات 
تخریبی و سازمان یافته است. این ها است 
که روح آدم را خراب می کند و نباید به آن ها 
ما برای  نتقادپذیر هستیم ا توجه کنیم. ما ا
انتقاداتی که منصفانه باشد اما برخی انتقادها 
غیرمنصفانه و سازمان یافته است که این بد 
است. چون تیم را تخریب می کند. ما نباید به 

این انتقادات توجه کنیم.
رند که ما  و هم چنین گفت: همه اذعان دا ا
ئه می دهیم و  را فوتبال خوب و کالسیک ا
یم فوتبال قابل احترام  همیشه سعی کرده ا
ارائه بدهیم. ما هم در بخش نتیجه گیری و 

هم در نوع بازی واقعا خوب کار کرده ایم.
مطهری در بخش دیگری از صحبت هایش 
نتشار یک فایل صوتی که در آن  درباره ا
مقامات ارشد فدراسیون فوتبال به کمیته 
استیناف توصیه کرده اند تا رای بازیکن گابونی 
باشگاه گل گوهر تایید و به تیم های استقالل 
و سپاهان امتیاز داده شود هم گفت: از کمیته 
انضباطی می خواهیم که همیشه منصفانه رای 
بدهد. من فکر می کنم با این فایل صوتی که 

به آن اشاره کردید همه چیز مشخص است.
یی مهدی  مه درباره دالیل جدا دا وی در ا
شیری از پرسپولیس هم گفت: مهدی شیری 
در پرسپولیس زحمت کشیده و امیدوارم در 

آینده کاری اش هم موفق باشد.
او در ادامه به حذف پرسپولیس و استقالل 
از آسیا اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع 
ین گونه  ما ا رد ا در روحیه ما تاثیر می گذا
نیست که برای آینده انگیزه نداشته باشیم. 
در پرسپولیس همیشه باید نهایت تالشت را 
انجام بدهی تا موفق باشیم. باالخره بازیکنان 
و اعضای تیم زحمت می کشند که در یک 
جای بزرگ تر مثل یک ویترین دیده بشوند اما 
به یکباره این اتفاقات رخ می دهد که حاصل 

کم کاری برخی آقایان است. روزهای اول این 
موضوع حس بدی به تیم داده بود اما االن 
برای لیگ می جنگیم و هر بازی برای مان حکم 
فینال را دارد. امیدوارم بتوانیم در این شرایط 
سخت از این بازی ها عبور کنیم و هواداران مان 
را شاد کنیم. هواداران ما همیشه تشنه جام 
گرفتن هستند و ما هم برای شادی دل آن ها 
تالش می کنیم. پرسپولیس هم نشان داده 

قدرت فوتبال ایران و آسیا است.
مطهری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره 
واگذاری استقالل و پرسپولیس در بورس 
و واگذاری بخشی از سهام این باشگاه ها به 
ین  رم ا میدوا پیشکسوتان شان هم، گفت: ا
تفاق رخ بدهد. صاحبان اصلی پرسپولیس  ا

همین هواداران و پیشکسوتان عزیز هستند.
او هم چنین گفت: بازیکنان بزرگ تر تیم ما 
واقعا کمک می کنند و برای سایرین الگوی 
فنی و اخالقی هستند. سید جالل حسینی، 
وحید امیری، کمال کامیابی نیا و امید عالیشاه 
رم  میدوا ا ند.  تیم کمک کرده ا به  همیشه 
مشکالت مالی هم برطرف شود؛ چرا که 
همه بازیکنان با همه وجودشان برای تیم 

کار می کنند.
مه درباره عملکرد  دا مربی پرسپولیس در ا
فنی رامین رضاییان در نخستین بازی که 
برای پرسپولیس هم انجام داد، گفت: رامین 
رضاییان بازیکن با کیفیتی است و وظایفی 
که به او داده بودیم را به نحو احسن انجام داد 
اما اعتقاد من این است که رامین رضاییان 
ند به پرسپولیس  ین می توا ز ا خیلی بیش ا

کمک کند.

مطهری:

سازمان یافته و برای تخریب از پرسپولیس انتقاد می کنند
گزارش

ایسنا

داستانعجیبیکنامه
»عزل موقت« شهاب الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال 
همچنان داغ ترین موضوعی است که این روزها ورزش ایران را درگیر 
کرده است.  به گزارش ایسنا، روزنامه شــرق در ادامه نوشت:  اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، بعد از قطعی شدن صعود تیم ملی به 
جام جهانی، در نامه ای فوری خواستار تشکیل جلسه با رئیس فدراسیون 
شدند و سپس با رأی گیری، تصمیم به عزل موقت رئیس گرفتند. از این 
اتفاق که روز پنجشبه رخ داده زمان زیادی نمی گذرد، ولی از آن روز تا به 
حال، بیشتر صحبت ها حول »عزل موقت« و تعیین سرپرست می چرخد 
و کمتر به دلیل اصلی کنار گذاشته شدن رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
پرداخته شده است. اگرچه از گوشه و کنار دالیل متعددی درباره تصمیم 
اعضای هیئت رئیسه برای برکناری موقت رئیس عنوان شده، ولی به نظر 
می رسد مهم ترین دلیل آنها، آن طور که یکی از همین اعضا گفته، نامه ای 
است از طرف فیفا که فدراسیون فوتبال و در رأس آن غالمرضا رفیعی، 
مشاور حقوقی سابق این فدراسیون، مدعی شده اند پرونده اساس نامه 
فدراسیون به تأیید فیفا رسیده و حتی فیفا پیام تبریکی هم خطاب به 
فدراسیون فوتبال ایران فرستاده است. احسان اصولی، یکی از اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که بعد از تغییرات صورت گرفته تبدیل 
به سخنگوی فدراسیون هم شده، به تازگی با حضور در یکی از برنامه های 
تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین مشکل عزیزی خادم چه 
بوده است، گفت: »همین دروغی بود که درباره تأیید اساس نامه توسط 
فیفا گفته شد؛ این دروغ ما را به سمت مسائل بد و خطرناکی می برد«. 
پرسشی که در این میان در هفته های اخیر بارها مطرح شده این است 
که آیا نامه ای که فدراسیون فوتبال ادعا کرده از طرف فیفا ارسال شده 
و در آن پیام تبریک را ابراز کرده است، وجود خارجی دارد یا خیر؟ این 
موضوعی است که احسان اصولی این  بار در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
به آن اشاره کرده و گفته اســت: »سؤالی که از رفیعی به عنوان مشاور 
فدراسیون دارم این است که چرا نامه ای که فیفا درباره اساس نامه به 
فدراسیون فوتبال زده دراختیار مِن عضو هیئت رئیسه قرار نمی دهید؟ 
من و دیگر دوستان این موضوع را مطالبه کردیم، اما نامه به ما ارائه نشده 
است. من در جایگاه رسمی که مورد تأیید فیفا است نمی توانم نامه را در 
اختیار داشته باشم، اما رفیعی به عنوان مشاور فدراسیون می تواند نامه را 

در اختیار داشته باشد؟«.
تقاضا برای انتشار نامه مدنظر توســط چهره های مختلف، از سوی 
فدراسیون فوتبال بنا بر دالیلی نامشخص بی پاسخ ماند، ولی »شرق« 
با دستیابی به نامه ای که فیفا به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده، برای 
اولین بار آن را منتشر می کند. این نامه در عین چندخطی بودن، حاوی 
نکات مهمی است که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. برای درک 
بهتر شرایط، ابتدا ترجمه رسمی این نامه به استحضار مخاطب می رسد:
»از: خانم ساره سولماله، مدیر ارشد بخش سازماندهی فدراسیون های 

ملی فدراسیون جهانی فوتبال
به: فدراسیون فوتبال ج. ا. ایران

موضوع: آخرین اطالعات روزآمد -  اســناد قانونی فدراسیون فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران

تاریخ: 2 فوریه 2022 )1۳ بهمن 1۴00(
دبیرکل عزیز
حمیرا عزیز

تشکر فراوان برای ارسال این اطالعات و تبریک بابت دستاوردی که با 
همکاری مراجع ملی تان نائل شده اید.

خواهشمند است پس از کسب اطالعات بیشتر در مورد تصویب قانون 
پیشنهادی برای ورزش های آماتوری از سوی مجلس، ما را در جریان 

موضوع قرار دهید.
در صورت نیاز به هرگونه کمک در خدمت شما هستیم.

با احترام
ساره سولماله«

محمود میران پس از 25 سال از کسب ۴ دوره 
متوالی عنوان پهلوانی ایران، قرار است بازوبند ۳ 

ساله پهلوانی ایران را دریافت کند.
به گزارش ایسنا، محمود میران، پیشکسوت و چهره شاخص 
ورزش جودو، در ســال های 1۳۷۳ تا 1۳۷۶ موفق به کسب 

عنوان پهلوانی ایران شد.
علی رغم گذشت 2۴ سال از کســب آخرین عنوان پهلوانی، 
وی تاکنون موفق به دریافت بازوبند ۳ ســاله پهلوانی ایران 

نشده است.
تاکنون چهره هایی نظیر غالمرضا تختی، علیرضا سلیمانی، 
احمد وفادار و عباس زندی با کســب ۳ دوره عنوان پهلوانی، 
موفق به دریافت بازوبند پهلوانی ایران شــده اند اما محمود 
میران علی رغم کســب ۴ دوره پهلوانی کشور، تاکنون آن را 
دریافت نکرده است. )هر فردی که سه سال پهلوان ایران شود، 

بازوبند پهلوانی را برای همیشه دریافت می کند.(
بر همین اساس نیز مهرعلی باران چشمه سرپرست فدراسیون 
ورزش های زورخانه ای و کشــتی پهلوانی اعالم کرد: طبق 
صحبت هایی که با پهلوان میران داشتم بنا شد مراسم اهدای 

بازوبند ۳ ساله پهلوانی ایران به او در سال 1۴01 برگزار شود.
میران همچنین به عنوان مشاور عالی فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای در رشته کشــتی پهلوانی منصوب خواهد شد. 
میران با سابقه سال ها حضور در تیم ملی جودوی ایران، مدال 
برنز جهان، ۴ نقره و یک برنز بازی های آسیایی و مدال های 

طال، نقره و برنز آسیا را در کارنامه خود دارد.

در پایان مســابقات انتخابی تیم ملی ووشوی 
زنان )بخش ســاندا(، چهار ملی پوش در اردو 

باقی ماندند.
به گزارش ایســنا، امروز )شــنبه( ۳0 بهمن 1۴00 دومین 
مرحله مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی ووشوی زنان 
در بخش ساندا برگزار شد که در پایان، نفرات راه یافته به دور 
جدید اردوها مشخص شدند. طبق نظر کادرفنی در هر وزن 
دو ملی پوش فیکس شدند تا از بین آن ها، یک نفر با برتری در 
مسابقه انتخابی عازم بازی های آسیایی 2022 هانگژو شوند.
اسامی نفرات فیکس شده در اوزان مختلف به شرح زیر است:

× وزن 52- کیلوگرم
1- الهه منصوریان )با برتری مقابل سوگند سینکایی(

2- آرزو سلیمی )با برتری مقابل حنانه رستمی(
× وزن ۶0- کیلوگرم 

1- شهربانو منصوریان )با برتری مقابل صدیقه دریایی(
2- سهیال منصوریان )با برتری مقابل محنا رحیمی(

دور جدید اردوهای تیم ملی ووشــوی زنان در بخش ساندا، 
از 1۴ اسفند سال جاری برگزار خواهد شد و ۴ ووشوکار باقی 
مانده تا پیش از بازی های آسیایی در کنار یکدیگر به تمرین 
خواهند پرداخت تا نهایتا پس از برگزاری آخرین مســابقه 

انتخابی، نفرات اعزامی به هانگژو مشخص شوند.

محمودمیرانپساز2۵سال
بازوبند"3سالهپهلوانی"را

دریافتمیکند

پیروزیخواهرانمنصوریاندر
انتخابیتیمملیووشو

خبر

خبر

خبر

دردیداربرابرآلومینیومببینیدبازیکنانتعویضیمثلسیدجاللحسینی،رضااسدی،علیشجاعیو
مهدیپاکدلچقدرخوبوباانرژیمثبتبازیکردند.ایننشانمیدهدکهمابهمعنایواقعیتیمهستیم
وکارکردنبااینبازیکنانواقعالذتبخشاست.همهاینمسائلبهماکمککردهتیممانامسالبازهم

درکورسقهرمانیباشد.

سنا
: ای

س
عک

کاغذ ورزش

فقی ا
 - روحانی  پیشوای  مال،   -  1 
 - ریخته  هم  به  دوار   - تركان2 
آخرین   - برپاکردن  کردن،  بلند 
فوتبال  باشگاه   - التین3  حرف 
نشانه  لرز،  همراه   - ایتالیایی 
 - بدن  حرارت  رفتن  باال  بیماری، 
4 - عامل  زینت رو، باریك تر از ...
خودكار   - كوهی  آلوی   - وراثت 
خوب  ناپسند،   - امیر  معروف، 
نفس  ناله،  سودای   - نیست5 

انگور   - آید  بر  پر سوز  از دل  بلند، 
ساسانی،  عهد  شده  ویران  طاق   -
فربه   و  چاق   - شده6  ویران  طاق 
- دشت - شهرت تیم شارلوت در 
نگهبان  وفادار،  حیوان   -  NBA7
همكار   - خسته  نفس   - گله 
 - خمیدگی  تاب،  و  خم  مهره، 
حرف  آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف 
- سینمای  لبریز  و  پر   - گزینش8 
تعجب،  حرف   - آبادان  سوخته 
سهولت   - گشوده9  زنانه،  تعجب 
پر  زرد  اسب   - پیشه10  و  كار   -

شروع   - پست  مایه،  فرو   - رنگ 
جنایت  به  دست  كردن،  بكاری 
انجام  قانون  خالف  بر  كاری  زدن، 
 - مهره شطرنج  صورت،   - دادن11 
پشیمان - ماه قمری12 - گوشواره 
خرس  فلكی،  خرس   - همگی   -
آسمان13 - متین  - وسیله بنایی 
- باركش شهری14 - سارق و دزد 
شکوه،   - سزاوارتر  تر،  شایسته   -
اجاق کیک پزی، نوعی اجاق گاز - 
با   - وسیله  ابزار،   - وارونه15  پو 

آفرینش  - آزموده  کار  تجربه، 

عمودی
1 - کشور هزار خلیج - بی حس - 
جوانمردتر  تر،  بخشنده  تر،  گرامی 
بله  شیرازی،  بله  جمع،  نشانه   -
کو3  ا اومبرتو  از  رمانی   - ادب2  بی 
آغاز،  چیز،  هر  ابتدای  نخست،   -
 - فرنگی  كاله   - قهرمانی  مقام 
وزیران4  هیئت   - مراقبت  پسوند 
 - گروگذاری   - غادر  خیانتكار،   -
به  و عالقۀ شدید  ناتمام5 - حرص 
نوبل  برنده  زن  ششمین   - چیزی 
حضرت  باغ   - انارستان   - ادبی6 
ته كفش،  برآمدگی   - )س(  فاطمه 
خاكسپاری  به   - سوهان7  دندانه 
پیچیده  سبزی   - انفجاری  سالح   -
دو  بین  حد  سر  فراعنه،  کشور   -
جلب   - روبیدن  از  امر   - زمین8 
یازده،  رباینده9 -  انگیز،  كننده، دل 
 - وارونه  شی   - قد  هم  یار  دو 
نمک10   - سرگشته  ناراحت،  بسیار 
سكوت  فرمان   - کوچک  تشت   -

ها  رتبه   -  11 خرما و  گندم  آش   -
تر  رفیع  برتر،  بلندتر،   - مهاجرت   -
اشاره،  ضمیر   - هندی12  نیلوفر   -
برونته  خواهران  از  دور،  به  اشاره 
 - درهم  ترور   - نارس  خرمای   -

برگ13 - جدید و امروزی - اسب 
بیماری،  لر،  مادر   - پشت   پهن 
او،  از  مخفف   - روسی14  تصدیق 
بازی  کشیدنی  بیگانه،  وحش  باغ 
برفها - من و  الک و دولک - غول 

- خرمن  تازی  آب  تو، ضمیر جمع، 
غراب، كالغ،   - تازه  نو،   - گندم15 
پرنده سیاه رنگ - برنج گیالنی  - 

خاكی تل  بلند،  پشته 
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کاغذ سیاست

خبرخبر

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 
معضل  مهمترین  صدا  و  هوا  آلودگی 
سال های  در  گفت:  است  کالنشهرها 
اخیر توسعه شهرنشینی، افزایش بی رویه 
خودروهای سواری، تغییر محسوس الگوی 
تردد از خودروهای عمومی به شخصی و 
به  اطراف شهرها  در  گسترش صنایع 
چالشی جدی تبدیل شده است. به گزارش 
از سازمان حفاظت  ایرنا  یکشنبه  روز 
محیط زیست، علی سالجقه در نهمین 
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا 
در دانشگاه تهران به صورت  مجازی برگزار 
شد، افزود: عالوه بر عوامل انسان  ساخت در 
توسعه آلودگی هوا و صدا، تغییر اقلیم و رژیم 
مفرط خشکسالی و طبیعت بیابانی اطراف 
بسیاری از شهرها و مناطق مسکونی کشور 
باعث افزایش محسوس ذرات با منبع گرد 
و غبار و در نهایت تشدید آلودگی هوا شده 
است.  وی با بیان اینکه در دهه های اخیر، 
اقدامات متعدد مدیریتی و اجرایی در زمینه 
کاهش آلودگی هوا اتفاق افتاده است، گفت: 
راه اندازی و توسعه خطوط مترو به  عنوان 
پاک ترین وسیله حمل  و نقل عمومی، ایجاد 
و توسعه خطوط BRT، حذف خودروهای 
سواری کاربراتوری با جانشینی خودروهای 
انژکتوری و با رعایت استانداردهای آلودگی 
در خطوط تولید، حذف سرب و گوگرد از 
بنزین و گازوییل اقدامات ارزشمندی است 
که می توان نام برد.  سالجقه خاطرنشان کرد: 
بسیاری از خدمات عمومی مانند خدمات 
بانک ها، برخی از سرویس های خدمات 
دولتی و خریدها، اینترنتی شده و توسعه 
قابل  مالحظه ای در فضای مجازی یافته که 
در عین اثربخشی، کافی نیست و متأسفانه 
هنوز معضل آلودگی باعث رنجش شهروندان 
می شود. وی ادامه داد: در چند سال اخیر، 
سازمان حفاظت محیط  زیست به  منظور 
برخورد علمی با این معضل، کالن طرحی 
با عنوان »سیاهه انتشار« برای شهرهای 
بزرگ کشور تعریف کرده که تحت نظر 
کنسرسیوم دانشگاه های برتر به اجرا گذاشته 
شد. این طرح از این نظر که توسط جمع 
قابل مالحظه ای از پژوهشگران دانشگاهی به 
انجام رسید، یک تجربه موفق علمی-گروهی 
نیز قلمداد می شود. نتایج این طرح، منابع 
اصلی آلودگی ها در کالن شهرها را مشخص 
کرد و اولویت اقدامات اجرایی به منظور 

کاهش آلودگی هوا را نشان داد.

نادران:
امکانصادراتروزانهدو

میلیونو۷۰۰هزاربشکهنفت
درسالآتیوجودندارد

نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد: آنچه که در الیحه بودجه 
در خصوص صادرات روزانــه دو میلیون و 
۷00 هزار بشــکه نفت گمانه زنی شده و بر 
اساس آن پیش بینی ها صورت گرفته است 
این امکان وجود نداشته و باید در این بخش 
بازنگری صورت گیرد. به گزارش ایسنا، الیاس 
نادران در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز 
یکشنبه مجلس در تذکری با استناد به تبصره 
1 ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس بیان 
کرد: تذکر اول بنده به پیشنهاد آقای زنگنه باز 
می گردد. بر اساس تبصره 1 ماده 182 آئین 
نامه تنها پیشنهاداتی در جریان بودجه قابل 
طرح است که با قانون برنامه مغایرت نداشته 
باشد اما در ماده 181 می گوید اصالح قانون 
دائمی و برنامه توسعه در حین بررسی بودجه 
ساالنه نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد. 
حال هیات رئیســه باید به یک جمع بندی 
برسد که پیشــنهادات مغایر قانون برنامه با 
دو سوم رای در جریان بررسی بودجه مطرح 
شده و تصویب شود یا این امکان وجود ندارد. 
وی در ادامه اظهار کرد: تذکر بعدی من به بند 
۴ ماده 182 باز می گردد. اکنون ما در جریان 
بررسی درآمدهای عمومی کشور هستیم. 
یکی از اجزای مهم درآمدهای عمومی دولت 
درآمدهای نفتی می باشد که از صادرات نفت 
و میعانات گازی حاصل می شود. اکنون در 
تبصره 1 که به درآمدهای نفتی اختصاص 
دارد به بخشــی از این درآمدها اشاره شده 
است. بر اساس آنچه که دیده شده است برای 
تحقق منابع پیش بینی شده صادرات نفت 
ما در سال آینده باید به روزانه دو میلیون و 
۷00 هزار بشکه برسد. نماینده مردم تهران 
در مجلس تصریح کرد که یک میلیون و ۴00 
هزار بشکه سهم دولت و یک میلیون و ۳00 
هزار بشکه سهم سایر بخش ها در صادرات به 
شمار می رود اما واقعیت این است که شرکت 
ملی نفت ایران زیرساخت های الزم برای این 
حجم از صادرات به صــورت روزانه را ندارد. 
حتی اگر تحریم ها برداشته شود و پاالیشگاه 
ها نیز تعطیل شود این حجم از صادرات میسر 
نخواهد شد. بهتر است این بخش از بودجه 
مجددا به کمیسیون بودجه بازگشته و با تدبیر 
بین مجلس و دولت توازن در آن برقرار گردد 
و متناسب با واقعیت های کشور تنظیم گردد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی 
شدن خدمات را پیش نیاز و مقدمه رسیدن 
به تأمین اجتماعی هوشمند دانست و گفت: 
هوشمندسازی راهبرد مدیریتی این سازمان بوده 
و باید اقدامات الزم و تغییرات تشکیالتی مورد نیاز 
را برای تحقق تأمین اجتماعی هوشمند با جدیت 
دنبال شود.به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان 
تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه با 
مدیران کل تأمین اجتماعی سراسر کشور اظهار 
داشت: افزایش پوشش بیمه ای، اجرای طرح بیمه 
خانواده ایرانی و بیمه دانشجویان از جمله طرح های 
مهم سازمان تأمین اجتماعی است و انتظار می رود 
که در سال آینده تعداد قابل توجهی از افراد واجد 
شرایط در قالب این طرح ها تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی قرار گیرند.  به گزارش ایرنا، 
براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، کلیه 
دانشجویان سراسر کشور بر مبنای حداقل حقوق 
)2 میلیون و ۶5۶ هزار تومان( و با نرخ 12درصد 
حق بیمه و پرداخت ۳18 هزار تومان می توانند 
تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار 
گیرند.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
قطعاً مدیران سطوح مختلف سازمان تأمین 
اجتماعی نسبت به شرایط سازمان دغدغه داشته 
و در کنار تالش برای ایفای تعهدات و امور جاری 
سازمان، نسبت به آینده این سازمان نیز با توجه و 
حساسیت ویژه مسائل را پیگیری می کنند. برای 
توسعه خدمات و ایفای تعهدات در قبال جامعه 
تحت پوشش سازمان هم اقدامات متنوعی در 
دستور کار قرار داشته و امید است، برنامه های 
تحولی از سال آینده به نتایج مورد نظر برسند. 
وی افزود: برنامه های تحولی باید دقیق، دارای 

زمان بندی مناسب و شاخص های قابل ارزیابی 
باشد تا بتوان برنامه ها را در مسیر صحیح اجرا 
کرد؛ در این مسیر تعامل مستقیم با استان ها و 
ارزیابی مشکالت و پیشنهادها نیز بسیار حائز 

اهمیت است. 
موسوی ادامه داد: بیش از 50 درصد از جامعه از 
خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده می کنند 
و دغدغه اصلی ما در پاسخگویی به مطالبات مردم 
و ایفای تعهدات در قبال جامعه تحت پوشش در 
شرایط سخت جنگ اقتصادی است. وی تاکید 
کرد: باید نتیجه اقدامات تحولی و تالش مجموعه 
مدیران و همکاران در نقطه تماس با اقشار مختلف 
جامعه و در زمان دریافت خدمات توسط مردم 
مشاهده شود و رضایتمندی مردم از خدمات 
تأمین اجتماعی افزایش یابد. بروکراسی اداری در 
بسیاری موارد توانایی ایجاد رضایتمندی را نداشته 
و حتی در مسیر خدمت رسانی نیز نارضایتی 
تولید می کند و این وضعیت باید در مسیر اصالح 

قرار گیرد.

موسوی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه خدمات 
الکترونیکی نیز یادآور شد: الکترونیکی شدن 
خدمات، پیش نیاز و مقدمه رسیدن به تأمین 
اجتماعی هوشمند است. هوشمندسازی راهبرد 
مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی بوده و باید 
اقدامات الزم و تغییرات تشکیالتی مورد نیاز را برای 
تحقق تأمین اجتماعی هوشمند با جدیت دنبال 
کنیم تا تسهیل گیری خدمات به عنوان یکی از 

اهداف مهم سازمانی محقق شود.
در این جلسه که با هدف تقویت ارتباط مستقیم 
ستاد مرکزی با ادارات کل استانی برگزار شد، 
تعدادی از مدیران ستادی و استانی سازمان تأمین 
اجتماعی با طرح نظرات و مشکالت خود در حوزه 
بیمه ای، به بیان دیدگاه ها و طرح پیشنهاداتی برای 

ارتقا وضعیت سازمان پرداختند.
به گزارش ایرنا، سازمان تامین اجتماعی به عنوان 
بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از 50 
درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات 

حمایتی قرار داده است.

تهران-ایرنا- مدیرعامل سازمان انتقال خون 
ایران گفت: روزهای پایان سال و مشغله ناشی از 
آن، آغاز تعطیالت عید، ماه رمضان و همه گیری 
کرونا چهار پیک کاهش اهدای خون است که 
در وضعیت کنونی هرچهار موقعیت با هم مقارن 
شده اند ودراین شرایط تامین ذخایر خون در 
سه ماه سخت آینده نیازمند همت انتقال خون و 
مردم است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان 
انتقال خون مصطفی جمالی در وبیناری با حضور 
معاونان و مدیران کل ستادی و استانی نقشه راه و 
رویکردهای سال 1۴01 را با توجه به رویدادها و 
ضرورت های این سال، افزود: برای اینکه ماموریت 
اصلی این سازمان که تامین خون سالم و کافی در 
کشور است بتواند به خوبی انجام شود ضرورت 
دارد تا برنامه ریزی و همت مناسبی از سوی ستاد 
سازمان انتقال خون و مراکز استانی اعمال شود 
تا بتوانیم این سه ماه پر از ریسک را بدون کاهش 
ذخایر خونی و مشکالت ناشی از آن پشت سر 
بگذاریم. وی با مروری بر شاخص ها و ضرورت 
های هنر مدیریت در سازمان انتقال خون و مراکز 
استانی گفت: شناخت وضع موجود و فرصت ها و 
تهدید های ثابت و مقطعی، توجه به وضع موجود 
اعتبارات، ذخایر روزانه خون و وضعیت کارکنان به 
طور مستمر از ضروریات مدیریت است تا مدیر 

بتواند قدرت تحلیل داشته باشد.
وی با تاکید بر فرصت ها و موقعیت های بومی و 
منطقه ای هر استان گفت: خالقیت نیز شاخص 
دیگری است که از سوی مدیران می تواند کارگشا 

باشد. جمالی با تاکید بر نقش روابط عمومی و دفتر 
جذب اهدا کنندگان و برنامه ریزی قوی برای جلب 
مشارکت و همکاری مردم و نگهداری اهداکنندگان 
خون و استمرار آنها گفت:برخی از استان ها با 
تالشی خالقانه توانسته اند از ظرفیت نیروهای 
داوطلب و تبلیغات شهری توجه مردم را به اهدای 
خون جلب کنند که استان تهران در این زمینه 
تجربه موفقی دارد. وی با تاکید بر اهمیت عدالت در 
توزیع امکانات، افزایش بهره وری و ریسک پذیری 
حساب شده برای استفاده از روش های متفاوت در 
عملکرد و تفویض اختیار به مدیران میانی برای 
اجرای صحیح جزییات گفت:رابطه مناسب با 
دستگاه های نظارتی و حضور فعال مدیران استانی 
در جلسات استان راه مناسبی است برای به دست 
آوردن نظر مثبت سازمان های مرتبط و تامین 

بودجه از استانداری.
وی مدیران استانی را به تعامل با بخش خصوصی و 
دولتی در استان دعوت کرد و افزود: حفظ و امانت 

در بیت المال از خط قرمزهای مهم این سازمان 
است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه داشته 
باشیم و عدول از آن قابل گذشت نیست و از شما 
توقع دارم نسبت به منافع سازمانی و عدالت در 
عملکرد حساس باشید و با شجاعت از آن دفاع 
کنید و در زمینه شایسته ساالری و منافع سازمانی 
با قدرت ظاهر شوید و ما نیز ازاین عملکرد دفاع 
خواهیم کرد. مدیر عامل سازمان انتقال خون از 
مدیران استانی خواست تا وضعیت ذخایر خون را 
مشخص و نیاز متوسط سه ماه پیش رو را محاسبه 
کنند و برای به دست آوردن این میزان با احتساب 
10 درصد بیشتر برنامه ریزی دقیق انجام دهند و 
طی این سه ماه که چهار مقطع کاهش اهدای خون 
با یکدیگر تالقی کرده است تمامی تالش خود را به 

خرج دهند و لحظه ای تعلل نکنند.
وی با تاکید بر اهمیت اولویت دادن به تامین نیازها 
و مطالبات کارکنان گفت: طی سه ماهه پیش رو 

همه باید با حداکثر ظرفیت تالش کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران:

تامین ذخایر در سه ماه آینده نیازمند همت انتقال 
خون و مردم است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: 

هوشمندسازی راهبرد مدیریتی سازمان تأمین 
اجتماعی است

صبح امروز   100 تُن روغن خوراکی   توسط نیروی دریایی سپاه 
کشف و توقیف شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی نیروی 
دریایی سپاه  امروز یکشنبه اول اسفند ماه 1۴00 ، رزمندگان 
پایگاه دریایی  امام علی)ع( نیروی دریایی سپاه چابهار، پس از 
رصد اطالعاتی موفق شدند پنج فروند شناور حامل  روغن خوراکی 
قاچاق که به مقصد یکی از کشورهای همسایه بارگیری شده بود 
را توقیف کنند. "ناوساالریکم پاسدار محمد نوذری فرمانده پایگاه 
دریایی امام علی )ع( چابهار گفت:در راستای مبارزه با قاچاق کاال  و  
بنا به دستور سردار فرمانده نیروی دریایی سپاه ، رزمندگان پایگاه 
دریایی امام علی )ع(چابهار موفق به شناسایی و توقیف یک محموله 
قاچاق سازمان یافته روغن خوراکی که به مقصد یکی از کشورهای 
همسایه در حال حرکت بود اقدام و برای ادامه روند رسیدگی قضایی 

به اسکله  پایگاه دریایی امام علی )ع (  چابهار منتقل کردند.
 وی با اشاره به اشراف اطالعاتی یکپارچه  در سواحل مکران اظهار 
داشت : طبق رصد های اطالعاتی انجام شده این باند قاچاق 
سازمان یافته ، محموله روغن خوراکی  به میزان 100 تن از طریق 
مسیر دریایی و با استفاده از  ۴ فروند شناور باری  از مبدا یکی از 
روستاهای ساحلی چابهار بارگیری و به مقصد یکی از کشورهای 
همسایه در حال حرکت بود. فرمانده پایگاه دریایی امام علی)ع( 
در پایان اعالم کرد:  نیروی دریایی سپاه با جدیت بنا به دستور 
فرمانده نیروی دریایی سپاه برای مبارزه قاطع با قاچاق سازمان 
یافته  لحظه ای درنگ نکرده و قاطعانه با آنان برخورد مؤثر می کند. 
بنا به دستور سردار فرمانده نیروی دریایی سپاه ، رزمندگان پایگاه 
دریایی امام علی )ع(چابهار موفق به شناسایی و توقیف یک محموله 
قاچاق سازمان یافته روغن خوراکی که به مقصد یکی از کشورهای 
همسایه در حال حرکت بود اقدام و برای ادامه روند رسیدگی قضایی 
به اسکله  پایگاه دریایی امام علی )ع (  چابهار منتقل کردند. صبح 
امروز   100 تُن روغن خوراکی   توسط نیروی دریایی سپاه کشف 

و توقیف شد.

گزارش
ایرنا

توقیفمحمولهقاچاقروغنخوراکی
بهمقصدکشورهایهمسایه

سالجقه: 
آلودگیهواوصدامهمترین

معضلکالنشهرهااست
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بررسی جزییات بودجه سال 1۴01 در مجلس شورای اسالمی آغاز 
شد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی از ابتدای 
صبح دیروز در جلسه غیرعلنی به بررسی بودجه سال 1۴01 و 
موضوع ارز ترجیحی پرداختند و سپس با علنی شدن جلسه مجلس 
ایرادات شورای نگهبان در الیحه نظام رتبه بندی رفع و تصویب شد.

اکنون گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 1۴01 درباره جزییات 
دخل و خرج دولت در سال آینده در دستور کار مجلس شورای 
اسالمی قرار گرفته است. ابتدا بخش های درآمدی بودجه بررسی 
می شود و سپس نمایندگان بخش های هزینه ای را تعیین تکلیف 
می کند. طبق آیین نامه جلسات مجلس شورای اسالمی برای بررسی 

بودجه در دو شیفت کاری تشکیل می شود.

مجلسواردبررسیجزییاتبودجه
سال1۴۰1شد

کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از 
قتل های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، 
رومینا اشرفی و ...جدا از برخورد سریع و قاطع، باید 
ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی 

در اولویت باشد. 
به گزارش ایسنا، شنبه 1۶ بهمن ماه سال جاری قتل 
فجیع زن جوانی  بدست همسرش در اهواز رخ  داد که 
در فیلم منتشرشده در فضای مجازی همسر این زن 
پس از قتل او  سر بریده اش را در شهر  گرداند. وقوع 
چنین قتلی نه تنها باعث  جریحه دار و تشویش  اذهان 
عمومی شد بلکه به نوعی  ترویج خشونت در جامعه را 

به نمایش گذاشت. 
بی شک این قتل که به عنوان قتل های ناموسی مطرح 
می شود، اولین  قتل نبوده و آخرین قتل هم نیست و 
در گذشته هم قتل هایی همچون رومینا اشرفی) دختر 
1۴ ساله تالشی  که به دست پدرش با داس سرش 
بریده شد( یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای 
»شاهرخ و سمیه« که ) سمیه برادر 8 ساله و خواهر 
1۳ ساله خود را با همدستی   شاهرخ به قتل رساند( و 
یا قتل بابک خرمدین )فیلمسازی که بدست والدین 

کهنسالش تکه تکه و به قتل رسید( و   ... رخ داده بود.
قتل های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی 
است و در تمام این قتل ها  جدا از دستگیری متهم یا 
متهمان  و رسیدگی سریع به این گونه پرونده ها باید  
علل وقوع این گونه جرایم  بررسی شود و پیشگیری 
از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت های 
خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. 
اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان  به تنهایی 
کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود  
دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی داد ؛ لذا بهتر 
است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب شناسی علت 

این گونه حوادث  را جویا شویم. 
در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضایی، متهم 
اصلی پرونده دستگیر شد و فیلم این قتل در فضای 
مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان »قتل عروس 
1۷ ساله توسط شوهرش در اهواز« منتشر شد.  پس از 
آن  هیات نظارت بر مطبوعات اعالم کرد که در پاسخ 
به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار 

تصاویر خشونت آمیز و مغایر با سالمت روانی جامعه، 
پایگاه خبری "رکنا" توقیف شد.

 پیرو آن حجت االسالم والمسلمین صادق مرادی 
رئیس کل دادگستری استان خوزستان اعالم کرد که  
متاسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل 
اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان های 
شهر کرد که این امر موجب خدشه به امنیت روانی 
شهروندان شده است. با تالش پلیس و صدور دستورات 
قضایی الزم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از 
حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضایی استان با متهم 

این حادثه قاطع و سریع برخورد می کند.
 دستگاه قضایی چگونه می خواهد   با متهم این پرونده 
برخورد قاطع داشته باشد؟چه اقداماتی باید انجام شود 
که هر چند سال یکبار دیگر شاهد چنین قتل هایی در 
جامعه نباشیم؟مجازات قاتلین این گونه قتل ها که 

خود اولیای دم محسوب می شوند چیست؟
هوشنگ پوربابایی یکی از وکالی باسابقه دادگستری 
در گفت وگو با ایسنا در این رابطه گفت:  در خصوص 
فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و یک جوانی با  قتل 
همسرش مرتکب جرم دیگری مبنی بر اینکه سر 
همسرش را در  شهر میگرداند  تا مردم ببینند از چند 
جهت قابل بررسی است.  اظهارنظرهای متعددی  
توسط مقامات قضایی صورت گرفته مبنی بر اینکه 
برخورد قاطعی می شود. به این موضوع  باید هم از 
لحاظ حقوقی و  قضایی  و هم از حیث جامعه شناسی و 

روانشناسی و  از حیث فرهنگسازی توجه کرد.  
وی افزود: از حیث حقوقی و قضایی فردی مرتکب 
قتلی شده و قتل عمد است  و مرتکب جرم دیگری هم 
شده که بیم تجری هم می رود و هم از جنبه حقوق 
خصوصی باید به آن پرداخت زیرا  اولیای دم حق دارند 
مطالبه قصاص را از محکمه  و دستگاه قضایی داشته 
باشند و دیگر  از جنبه عمومی موضوع قابل بررسی 
است؛ زیرا باعث تشویش اذهان عمومی شده و بیم 
تجری هم می رود و نظم عمومی را هم مختل کرده و 
اذهان عمومی را آزرده کرده است و  از جنبه عمومی 
هم باید متهم مجازات شود؛ البته برابر قانون و  مطابق 
روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است ابتدا 

قصاص اجرا می شود.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از 
قاطعیت یعنی برخورد شدید توسط دستگاه قضا،  
سرعت در رسیدگی و سرعت در مجازات کردن است.  

از این حیث که" سرعت" خود  جنبه آموزشی خواهد 
داشت و افرادی  که چنین موضوعی را دیدند متنبه 
می کند از اینکه بعضی ها ممکن است  به اشتباه، تلقی 
شان این باشد که می شود دست به چنین کارهایی زد و 
چنین رفتارهایی را  مرتکب شوند که  از آن   جلوگیری 
می کند، اما اگر سرعت در رسیدگی توام با قاطعیت 
در این فقره  واقع شود قطعاً افرادی که متوجه قضیه 
میشوند  متنبه خواهند شد؛ بنابراین درخواست این 
است که  به خاطر همین آزردگی روحی  جامعه و هم به 
خاطر اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند 
و چنین رفتارهایی تجری پیدا نکند،   مجازات سریع 

می تواند از این امر جلوگیری کند.
پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه شناسی یا روانی  
میدانید  که معموالً قتل هایی با انگیزه های ناموسی با 
تفکر سنتی بعضا در جوامع  اتفاقاتی را حادث میشود  
که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتی 
تر تفکر می کنند و هرچه آموزش کمتری می بینند 
و  هرچه رسانه های اجتماعی یا وسایل آموزشی  در 
انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است کمتر  
به این گونه مسائل می پردازند ، این تعصبات قومی یا 
قبیله ای یا سنتی و نگاهی که اساسا یک مرد به زن 
دارد و تلقی اش این است که او کنیزش است  و مرد   
حاکم بالمنازع زن هست و حق دارد هر  رفتاری با این 
زن کند و برایش امتیاز محسوب می شود؛ اگر چنین 

آموزش هایی را در سطح جامعه خصوصا در شهرها 
و بافت هایی که این نوع نگاه  به لحاظ سنتی بیشتر 
تقویت شده ،  ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به 

مراتب کمتر خواهیم بود.
سیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکال معتقد است: در 
خصوص قتل فجیعی که در خوزستان اتفاق افتاد، 
چیزی در قالب برخورد قاطع از نظر حقوقی قابل 
تصور نیست زیرا بزه قتل عمدی در کشور ما در زمره 
جرایمی است که با عفو اولیاء دم مقتول یا تراضی قاتل 
و اولیاء دم به دیه، اجرای قصاص به عنوان حق اولیاء 
دم را منتفی می کند و با توجه به جو حاکم بر استان 
خوزستان و گزارش هایی که در خصوص ناموسی بودن 
قتل در رسانه ها منتشر شده و فشار افکار عمومی بر 
خانواده مقتول برای گذشت،  صرفا امکان اعمال 
مجازات از حیث جنبه عمومی جرم  که طبق ماده ۶12 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، حبس از سه تا ده 
سال است را به عنوان مجازات قانونی برای مرتکب 
فراهم می کند و دادگاه می تواند با توجه به اخالل 
شدیدی که در نظم عمومی به عمل أمده و بیم تجری 
دیگران می رود با استدالل و مستند به تبصره الحاقی 
به ذیل ماده 18 قانون مجازات اسالمی در قانون کاهش 
حبس تعزیری، حداکثر مجازات قانونی را اعمال کرد.  
در نهایت دادگاه می تواند در خصوص مرتکب مبادرت 

به اعمال مجازات تکمیلی نیز بنماید.

ریشه قتل های ناموسی کجاست؟
آسیب شناسی قتل های ناموسی در گفت وگو با کارشناسان حقوقی
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وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس امنیتی 
مونیخ با وزیر امور خارجه اسپانیا دیدار کرد.

به گزارش ایســنا، حســین امیرعبداللهیان در یکی از 
آخرین برنامه های سفرش به آلمان و در حاشیه  پنجاه و 
هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ با آقای خوسه مانوئل 
آلبارز همتای اســپانیایی خود دیدار کرد و در خصوص 

روابط دوجانبه و برخی مســائل منطقه ای و بین المللی 
و همچنین مذاکرات هســته ای در وین گفتگو و تبادل 

نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در این دیــدار از محموله 
کمک واکسیناسیون ارسالی از سوی اسپانیا برای مردم 

افغانستان و آوارگان این کشور تقدیر و تشکر کرد. 

امیرعبداللهیــان با اشــاره بــه وضعیت ویــژه و بغرنج 
افغانستان بر ضرورت مساعی همه کشورها برای کمک 

به مردم این کشور تاکید کرد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین در خصوص 
مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین خاطر نشان کرد: 
گفتگوها در وین به نقطه ای رسیده است که نیازمند اتخاذ 

تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به توافق 
هستیم و در این راستا سه کشور اروپایی به ویژه باید به 
نقش خود به عنوان اعضای برجام  توجه نمایند و تالش 

کنند حقوق و منافع مشروع ایران رعایت شود. 
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص روابط 
دوجانبه تهران و مادرید تاکید کرد: شایسته است مسیر 
همکاری ها را تسریع کنیم و به ویژه در حوزه دارویی و 
حفظ منابع آبی و در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر، 
حمل و نقــل ریلــی و  هوایی زمینه هــای خوبی برای 

گسترش روابط وجود دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان از همتای اسپانیایی خود برای 
سفر به تهران و پیگیری توسعه و گسترش روابط دوجانبه 

دعوت به عمل آورد .
آقای خوسه مانوئل آلبارز  وزیر خارجه اسپانیا نیز ضمن 
ابراز خرسندی از فرصت دیدار با همتای ایرانی خود، از 
میزبانی ایران از آوارگان افغانستانی تقدیر کرد و آمادگی 

کشــورش را برای همکاری در حوزه کمک رســانی به 
آوارگان افغانستانی اعالم کرد.  

وزیر خارجه اسپانیا خاطر نشان کرد: اراده مادرید برای 
حفظ و ارتقای روابط در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی 
در دوره تحریم سخت بود، ولی تصمیم گرفتیم در ایران 
بمانیم و این نشانگر اهمیتی است که ایران برای دولت و 

مردم اسپانیا دارد.
وی همچنین با اشاره به ریاست دوره کشورش بر اتحادیه 
اروپــا در نیمه دوم ســال میالدی جاری، بــر آمادگی 
کشورش برای تعامل و همکاری و رایزنی با کشورمان در 
ظرفیت ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به خصوص در مورد 

مسائل منطقه تاکید کرد. 
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و اسپانیا در 
این دیدار همچنین در خصوص مسائل مرتبط با منطقه 
غرب آسیا و خلیج فارس و آخرین اوضاع یمن و افغانستان 

تبادل نظر کردند.

امیرعبداللهیان:

مذاکرات وین به نقطه تصمیم سیاسی غرب 
برای حصول توافق رسیده است
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 شاگرد قصاب

نویسنده: پاتریک مک کیب
ترجمه: پیمان خاکسار- انتشارات: چشمه

کتاب شاگرد قصاب با عنوان اصلی The Butcher Boy اثر 
پاتریک مک کیب نویسنده ایرلندی است که نامزد جایزه بوکر 

سال ۱۹۹۲ نیز شد.
رمانی که شامل اعترافات یک ذهن بیمار است. بیماری که بیشتر 

از آنکه بیمار باشد قربانی شرایط است. قربانی خشونت ها و نبود 
تکیه گاه مناسب. طنز سیاهی که در کتاب وجود دارد این مسائل 

را به خوبی نشان می دهد.

فراخوانرقابتبینالمللینویسندگان
نوظهور2۰22Ploughsharesمنتشرشد.

مهلت: 25 اردیبهشت 1۴01
این مسابقه توسط Plowshares ، یک مجله ادبی آمریکایی 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.

الکپشتسرخ
الک پشت های سرخ غالبًا تا ۳۶۰ کیلوگرم رشد می کنند و ۱٫۱ متر 

طول می یابند. رنگ آن قرمز قهوه ای است و شناخته  شده ترین گونه الک پشت دریایی 
می باشد. این الک پشت از گونه های در حال انقراض بوده و ۹۰ هزار از آن باقی مانده است. 
زیستگاه اصلی این الک پشت اقیانوس های اطلس ، آرام ،هند ، آب های جنوبی ایتالیا ، 
جزایر یونان و جنوب غربی ترکیه است. اندازه الک پشت سرخ به بیش از ۱۰۶ سانتیمتر 

طولی بالغ می شود.
 طول عمر این الک پشــت ها حتی از ۳۰ ســال هم فراتر می رود و اغلب قادرند ۵۰ 

ســالگی را هم پشــت ســر بگذارند. در محیط طبیعی بین ۳۰ تا ۶۲ سال عمر می 
کنند.الک پشــت های ســرخ گوشــت خوار هستند. از نرم تنان ، سخت پوستان ، ماهی 

ها ، ماهیان ژله ای و ســایر حیوانات دریائی که اندازه ای کوچک تا متوســط داشــته 
باشــند تغذیه می کنند. نکته قابل توجه اینکه فهرســت غذاییشــان با باالرفتن سن 

کمی تغییر می کند. برخالف ســایر الک پشــت های دریائی ، الگرهد ها در ســواحلی 
غالبا« خارج از مناطق اســتوایی ، تخم گذاری می کنند.ماده ها هر ۲ تا ســه ســال 

یکبار و گاهی حتی تا هر ۷ ســال یکبار،حدود ۱۰۰ تا ۱۲۶ تخم می گذارند. بعد از 
۴۶ تا ۸۰ روز الک پشــت های کوچک متولد می شــوند که این اتفاق معموال« شــب 

هنــگام رخ می دهد./گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال، گفت که در 
این طرح سه روزه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال 
انواع کاالی قاچاق توسط ماموران پلیس 

امنیت اقتصادی در استان کشف شده است.
سردار عبدالرضا ناظری همچنین از توقیف 
۶۲ دستگاه خودرو خبر داد و افزود: »۷۵ 
متهم در اجرای این طرح دستگیر شدند 
که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند«.

او اظهار کرد:»مبارزه با قاچاق کاال در 
مانع زدایی«  پشتیبانی ها،  سال»تولید، 
به عنوان یکی از سرفصل های مهم مأموریتی 
در برنامه ریزی های عملیاتی پلیس و به ویژه 

پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد«.
با  خصوص  این  »در  افزود:  ناظری 
هماهنگی های انجام شده در مجموعه ی 
انتظامی استان، طرح مبارزه با قاچاق کاال، 
به مدت ۳ روز در سطح استان اجرا و طی این 

طرح ۷۵ متهم دستگیر شدند«.

او اظهار کرد:»در اجرای این طرح کاالهایی 
شامل: فرآورده های نفتی، لوازم آرایشی و 
بهداشتی، وسایل نقلیه و ... کشف و همچنین 

۶۲ دستگاه خودرو توقیف شد«.
 فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به 
اینکه کارشناسان ارزش کاالهای کشف 
شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد 
کرده اند،افزود:»در این خصوص ۷۱ پرونده 
تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند«

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  سـخنگوی 
اسـتان کرمـان گفـت: متاسـفانه تاکنـون 
۱۲درصـد خانواده هـای کرمانـی در طرح 
واکسیناسـیون کودکان شـرکت کرده اند.

سـعید صحبتـی گفـت: ۴۰۰ و ۷۶ هـزار 
کـودک ۵ تـا ۱۲ سـال در اسـتان کرمـان 
وجـود دارد کـه از این تعـداد، تاکنـون ۱۲ 
درصـد در طـرح واکسیناسـیون کرونـا 
شـرکت کردنـد کـه حـدود ۵۳ هـزار نفـر 

. د می شـو
به گفتـه او اسـتقبال خانواده هـا در زمینه 

واکسیناسـیون کـودکان از حـد انتظـار 
کمتـر اسـت.

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
مـی گویـد: از دالیـل مراجعـه نکـردن 
کودکان بـرای دریافت واکسیناسـیون می 
توانـد این باشـد کـه بعضـی از خانـواده به 
دلیل داشـتن عالئم خفیف سرماخوردگی 
و کرونـا در کـودکان خود منتظر هسـتند، 
آن هـا بهبـودی پیـدا کـرده و چنـد هفته 

بعـد مراجعـه کنند.
او گفـت:در این سـویه ُامیکـرون، کودکان 

بیشـتر درگیـر شـدند و هـم اکنـون ۲۰ 
درصـد بسـتری هـا در بیمارسـتان هـای 
اسـتان کرمان کـودکان هسـتند؛ بنابراین 
خانواده هایی کـه کودکان آن ها مشـکلی 
ندارند، برای ایمنی بیشـتر آن هـا در طرح 

واکسیناسـیون شـرکت کنند.
صحبتی می گوید: واکسـن های سینوفارم 
و کوپـارس کـه مـورد تائید علوم پزشـکی 
هسـتند بـه کـودکان تزریـق می شـوند و 
خوشـبختانه تاکنون هیچ عارضـه ای برای 

کـودکان گزارش نشـده اسـت.

تخریببناهایغیرقانونی
دربستررودکرج

در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در آزادسازی حریم 
رودخانه کرج )چالوس(، تعداد دیگری از ساخت وساز های 

متعلق به دستگاه های دولتی و حاکمیتی و همچنین 
تعدادی از متصرفات مربوط به افراد حقیقی تخریب شد.

عکس:میزان

رنا
: ای

بع
من

درطرحمبارزهباقاچاقکاال؛
۱۰۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در کرمان کشف شد

استقبال کم خانواده های کرمانی از واکسیناسیون کودکان

لزومتخصیصدرصدی
ازدرآمدمعادنبهمناطقکارگری

خبر

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس گفت: کارگران باید سخت ترین کار ها را در اعماق درونی 
معادن انجام دهند؛ بنابراین در صدی از درآمد معادن باید به مناطق کارگری تخصیص پیدا کند.

عفت شریعتی کوهبنانی در نشست با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کیانشهر گفت: ۴۳ 
سال عظمت ایران اسالمی در جهان به نمایش گذاشته شده و امروز ایران اسالمی در اوج قله های 
عزت و اقتدار قرار دارد.او می گوید: ایران اسالمی در طی ۴۳ سال ظرفیت های مهمی را آشکار کرده 
است؛ البته ممکن است مشکالتی هم وجود داشته باشد؛ اما پیشرفت های قابل توجهی داشتیم 
که خون مطهر شهدا خصوصا سردار سلیمانی باعث عزت و اقتدار ایران اسالمی شده است و امروز 
زیارت قبر سردار دل ها باعث عزت و افتخار تک تک مردم و مسئوالن است؛ بنابراین در این دوران 

وظیفه ما بسیار سنگین است.
نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی گفت: در گذشته پزشکان 
هندی و پاکستانی در شهر های ما بیماران را ویزیت می کردند و آموزش و پرورش را سپاه دانش 
هدایت می کرد؛ اما به برکت انقالب اسالمی امروز جز ده کشور برجسته علمی در جهان هستیم.

به گفته او ظرفیت های بارز و نهفته فراوانی در کشور وجود دارد و به برکت وجود حضرت امام )ره( 
مجلس شوراهای روستایی، شهری و استانی مردم را به هم وصل می کنند و در حقیقت شورا ها زبان 
گویای مردم جامعه هستند.شریعتی کوهبنانی می گوید: مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر 

حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد تا قوه مجریه به خوبی قوانین جاری کشور را اجرا کند.
او ادامه داد: قوای سه گانه در کنار هم برای خدمت رسانی به مردم تالش می کنند؛ بنابراین شورا ها 

باید مشکالت و ظرفیت ها را رصد کنند و برای حل مشکالت راه حل ارائه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از ویژگی های بخش طغرالجرد معدنی بودن منطقه است 
و کارگران باید سخت ترین کار ها را در اعماق درونی معادن انجام دهند؛ بنابراین در صدی از درآمد 
معادن باید به مناطق کارگری تخصیص پیدا کند.او خطاب به اعضای شورای بخش طغرالجرد گفت: 
درخواست ها و نیاز ها را از طریق مکاتبه ارائه کنید تا پیگیری و حل مشکالت به راحتی صورت گیرد.
شریعتی کوهبنانی می گوید: ارتباط حسنه با مدیران دستگاه های خصوصی باید مد نظر باشد؛ 
بنابراین برگزاری جلسات فصلی با مدیران معادن ذغال سنگ باید مد نظر باشد تا با تعامل حق و 
حقوق مربوطه پرداخت شود.او گفت: مطالبات مردمی بی انتها است؛ اما باید مودبانه و دوستانه و بر 
اساس محور و اصول باشد تا حق مادی و معنوی مردم به خوبی پرداخت شود.به گفته نماینده مردم 
زرند و کوهبنان در مجلس منطقه مهاجرت پذیر است و باید دوستی، محبت، وحدت و همدلی بین 
گروه ها برقرار باشد تا امنیت منطقه به خوبی حفظ شود.او گفت: شهرداری ها باید برنامه کوتاه مدت، 

میان مدت و بلند مدت داشته باشند تا بتوانند بهتر و بیشتر خدمت رسانی کنند.
شریعتی کوهبنانی می گوید: در مجموع ۱۵ درصد از فروش تولید معادن به دولت اختصاص دارد که 
باید سهم مورد نظر استان ها واریز شود؛ بنابرابن بر اساس نزدیکی، ضرر و زیان و غیره باید درصدی 
به مناطق معدنی پرداخت شود؛ زیرا مردم متوقع هستند که دولت حق آالیندگی را پرداخت کند.

مشکالتنخالههایبهجایماندهاززلزلهدرکیانشهر
حمید رضا سلطانی شهردار کیانشهر در دیدار با نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در 
مجلس گفت: درآمد ها و اعتبارات شهرداری جوابگوی خواسته ها و نیاز های بخش نیست در حالی 
که شهرداری کیانشهر ۴۸ نیروی حقوق بگیر دارد.او می گوید: ماشین آالت به اندازه نیاز نداریم در 
حالی که برخی تجهیزات فرسوده هستند و این امر مشکالتی را برای خدمت رسانی فراهم کرده 
است.به گفته شهردار کیانشهر نخاله های ساختمانی به جای مانده از زمان زلزله مشکالتی برای 

مردم ایجاد کرده که باید با جذب اعتبار الزم این مشکل مرتفع شود.
او گفت: بیل مکانیکی در حال حاضر نیاز ضروری شهرداری کیانشهر است و همچنین اکثر 
کوچه های طغرالجرد کم عرض هستند که نیاز به یک ماشین آتش نشانی کوچک داریم تا در صورت 

ضرورت بتوانیم خدمت رسانی داشته باشیم.
سلطانی می گوید: آسفالت کوچه ها و معابر نیاز اساسی بخش است در حالی که اکثر کوچه های 

شهرک والیت و سلمانشهر خاکی هستند و مردم توقع زیر سازی و آسفالت معابر را دارند.
او گفت: معادن خصوصی ذغال سنگ هیچ نگاهی به منطقه ندارند، در حالی که اگر دو درصد را 

معادن پرداخت کنند، مشکالت شهرداری بخش کم می شود.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیتشغلی:مهندسمعدن
جنسیت:آقا

نوعقرارداد:تماموقت
دارایسابقهکار

منظمومسئولیتپذیر
آشناییبانرمافزارهایتخصصی

دارایسابقهکار3سالوبیشتردرمعادنفلزی
مستقردرکارگاه

ساکنینبومیرفسنجاندارایاولویتمیباشند.
تسهیالتومزایا

امکانارتقاءشغلی
متقاضیانواجدشرایطرزومهخودراازطریقسیستم
ارسالرزومه»ای-استخدام«ارسالنمایند.

استخدامتیپاکساکسپرسپارس
موقعیتشغلی:سرپرستهابمنطقه

جنسیت:آقا
نوعقرارداد:تماموقت،

سن:3۵تا۴۵سال
سابقهکاری:حداقل۴سالدرسمتمشابه

اطالعات تماس
تلفن ۰۲۱۴۱۰۳۶۰۰۰
موبایل ۰۹۳۷۶۴۹۳۱۵۱
واتساپ ۰۹۳۷۶۴۹۳۱۵۱
Hr.recruitment@tipax.ir ایمیل

آدرس: کرمان، جمهوری، خیابان فیروزه، کوچه فیروزه ۲، پالک ۱۸، 
روبروی دبیرستان

موقعیتشغلی:مدیربازرگانی
جنسیت:آقا

نوعقرارداد:تماموقت
دارایسابقهکار

دارایسابقهکارترجیحامرتبطبامحصوالتساختمانی
حداکثرسن۴۵سال

دارایمدرکمدیریتبازرگانی
حداقلسابقهکار۵سال

تسهیالتومزایا-حقوقومزایاتوافقی
اطالعاتتماس
تلفن۰3۴32126۴۴9-موبایل۰9131۴۰2338
واتساپ۰9131۴۰2338
آدرس:جادهتهران،خروجیپمپبنزینصدف

 استخدام آسان نصب امید کویراستخدام تیپاکس اکسپرس پارس یک شرکت معتبر

خبر

از سـوی انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگی 
کرمـان، بزرگداشـت زنـده یـاد یداللـه 
ثمره یکی از برجسـته ترین زبانشناسـان 
یرانـی بـه صـورت مجـازی برگـزار  ا
نشسـت های  سلسـله  از  می شـود.
علمـی، تخصصـی بزرگداشـت انجمـن 
آثـار و مفاخـر فرهنگـی کرمان، مراسـم 
بزرگداشـت زنـده یـاد یدالله ثمره، سـه 
شنبه ۳ اسـفندماه سـاعت ۱۸ به صورت 
مجازی برگـزار خواهد شـد.این مراسـم 
از طریـق لینـک زیـر پخـش مسـتقیم 
https://www.skyroom. خواهـد شـد
online/ch/kermanit/conference۲

یداللـه ثمره در۱۰ اردیبهشـت ۱۳۱۱در 

کرمان متولد شـد و در ۳ اسفند ۱۳۹۷از 
دنیا رفت. و از برجسـته ترین زبانشناسان 
ایرانی، استاد بازنشسـته دانشگاه تهران، 
عضـو پیوسـته فرهنگسـتان زبـان و 
ادب فارسـی و اولیـن رئیـس انجمـن 
زبانشناسـی ایـران بـود و در حـوزه 
تخصـص  واج شناسـی  و  آواشناسـی 

داشـت.
او چندیـن کتـاب در زمینـه آمـوزش 
زبـان فارسـی تألیـف کـرد. یکـی از 
برجسـته ترین آثـار او، کتاب آواشناسـی 
زبان فارسـی: آوا هـا و سـاخت آوائی هجا 
اسـت که از سـوی مرکز نشـر دانشگاهی 

بـه چـاپ رسـیده اسـت.

اسـتاد اندیشـمند و برجسـته ای کـه 
دکتری زبان و ادبیات فارسـی خود را در 
سـال ۱۳۴۰ از دانشـگاه تهران و دکتری 
تخصـص  بـا  عمومـی  زبان شناسـی 
آواشناسـی و واج شناسـی را در سـال 
۱۹۶۸ میالدی از دانشـگاه لندن گرفت.

ئمـی انجمـن آواشناسـی  عضویـت دا
بـرای   تـالش  و   IPA لمللـی  بین ا
زبـان  آزمایشـگاه  بنیان گـذاری 
دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران همراه 
بـا تألیـف بسـیار ارزنـده و متعـدد در 
ز  عرصـه  آواشناسـی و واج شناسـی ا
دیگـر خدمـات برجسـته این دانشـمند 

ایرانـی اسـت.

 باشـنا نماینـده وزیـر کشـور صبـح امـروز از 
سـیل بنـد جیرفـت بازدیـد کـرد

کرمـان  اسـتاندار  پیگیری هـای  پیـرو 
بـرای احـداث ادامـه سـیل بنـد جیرفـت تـا 
شهرسـتان رودبـار و بخـش جازموریـان و 
بـا توجـه بـه اینکه حجـت االسـالم رئیسـی 
رییـس جمهـور پیگیـری ایـن موضـوع را به 
وزیر کشـور محـول کـرده اند،باشـنا نماینده 
وزیـر کشـور بـه همـراه مدیـرکل مدیریـت 
بحران اسـتانداری، فرمانـدار جیرفت،رییس 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب و معاونان 
شـرکت آب منطقـه ای و منابـع طبیعـی 
جنوب  کرمان صبـح امروز اول اسـفند از این 

سـیل بنـد بازدیـد کردنـد

پیـش از آن نیـز در جلسـه ای کارشناسـی 
در فرمانـداری جیرفـت نامبـردگان ابعـاد 
مختلـف پـروژه از لحـاظ کنتـرل و پخـش 
سـیالب، ذخیـره سـازی و نفـوذ آب، تغذیـه 
سـفره های زیرزمینـی و کاهـش خسـارت 
بـه زیرسـاخت ها و بخش هـای کشـاورزی و 

مسـکونی را بررسـی  کردنـد
باشـنا مدیـر پـروژه احـداث چندیـن سـد 
بـزرگ در کشـور از جملـه سـد های کرخـه، 
۴ در اسـتان  نیـروگاه کارون  گتونـد و 
خوزستان، سـد دالکی در بوشـهر، سد رودبار 
در لرسـتان، سـد سردشـت در آذربایجـان 
غربی، سـد نرماب در گلسـتان و سـد هراز در 

اسـتان مازنـدران بـوده  اسـت.

بازدیدنمایندهوزیرکشورازسیلبندجیرفتمراسمبزرگداشتاولینرئیسانجمنزبانشناسیایراندرکرمان


