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روزنامه اقتصادی استان کرمان

چالش در خدمات دهی 
انتقال خون بم

رییس پایگاه انتقال خون بم می گوید باید به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شــرق استان شامل 
شهرستان های بم، نرماشیر، فهرج و ریگان خدمات رسانی کند اما نیرو  و  بودجه این پایگاه 
در حد یک شهرســتان باقی  مانده و تغییری در آن رخ نداده به همین دلیل با  کمبود شدید 

خون نیز  مواجه شده است.

افزایش حقوق، آمار کارگران افزایش حقوق، آمار کارگران 
 غیررسمی را باال می برد غیررسمی را باال می برد

واریز سود
 ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار 

تومانی سهام 
عدالت از این هفته

با حمایت شرکت ساختمانی ۱۵۵ و پس از 
 انتشار گزارش کرمان نو؛

 ساخت مدرسه 
اوتیسمی ها 

در کرمان آغاز شد
عملیات ساخت مدرســه دانش آموزان اوتیسم در شهر 
کرمان طی مراسمی روز جمعه با حضور شماری از مسئوالن 
 و نیز دانش آموزان اوتیســم و خانواده هایشان آغاز شد.
احداث این مدرســه در قالب پویش کرمان دانا )همکاری 
اتاق بازرگانی و بخش خصوصی( و با مشــارکت شرکت 
راهسازی و ساختمانی 115 در مساحت 2 هزار و 500 متر 
 مربع واقع در خیابان سپه شهر کرمان درحال انجام است.
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان کرمان در حاشــیه 
ایــن مراســم گفــت کــه براســاس برنامه ســازمان 
نوســازی مــدارس کشــور در هــر اســتان باید یک 
 مدرســه ویژه دانش آموزان اوتیســم ســاخته شــود.

نگرانی از افزایش 
۴۰۰درصدی قیمت دارو

نقش پهپاد در سرشماری 
حیات وحش و پیشگیری
 از خسارت به محیط بانان

ارگ جهانی بم از زباله 
 پاکسازی شد

بودجه سال آینده وزارت بهداشت، مشکالِت نظام 
 سالمت را تشدید می کند

معاون جانشــین یــگان حفاظت محیط زیســت ضمن 
اشــاره به چالش های موجود برای فعالیت یگان حفاظت 
محیــط زیســت از نقش پهپــاد در سرشــماری حیات 
 وحش و پیشــگیری از خســارت بــه محیط بانان گفت.

بم- طــرح پاکســازی زبالــه و غبارروبــی در ارگ 
تاریخی بــم و محوطه هــای بیرونی آن در آســتانه 
فرارســیدن ســال نــو روز بــا حضــور تعــدادی از 
شــهروندان و فعاالن محیط زیســت و گردشــگری 
آغاز شــد تا به رســم ســنت خانه تکانــی ایرانی در 
یــک برنامه منســجم گروهــی، چهره ایــن اثر ثبت 
 جهانی نیز شــمایل تازه پاکیزه تری به خــود بگیرد.

 امام جمعه کرمان:

 نمایش اقتدار ملی 
از ثمرات شیرین 
جهاد تبیین است

مدیر نظارت بر 
ناشران سازمان 

بورس و اوراق بهادار گفت ســود سهام 
عدالــت از این هفتــه پرداخت خواهد 
شد و به حساب هر ســهامدار 550 تا 
 ۶00 هــزار تومــان واریز می شــود.
به گزارش  تســنیم، محســن انصاری 
مدیر نظــارت بر ناشــران ســازمان 
بورس و اوراق بهــادار در گفتگو با خبر 
نیمروزی 14 شــبکه یک سیما درباره 
واریز سود ســهام عدالت متوفیان هم 
گفت: برنامه های تدارک دیده شده که 
ظرف یک ماه آینده از ســوی شرکت 
سپرده گذاری تســویه وجوه مرکزی 
 این برنامه ها اعالم عمومی خواهد شد.

صفحه3را 
بخوانید

افزایش ۱۰ درصدی 
نرخ شیوع اختالالت 

روان با شیوع کرونا
براســاس اعالم 
سازمان بهداشت 

جهانی نرخ شــیوع اختالالت روانی در 
دوران کرونا نســبت به قبل از کرونا 10 
درصد افزایش یافته است. وزارت بهداشت 
قبل از کرونا نرخ اختالالت روانی در ایران 
را 8/2۳ درصــد اعالم کرده بــود که با 
این آمار اکنون نرخ شــیوع اختالالت 
 روانی می توانــد 5/۳4 درصد باشــد.

محمد حاتمی در جلســه اخیر قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با کرونا در 
ارایه گزارشــی از وضعیت سالمت روان 
در دوران پاندمــی کرونا و پســاکرونا و 
برنامه مقابله با عوارض روانی-اجتماعی 
کرونا گفت: در فوریه 2020 ســازمان 
بهداشــت جهانی به دلیل شیوع کرونا 
در جهان حالت اضطــراری وضع کرد و 
سپس محدودیت ها، قرنطینه کامل ، 
تعطیلی کسب و کارها، مدارس و دانشگاه 
ها و بسیاری تغییرات برای اجرای پروتکل 

های بهداشتی انجام شد.

صفحه3را 
بخوانید
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400 / T / 015 شماره 
آگهی مناقصه عمومی

محمد فالح- مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

لــذا از شــرکت هــای توانمنــد در ایــن حــوزه جهــت دریافــت اســناد، از تاریــخ ۱۴۰۰/۱2/22 لغایــت ۱۶/ ۱۴۰۱/۰۱ دعــوت 
بــه عمــل مــی آیــد.

محــل دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه : تهــران، بلــوار آفریقــا، بلــوار آرش غربــی، پــالک ۱2 ، شــرکت ســنگ آهــن 
گهــر زمیــن

الزم بــه ذکــر اســت مهلــت تحویــل پاکــت هــا بــه دبیرخانــه مرکــزی تهــران تــا ســاعت ۱۶ روز چهارشــنبه مــورخ 2۴ 
/ ۰۱ /۱۴۰۱ مــی باشــد.

شــایان ذکــر اســت شــرکت کننــدگان محتــرم بایســتی جهــت خریــد اســناد مبلــغ ۰۰۰,۰۰۰ ,3 ریــال را بــه شــماره شــبای 
ــد. ــز نماین IR۶8۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۱378۰۰2۰۰۰7۵  واری

شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : ۰92۱3۰۱۴83۱

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:
 طراحــی، تامیــن وســایل وتجهیــزات ، نصــب واجــرای سیســتم هــای اطفــا حریــق )fire fighting (  را بــر مبنــای مشــخصات اســناد مناقصــه را

از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکت های واجد شــرایط واگــذار نمایــد.

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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۶۰۰ هکتار مدیریت روان آب 
امسال در رفسنجان اجرا شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رفسنجان گفت: 2 طرح شامل 
مدیریت رواناب به میزان ۶00 هکتار و نیز جنگل کاری ۳00 هکتاری در 

عرصه های منابع طبیعی این شهرستان امسال اجرایی شده است.
جالل حسن شاهی بیان کرد: پروژه مدیریت روان آب با احداث گوراب 
امسال با اعتبار ۳ میلیارد ریال در باالدست شــهر بهرمان از توابع نوق 
رفسنجان اجرا شــد. او ادامه داد:این پروژه با هدف مدیریت روان آب به 
منظور کاهش خطر سیالب به مناطق پایین دست، نفوذ آب های سطحی، 
تغذیه سفره های  آب زیرزمینی و کاهش فرسایش خاک از محل اعتبارات 
ملی اجرا شد. حسن شاهی تصریح کرد:قرار است در آینده نیز حدود هزار 
و 500 هکتار دیگر در صورت تخصیص اعتبار در محدوده دشت سیالبی 
از منطقه شمس آباد تا جوادیه الهیه نوق که مستعد سیالب های فصلی  
است اجرا شود. او میزان کل تحت پوشش طرح های مدیریت روان آب و 
ایجاد گوراب در شهرستان را 22 هزار هکتار خواند. حسن شاهی همچنین 
در ادامه به اجرای طرح جنگل کاری ۳00 هکتاری از دامنه بدبخت کوه 
سرچشمه اشاره کرد و افزود: در اجرای این طرح بذر گونه جنگلی  بادام 
کوهی کاشته شد. او محدوده مذکور را از شمال به قله بدبخت کوه، از جنوب 
به جاده سرچشمه، از شرق به جاده خاکی سد رسوبگیر و از غرب به گود 

احمر و مزرعه ده آخوند عنوان کرد.
حسن شاهی گفت:برای اینکه این بذرها به منظور حفظ خاک و تثبیت شن 
رشد کنند نیاز به مساعدت و همکاری مرتعداران داریم تا با جلوگیری از 
ورود دام ها به این مناطق جنگل کاری تخریب نشود و عرصه منابع طبیعی 

هم حفظ شود.
او خاطرنشان کرد: ضمن ابالغ کتبی به مرتعداران همجوار، حضور دام در 
منطقه مذکور تخلف محسوب می شود لذا در صورت مشاهده با متخلفان 

طبق قانون برخورد خواهد شد.

رییـس پایـگاه انتقـال خـون بـم می گویـد 
بایـد بـه جمعیـت 500 هـزار نفـری شـرق 
اسـتان کرمـان در بـم، نرماشـیر، فهـرج و 
ریـگان خدمـات رسـانی کنـد امـا نیـرو و 
بودجـه آن در حـد یـک شهرسـتان باقـی  
مانـده و تغییـری در آن رخ نداده بـه همین 
دلیـل بـا کمبـود شـدید خـون نیـز مواجـه 

شـده اسـت.
یـن مسـئول پیـش بینـی مـی  لـی ا درحا
کند کـه بـا وضـع موجـود در ماه هـای آتی 
بـا بحـران کمبـود خـون مواجـه خواهـد 
بـود و تقاضـای کمـک در تامیـن نیـرو و 
بودجـه دارد کـه مـی گویـد دانشـگاه علوم 
پزشـکی بـم تنهـا در اعـزام نیـروی طرحی 
و بـه صـورت موقـت کمـک هایی کـرده که 
تامیـن کننده همـه نیازها نبوده و دانشـگاه 
نیـز البتـه تصریح مـی کنـد کـه وظیفه ای 
در تامیـن نیرو بـرای انتقـال خون نداشـته 

و نـدارد.
نتقـال خـون  ری رییـس ا مجیـد شهسـوا
بـم اظهارداشـت:امکانات انتقـال خـون بـم 
جوابگوی خدمات بیشـتر نیسـت و از لحاظ 
نیـرو واقعـا در مضیقـه هسـتیم زیـرا مرکـز 
انتقـال خـون همزمـان بـا دانشـگاه علـوم 

پزشـکی بـم رشـد نکـرده اسـت.
او افزود:دانشـگاه علـوم پزشـکی اعتبـارات 
ملی دارد و بـرای شهرسـتان هـم اعتبارات 
نتقـال خـون بـم  مـا ا ا مـی گیـرد ا مجـز
امکاناتـی در حـد یـک شهرسـتان دارد امـا 
بایـد چهـار شهرسـتان را پوشـش دهـد و 
یـن موضـوع بـه معضـل بزرگـی تبدیـل  ا

شـده اسـت.
خون گیری محدود، پوشش دهی 

وسیع
رییـس انتقـال خون بـم اظهارداشـت:خون 
ر نفـری  ز جمعیـت 200 هـزا گیـری مـا ا
شهرسـتان بـم اسـت امـا پوششـی کـه می 
دهیـم بـه 500 هـزار نفـر جمعیـت اسـت.

رسـتان  زی بیما نـدا ه ا ا و بـا ر بـه گفتـه ا
شهرسـتان ریـگان نیـز خدمـات دهـی بـه 
ز بـم صـورت  یـد ا نـی با یـن واحـد درما ا

. د گیـر
رسـتان  2 بیما کیـد کـرد:  ری تا شهسـوا
۳2 تخت خوابـی فهـرج و نرماشـیر هـم در 
حـال راه انـدازی هسـتند و دانشـگاه علـوم 
پزشـکی هم مجـوز درخواسـت بانـک خون 
بـرای ایـن 2 واحـد درمانـی را ارائـه کـرده 
اسـت که مـا بـه دلیـل کمبـود خـون هنوز 
در  ا صـا یـم مجـوز مربوطـه ر نسـته ا ا نتو

. کنیـم
او گفت:هر بیمارسـتانی کـه راه اندازی می 
شـود بـه میزانی واحـد خونـی نیـاز دارد به 
طـور مثـال یـک بیمارسـتان ۳2تختخوابی 
نـه یکصـد واحـد خـون مـی  ها حـدود ما

خواهـد.
رییـس انتقـال خـون بـم همچنیـن توضیح 
داد: بـا خدمـات دهـی بـه بیمارسـتان 10 
یـش پیـدا  فزا تـا 15 درصـد مصـرف مـا ا
رات مـا  عتبـا می کنـد در صورتـی کـه ا

همچنـان ناچیز اسـت و جوابگـوی جمعیت 
هـدف نیسـت.

او تصریح کرد:درخواسـت نیرو به دانشـگاه 
علوم پزشـکی بـم داده ایم و قول مسـاعدت 
مـا همچنـان در  سـت ا ده شـده ا نیـز دا
گیرودارهـای اداری، نامـه نـگاری و تبصره 

هـای قانـون گیـر کرده اسـت.
ری گفـت: نیـروی طرحـی کـه  شهسـوا
فرسـتاده می شـود نیـز چنـد مـاه بیشـتر 
ز خدمـات رسـانی  لیـت نمـی کنـد و ا فعا
ی  بـرا کـه  لـی  درحا شـود  مـی  رج  خـا
یـد یـک سـال  یگزیـن کـردن نیـرو با جا

نیـم. بما منتظـر 
رییـس انتقـال خـون بـم بیـان کرد:بـرای 
بـود  شـده  فـق  توا یـگان  ر شهرسـتان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم نیـرو را تامیـن 
کنـد و فرمانـداری هـم محـل را در اختیـار  
نتقـال خـون قـرار دهـد کـه فرمانـداری  ا
ر  نتقـال خـون قـرا ر ا ختیـا ا در ا مـکان ر
داد امـا متاسـفانه دانشـگاه نیرویـی بـه مـا 

د. اختصـاص نـدا
او افـزود: اگـر بخواهیـم مرکـز موقـت در 
ه  ا شهرسـتان هـا بـرای خـون گیـری ر
انـدازی شـود بایـد نیـرو، تخـت و وسـایل 
مـورد نیـاز را در اختیـار داشـته باشـیم.

کمبود نیروی فنی خون گیری
شهسـواری مشـکل اصلی را کمبـود نیروی 

فنـی بـرای خـون گیـری در انتقـال خـون 
بـم خوانـد و گفـت: انتقـال خـون اگـر نیرو 
و امکانـات الزم را در اختیـار داشـته باشـد 
و همچنیـن خـودرو سـیار خون گیـری هم 
داشـته باشـیم بـه راحتـی مـی توانیـم در 
زمـان مواجـه شـدن بـا کمبـود خـون بـه 
محلـه هـا و شهرسـتان هـای اطـراف نیـز 

بـرای خـون گیـری مراجعـه کنیـم.
نـی  ینـک بـه تنهـا مکا : ا و تصریـح کـرد ا
کـه در زمـان کمبـود خـون مراجعـه مـی 
کنیـم کارخانـه هـای خودروسـازی ارگ 

جدیـد اسـت.
کمبود شدید خون در بم 

رییـس انتقـال خـون بـم همچنیـن درباره 
کمبـود خـون در بـم بیـان کرد:بـا توجه به 
همزمانـی پیک )اوج(ششـم شـیوع بیماری 
کرونـا و نزدیکـی بـه تعطیـالت نـوروز بـا 
کمبـود ذخایـر گـروه هـای خونـی مواجـه 
شـده ایم و روزهـای خلوتـی را در پایـگاه  
انتقـال خـون بـم پشـت سـر می گذاریـم، 
ایـن در حالـی اسـت کـه نیـاز بـه خـون و 

فرآورده هـای خونـی دائمـی اسـت.
او تاکید کـرد: بـا توجه بـه کمبود خـون به 
تمامـی گـروه هـای خونـی علـی الخصوص 

گـروه o )اُ( مثبـت و منفی نیـاز داریم.

شهسـواری گفت:هـر زمـان بـه تعطیـالت 
نـوروز مـی شـدیم یـا مـاه رمضـان را پیش 
رو داشـتیم از 2 هفتـه قبـل ذخیـره خـون 
را تهیـه مـی کردیـم امـا اکنـون در پایـان 
سـال و همزمـان بـا پیـک کرونـا، تعطیالت 
نـوروز و بعـد از آن مـاه رمضان باعث شـده 
تـا نتوانیم ذخیره خونی داشـته باشـیم زیرا 
مراجعـه اهداکننـدگان بـه پایـگاه انتقـال 

خـون کاهـش یافتـه اسـت.

۶۰ درصد مصرف برای بیماران 
تاالسمی

نتقـال خـون بـم بیـان کـرد: در  رییـس ا
مـا  ۶0 درصـد مصـرف  بـم  شهرسـتان 
مربـوط بـه بیمـاران تاالسـمی اسـت زیـرا 
ئمـی  خـون گیـری بیمـاران تاالسـمی دا

. سـت ا
به گفته وی بیماران تاالسمی روزانه 

۱۵ تا 2۰ واحد خونی نیاز دارند.
او اظهارداشـت: قبـال ماهانه حـدود 500 تا 
550 واحـد گلبـول قرمز بـه بیمارسـتان ها 
خـون داده می شـد امـا در چنـد مـاه اخیر 

بـه ۶00 تـا ۶50 واحد هم رسـیده اسـت.
ری مـی گویـد کـه حـدود ۶00  شهسـوا
واحـد خـون در سـال جـاری نسـبت بـه 
یـش مصـرف واحـد خـون  فزا سـال 99  ا

یـم. شـته ا دا
ایـن مسـئول ادامـه داد: در مقایسـه 2 مـاه 
بهمـن و اسـفند سـال 99 نسـبت بـه سـال 
جـاری بـا توجـه بـه اینکـه هنـوز در نیمـه 
ریـم، در سـال  ر دا هـای اسـفند هـم قـرا
گذشـته یکهـزار و ۷40 واحـد خـون توزیع 
شـده بود اما امسـال حـدود 2 هـزار و ۶28 

واحـد توزیـع شـده اسـت.

رییـس انتقـال خـون بـم خاطرنشـان کرد: 
 o بیشـترین کمبـود خـون مـا در گـروه
مثبـت و منفـی اسـت زیـرا روزانـه حداقـل 
o مثبـت  یـد 10 یـا 12 کیسـه خـون  با
داشـته باشـیم تـا بتوانیـم پوشـش دهیم و 

دیگـر بـه ذخیـره نمـی رسـیم.
او افزود:اینـک بـرای تامیـن خـون بیشـتر 
م تیـم سـیار، تبلیغـات  عـزا تنهـا کار مـا ا
در فضـای مجـازی و رسـانه هـا و نیز سـتاد 
نمـاز جمعـه اسـت. شهسـواری پیـش بینی 
کـرد کـه در انتقـال خـون بـم بـا وضعیـت 
موجود تـا اواسـط مـاه رمضان و شـب های 
نـی کمبـود خـون  احیـا بـا وضعیـت بحرا

مواجـه باشـند.
رییـس انتقـال خـون بـم مـی گویـد مردم 
برای خـون دهی بایـد بـه خیابـان طالقانی 
جعـه  نتقـال خـون بـم مرا صلـی ا مرکـز ا

. کننـد
علوم پزشکی بم: وظیفه تامین نیرو نداریم

در ادامـه معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم نیـز در پاسـخ 
زمان  ختصـاص نیـرو بـه سـا بـه نحـوه ا
نتقـال خـون بـم گفـت: نیـروی طرحـی  ا
علـوم آزمایشـگاهی بـرای خـون گیـری به 
مرکـز انتقـال خـون بـم داده شـده اسـت 
و قـرار شـد ایـن نیـرو خـون گیـری بـرای 
شهرسـتان ریـگان و فهـرج را انجـام دهـد.

دکتـر محسـن رجایـی بیـان کـرد: انتقـال 
خـون وظیفـه دارد کـه خون شـرق اسـتان 
کرمـان را تامیـن کنـد و مـا نبایـد نیـروی 

سـازمان انتقـال خـون را تامیـن کنیـم.
او مـی گویـد بـا توجـه بـه اینکـه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـم وظیفـه تامیـن نیـروی 
مـا بـه دلیـل  رد ا ا نـدا نتقـال خـون ر ا
همـکاری و ایجـاد تعامـل بیشـتر ایـن کار 

نجـام شـده اسـت. ا
ر  بـه چهـا بـم  ه علـوم پزشـکی  نشـگا دا
شهرسـتان بـم، نرماشـیر، فهـرج و ریـگان 
ئـه مـی  را خدمـات بهداشـتی و درمانـی ا
دهد. خدمـات رسـانی بهداشـتی و درمانی 
بـه سـایر نقـاط اسـتان کرمـان از طریـق 
ه هـای علـوم پزشـکی کرمـان،  نشـگا دا
نشـکده  دا نیـز  و  جیرفـت  رفسـنجان، 

نجـام مـی شـود. سـیرجان ا

چالش در خدمات دهی انتقال خون بم
رییس پایگاه انتقال خون بم می گوید باید به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شرق استان شامل شهرستان های بم، نرماشیر، فهرج و ریگان خدمات رسانی کند 

اما نیرو و بودجه این پایگاه در حد یک شهرستان باقی  مانده و تغییری در آن رخ نداده به همین دلیل با کمبود شدید خون نیز مواجه شده است.

گزارش
ُسها خدیش

امام جمعه جیرفت: دولت انقالبی 
به جوانان اعتماد کند

 امام جمعه جیرفت با تاکید بر ضرورت بهره گیری از توان، دانش و تالش 
جوانان انقالبی گفت:دولت انقالبی به جوانان اعتماد کند و استفاده از آنان 

در برنامه اصلی دولت قرار گیرد.
حجت االسالم میثم تارم در خطبه های این هفته نماز جمعه جیرفت اظهار 
داشت:انتصابات دولت هر چه سریعتر انجام شود تا کار مردم لنگ نماند لذا 

دولت از جوانان مومن و متعهد استفاده کند.
او همچنین در ادامه به اشــاره به سکوت ســازمان های جهانی مدعی 
حقوق بشر درباره جنایت ها در یمن و دیگر کشورهای مسلمان با بیان 
اینکه ادعاهای ســازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خالی از واقعیت 
است،گفت:تضاد و دوگانگی این سازمان ها در جریان جنگ اوکراین در 

مقایسه با جنگ یمن، سوریه، عراق و افغانستان مشخص شد.
حجت االسالم تارم تاکید کرد:سازمان موسوم به حقوق بشر در عمل نشان 

داد که حقوق بشر از دیدگاه آنها حقوق بشر اروپایی است.
او افزود:برای این مدعیان حقوق بشــر یک انسان اروپایی مهم است اما 

کودکان یمنی، عراقی و افغانستانی مهم نیستند.
امام جمعه جیرفت با بیان اینکه جوانان باید هوشیار باشند، گفت: جوانان 

جهاد تبیین رهبری را در زمینه حقوق بشر اروپایی نیز تشریح کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته ای نیز اشاره و تاکید 

کرد:ایران در مذاکرات از خطوط قرمز خود کوتاه نخواهد آمد.
امام جمعه جیرفت همچنین در ادامه مناسبت های پیش رو مثل روز جوان 
و روز شهید و شهادت را گرامی داشت و ضمن تشکر از خدمات بنیاد شهید و 
امور ایثارگران به تبیین اهمیت و جایگاه شهادت و ایثار در جامعه پرداخت.

او افزود: وظیفه همگانی اســت که نگذاریم نام و یاد شهدا به فراموشی 
سپرده شود.

حجت االسالم تارم در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار مقام معظم 
رهبری با اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز اشاره کرد و گفت: معظم له 
در این نشست به تحکیم نظام و شاخه های قدرت پرداختند و فرمودند 
قدرت ملی در اولویت همه برنامه ها قرار گیرد، از این رو همه دستگاه ها 

وظیفه تحقق این موضوع را دارند.
او افزود: هیچکس حق ندارد در زمینه تضعیف نظام اقدامی کند چرا که 

خیانت به نظام و خون شهدا محسوب می شود.
امام جمعه جیرفت به پرتاب ماهواره توسط سپاه پاسداران نیز اشاره کرد، 
آن را از افتخارات سپاه پاسداران برشمرد و گفت: این افتخار بزرگی در 
سطح دنیاست زیرا در سایه تحریم، چنین ماهواره ای را در مدار زمین 

ارسال کردیم.

عملیات ساخت مدرسه دانش آموزان اوتیسم در 
شهر کرمان طی مراسمی روز جمعه با حضور شماری 
از مسئوالن و نیز دانش آموزان اوتیسم و خانواده 
هایشان آغاز شد. احداث این مدرسه در قالب پویش کرمان دانا 
)همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی( و با مشارکت شرکت 
راهسازی و ساختمانی 115 در مساحت 2 هزار و 500 متر مربع واقع 
در خیابان سپه شهر کرمان درحال انجام است. مدیرکل نوسازی 
مدارس استان کرمان در حاشیه این مراسم گفت که براساس برنامه 
سازمان نوسازی مدارس کشور در هر استان باید یک مدرسه ویژه 

دانش آموزان اوتیسم ساخته شود.
رضا هدایتی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و نوع معلولیت این 
دانش آموزان ابعاد کالس برای پذیرش حداکثر 12 تا 15 نفر طراحی 
شده و تعداد 18 کالس با فضا های جنبی شامل گفتار درمانی و کار 
درمانی پیش بینی شده است. مدیرکل نوسازی مدارس کرمان گفت: 
البته این مراسم شروع ساخت به صورت نمادین برگزار شده زیرا 
فوندانسیون پروژه نیز تاکنون اجرا شده است. استاندار کرمان نیز در 
این مراسم با تشکر از همه متولیان ساخت این مدرسه اظهارامیدواری 

کرد که این کارهای خیر تداوم داشته باشد.
علی زینی وند افزود: امیدواریم بتوانیم یک محیط در شان این 

خانواده ها بنا کنیم.
ساخت مدرسه اوتیسمی ها در کرمان آغاز شد

او اظهار داشت: احداث این مدرسه مقدمه ای باشد در بحث مناسب 
سازی فضاهای شهری، سازمانی، آموزشی و غیره تا طراحی سازه و 

معابر به گونه ای باشد که همه شهروندان جامعه منتفع شوند.
رییس اتاق بازرگانی کرمان نیز در این مراسم با بیان اینکه قرار است 
بهترین مدرسه اتوتیسم کشور در کرمان ساخته شود اظهارداشت:  
مدرن ترین مرکز نابینایان و ناشنوایان نیز تا چند ماه آینده در کرمان 

 افتتاح خواهد شد.
ساخت مدرسه اوتیسمی ها در کرمان آغاز شد

در این مراسم اعالم شد که از جمله بهانه ها و جرقه های ساخت این 
مدرسه براساس گزارش سایت خبری کرمان نو بوده است؛ همچنین 

در پایان این مراسم هدایایی به دانش  آموزان اوتیسم اهدا شد.
هزینه ساخت این مدرسه حدود 200 میلیارد ریال اعالم شده است

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: مشاغلی 
که کمیته ایجاد می کند مشاغل مولد، پایدار و با 
تسهیالت ارزان قیمت هستند و تغییرات ارزی بر 
آن ها تاثیرگذار نیست. یحیی صادقی، در سخنرانی های پیش 
از خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه چهارده اسفند ماه روز 
کمیته امداد بود، گفت:نهاد کمیته امداد 22 روز بعد از پیروزی 

انقالب به دستور امام راحل تأسیس شد. 
او با اشاره به اینکه رهبر انقالب رسالت سنگینی را بر عهده کمیته 
امداد قرار دادند، عنوان کرد: در اوایل انقالب فقر در روستاها بسیار 
زیاد بود؛  اما در این مسیر کمیته امداد فراز و نشیب هایی را تجربه 
کرده است؛ تحریم های مختلف از ابتدای انقالب بوده و تاکنون 

ادامه دارد و همین امر وظیفه ما را سخت تر کرده است.
صادقی با تأکید بر اینکه کمیته امداد بیشترین سهم را در اشتغال 
استان دارد گفت: طی سال جاری بیش از 1۳ هزار فرصت شغلی 
توسط کمیته امداد استان کرمان ایجاد شده است و مشاغلی که 
کمیته اجرا می کند مشاغل مولد، پایدار و با تسهیالت ارزان قیمت 

ایجاد می شوند و تغییرات ارزی بر آن ها تاثیر گذار نیست.
او به سامانه امداد هوشمند)سها(اشاره و اظهار کرد: مددجویان 
و افرادی که نیازمند کمک هستند می توانند وارد این سامانه 
شده و شرایط خود را در این سامانه درج کنند؛ بعد از بررسی 
کمیته امداد اگر تایید شدند مورد حمایت قرار می گیرند.  مدیر 
کل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه 40 هزار متر مربع 
فرش دست باف طی 11ماهه امسال توسط مددجویان بافته 
شده است گفت:ارزش فرش های تولیدی بیش از 200 میلیارد 

تومان است. 

با حمایت شرکت ساختمانی ۱۵۵ و پس از انتشار 
گزارش کرمان نو؛

ساخت مدرسه اوتیسمی ها
 در کرمان آغاز شد

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

مشاغل ایجادشده توسط کمیته 
امداد پایدار هستند

خبر

دادگستری

خبر

رییس انتقال خون بم اظهارداشت:خون گیری ما از جمعیت 2۰۰ هزار نفری شهرستان بم است اما پوششی 
که می دهیم به ۵۰۰ هزار نفر جمعیت است.

مجید شهسواری اظهارداشت:امکانات انتقال خون بم جوابگوی خدمات بیشتر نیست و از لحاظ نیرو واقعا 
در مضیقه هستیم زیرا مرکز انتقال خون همزمان با دانشگاه علوم پزشکی بم رشد نکرده است.

هر
س: م

عک

کاغذ استان

آگهی مرحله بیستم سال ۱4۰۰) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی ((
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء 
هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه 
عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، 
به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  
ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در 
بخش های  )1 -4 -8(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل 
آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس 

قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ کرمان

فرزند  مرادی  فهیمه  خانم  اصلی  -   4015 از  فرعی   ۳۳
در  کرمان  از  صادره  شناسنامه شماره 282  به  محمدعلی 
ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
10 /154 متر مربع به آدرس کرمان خیابان حکیم کوچه 2 
جنوبی ۳ خریداری از محل مالکیت سیدجواد عمرانی  - ردیف  

0۷۶2
۳4 فرعی از 4015 اصلی  - آقای علیرضا زندوکیلی فرزند 
محمدحسین به شناسنامه شماره ۶490 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان حکیم کوچه 2 بعد از شمالی 4 سمت راست 
خریداری از محل مالکیت سیدجالل و سیدسلیمان عمرانی 

 - ردیف  0۷۷2

1۷900 فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 
4۷۷۶ اصلی  - آقای محمود عارفی فرزند عزیزاهلل به شناسنامه 
شماره 18۳8 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه به 
اله  مساحت 2۳2 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
خامنه ای بلوار پردیس خیابان امام سجاد پشت فرهنگسرای 
قمر بنی هاشم خریداری از محل مالکیت کیخسرو و فریدون 

کیانیان  - ردیف  0481
1۷9۶4 فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از 125 فرعی از 
4۷۷۶ اصلی  - آقای امید ابراهیم آبادی تکابی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره ۶99۷ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 5۳ /244 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای بیست متری امام سجاد کوچه 9 درب 
اول سمت چپ خریداری از محل مالکیت سیدعباس عمرانی 

 - ردیف  0818
18241 فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۳۳ فرعی از 
4۷۷۶ اصلی  - خانم زینب سیدی مرغکی فرزند اسحق به 
شناسنامه شماره 1 صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 92 /148 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای کوچه ۳1 خیابان امام سجاد کوچه 2۳ قطعه هفتم 
سمت راست خریداری از محل مالکیت شاپور کیانیان  - ردیف  

1404
1824۳ فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از 121 فرعی 
از 4۷۷۶ اصلی  - آقای حسن مهدی زاده فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 95 /180 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه 11 بیست متری دوم 
کوچه علی اصغر 9 انتهای کوچه سمت راست خریداری از 

محل مالکیت غالمحسین بهرامپور  - ردیف  018۷
18251 فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از 121 فرعی از 
4۷۷۶ اصلی  - خانم فاطمه پورنخعی گوکی فرزند اکبر به 
شناسنامه شماره ۳۷1 صادره از گلباف در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 150 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای انتهای کوچه 25 انتهای خیابان امام سجاد 
کوچه 11 کوچه علی اصغر 9 خریداری از محل مالکیت محمد 

رشیدفرخی فرزند رضا  - ردیف  0۶08
1825۶ فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از 14۷ فرعی 
از 4۷۷۶ اصلی  - آقای مصیب نوروزی گوکی فرزند رضا به 

شناسنامه شماره 1549 صادره از گلباف در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۶5 /109 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای خیابان رضوان کوچه کربال 1 خریداری از 

محل مالکیت سیدعباس عمرانی  - ردیف  059۶
18258 فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از 140 فرعی از 
4۷۷۶ اصلی  - آقای علی ناظمی معزآبادی فرزند احمد به 
شناسنامه شماره 1۳18 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۳00 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای کوچه 2۳ چهار کوچه دوم سمت راست 
یک منزل به آخر خریداری از محل مالکیت سیدعباس و 

سیدسلیمان عمرانی  - ردیف  0502
182۷9 فرعی از 4۷۷۶ اصلی  - خانم فاطمه صادقی پاسیبی 
در  کرمان  از  صادره  شماره 2  شناسنامه  به  محمد  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶5 /14۳ متر مربع که 
موازی 5 /4 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار سیدی 
بین کوچه گلستان 2 و 4 نبش جاده کوهپایه خریداری از 

محل مالکیت اکبر رشیدفرخی فرزند محمد  - ردیف  1451
ابراهیمی  عباس  آقای  اصلی  -   4۷۷۶ از  فرعی   18289
دارسینوئی فرزند رضا به شناسنامه شماره 1 صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی و تجاری به مساحت 
24۳ متر مربع به آدرس کرمان بلوار باستانی پاریزی کوچه 24 
خریداری از محل مالکیت سیدعلی عمرانی فرزند سیدجالل 

 - ردیف  0۷۶0
استوارزاده  مصطفی  آقای  اصلی  -  از 4809  فرعی   4525
راوری فرزند احمد به شناسنامه شماره ۷۶0 صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 4 /1۷4 متر مربع به 
آدرس کرمان خیابان پارادیس کوچه 21 اولین چهار کوچه 

خریداری از محل مالکیت قنبر خدایی  - ردیف  0۶24
4581 فرعی از 4809 اصلی  - آقای علی زنگی آبادی فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 12 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 1۶ /۳22 متر 
مربع که موازی 5۶ /۳۳ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان بلوار شهید عباس پور کوچه ۳5 منزل ششم سمت 
چپ خریداری از محل مالکیت ماشااله ثمره هدایت  - ردیف  

1498

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان
222۷ فرعی از 5 اصلی  - آقای علی رضا بلوچ نژاد جوپاری 
در  ماهان  از  صادره  شماره 8  شناسنامه  به  حسین  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه دوبلکس به مساحت ۳5 /۶1 متر مربع 
به آدرس کرمان بلوار امام حسن مجتبی کوچه 11 فرعی دوم 
بن بست اول سمت چپ منزل اول سمت راست خریداری از 

محل مالکیت شیخ حسین هرندی  - ردیف 09۳8
224۳ فرعی از 5 اصلی  - آقای مجید شیروانی سعادت آبادی 
از کرمان در  به شناسنامه شماره 1۶ صادره  فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 22۶ متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار امام حسن مجتبی کوچه شهید محمد معصومی 
بن بست شقایق خریداری از محل مالکیت محمدحسین 

نظریان  - ردیف 0098
5۷4۶ فرعی از 5 اصلی  - آقای محمدرضا موالئی فرزند محمد 
از کرمان در ششدانگ  به شناسنامه شماره ۳550 صادره 
آدرس  به  مربع  متر  به مساحت ۶0 /28  یکباب ساختمان 
کرمان بلوار امیرکبیر بین کوچه 8 و 10 خریداری از محل 

مالکیت محمدحسین نظریان  - ردیف 09۳9
5۷4۷ فرعی از 5 اصلی  - آقای محمدرضا موالئی فرزند محمد 
از کرمان در ششدانگ  به شناسنامه شماره ۳550 صادره 
آدرس  به  مربع  متر  به مساحت ۶0 /2۷  یکباب ساختمان 
کرمان بلوار امیرکبیر بین کوچه 8 و 10 خریداری از محل 

مالکیت محمدحسین نظریان  - ردیف 1180
584۳ فرعی از 5 اصلی  - آقای سعید ایرانمنش فرزند علی 
به شناسنامه شماره 29805۷9841 صادره از کرمان نسبت 
به پنجاه و هشت سهم و دو سوم سهم مشاع و خانم ساناز 
ایرانمنش فرزند علی به شناسنامه شماره 2980۳۷۷0۶۶ 
صادره از کرمان نسبت به بیست و نه سهم و یک سوم سهم 
مشاع و خانم مریم رساء فرزند محمد به شناسنامه شماره 2 
صادره از کرمان نسبت به هشت سهم مشاع از نود و شش 
سهم از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۷ /1۷8 متر مربع 
به آدرس کرمان طاهرآباد بلوار امام حسن کوچه 11 خریداری 
از محل مالکیت محمدحسین نظریان  - به ترتیب ردیف های 

1291 و 129۳ و 1۳05
11920 فرعی از 11 اصلی  - خانم مهری نعمت زاده فرزند 
حبیب اله به شناسنامه شماره 51۶1  صادره از تهران و آقای 
شماره  شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  زاده  نعمت  محمود 

1815 صادره از تهران بالمناصفه در ششدانگ یکباب گاراژ به 
مساحت 14۶۳ متر مربع به آدرس کرمان بلوار شهید صدوقی 
نبش بلوار امام رضا )ع( گاراژ نعمت زاده خریداری از محل 

مالکیت محمد ثریا  - ردیف  های 02۶5 و 02۶8
۷۶1 فرعی از 1۶ اصلی  - آقای مجتبی شهریارپناه فرزند 
حسن به شناسنامه شماره 55۳ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 250 متر مربع که موازی ۶۷ /41 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری انتهای بلوار 
رضوان خیابان فردوس کوچه ایلیا خریداری از محل مالکیت 

عوض شهریارپناه  - ردیف 1005
۳11 فرعی از ۳۷ اصلی مجزی شده از 89 فرعی از ۳۷ اصلی 
 - خانم زهرا نژادشاهرخ آبادی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 5 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
9۷ /۳85 متر مربع به آدرس کرمان  - شاهرخ آباد بلوار ولیعصر 
کوچه 8 خریداری از محل مالکیت حسین ارباب زاده  - ردیف 

1۳95
22۳ فرعی از ۶1 اصلی  - خانم فیروزه هوشمند فرزند هوشنگ 
به شناسنامه شماره 950 صادره از کرمان در ششدانگ زمین 
پسته ای به مساحت 40 /۷۷21۳ متر مربع به آدرس کرمان 
 - زنگی آباد  - کهنوج مدیم  - تلمبه باقرآباد شور )امجدیه( 
خریداری از محل مالکیت محمد کهنوجی و فیروزه هوشمند 
)ضمناً حق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور مجاورین از ملک 

مورد ثبت می باشد(  - ردیف 0914
224 فرعی از ۶1 اصلی  - خانم فیروزه هوشمند فرزند هوشنگ 
به شناسنامه شماره 950 صادره از کرمان در ششدانگ زمین 
پسته ای به مساحت 80 /4191۳ متر مربع به آدرس کرمان 
 - زنگی آباد  - کهنوج مدیم  - تلمبه باقرآباد شور )امجدیه( 
خریداری از محل مالکیت محمد کهنوجی و فیروزه هوشمند 
)ضمناً حق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور مجاورین از ملک 

مورد ثبت می باشد(  - ردیف 0915
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

1498 فرعی از 1 اصلی مجزی شده از ۷9۶ فرعی از 1 اصلی 
 - آقای رسول صدقی ده زیاری فرزند علی به شناسنامه شماره 
2980221۷۳2 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 1۶ /112 متر مربع به آدرس کرمان  - چترود  - 
بلوار امام کوچه اورژانس نرسیده به چنارمال خریداری از محل 

مالکیت سکینه وزیری نسب  - ردیف 0۳89
984 فرعی از 21 اصلی مجزی شده از ۷۶ و 58 فرعی از 
21 اصلی  - خانم مجیده کهنوجی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره ۳2 صادره از کرمان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
دوباب ساختمان به مساحت 95 /10۳8 متر مربع به آدرس 
کرمان  - چترود  - هوتک خیابان سجادیه سمت راست منزل 
سوم خریداری از محل مالکیت ربابه رمضانی و احمد صفوی 

نژاد  - ردیف 1551
۷۶ فرعی از 1۶1 اصلی مجزی شده از 2۳ فرعی از 1۶1 اصلی 
 - خانم نرجس زنگی آبادی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
95۳ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به 
مساحت 44۶ متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو 
 - درختنجان مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده 

لولو  - ردیف 1۳۶4
۷8 فرعی از 1۶1 اصلی مجزی شده از 2۳ فرعی از 1۶1 اصلی 
 - آقای محسن کارنما فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 
8۷0 صادره از کرمان و خانم طاهره تفرشی فرزند حسن به 
شناسنامه شماره ۳18 صادره از کرمان و خانم بدری کارنما 
فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 849 صادره از کرمان و 
خانم بتول کارنما فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 11۳۳ 
صادره از کرمان بالسویه هر کدام نسبت به یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت 900 متر 
مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لؤلؤ پشت دهیاری مع 
الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده لولو  - ردیف های 

0۳۳8 و 0۳۳9 و 0۳4۳ و 0۳44
52 فرعی از 1۷2 اصلی  - خانم محبوبه مفیدی فرسنگی فرزند 
اصغر به شناسنامه شماره 5 صادره از کرمان در ششدانگ 
آدرس  به  مربع  متر  به مساحت 8 /۳48  یکباب ساختمان 
آباد دوراهی ده قاضی نهضت  کرمان  - کوهپایه  - اسحاق 
آباد روبروی قبرستان خریداری از محل مالکیت سیدمهدی 

کارآموز  - ردیف 08۳9
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 0۷ /12 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 21 /12 /1400

رییس اداره ثبت اسناد
 وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر
  شناسه اگهی:۱28۴2۶۵
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پس از جنگ افروزی روسیه، اوکراینی ها برای 
تنبیه والدیمیر پوتین از جامعه جهانی خواست 
تا ارتباط اینترنتی روسیه را با دنیا قطع کنند. اما 
خود روسیه هم با راه اندازی اینترنت داخلی هر 
روز نسبت به دوری گزینی از جامعه بین الملل 
تمایل بیشتری نشان می دهد. گویا دولت روسیه 

هم قصد دارد از کاربران روس صیانت کند.
پس از جنگ افروزی روسیه، اوکراینی ها برای 
تنبیه والدیمیر پوتین از جامعه جهانی خواست 
تا ارتباط اینترنتی روسیه را با دنیا قطع کنند. اما 
خود روسیه هم با راه اندازی اینترنت داخلی هر 
روز نسبت به دوری گزینی از جامعه بین الملل 

تمایل بیشتری نشان می دهد.
روسیه می خواهد با این حرکت کاربران روس 
را تحت نظر بگیرد، اطالعات را سانسور کند و 
مخالفت سیاسی را سرکوب کند. دقیقا شبیه 
به طرح صیانت که در مجلس ایــران در حال 

بررسی آن است.
بــه نقــل از financial times، معموال 
کشورها برای ساکت کردن اعتراضات، کنترل 
انتخابات و پنهان کردن نقض حقوق بشــر در 
کشور خود دست به قطع کردن اینترنت می زنند. 
پیش تر هم این کشــور محدودیت هایی برای 

فیس بوک، یوتیوب و توییتر اعمال کرد.
سرانجام در سال 2019 پوتین استقبال خود 
از اینترنت ملی را نشان داد. بر این اساس تمام 
ارائه دهندگان ســرویس اینترنت باید از فیلتر 

دولت عبور می کردند.
جنگ اوکراین هم باعث شــد تــا محدودیت 
بیشتری بر شبکه هایی مانند فیس بوک اعمال 
 Yandex شود.  این کار گوگل روســی که
نام دارد و سایر کمپانی های تکنولوژی را تحت 
تاثیر خود قرار دارد. مردم روس ممکن اســت 
از طریق فیلترشکن ها یا دارک وب بتوانند به 
اینترنت جهانی دسترسی داشــته باشند. اما 
احتمال دارد انجام این کار به مرور سخت تر شود. 
کشورهای غربی نیز صادرات و واردات محصوالت 
تکنولوژیک را از روسیه ممنوع خواهند کرد. بر 
خالف تصوری که از اینترنت به عنوان یک منبع 
جهانی وجود داشت، اکنون به سرعت در حال 
تقسیم شدن به سه دسته عمده است: نسخه 
آزد آمریکایی، نسخه محدودتر اروپایی و نسخه 
فیلترشده چینی. روسیه هم به تدریج به سمت 

نسخه چینی اینترنت پیش رفتند.

تشکیل لیست سیاه 
مدیران و بدهکاران بانکی

 دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
ریاست جمهوری با بیان اینکه لیست 
سیاهی از بدهکاران و تمام مدیرانی 
که در وام دهی به آنها نقش داشتند 
تشکیل خواهد شــد،گفت:از ابتدای 
دولت حــدود 1۶ موضــوع کالن در 
خصوص مفاســد اولویت بندی شده 
که هر ســال دو مورد را حل خواهیم 

کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی 
خبرگزاری تسنیم،محمدرضا یزدی 
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
ریاست جمهوری در خصوص مبارزه 
با فساد و اقدامات انجام شده توسط 
دولت طی ماه های اخیر، گفت: آنچه 
که امروز گرفتار آن هســتیم تعداد 
زیادی از قوانین اســت که در مورد 
مبارزه با مفاســد اقتصــادی وجود 
دارد. در ایــن زمینه دوســتانی در 
قوای ســه گانه وجود دارند که روی 
این موضوع کار می کننــد تا قوانین 
تجمیع شده و خألها نیز جبران شود. 
گاها کسانی که فساد ایجاد می کنند، 

از منافذ قانونی استفاده می کنند.
وی در ادامــه گفت: وقتی از ســوت 
زنــی و مبــارزه بــا فســاد صحبت 
می کنیم باید توجه داشته باشیم که 
تمامی این موارد در امــر به معروف 
و نهی از منکر گنجانده شــده است 
و اگر بــه این موضوع توجه داشــته 
باشیم بسیاری از مشــکالت ما حل 
خواهد شــد. می توان ســوت زنی را 
اداره کرد البته گزارش های مختلفی 
به دست ما می رســد و وقتی به آنها 
مراجعه می کنیم با بحث هایی مانند 
تسویه حساب های شــخصی مواجه 
می شویم اما اگر سازماندهی در این 
زمینه صــورت بگیرد، می توان به آن 

استناد کرد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
ریاست جمهوری تاکید کرد: ما امروز 
اقداماتی را صــورت می دهیم که بر 
اساس آن تمام کســانی که بدهکار 
بانکــی هســتند و تمام کســانی که 
دخیــل در وام دهی به آنهــا بودند 
را شناســایی می کنیم و یک لیست 
سیاهی را تشــکیل خواهیم داد. این 
نجام  کار در موضوعــات مختلــف ا

خواهد شد.

روز گذشته با توافق اعضای شورای عالی کار، 
حداقل دستمزد سال آینده کارگران 5۷.4 
درصد افزایش یافت. اما این میزان افزایش حقوق 
کارگران چه تاثیری روی بیکاری دارد؟ آیا سال 

آینده کارفرمایان تعدیل نیرو می کنند؟
به گزارش تجارت نیوز، حداقل دستمزد سال 
آینده کارگران 5۷.4 درصد افزایش می یابد. اما 
این افزایش حقوق کارگران موجب نگرانی برخی 
از کارفرمایان و حقوق بگیران کارگری شده است.
حداقل حقوق کارگران چقدر است؟

بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار، 
حداقل دستمزد کارگران 1401 از دو میلیون 
و ۶55 هزار تومان به چهار میلیون و 1۷9 
هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس کمک 
هزینه مسکن از 450 به ۶50 هزار تومان و بن 
کارگری از ۶00 هزار تومان به 850 هزارتومان 

افزایش پیدا کرد.
حجت ا… عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز درباره حداقل حقوق کارگران 
گفت: »حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند از 
چهار میلیون و ۳۷۶ هزار تومان به شش میلیون 

و ۷25 هزار تومان افزایش یافت.«.
آنطور که عبدالملکی گفت حقوق یک خانواده با 
یک فرزند نیز از چهار میلیون و 111 هزار تومان 

به شش میلیون و ۳0۷ هزار تومان رسید.
کارفرمایان در سال جدید تعدیل 

نیرو می کنند؟
در حال حاضر حدود 22 میلیون نفر در کشور 
شاغل رسمی هستند. حدود هشت میلیون نفر 

از آن ها بیمه یا مالیات پرداخت نمی کنند.

حاال با احتساب افزایش 5۷ درصدی حقوق 
کارگران، احتمال می رود که تعدادی از شاغالن 
رسمی، به بخش غیررسمی منتقل شوند. یعنی 
به تعداد کسانی که بیمه نیستند، اضافه می شود. 
زیرا کارفرمایان احتماال توان پرداخت بیمه 

برخی از افراد را نداشته باشند.
تعدیل نیرو گزینه دیگر برخی از کارفرمایان 
است. ممکن است کارفرمایان توان پرداخت 
حقوق کارگران با افزایش 5۷ درصدی را نداشته 
باشند و تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کنند.

سیامک قاسمی، فعال اقتصادی در صفحه 
توییتر خود نوشت: »راه مقابله با فقر گسترده 
موجود، کاهش سریع تورم، رشد اقتصادی پایدار 
و افزایش ثروت جمعی در کشور است. نه افزایش 
یکباره 5۷ درصدی حداقل حقوق که اتفاقا منجر 
به اخراج گسترده نیروها برای کم کردن هزینه ها 

می شود.«.
»قیمت ها را باال می بریم!«

تعدیل نیرو و افزایش بیکاری موضوعی است 

که برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نیز در 
ادامه افزایش حقوق کارگران به آن اشاره کردند. 
در ادامه نظر برخی از مخاطبان تجارت نیوز را 

نسبت به این موضوع می خوانید.
»این درصد افزایش حقوق به کارفرمایان فشار 
می آورد. ناچاریم کمی روی قیمت ها بکشیم. 
تعدادی را هم بیرون کنیم و از بقیه بیشتر کار 

بکشیم. خوب داریم بیشتر پول می دهیم.«!
»من خودم کارگر هستم ولی فکر کارفرمایان 
را هم کنید. ناگهان حقوق سه برابر شود چگونه 

می خواهند حقوق این همه کارگر را بدهند؟«.
»حاال ببینید این کارخانه دارها و سرمایه داران 
که کلی از قبل همین کارگران رشد کردند چه 
تعدیل نیرویی راه بیندازند. برای همین افزایش 
ناچیز که بدبخت شدیم و سرمایه مان به باد 

رفت و…«.
افزایش 5۷ درصدی حقوق کارگران در حالی 
است که حقوق کارمندان 10 درصد برای سال 

آینده افزایش می یابد.

براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی نرخ شیوع 
اختالالت روانی در دوران کرونا نسبت به قبل از کرونا 
10 درصد افزایش یافته است. وزارت بهداشت قبل از 
کرونا نرخ اختالالت روانی در ایران را 8/2۳ درصد اعالم 
کرده بود که با این آمار اکنون نرخ شیوع اختالالت 

روانی می تواند 5/۳4 درصد باشد.
به گزارش ایسنا، محمد حاتمی در جلسه اخیر قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارایه گزارشی 
از وضعیت سالمت روان در دوران پاندمی کرونا و 
پساکرونا و برنامه مقابله با عوارض روانی-اجتماعی 
کرونا گفت: در فوریه 2020 سازمان بهداشت جهانی 
به دلیل شیوع کرونا در جهان حالت اضطراری وضع 
کرد و سپس محدودیت ها، قرنطینه کامل ، تعطیلی 
کسب و کارها، مدارس و دانشگاه ها و بسیاری تغییرات 
برای اجرای پروتکل های بهداشتی انجام شد. قرنطینه 
کامل موجب کاهش فعالیت های روزمره ، محدودیت 
های سفر و عبور و مرور  و کاهش روابط اجتماعی و بروز 
مشکالت شغلی و مالی شد. این امر ترس از بیماری، 
ترس از مرگ ، بروز افکار منفی، ایجاد شایعات و ده ها 

پیامد دیگر سالمت روان جامعه را تهدید کرده است.
وی با بیان اینکه سالمت از نظر ما چهار بعدی است. 
سالمت معنوی، سالمت جسمی، سالمت اجتماعی 
وسالمت روانی، اضافه کرد: متأسفانه بحران کرونا که 
همراه خود بحران های دیگر چون بحران دانش، بحران 
زندگی دیجیتالی و بحران معیشت را داشته است؛ 
سالمت را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است  و 

برای سالمت روان مشکالتی ایجاد کرده است.
به گفته وی، براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی 

نرخ شیوع اختالالت روانی در دوران کرونا نسبت 
به قبل از کرونا 10 درصد افزایش یافته است. وزارت 
بهداشت قبل از کرونا نرخ اختالالت روانی در ایران را 
8/2۳ درصد اعالم کرده بود که با این آمار اکنون نرخ 

شیوع اختالالت روانی می تواند 5/۳4 درصد باشد.
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ادامه داد: بر 
اساس یافته های عینی و پژوهش های ملی و بین المللی 
مشکالت واختالالتی چون تنهایی، افسردگی، 
اضطراب، نگرانی، خشم ، پرخاشگری، استرس، ترس، 
وسواس، نا ایمنی روانی، خودکشی و آسیب اجتماعی 
چون اعتیاد ،فرسودگی شغلی، مهاجرت ، هویت ناپایدار 
مشهود است و همراه آن کاهش کیفیت زندگی، کاهش 
امید اجتماعی، کاهش نشاط اجتماعی، عدم آرامش 
روانی، رواج شایعات، کاهش سرمایه های اجتماعی، 
کاهش کارآمدی فردی، کاهش بهره وری ملی، کاهش 
اعتماد ملی و امنیت روان را در پی داشته است، این امر 
موجب شده سازمان بهداشت جهانی از کشورها بخواهد 

که برای سالمت روان سرمایه گذاری نمایند.

وی با بیان اینکه تحقیقات و پژوهش های کشور 
جملگی ارتباط بین بحران کرونا و اختالالت روانی 
و آسیب های اجتماعی-روانی را ثابت کردند، گفت: 
برای شرایط موجود ضرورت دارد، ستاد ملی برنامه 
ریزی و برای پیشگیری از سونامی اختالالت روانی و 
آسیب های اجتماعی اقدامات الزم انجام دهد در غیر 
این صورت هزینه این شرایط به مراتب بیشتر از دوران 

کرونا خواهد بود.
حاتمی برنامه مقابله با عوارض روانی-اجتماعی 
پیشنهادی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره را به 

شرح بیان کرد:
- در اولین گام: تجربه نگاری، غربالگری و انجام پژوهش 

های کاربردی در رأس قرار گیرد.
- در دومین گام: آموزش سواد سالمت روان، سبک 

زندگی سالم، آموزش مهارت ها، خودمراقبتی
- در سومین گام: توسعه خدمات روان شناسی و 
مشاوره برای عموم مردم، پیوست های سالمت روان، 

مداخله در بحران، بازسازی سوگ کرونا

افزایش 10 درصدی نرخ شیوع اختالالت 
روان با شیوع کرونا

افزایش حقوق، آمار کارگران غیررسمی 
را باال می برد

رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
صبح روز سه شنبه ما مشکل بسیار سختی داشتیم و مدام گزارش ها 
درباره قطع شدن اینترنت و بیرون پریدن از کالس ها توسط 
دانشجویان و اساتید به ما گزارش می شد. »سعید میرواحدی« رئیس 
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با 
خبرنگار ایلنا، درباره تاثیر کندی اینترنت برای یادگیری و ایجاد تنش 
در دانشجویان گفت: بعد از کرونا که تقریبا موجب شد همه فعالیت ها 
به صورت آنالین شود، یک بخشی از امکانات و تجهیزات الکترونیکی 
دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت اما آن اوایل بعضی از دانشگاه ها 
امکانات خیلی مناسبی نداشتند و حتی دانشگاه عالمه به مرور 
امکانات مناسب را تهیه کرد و اکنون خودمان سرور و سامانه خیلی 
خوب با یک شرکت پشتیبان داریم. وی در ادامه گفت: با این رویه ما 
توانستیم مشکالت را تا حدی حل کنیم اما بخش دوم ماجرا این بود 
که مثاًل فرض کنید شرکت زیرساخت که به ما پهنای باند می دهد 
به سایر اقشار و بخش های جامعه نیز پهنای باند می دهد، که دقیقا 
اکنون مشکل ما در همین جا است. میرواحدی گفت: یعنی در حال 
حاضر ما در دانشگاه هیچ مشکلی نداریم و شاید در سال گذشته یک 
سری از دانشگاه ها خودشان امکانات خوبی نداشتند به همین خاطر 
بود که سامانه هایشان مشکل داشت اما حاال ما همه مشکالتمان را حل 
کردیم و ماجرای اصلی این است که سرچشمه دچار مسئله شده است. 
رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: 
به عنوان مثال صبح روز سه شنبه ما مشکل بسیار سختی داشتیم و 
مدام گزارش ها درباره قطع شدن اینترنت و بیرون پریدن از کالس ها 
توسط دانشجویان و اساتید به ما گزارش می شد. برای حل موضوع با 
شرکت پشتیبان تماس گرفتیم و آن ها هم اعالم کردند که ما مشکلی 
نداریم مشکل از زیرساخت است. رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی 
دانشگاه عالمه طباطبایی در پاسخ به این سوال که تضعیف اینترنت 
چقدر موجب ایجاد تنش در دانشجویان و اساتید شده است؟ گفت: 

این فشار خیلی زیاد بوده است چون مشکل از سمت ما نیست. 

گزارش
ایرنا

افت کیفیت آموزش مجازی 
با تضعیف پهنای باند

طرح صیانت 
به روسیه رسید

رنا
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س
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س
عک

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت سود سهام عدالت 
از این هفته پرداخت خواهد شد و به حساب هر سهامدار 550 تا ۶00 هزار 

تومان واریز می شود.
به گزارش  تسنیم، محسن انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و 
اوراق بهادار در گفتگو با خبر نیمروزی 14 شبکه یک سیما درباره واریز سود 
سهام عدالت متوفیان هم گفت: برنامه های تدارک دیده شده که ظرف یک 
ماه آینده از سوی شرکت سپرده گذاری تسویه وجوه مرکزی این برنامه ها 

اعالم عمومی خواهد شد.
انصاری افزود: حدود 28 هزار و 500 میلیارد تومان از ۳1 شرکت سرمایه 
پذیر سود ده سهام عدالت وصول شده و امیدوارم ظرف چند روز آینده بین 
550 تا ۶00 هزار تومان به ازای هر سهامدار به حساب شان واریز می شود.

واریز سود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی سهام 
عدالت از این هفته

رییـس انجمـن اقتصـاد سـالمت ایـران معتقد اسـت  
بودجـه سـال آینـده وزارت بهداشـت باعـث افزایـش 
هزینه های بهداشـت و درمان می شـود . از نگاه مهدوی 
حـذف ارز ترجیحـی در دارو و تجهیزات پزشـکی باعث 
افزایـش قیمتهـا بیـن 400 تـا ۷00 درصـد در اقـالم 
دارویـی و تجهیـزات پزشـکی خواهـد شـد حتـی در 
صورت پرداخت  مابه التفاوت  قیمـت دارو پس از حذف 
ارز ترجیحـی به بیمه ّها حداقـل قیمـت دارو برای بیمه 
شـده ها  4برابر خواهد شـد؛ حال آنکه بسـیاری از مردم 

حتی بیمـه هم نیسـتند.
»محمدرضـا واعظ مهـدوی«، رییـس انجمـن اقتصاد 
سـالمت ایران درارتباط با ابراز نگرانی مسـئوالن وزارت 
بهداشت از بودجه سال آینده این وزارتخانه، به خبرنگار 
ایلنـا گفت: به طـور کلی بودجه کشـور سال هاسـت که 
دسـتخوش نارسـایی و عدم تعـادل های مزمن اسـت، 
به نحـوی کـه در الیحـه ای کـه به مجلـس  داده شـده 
اسـت، براسـاس جدول شـماره یک قانون بودجه جمع 
درآمدهـای دولـت ۶00 هـزار میلیـارد تومـان و جمـع 

هزینه هـا 900 هـزار میلیارد تومان درج شـده اسـت.
او افـزود: ایـن نشـان دهنـده این اسـت که همیـن االن 
۳00 هـزار میلیـارد تومـان کمبـود بودجه وجـود دارد. 
که البته این کسـر بودجـه از طریـق فـروش دارایی ها و 
نفت و...پوشـش داده شـده اسـت. به نحوی که واگذاری 
دارایی هـای مالـی نزدیک بـه ۳00 هزار میلیـارد تومان 
درج شده اسـت، در حالی که تملک دارایی های مالی که 
عبارت از بازپرداخت اوراق مشـارکت و اوراق خزانه، 155 
هزار میلیـارد تومـان اسـت. یعنی ایـن بودجـه، بدهی 
دولـت را 155 هـزار میلیارد تومـان افزایـش می دهد. 

واعظ مهـدوی ادامه داد: در چنین شـرایطی متاسـفانه 
افزایش قیمت ارز هم در دسـتور کار دولـت قرار گرفته و 

مجلـس افزایش نـرخ ارز را تصویب کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه کاهـش ارزش پـول ملـی گفـت: ایـن 
درحالی اسـت کـه براسـاس سیاسـت های کلـی نظام 
دولـت مکلف بـه حفـظ ارزش پـول ملـی اسـت و مقام 
معظم رهبـری هـم در جلسـه تنفیـذ ریاسـت محترم 
جمهـوری، ماموریـت مهـم دولـت را حفـظ ارزش پول 

ملـی اعـالم کردند. 

او افزود: کاهش ارزش پول ملی، آثار تورم زای شدیدی را 
به جا خواهد گذاشـت و باعث افزایش قیمتها در جامعه 
خواهد شـد. به همیـن دلیـل در وهلـه اول انتظـار ما از 
شـورای محترم نگهبان این اسـت که براسـاس وظایف 
قانونی تصریح شـده در اصل چهـارم قانون اساسـی که 
شـورای نگهبان را مکلف می کنـد تا قوانینـی که مغایر 
قانون اساسی هسـتند را رد کند، این قسمتهای بودجه 
که با سیاسـتهای کلی و مفاد اصل 110 قانون اساسـی 

مغایرت پیدا کـرده اسـت، رد کند. 
واعـظ مهـدوی ادامـه داد: یعنـی شـورای نگهبـان باید 
مجلس را مکلف کند که مفـاد تورم زا کـه باعث کاهش 
ارزش پول ملـی می شـود را نپذیرد. بنابرایـن نگرانی ما 
در وهله اول در مورد عواقب و آثار سـوء ایـن بودجه تورم 
زا از جمله کوچک شـدن سـفره مردم، و کاهش سـطح 

رفاه اجتماعی اسـت.
او در ادامـه گفـت: امـا از طـرف دیگـر بودجـه نابهینه و 
تـورم زا در حوزه بهداشـت و درمـان آثار سـوء مضاعفی 
را به دنبال خواهد داشـت. حـذف ارز ترجیحـی در دارو 
و تجهیـزات پزشـکی باعث افزایـش قیمتها بیـن 400 
تـا ۷00 درصـد در اقـالم دارویـی و تجهیزات پزشـکی 

خواهد شـد.
واعـظ مهـدوی ادامـه داد: ایـن افزایـش قیمـت بـرای 
بیمه شـدگان افزایـش فرانشـیز و پرداختـی از جیب را 
به دنبـال خواهـد داشـت و بـرای بیمه نشـدگان هزینه 
های کمرشـکن درمـان را بـه همـراه مـی آورد. افزایش 
هزینه های درمان هم به نوعی با سیاسـتهای کلی ابالغ 
شـده از سـوی مقام معظم رهبـری مغایر اسـت چرا که 
سیاسـت بخش سـالمت باید اینگونه باشـد که افراد در 
هنگام بیماری بـه جز دغدغـه بیماری دغدغـه دیگری 

نداشـته باشـند و در واقع نگـران درمان نباید باشـند. 
واعـظ مهـدوی با اشـاره بـه تصمیـم مجلس مبنـی بر 
اینکه درصـورت حـذف ارز ترجیحـی بخـش دارو مابه 
التفـاوت آن به بیمه ها پرداخت شـود، افـزود: این حرف 
کامـال غیرکارشناسـی اسـت. چـرا کـه اوال بسـیاری از 
مردم بیمه نیسـتند کـه بـه 10 درصد جمعیت کشـور 
می رسـند. تکلیف این افراد چـه خواهد شـد؟ از طرفی 
کسـانی که بیمه هسـتند، به فرض اینکه مابـه التفاوت 
را دریافـت کننـد، فرانشـیز پرداختـی آنهـا چهـار برابر 
خواهد شـد.  او افزود: نکته بعدی این اسـت در شرایطی 
کـه دولت با کسـری بودجه مواجه اسـت، مابـه التفاوت 

نـرخ ارز را نمـی تواند به بیمـه تخصیص دهـد، لذا عمال 
کل اعتبارات مـورد نیاز به بیمه اختصـاص پیدا نخواهد 
کرد. از طرفی کارخانه جات داروسـازی کـه همین االن 
با مشکل نقدینگی مواجه هسـتند، مجبورند مواد اولیه 
خود را به هفت برابر قیمت خریـداری کنند و مجبور به 
گرفتن وام هسـتند. بهـره ایـن وام بر قیمت تمام شـده 

دارو افزایـش قابـل توجهی خواهد داشـت. 
واعظ مهدوی گفت: همچنین اگـر هزینه های گمرکی 
که برای واردات مواد اولیه تا امروز براسـاس ارز ترجیحی 
محاسبه می شـده اسـت، براسـاس قانون بودجه امسال 
با ارز نیمایی محاسـبه شـود، تعرفه های گمرکی حدود 
5 برابـر می شـود و همـه اینها باعـث افزایـش قیمت ها 
و گرانـی در جامعـه می شـود. او افـزود: ارزیابـی مـا این 
اسـت که بودجـه یک بودجـه تورم زاسـت و مشـکالت 
اقتصادی کشـور را تشـدید می کند، بی انضباطی مالی 
را بسـیار افزایش خواهد داد و قدرت واسطه ها را افزایش 
می دهد. همچنیـن باعث افزایش هزینه های بهداشـت 
و درمان می شـود، مشـکالت وزارت بهداشـت را در اداره 
نظام سالمت کشور بسـیار تشـدید خواهد کرد و باعث 
بروز مشـکالت فراوانی در خدمات سـالمت خواهد شد. 
ما هنـوز امیدواریم شـورای محتـرم نگهبان بـا رد مفاد 
تـورم زا و مغایر سیاسـت هـای کلی نظـام به رسـالت و 

مسـئولیت قانونی خـود عمل کند.
پیـش از ایـن معاون بیمـه و خدمات سـالمت سـازمان 
بیمه سـالمت ایران هم با اشـاره بـه اینکه بودجـه مورد 
نیاز سـازمان بیمه سـالمت در سـال 1401 طبق قانون 
بایـد بالغ بـر 52 هـزار میلیـارد تومان باشـد، گفـت: در 
الیحه بودجه این عدد کمتـر از ۳2 هزار میلیـارد تومان 
بوده و در این خصـوص با یک اختـالف 20 هزار میلیارد 
تومانـی مواجـه هسـتیم کـه موجب آسـیب جـدی به 

خدمات بیمـه ای در سـال آینده خواهد شـد.
به گزارش ایسـنا، مهدی رضایی، گفـت: محافظت مالی 
شـهروندان از هزینه های سـالمت یکی از رسـالت های 
مهـم دولـت و از شـاخص های مهـم رفـاه اجتماعـی 
محسـوب می شـود. هـر چـه هزینه هـای سـالمت 
بیشـتر توسـط بیمه ها پرداخت شـود منجر به کاهش 

پرداختـی از جیـب مـردم خواهد شـد.
وی ادامـه داد: دولـت متعهد شـده اسـت کـه حق بیمه 
دو گـروه جمعیتـی از جمله سـاکنین روسـتا کـه بالغ 
بر 20 میلیون نفر از شـهروندان را شـامل می شـود و 1۳ 
میلیون نفر از جمعیت ساکنین مناطق شهری که فاقد 
مشـاغل رسـمی هسـتند را پرداخت کند و مبنای حق 
بیمـه نیـز ۷ درصد حداقـل حقوقی اسـت که هر سـال 

تعیین می شـود.

نگرانی از افزایش 400 درصدی قیمت دارو
بودجه سال آینده وزارت بهداشت، مشکالِت نظام سالمت را تشدید می کند
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کاغذ اقتصادی

آگهی حصر وراثت
بشرح   3452 شناسنامه  دارای  مختار  فرزند  پور  جوشن  محمد  آقای 
دادخواست شماره 140021920003505046 مورخ 1400/12/15 توضیح داده 
 6080229358 بشناسنامه   محمد   فرزند  پور  جوشن  سلمان  شادروان 
الفوت وی  وراثت منحصر حین  و  تاریخ 1400/10/17 در شهر منوجان  فوت شده  در 

عبارتند/ عبارتست از:
م  ش   1351/5/7 ت  3452ت  ش  ش  مختار  فرزند  پور  جوشن  محمد   -1

6089746339)پدر متوفی(
م  1344/10/12ش  ت  ت   3055 ش  ش  قیدی  فرزند  پور  جوشن  سکینه   -2

6089742351)مادر مرحوم(
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای 
جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. م الف :30

دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان 

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی جوشن پور فرزند محمد به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 140021920003505002 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابومسلم جوشن پور فرزند علی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت ان منحصر است به :
م 3160964681 ت ت 1357/6/20)پدر  فرزند محمد ش  پور  علی جوشن   -1

متوفی(
2-فاطمه اسودی فرزند حسن ش م 6089861790 ت ت1360/6/18)مادر متوفی (

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف :31
مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه ۱
 شورای حل اختالف شهرستان منوجان –عاطفه ساالری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک4 فرعی از 6376 اصلی واقع در اراضی شاهرخ آباد زرند بخش 13 کرمان بمساحت 300.30 
مترمربع مورد تقاضای خانم فاطمه ایزدی یزدان آبادی فرزند عباس به استناد رای شماره 139660319008000697هیات حل اختالف 
ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و 
در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 1400/12/15 مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1401/1/16 
در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این 
آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی 
بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه 
ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی 

است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  م الف 321
تاریخ انتشار:شنبه مورخه ۱4۰۰/۱۲/۲۱
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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روند رشد سالمندی ضرورت گسترش 
مراکز " خدمات پرستاری " را می طلبد

افزایش بیماری های مزمن، روند رشد سالمندی در کشور و عفونت های 
بیمارستانی از جمله چالش های مهم خدمات مراکز درمانی است، که 
ضرورت گسترش مراکز خدمات پرســتاری )هوم کر( را می طلبد. به 
گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت  ایرنا، نظام های سالمت دنیا در 
حال حرکت به سوی جامعه نگر شدن هستند زیرا این حرکت باعث ارتقا 
سطح عملکرد و کارایی افراد در جامعه و در نتیجه کاهش بار اقتصادی 
ناشی از بیمار شدن مردم می شود. این تغییر نگرش مبتنی بر جامعه نگر 
شدن خدمات بهداشتی و درمانی، باعث شده توجه سیاستگذاران عرصه 
سالمت به خدمات مراکز پرستاری افزایش یابد.   بر اساس آمارهای وزارت 
بهداشت، 10 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و این 
آمار در 2 تا ۳ دهه آینده به 25 درصد می رسد و بار بیماریهای غیرواگیر 
افزایش می یابد. خدمات هوم کر، به خدمات پیشــگیرانه، آموزشی، 
توانبخشی و درمانی گفته می شود که کارکنان بهداشتی و درمانی در 
محیطی خارج از محیط بیمارستانی – معموالً در خانه بیماران - ارائه 

می کنند.
مزایای خدمات هوم کر چیست؟

مراقبت های بهداشتی در منزل یک روش مقرون به صرفه برای ارائه 
مراقبت های با کیفیت به بیماران در خانه است. سهل الوصول بودن این 
خدمات، بهبود دسترسی بیماران به خدمات درمانی و کاهش صف انتظار 
برای درمان را می توان از مزایای خدمات هوم کر دانست.   ارائه خدمات 
هوم کر عالوه بر ارتقای کیفیت خدمات، باعث کاهش میزان مراجعه به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز می شود زیرا در بسیاری از موارد، نیازی به 
مراجعه بیمار به بیمارستان نیست و بسیاری از خدمات درمانی، در منزل 
بیمار قابل ارائه است. از آنجا که در همه بیمارستان ها به خصوص در ایام 
کرونا، محدودیت در تعداد تخت های بستری وجود دارد؛ ارائه خدمات 
مراقبت پرستاری در منزل، می تواند باعث درمان بیماران در منزل و آزاد 

شدن تخت ها برای بستری بیماران دیگر شود.

ارگ جهانی بم از زباله پاکسازی شد
ُســها خدیش- طرح پاکســازی زباله و غبارروبی در ارگ تاریخی بم و 
محوطه های بیرونی آن در آستانه فرارسیدن سال نو روز با حضور تعدادی 
از شهروندان و فعاالن محیط زیست و گردشگری آغاز شد تا به رسم سنت 
خانه تکانی ایرانی در یک برنامه منسجم گروهی، چهره این اثر ثبت جهانی 

نیز شمایل تازه پاکیزه تری به خود بگیرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی ارگ قدیم بم در این باره گفت: هر سال در پایگاه 
های میراث جهانی و ملی کشور آیین قبل از شروع سال و آیین نوروز را داریم 
که از جمله آنها آیین درختکاری، پاکسازی و خانه تکانی بناهای تاریخی و 
آیین شاهنامه خوانی است.  محسن قاسمی با بیان اینکه در طول تعطیالت 
نوروز هم برنامه های متنوعی را خواهیم داشت اظهارداشت: این آیین به 
صورت نمادین در ارگ قدیم بم برگزار شد تا نشان دهیم سنت ها و آیین 
های ایرانیان همچنان زنده هستند. مدیرپایگاه جهانی ارگ تاریخی بم ادامه 
داد: ترویج فرهنگ محیط پاک، حفظ و حراست از میراث ارزشمند تاریخی و 
کمک به پاکسازی این محیط ها از جمله دیگر اهداف مهم اجرای این طرح 

در این شهرستان بود.
او تاکیدکرد: این برنامه مختص ارگ قدیم بم نیست و در سه اثر تاریخی 
دیگر مانند قیصریه زرتشتیان، خانه عامری و حناسایی نیز این آیین به 
صورت نمادین برگزار شد و باقی آثار هم توسط پرسنل پایگاه جهانی بم 

پاکسازی خواهد شد.
قاسمی درباره اجرای برنامه های نوروز در ارگ قدیم بم نیز بیان کرد: با رایزنی 
صورت گرفته مراسم سال تحویل بم در جوار ارگ تاریخی به صورت پخش 
زنده از صداوسیمای استان کرمان برگزار خواهد شد و همچنین محل اجرا 
و نمایش زیبایی با همکاری شهرداری برای مراسم ایجاد خواهیم کرد که 

سفره هفت سین بخشی از آن است.
او عنوان کرد: در طول ایام نوروز در کنار بازارچه صنایع دستی که خارج از 
محوطه ارگ بم راه اندازی خواهد شد  غرفه های داخلی ارگ نیز به فروش 

صنایع دستی و سوغات بم اختصاص خواهد یافت.
مدیر پایگاه جهانی ارگ قدیم بم توضیح داد: در ایام نوروز برگزاری جشنواره 
بادبادک ها و بازی های بومی و محلی و نیز یکســری برنامه ها مختص 
کودکان نیز خواهیم داشت؛ همچنین مراسم ِگل بازی) تولید خشت خام 
کوچک( توسط  کودکان و نوجوانان در ارگ قدیم بم رقم برنامه ریزی شده 
است.  قاسمی تصریح کرد: در نوروز جشنواره عشایری، نصب سیاه چادر و 
قافله شتر را نیز در اطراف ارگ قدیم بم خواهیم داشت که نشان دهیم در 

پهنه وسیعی از کویر این برنامه ها در زمان های قدیم وجود داشته است.
به گفته او بخشی از برنامه های نوروزی مانند اجرای موسیقی و جنگ شادی 

بعد از سال تحویل در جوار این بنای باستانی برگزار خواهد شد.

متخصص زنان و زایمان با اشاره به تاثیرات اختالالت 
روانی بر ناباروری گفت: ناباروری عوارض روحی 
و روانی متعددی برای زوجین به دنبال داشته و با 
افزایش اضطراب، استرس و احساس گناه فشار 

روانی بر زن و شوهر را افزایش می دهد.
سوزان پیروان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
ایرنا افزود: از منظر پزشکی، تعریف نازایی یک ساله 
است و زوجین در صورت تصمیم به فرزندآوری 
و عدم بارداری پس از یک سال جزو گروه نابارور 

قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: در وضعیت نرمال زن و شوهر یک 
سال پس از ازدواج در صورت اقدام به فرزندآوری، 
باید بتوانند صاحب فرزند شوند، در غیر این صورت 
خود را زوج نابارور و »ناباروری« را به منزله یک 

بیماری درنظر می گیرند.
علت ۱۰ تا ۱۵ درصد از موارد ناباروری 

ناشناخته است
عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران یادآور 
شد: گاه در بررسی های پزشکی نیز علل دقیق 
ناباروری مشخص نمی شود. براساس برخی آمار 
هم علت 10 تا 15 درصد از موارد ناباروری ناشناخته 
است، اما به صورت خودکار ناباروری با برچسب 
بیماری همراه بوده و این امر سبب اضطراب و 

استرس خواهد شد.
براساس آمار جهانی 8 تا ۱2 درصد از جمعیت 

جهان نابارور است
پیروان ادامه داد: براساس آمار جهانی نیز 8 تا 12 
درصد از جمعیت جهان نابارور و این رقم بخش 
عظیمی از جمعیت کره زمین را دربر خواهد 
گرفت.براساس آمار جهانی 8 تا 12 درصد از 
جمعیت جهان نابارور و این رقم بخش عظیمی از 

جمعیت کره زمین را دربر خواهد گرفت.
این پزشک توضیح داد: تداوم ناباروری عوارض 
روانی متعددی برای زوجین به دنبال داشته و 
درمان های ناباروری به علت آمدوشدهای طوالنی، 
هزینه های چشمگیر اقتصادی و تاثیرگذاری بر 
روند زندگی زن و شوهر بر این اضطراب و استرس 
می افزاید. به عبارت دیگر، هزینه های درمانی سبب 
تحمیل یک فشار روحی - روانی و مالی به طور 
همزمان داشته و این امر نیز تبعات روانی متعددی 

به همراه خواهد داشت.
پیروان افزود: این فشارهای روحی بر هورمون ها 
اثرگذار بوده و این اثرگذاری می تواند دوطرفه 
باشد. )تاثیر تغییرات هورمونی بر اعصاب وروان( 
این اضطراب و نگرانی بر سطح هورمون های مردانه 
نیز تاثیرگذار و کمیت و کیفیت اسپرم ها را تغییر 
می دهد. زنان هم برای بارداری نیازمند کارکرد 

صحیح تخمدان و همچنین سطح هورمون های 
مناسب خواهند بود.

وی گفت: بنابراین در طول درمان های ناباروری 
همچنین زوجین در حالت اضطراب، استرس، 
نگرانی و تشویش، احساس گناه )به دلیل ناباروری( 

به سر می برند.
پیروان ادامه داد: رخداد یک واقعه ناگوار همچون 
مرگ عزیزان نیز تبعات روحی مخربی برای زوجین 
به همراه داشته و تجربه این اتفاقت هم می تواند بر 
سطح هورمون ها و ناباروری و... تاثیرگذار باشد. گاه 
همچنین تاثیرات ناباروری می تواند با رفع عارضه و 

فرزندآوری نیز تداوم داشته باشد.
وی افزود: به عبارت دیگر، تبعات روانی ناباروری با 
وجود فرزند نیز زوجین را به طور کامل و به یک باره 
به گذشته بازنمی گرداند و می تواند سال ها ادامه دار 

و نیازمند معالجه باشد.
آیا تاثیر عوامل روانی بر ناباروری در زنان و 

مردان متفاوت است؟
پیروان در ادامه در خصوص این پرسش که »تاثیر 
عوامل روانی بر ناباروری در زنان و مردان متفاوت 
است« نیز عنوان کرد: تفاوت در این مساله به علت 
ناباروری بازمی گردد. علت زنانه بی شک زن و علت 
مردانه مرد را دچار احساس گناه، غم و اندوه خواهد 
کرد. وی با بیان اینکه کاراکتر و شخصیت زوجین 
هم در این مساله اثرگذار است، افزود: شخصیت 
هر یک از طرفین نیز با این تفاوت مرتبط است. هر 
یک از طرفین )زن و شوهر( می توانند شخصیتی 
مضطرب داشته و در زمینه این عوارض بیشتری 

را تجربه کنند.

زنان بیش از مردان مستعد
 افسردگی هستند

وی یادآور شد: به طور کل اما زنان بیش از مردان 
احساساتی و مستعد افسردگی هستند. بنابراین در 
صورت ناباروری و تحمیل عوارض روانی این عارضه 
نیز با توجه به سیستم بدنی و روحی احتماال بیش از 

مردان افسردگی را تجربه می کنند.

راهکارهای پیشگیری، کاهش و رفع تاثیرات 
عوامل روانی بر ناباروری

عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران ادامه 
داد: به منظور پیشگیری، کاهش و رفع تاثیرات 
عوامل روانی بر ناباروری می توان گفت، زن و شوهر 
در درمان های ناباروی باید با یکدیگر همکاری داشته 
و معالجات پزشکی را در این زمینه پیگیرانه دنبال 
کنند. وی افزود: ارتباط زن و شوهر نیز در این ایام 
باید مبتنی بر عشق و محبت و صمیمیت باشد. 
فقدان این رابطه بین زن و شوهر طرفین را دچار 

اضطراب و تشویش کرده و این مساله نیز بر ناباروری 
تاثیرگذار است.

پیروان اضافه کرد: در صورت احساس فشارهای 
روحی و روانی همچنین کمک فکری و کفت وگو نیز 
می تواند اثربخش باشد. این گفت وگو لزوما نباید با 
خانواده، دوستان، اقوام و خویشاوندان باشد. گفتگو 
با غریبه )اعم از مشاور و روانشناس و...( هم می تواند 

باعث شود زوجین از این وضعیت با آرامش گذر 
کنند. وی افزود: زوجین همچنین تمرکز خود را 
بر مساله ناباروری متمرکز نکنند. در دوران معالجه، 
ذهنیت و تمرکز زن و شوهر می تواند بر حرفه مربوطه 
)در صورت اشتغال(، فعالیت های هنری، ورزشی و 
تفریحی باشد. گاه نیز ذهنیت زن و شوهر قبل از 
مراجعه به پزشک به با اطالعات متفرقه از اینترنت 
و فضای مجازی ساخته شده و نیازمند ساعت ها 
گفتگو با بیمار برای پاک سازی ذهن است. وی با 
اشاره به مراجعان نابارور گفت: این زوجین باید 
حمایت شوند. در ایران نه با یک شخص که با یک 
خانواده ازدواج می کنیم. خانواده طرفین نباید به 
طور مداوم در خصوص زمان فرزندآوری، علل عدم 
بارداری و... از زن و شوهر سوال کنند. این پرسش ها 
علیرغم نیت دلسوزانه از طرف خانواده می تواند باعث 
فشارهای روحی مضاعف زوجین شده و اضطارب و 

نگرانی را افزایش دهد.
پیروان خاطرنشان کرد: زن و شوهر نیز باید مسائل 
زناشویی را در خانواده )بین یکدیگر( حفظ کنند و به 
منظور گفت وگو و دریافت حمایت های مشورتی و... 
از گروهی کمک بگیرند که سوال و جواب های مداوم 
به دنبال نداشته و مسبب تحمیل استرس های روانی 
بیشتر نشود. به گزارش ایرنا، از هر ۶ زوج یک زوج 
مبتال به مشکالت ناباروری است. سازمان بهداشت 
جهانی، ناباروری را یک بیماری سیستم تولید مثل 
برشمرده است که به وسیله ناکامی در باروری پس 
از دوازده ماه )یا بیشتر( آمیزش جنسی منظم بدون 

محافظت رخ می دهد.

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه با توجه به روند 
کاهشــی ابتال و مرگ ناشــی از کرونا در کشور، 
امیدواریم تا اواخر اسفند ماه به نقطه پایینی پیک 
ششم برســیم، گفت: اگر کنترل های نوروزی به 
خوبی انجام نشود و قواعد و مقررات تدوین شده از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به خوبی اجرا، پایش و 
نظارت نشود، احتمال اینکه در اواخر فروردین و اوایل 

اردیبهشت گرفتار پیک هفتم شویم، وجود دارد.
دکتر حمید ســوری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت کرونای اُمیکرون در کشــور و وضعیت 
پیک ششم، گفت: خوشبختانه روند ابتال در اکثر 
مناطق کشور کاهشی شده و روند مرگ ومیر ناشی 
از بیماری هم کاهشی شده اســت؛ به طوری که 
امیدواریم تا اواخر اسفند ماه به نقطه پایینی پیک 

ششم برسیم.
شرایط شکننده کرونا در کشور

وی با بیان اینکه البته هنوز شرایط کرونا در کشور 
شکننده است و تعداد افراد حساس برای ابتال نسبتا 

باال هســتند، افزود: به طوری که اگر کنترل های 
نوروزی به خوبی انجام نشــود و قواعد و مقررات 
تدوین شده از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا به 
خوبی اجرا، پایش و نظارت نشــود، احتمال اینکه 
در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت گرفتار پیک 
هفتم شویم، وجود دارد. همانطور که سال گذشته، 
با فاصله کمی بعــد از فروکش پیک چهارم، پیک 

پنجم را داشتیم
خطرات یک ویروس هوشمند

وی با بیان اینکه ویروس کرونا بسیار هوشمند است 
و مشخص نیست که جهش بعدی که اتفاق می افتد، 
از جهش قبلی شدیدتر است یا خیر، گفت: بنابراین 
تا زمانیکه به مرحله حذف اپیدمی نرسیدیم، طبیعتا 
باید همچنان آماده باش داشته و همچنان جامعه باید 

برای سالمتش تالش کند.
چه زمانی پیک بیماری شروع می شود و 

پایان می یابد؟
این اپیدمیولوژیست درباره امکان بروز قله دیگری در 

پیک ششم، گفت: باید ابتدا تعریف پیک را به درستی 
مشخص کنیم؛ معموال وقتیکه طی دو هفته به طور 
مستمر روند کاهشی در ابتال داشته باشیم و این روند 
کاهشی تا دو هفته بعد هم ادامه یابد، می توان پیک 
را تمام شده تلقی کرد. البته از آنجایی که در کشور 
بیماریابی فعال نداریــم، نمی توانیم خیلی درباره 
ابتال قضاوت کنیم. زیــرا مانند کوه یخی می ماند 
که فقط نوک آن را می بینیم. بنابراین بیشتر باید 
روی میزان مرگ و بستری تاکید کنیم، آن هم نه 
فقط مرگ های تست مثبت تایید شده، بلکه همه 

مرگ های با عالمت کرونا.
واریانت هشداردهنده کرونا

ســوری با بیان اینکه اخیرا واریانت هشداردهنده 
جدیدی در دنیا مطرح نشده است، گفت: تاکنون 
پنج واریانت هشداردهنده داشتیم که شامل آلفا، بتا، 
گاما، دلتا و اُمیکرون بوده اند که گاما به ایران نیامد. 
بنابراین اگر قرار باشد واریانت دیگری ایجاد شود، 
سازمان جهانی بهداشت باید آن را تایید کند. شواهد 

نشان نمی دهد که واریانت هشداردهنده  دیگری 
آمده باشد، هرچند که جهش هایی به صورت ساب 
واریانت اتفاق می افتد. با این حــال اخیرا واریانت 
هشداردهنده ای مطرح نشده، اما برای عدم ایجاد آن 
هیچ تضمینی وجود ندارد. در عین حال اگر هم پیک 
هفتمی در کشور داشته باشیم، مشخص نیست که 
با واریانت های موجود خواهد بود یا با واریانت های 
جدید. البته باید توجه کرد که الزاما رخداد یک پیک 

جدید، تابع یک واریانت جدید نیست.
چرایی نوسان در مرگ های کرونایی

وی درباره چرایی سه رقمی بودن مرگ های کرونایی 
و همچنین زمان کاهش آن گفت: در زمینه مرگ ها 
در چند روز اخیر نوساناتی داشتیم، اما برآیند آمارها 
نشان می دهد که روند کاهشی مرگ بسیار کند 
است. این موضوع هم نشان می دهد که مداخله موثر 
آنی برای مقابله با اپیدمی در سطح ابتال و بستری 
نداریم و مداخالت مان خیلی تاثیری نداشته است. 
وقتی شیب کاهشــی یک پیک آرام باشد، نگران 
کننده اســت و به این معنا است که دیر می توانیم 
پیک را جمع کنیم. هرچقدر پیک سریع تر کاهش 
یابد، نشان می دهد که مداخالت موثر بوده است. 
مانند کاری که در طرح شهید سلیمانی در پیک 

سوم اتفاق افتاد.

تاثیر اختالالت روانی بر ناباروری چیست؟

در گفت وگو با ایسنا تشریح شد

شرایط شکننده ُامیکرون در کشور

سرقت لوازم خودرو، ۴۰ درصد 
سرقت های تهران

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ سرقت های خرد را یکی از مهم ترین 
چالش های پلیس اعالم کرد و گفت: برای مقابله و کاهش آمارهای سرقت 
الزم است تمام دستگاه های مسئول به وظایف خود عمل کنند. سرقت 
موضوعی نیست که بگوییم فقط پلیس در مورد آن مسئولیت دارد و اتفاقا 
پلیس آخرین حلقه محسوب می شود و قبل از آن دستگاه های دیگر نیز 

باید اقداماتی را انجام دهند 
سردار علیرضا لطفی در گفت وگو با ایسنا درباره مهم ترین چالش پلیس 
آگاهی در سال جاری اظهار کرد:  مهم ترین چالش ما بحث سرقت های 
خرد است، چرا که رقم آن زیاد است و هم به دالیل مختلف از جمله حضور 

معتادان متجاهر، افزایش قیمت ها و ... میزان آن افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: به طوری که امروزه آمارهای ما در تهران حاکی از آن است 
که بیش از 40 درصد از سرقت های رخ داده در شهر مربوط به لوازم، قطعات 
و موارد مرتبط با خودروهاست و عمدتا از سوی معتادان متجاهر انجام 

می شود.
تاثیر قیمت موبایل بر افزایش سرقت

لطفی به افزایش قیمت  برخی از اقالم و اشیای همراه شهروندان مانند 
گوشی تلفن همراه نیز اشــاره کرد و گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از 
مواردی است که به این چالش دامن زده است. افزایش سرسام آور قیمت 
موبایل گرایش سارقان را به سمت موبایل قاپی برد. رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ درباره اینکه برای مقابله و کاهش وقوع سرقت های خرد چه 
باید کرد، گفت: قطعا اگر تکلیف معتادان متجاهر معلوم شود، کمک بزرگی 
خواهد بود. الزم است تمام دستگاه های مسئول به وظایف خود عمل کنند. 
سرقت موضوعی نیست که بگوییم فقط پلیس در مورد آن مسئولیت دارد 
و اتفاقا پلیس آخرین حلقه محسوب می شود و قبل از آن دستگاه های 
دیگر نیز باید اقداماتی را انجام دهند که شامل موارد پیشگیرانه، آموزشی و 
... است. لطفی رفتار شهروندان را نیز در این باره موثر دانست و تصریح کرد: 
من گاهی در خیابان می بینم که برخی از شهروندان محترم هیچ توجهی 
به مراقبت از گوشی تلفن همراه، کیف و ... ندارند. گوشی تلفن همراه را با دو 
انگشت دم گوش گرفته و بعد از سمت خیابان هم تردد می کنند. یا اینکه 
بدون توجه به محیط اطراف در حال پیام دادن و بررسی تلفن همراه خود 
هستند. اینها ساده ترین مواردی است که الزم است از سوی شهروندان 

رعایت شود.

 نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با اشاره به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب درباره جهاد تبیین 
بویژه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 
گفت:بروز و نمایش اقتدار ملی یکی از ثمرات شیرین جهاد تبیین 
است که آنچنان که باید در معرض مخاطبان و افکار عمومی تبلور 

می یابد.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه 
این هفته شهر کرمان افزود:نکات راهبردی نظام جمهوری اسالمی و 
جهان اسالم در کالم نورانی رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان 

مجلس خبرگان نهفته است که به صراحت توسط ایشان اعالم شد.
او با بیان اینکه یکی از نکاتی که نظر ایشان را جلب کرد تذکر در 
خصوص جهاد تبیین بود اظهار داشت: اقتدار ملی را حوادث مختلف 
نمی توانند خدشه دار کنند لذا اگر می خواهیم جهادگر این عرصه 
باشیم باید به محورهایی توجه کنیم که یکی از این نکات دشمن و 

دشمنی شناسی است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت:زمانی که نقشه دشمن را 
خوب بشناسیم، آن را خنثی می کنیم و اگر دشمنی ها را نشناسیم 
ممکن است که رفتاری در کمک به دشمن داشته باشیم، لذا جهادگر 
با انگیزه و بصیر باید تالش کند تا جلو کژی ها و بیراهه روی ها گرفته 

شود.
او با بیان اینکه پس از انقالب شکوهمند اسالمی بارها بیراهه رفتن 
برخی احزاب و افراد را دیدیم عنوان کرد: اگر بیراهه ها را خوب 
بشناسیم جلو فتنه ها هم گرفته می شود، جهادگر تبیین باید مراقبت 

کند تا انحرافات را بخوبی برای توده های مردم بیان کند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی افزود:حضرت امام علی )ع( در 
نهج البالغه به انحرافات پرداخته اند و خطبه های امام حسین)ع( 
در کربال هم همان جهاد تبیین است که می خواهد فتنه ها را برای 

مردم بیان کند.
او ابراز داشت: جریانات انحرافی گفته های دروغین و تحلیل های 
خطا و شبهه ناک را در جامعه تبلیغ می کنند تا مردم و ذهن آنان 
را منحرف، سخنان حضرت امام علی)ع( را تفسیر به رای و حق را 
با هوس خود تفسیر کنند،؛ در واقع جریانات انحرافی اعتقادی به 

حمایت از تقوا ندارند.

معاون جانشین یگان حفاظت محیط زیست ضمن 
اشاره به چالش های موجود برای فعالیت یگان 
حفاظت محیط زیست از نقش پهپاد در سرشماری 

حیات وحش و پیشگیری از خسارت به محیط بانان گفت.
منوچهر فالحی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به برنامه سازمان 
حفاظت محیط زیست برای به روزرسانی تجهیزات بی سیم 
خاطرنشان کرد: تجهیزات بی سیم در جریان فعالیت یگان حفاظت 
بسیار تعیین کننده است علی رغم اینکه با تلفن همراه نیز می توان 
ارتباط برقرار کرد اما بی سیم نقاط کوری را پوشش می دهد که از 
توانایی تلفن های همراه خارج است. این پوشش می تواند جان 

نیروهای ما را نجات دهد. 
وی تصریح کرد: سیستم بی سیم فعلی ما آنالوگ است و برنامه ما 
برای سال آینده به روزرسانی این تجهیزات به دیجیتال است که 

تجهیزات نوین پلیس نیز از همین نوع است.
 فالحی در ادامه اظهار کرد: با یکی از شرکت های داخلی توافقی 
انجام شده تا این نیاز برطرف شود. این بی سیم قابلیت ثبت تصویر، 
ثبت مکان و تماس صوتی و تصویری را دارد. در چند استان اقدامات 
مطالعات مربوط به آن انجام شده و این طرح آماده اجراست. در 

برنامه هفتم یکی از اهداف اصلی ما اجرای همین طرح است.
معاون جانشین یگان حفاظت محیط زیست درباره اصلی ترین 
تجهیزات مورد نیاز یگان حفاظت برای اطفای حریق گفت: زمانی 
که حرف از ادوات و تجهیزات اطفای حریق به میان می آید، یکی از 
مهمترین تجهیزات هلیکوپتر است. در فرایند اطفا هر لحظه برای 
انتقال نیروها به کانون آتش سوزی تعیین کننده است. اگر نیروهای 
ما با پای پیاده همراه با تجهیزات و آب به محل منتقل شوند، دیگر 

توانی برای اطفا نخواهند داشت.
فالحی افزود: برای سرشماری حیات وحش باید 40  تا 50 نفر از 
نیروهای ما در یک منطقه جمع شوند در حالی که می توان این 
فرایند را با یک پهپاد انجام داد. پهپاد می تواند با گشت هوایی از محل 
تجمع گونه ها عکسبرداری و در سیستم های ما پیاده سازی کند. به 
این ترتیب می توان به جای صرف نیرو از این تجهیزات استفاده و از 
وقوع اتفاقاتی مانند سقوط و خسارات دیگر جلوگیری کرد اما خرید 
این تجهیزات نیازمند منابع مالی است.  همچنین خرید وسیله ای 

مانند دوربین البسه 1۳ تا 14 میلیون تومان برای ما هزینه دارد.

امام جمعه کرمان:

 نمایش اقتدار ملی از ثمرات 
شیرین جهاد تبیین است

نقش پهپاد در سرشماری حیات 
وحش و پیشگیری از خسارت 

به محیط بانان

خبر

خبر

خبر

ارتباط زن و شوهر نیز در این ایام باید مبتنی بر عشق و محبت و صمیمیت باشد. فقدان این رابطه 
بین زن و شوهر طرفین را دچار اضطراب و تشویش کرده و این مساله نیز بر ناباروری تاثیرگذار 

است.
پیروان اضافه کرد: در صورت احساس فشــارهای روحی و روانی همچنین کمک فکری و کفت وگو نیز 
می تواند اثربخش باشد. این گفت وگو لزوما نباید با خانواده، دوستان، اقوام و خویشاوندان باشد. گفتگو با 
غریبه )اعم از مشاور و روانشناس و...( هم می تواند باعث شود زوجین از این وضعیت با آرامش گذر کنند.

وی افزود: زوجین همچنین تمرکز خود را بر مساله ناباروری متمرکز نکنند. در دوران معالجه، ذهنیت و 
تمرکز زن و شوهر می تواند بر حرفه مربوطه )در صورت اشتغال(، فعالیت های هنری، ورزشی و تفریحی 
باشد. گاه نیز ذهنیت زن و شوهر قبل از مراجعه به پزشک به با اطالعات متفرقه از اینترنت و فضای مجازی 

ساخته شده و نیازمند ساعت ها گفتگو با بیمار برای پاک سازی ذهن است

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

آگهی فقدان سند مالکیتآگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهدی احمدی برابر وکالت نامه شماره 75492 _ 17 
اسفند 1400 دفتر اسناد رسمی شماره 173 شهر اصفهان وکالتا از طرف 
 2375 پالک  ششدانگ  از  دانگ  سه  مالک   ، شکریان  مجید  آقای 
فرعی از 7566 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت 
آن با شماره دفتر الکترونیکی  139620319008003988 و شماره چاپی 
110231 ج 94 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود 
گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک 
تاریخ  در  نوبت  ثبت مراتب یک  قانون  نامه  آیین  120 اصالحی  ماده 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و  نسبت به ملک فوق 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه 
معامله  سند  یا  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و 
تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 322
تاریخ انتشار: شنبه 1400/1۲/۲1
بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

ــماره 75492 _ 17  ــه ش ــت نام ــر وکال ــدی براب ــدی احم ــای مه آق

ــا از طــرف  اســفند 1400 دفتــر اســناد رســمی شــماره 173 شــهر اصفهــان وکالت

آقــای مجیــد شــکریان ، مالــک ششــدانگ پــالک 9046 فرعــی از 18867 

اصلــی واقــع در زرنــد بخــش 13 کرمــان کــه ســند مالکیــت آن بــا شــماره دفتــر 

الکترونیکــی  139820319008002028 و شــماره چاپــی 055543 الــف 96 صــادر 

ــی  ــق شــده مدع ــرگ استشــهادیه تصدی ــه دو ب ــن ارائ ــده، ضم و تســلیم گردی

ــده و درخواســت  ــود گردی ــوم مفق ــت نامعل ــوق بعل ــه ســند مالکیــت ف اســت ک

ــذا باســتناد تبصــره یــک مــاده 120 اصالحــی  ــی نمــوده ل ســند مالکیــت المثن

آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی 

ــه ملــک فــوق  ــه نســبت ب ــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامل مــی شــود ت

ــا مدعــی وجــود ســند  الذکــر مــی باشــد کــه در ایــن اگهــی ذکــر نگردیــده و ی

مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه 

اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان زرنــد مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن 

ــن  ــر ای ــد در غی ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــا س ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ

صــورت پــس از اتمــام مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

اقــدام خواهــد شــد. م الــف 323

تاریخ انتشار: شنبه 1400/1۲/۲1
بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت
فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   196 شناسنامه  بشماره  زهی  جمشید  نظر  شه  آقای 
نموده  دادگاه  این  تقدیم   238/4/1400 بشماره  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و 
تاریخ  به شماره شناسنامه 1742 در  ناروئی  آتون  نور  چنین  است که شادروان مرحومه 

1400/11/21 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
خاش   2 حوزه  صدور  محل   196 شناسنامه   شماره  به  رستم  فرزند  زهی  جمشید  نظر  شه  آقای   .1

متوفی. همسر 
2. خانم عاطفه جمشید زهی فرزند شه نظر به شماره شناسنامه 3080308816 محل صدور حوزه 2 

زرند فرزند متوفی.
حوزه  صدور  محل   5350056085 شناسنامه  شماره  به  نظر  شه  فرزند  زهی  جمشید  زهرا  خانم   .3

کوهبنان فرزند متوفی.
حوزه  صدور  محل   3080239921 شناسنامه  شماره  به  نظر  شه  فرزند  زهی  جمشید  حمید  آقای   .4

مرکزی زرند فرزند متوفی.
5. آقای محمدعلی جمشید زهی فرزند شه نظر به شماره شناسنامه 5350075871 محل صدور حوزه 

کوهبنان فرزند متوفی.
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 238 مورخه 15/12/1400 
زیر  امضا کنندگان  به تصدی  و طغرالجرد  اختالف کیانشهر  4 شورای حل  العاده شعبه  در وقت فوق 
تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 و 901 _ 862 قانون آیین دادرسی 
وارث دیگری  و  بوده  باال  در  یاد شده  به اشخاص  ورثه درگذشته منحصر  نماید که  مدنی گواهی می 
بین  تعلق می گیرد  ترکه  بر  دیونیکه  و  انجام حقوق  و  پرداخت  از  ان شادروان پس  دارایی  و  ندارد 

ورثه تقسیم می گردد.
 از کل ماترک اموال منقول و  اموال غیرمنقول متوفی یک چهارم سهم همسر و بقیه به هر پسر دو 

برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.م الف 46

محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی/ 
قاضی شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

 سال چهارم | شماره پیاپی 1194
5شنبه  21  اسفندماه1400  کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

مراسم پاسداشت رضا فیاضی بازیگر، نویسنده 
و کارگــردان و رونمایی از مســتند »روزهای 
ملی« به همت شبکه مستند در فرهنگسرای 
ارسباران برگزار شــد. به گزارش ایرنا از  شبکه 
مستند، آیین پاسداشــت رضا فیاضی بازیگر، 
نویسنده، صداپیشه، کارگردان و مجری ایرانی  
و رونمایی از مستند روزهای ملی تولید جدید 
شبکه مســتند به کارگردانی و تهیه کنندگی 
ابوالفضل توکلی،  با حضور جمعی از هنردوستان 
و عالقه مندان در فرهنگسرای ارسباران برگزار 
شد.  روزهای ملی،  مســتند 5۷ دقیقه ای به 
زندگی شخصی و حرفه ای رضا فیاضی پرداخته 
است. فیلمبرداری این اثر در مکان های مختلفی 
انجام شــده اســت که از آن جمله می توان به 
واحد عروســکی کانون پرورش فکری، منزل 
این هنرمند و ... اشاره کرد.  رضا فیاضی بازیگر، 
نویسنده، صداپیشه و هنرمند سینما و تلویزیون 
اســت که تاکنون در آثار زیادی با موضوعات 
مختلف حضور داشته است. او تجربه بازیگری، 
کارگردانی، کارهای عروســکی، آثار تاریخی 
مثل امیر کبیر و ... زیادی داشــته اســت.  در 
ادامه ابوالفضل توکلی تهیه کننده و کارگردان  
روزهای ملی با قدردانی از همراهی رضا فیاضی 
گفت: باید از او تشکر کنم و بگویم که شما در 
ســاخت این فیلم خیلی به من کمک کردید. 
اگر این اثر خوب شده اســت به دلیل لطف و 
همکاری شماست.   یکی از لحظه های سخت 
در ساخت این مستندها همان تماس اولیه است 
که با هنرمندان عزیز می گیرم، چرا که نمی دانم 
در چه وضعیتی قرار دارند، خســته اند، خوب 
می توانم ایده ام را بهشان توضیح دهم و ... جالب 
اســت بدانید در تماس اولیه که با رضا فیاضی 
داشتم، آن قدر با من مهربان صحبت کردند که 
شک کردم قبال با ایشان صحبتی کرده ام.  توکلی 
در پایان گفت: به نظرم بازیگران هرچه قدر هم 
که هنرمند باشند، نمی توانند مهربانی شان را در 
جامعه بازی کنند و لو می رود اما من مهربانی 
استاد در بین مردم را دیده ام؛ اصال بازی نیست 
و خالصانه محبت می کند. این شفافیت در فیلم 
هم دیده می شود.   در بخش پایانی این مراسم، از 
یک عمر فعالیت هنری این هنرمند پیشکسوت 

قدردانی و تندیس شبکه مستند به او اهدا شد.

 مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
نهادینه شدن عدالت فرهنگی، 
سرلوحه فعالیت های صندوق 

اعتباری هنر

مدیرعامل صنــدوق اعتبــاری هنری 
از نماینــدگان اســتانی ایــن صندوق 
به عنــوان خط مقــدم و پیشــانی این 
مجموعه برای رفع مشــکالت و دغدغه 
های اصحــاب فرهنگ، هنر و رســانه 
یاد کــرد و گفــت: عزم و اراده راســخ 
همــگان در صندوق اعتبــاری هنر، بر 
تحقق شعار دولت مردمی برای نهادینه 
کــردن عدالت فرهنگی متمرکز شــده 
است.به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، 
ســید مجید پوراحمدی در گردهمایی 
نمایندگان استانی صندوق اعتباری هنر 
با تبریک اعیاد شــعبانیه و خیرمقدم به 
حاضران، شیوع و بروز سویه های کرونا 
را علت برگزار نشدن جلسات حضوری 
طی دو سال گذشته عنوان کرد و گفت: 
ایــن گردهمایی فرصتــی مغتنم برای 
دیدار چهره به چهره و همچنین تقدیر 
از زحمات و تــالش نمایندگان صندوق 
در اقصی نقاط کشــور را مهیا کرد.وی 
با اشاره و تشــریح اقدامات انجام شده 
در یک ســال اخیر به ویژه در 200 روز 
فعالیت صندوق اعتبــاری هنر در این 
دوره جدیــد وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در دولت مردمــی، از توزیع 
هنرکارت، پرداخت ســهم حــق بیمه 
تأمین اجتماعی، اعضا، واریز سه مرحله 
کمک هزینه معیشــتی، ارائه تسهیالت 
و بســته های حمایتی، موضوع پاالیش 
و تمدیــد عضویت به عنوان شــاخص 
ترین فعالیــت ها و عملکــرد خبر داد. 
مدیر عامل صنــدوق اعتبــاری هنر با 
اشاره به اهداف و رویکرد صندوق برای 
ســال آینده، گفت: بدون تردید با افق 
مجموعه برنامه ها و اقداماتی که ترسیم 
شده اســت، حجم فعالیت ها طی سال 
1401 بسیار گسترش پیدا خواهد کرد. 
پوراحمدی درعین حــال تصریح کرد: 
همکاران صندوق اعتباری هنر شــبانه 
روز با توجــه به گســتره کاری فعالیت 
می کنند و کمترین انتظار و بیشــترین 

بازدهی را از خود به جای می گذارند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تاکید 
کرد: ارائــه خدمات به ایــن افراد بیش 
از ۶00 میلیــارد تومان بــوده که این 
صندوق بــا پیگیــری و فعالیت جدی 
جهادی آن را عملیاتی و تقدیم اصحاب 
فرهنگ، هنر و رســانه کرده و همچنان 
پرداختی ها به این قشر فرهیخته ادامه 

دارد.

کیان بابائیان تهیه کننده فیلم سینمایی »مورچه خوار« بیان کرد با توجه به 
شرایط بازار طی 10 روز فیلم ما توانست حدود ۶00 میلیون تومان فروش 

داشته باشد که آمار قابل قبولی است.
کیان بابائیان تهیه کننده فیلم سینمایی »مورچه خوار« در گفتگو با 
خبرنگار مهر درباره شرایط اکران عمومی این فیلم توضیح داد: فیلم 
»مورچه خوار« در سال 98 ساخته شد و قرار بود در بهار همان سال و بعد 
از فیلم سینمایی »مطرب« روانه پرده سینماها شود اما به دلیل شرایط 

کرونایی که در سینماهای کشور پیش آمد، اکران فیلم به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: با توجه به همین شرایط وقتی تیرماه سال جاری بار دیگر 
تصمیم به اکران این فیلم گرفته شد که شخصاً با آن مخالفت کردم، در 
شرایط فعلی اما هرچند باز هم انتخاب زمان اکران با کمال میل نبود اما 
انتخاب خودمان بود. شرایط اکران نوروز متفاوت از سال های قبل است و 
فیلم هایی که در ترکیب نوروزی قرار گرفته اند، فیلم های مناسب گیشه 
نیستند. ما این شرایط را پیش بینی می کردیم و به همین دلیل زودتر فیلم 

خودمان را اکران کردیم.
بابائیان تأکید کرد: فیلم »مورچه خوار« در کنار فیلم های انتخاب شده برای 
نوروز امسال به خوبی می تواند دیده شود. هرچند به صورت اتوماتیک با آغاز 
اکران فیلم های نوروز، تعداد سالن های ما کمتر می شود. در حال حاضر ما 
1۷0 سالن سینما در اختیار داریم که طبیعتاً وقتی فیلم های نوروز به اکران 
اضافه شوند و قرار باشد 10 فیلم همزمان روی پرده باشند، این آمار کاهش 
خواهد داشت. البته شکر خدا و با تمهید شورای صنفی تنها چهار و یا پنج 
فیلم هستند که اکران آن ها همزمان با اکران نوروزی سینماها ادامه پیدا 
می کند و باقی فیلم ها مانند »دینامیت«، »گشت ارشاد« و »بی همه چیز« 

که از مدت ها قبل تر روی پرده بودند، باید جایگزین شوند.
این تهیه کننده درباره میزان رضایت خود از فروش فیلم »مورچه خوار« 
هم گفت: با توجه به شرایط بازار طی 10 روز فیلم ما توانست حدود ۶00 

میلیون تومان فروش داشته باشد که آمار قابل قبولی است.

اکران »مورچه خوار« 
در نوروز ادامه دارد

تقدیر از »آقا جمالی« 
و خاطرات شیرینی که 

برای کودکان ساخت

مستند »مشق امشب« به کارگردانی اشکان نجاتی و مهران نعمت 
اللهی در بخش مستندهای اجتماعی-انتقادی بیست و چهارمین 
جشنواره فیلم مستند لیوبلیانا به نمایش درمی آید. به گزارش ایرنا 
از روابط عمومی پروژه، مستند »مشق امشب« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی در دومین حضور 
بین المللی در جشنواره فیلم مستند لیوبلیانا به نمایش درمی آید. 
مشق امشب در بخش مستندهای اجتماعی-انتقادی بیست و 
چهارمین جشنواره فیلم مستند لیوبلیانا که از 18 تا 25 اسفند 
در کشور اسلوونی برگزار می شود، روی پرده می رود که بخشی 
غیررقابتی است. اولین نمایش جهانی این مستند در سی و چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایدفا که معتبرترین جشنواره 
مستند جهان است، رقم خورد. مشق امشب الیه های پنهانی از نظام 

آموزشی را که از دید جامعه دور مانده است، به تصویر می کشد.

نمایش »مشق امشب« در جشنواره 
فیلم مستند لیوبلیانا

انجمن صنفی شرکت های ویدئوی آنالین نسبت به 
دستورالعمل های ساترا بیانیه ای صادر کرد. به گزارش 
روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های نمایش 
ویدئوی آنالین، انجمن صنفی شرکت های نمایش 
ویدئوی آنالین با انتشار بیانیه ای ضمن برشمردن 
ایرادات حقوقی وارد بر دو دستورالعمل منتشر شده 
از سوی ساترا خواستار فراهم شدن امکانی از طرف 
نهادهای ذی صالح برای نگارش و تنظیم طرح / الیحه 
قانونی در حوزه صوت و تصویر فراگیر شد. متن بیانیه 

هیات مدیره انجمن به این شرح است:
»در پی انتشار دو دستورالعمل با سرنام های »ارتباطات 
تجاری در رسانه های صوتی و تصویری« و »عدالت 
رسانه ای و حفاظت از رقابت« مورخ یکم اسفند ماه 
سال جاری که بدون طی شدن مراحل قانونی مصرح 
در ماده دوم »قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار« 
از سوی ساترا ابالغ شده است، هیات مدیره انجمن 
صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنالین ضمن اظهار 
و ابراز نگرانی عمیق از تحدید و تهدید سپهر کسب و 
کار خود، ایرادهای حقوقی و اشکال هایی که در پیامد 
این دو دستورالعمل ابالغی، آشکار و نهفته است را 

به شرح زیر اعالم می کند:
-از آنجا که منبع اصلی وضع قوانین در کشورمان 
اراده مردم است و این اراده به موجب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به صورت مستقیم توسط 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به منصه ظهور 
می رسد یا به موجب قانون مصوب همان مجلس، 
بخشی از دولت اختیار تنظیم آن را به گونه ای که با 
حقوق اساسی مردم مصرح در قانون اساسی یا سایر 
قوانین موضوعه مغایرت نداشته باشد، تصویب و ابالغ و 
اجرایی می شود. به این ترتیب صدوردستورالعمل هایی 
که برخالف قواعد بنیادین حقوقی، انجام فعل یا 
ترک فعلی را تخلف و جرم اعالم کند یا تکالیفی را بر 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر بار کند در تناقض 
آشکار با حقوق اساسی است و در صالحیت سازمان 

صادرکننده آن دو ابالغیه پیش گفته نیست.
- مستند به بند الف ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چنین آمده است 
»دولت مکلف است با همکاری قوه قضاییه تمهیدات 
قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و 
بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید 
و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت الزم برای 
تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 

دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه 
پیش بینی نماید« دولت مکلف به رفع محدودیت، 
کاهش مقررات و تسهیل مناسبات تولید و نمایش 
آثار فرهنگی هنری شده است. سوگ مندانه این 
دو دستورالعمل ابالغی بی توجه به حقوق اساسی و 
صالحیت قانونی و در جهت متناقض با قانون برنامه 

ششم تنظیم و ابالغ شده است.
-از آنجایی که ساترا به مثابه تنظیم گر فعالیت این 
سپهر معرفی شده و زیرمجموعه سازمان صدا و سیما 
است که خود یکی از بازیگران و رقیبان اصلی تولید و 
نمایش محصوالت صوتی تصویری است به حکم خرد 
و به موجب قاعده ی حقوقی تعارض منافع نمی تواند 
ناظر، تنظیم گر و داور بی طرفی در این عرصه نوظهور و 

رو به توسعه در کشورمان باشد.
-ماده دوم دستورالعمل منتشرشده با سرنام ارتباطات 
تجاری در رسانه های صوتی و تصویری بطور کل 
خطا است. در این ماده چنین آمده است که محتوای 
تبلیغاتی باید مطابق با سیاست ها و اسناد باالدستی 
فرهنگی، اقتصادی اجتماعی موجود در کشور و 
سیاست های ابالغی ساترا باشد. این در حالی است که 
در قانون، خطوط قرمز و منهیات را بیان می کنند و نه 
اینکه همه چیز را به تطابق و هماهنگی با سیاست هایی 
که گاه روزانه هم معنا و تغییر می کند، قابل تنظیم 
باشد. در قوانین موضوعه و اسناد باالدستی نظیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی مجموعه منهیات تولید 
و نمایش آثار موجود و به تصویب رسیده است. تنظیم 
و ابالغ این گونه مواد به دلیل مغایرت با قاعده حقوقی 
»هر فعل و ترک فعلی مجاز است مگر آنکه پیشتر در 
قانون اعالم شده باشد« مغایر و سلب کننده اختیار و 
اراده شهروندان است و در صالحیت صادر کننده این 

دستورالعمل نیست.
-در بخش مقررات پیرامون حوزه کودک و نوجوان در 
مواد 51 و 54 آمده است که محتوای تبلیغاتی برای 
کودکان نباید به گونه ای باشد که آنان برای دستیابی 
به آن محصول یا خدمات احساس حقارت کنند یا 
والدین شان را تحت فشار بگذارند. این موضوع با توجه 
به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرقابل قبول 
بهای کاالها و کاهش ارزش پول ملی حتی برای تبلیغ 
یک دستگاه دوچرخه که به طور عمومی از نیازهای 
نخستین بازی کودکان و نوجوانان است هم می تواند 

ذیل ممنوعیت این دستورالعمل قرار گیرد.
-از جمله دیگر مصوبات مغایر با حقوق اساسی و 

قوانین موضوعه در این دستورالعمل مقررات پیرامون 
بازاریابی توسط افراد تاثیرگذار است. در ماده هشتاد 
همین دستورالعمل آمده است رسانه ها در صورتی 
مجازند از اشخاص تاثیرگذار در تبلیغات استفاده 
کنند که ممنوع الکارنباشند. این ماده مغایر حق 
نخستین کار و فعالیت اشخاص است. بر اساس 
قانون، ممنوعیت اشتغال یا ایجاد محدودیت از حقوق 
اجتماعی فقط به موجب قانون یا رأی قطعی دادگاه 
صالح امکان پذیر است. اینکه صدا و سیما مایل است 
رفتار )بعضاً مغایر قانون( خودش را در قبال فعاالن 
این رسانه به رسانه های صوتی تصویری فراگیر بخش 
خصوصی هم تسری دهد از ایرادات حقوقی جدی 
این دستورالعمل است. هم چنین در ماده هشتاد و 
دو نیز نمایش تبلیغات رسانه های صوت و تصویر در 
کانال های تبلیغاتی غیرمجاز را ممنوع اعالم کرده است 
که براساس اصل حقوقی »قبیح بودن عقاب بالبیان« 
با این ماده که مرجع قانونی تشخیص و اعالم، اما 
رسانه ها و کانال های غیرقانونی را اعالم نکرده و هر روز 
مدیران و کارشناسان صدا و سیما به سلیقه و دریافت 
شخصی شان می توانند کانال ها و رسانه ها را مجاز یا 
غیرمجاز بدانند، ابزاری است برای ایجاد محدودیت 

از رونق کسب و کار.

-تناقضات دستورالعمل با سرنام »عدالت رسانه ای و 
حفاظت از رقابت در رسانه های صوت و تصویر فراگیر« 
فزون بر آنکه با اصول نخستین حفظ اسرار تجاری و 
مزیت رقابتی در بازار در تناقض است، با حقوق اساسی 
و قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، 
قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در تقابل و تعارض است و این انگاره 
را به ذهن متبادر می کند که تنظیم کنندگان آن قصد 

انشای قوانین جدیدی در این عرصه داشته اند.
-و دست آخر اینکه چگونگی رسیدگی به تخلفات و 
آیین دادرسی پیش بینی شده در این دستورالعمل ها 
مشورتی و بدور از قوانین آیین دادرسی تنظیم شده 

است.
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنالین 
از مقامات صاحب صالحیت قانونی این عرصه نظیر 
مجلس شورای اسالمی، ریاست محترم جمهور، 
ریاست محترم قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی 
تقاضا دارد با تشکیل کارگروه مشترکی از اعضای 
تخصصی با حضور ذی ربطان و ذی نفعان امکان نگارش 
و تنظیم طرح / الیحه قانونی با رعایت اصول حقوقی با 
چشم انداز کانون عرضه صوت و تصویر فراگیر در نجد 

ایران را فراهم آورند.

یک بیانیه صنفی درباره دستورالعمل های »ساترا«

مبنای قانونی دستورالعمل ساترا چیست؟
سنا

: ای
س

عک

رئیـس صداوسـیما معتقـد اسـت: نبایـد 
مشـکالت اقتصـادی را فقـط بـه تحریـم 
گشـایش  صـورت  در  بلکـه  زد  گـره 
قتصـادی در دنیـا رشـد و  مـل ا و تعا
قتصـاد مـا نیـز قابـل توجـه  پیشـرفت ا

هـد بـود. خوا
بـط  ا ز رو یسـنا بـه نقـل ا بـه گـزارش ا
ه  ر ا جشـنو د،  قتصـا ا دیـو  ا ر عمومـی 
ی تولیـد، قهرمـان تولیـد« بـا  »صـدا
هـدف رقابـت برنامه هـای برتـر رادیویی 
در عرصـه اقتصـاد و معرفـی کارآفرینـان 
برتـر بـا حضـور پیمـان جبلـی رئیـس 
ده معـاون  ، علـی بخشـی زا وسـیما صدا
و  فرینـان  آ ر کا ز  ا جمعـی  و  صـدا 
ر شـد. نـی برگـزا ا یر تولیدکننـدگان ا

نباید مشکالت اقتصادی را فقط 
به تحریم گره زد 

پیمـان جبلـی در ایـن مراسـم بـا اشـاره 
قتصـادی گفـت:  یط موجـود ا بـه شـرا
شـرایط اقتصـادی در سـالی کـه پشـت 
سـر گذاشـتیم چنـدان مطلـوب مـردم 
مـا در پـس سـختی هـا  ن نبـود ا یـرا ا

رد. یـی وجـود دا گشـایش ها
وی افـزود: مـردم ایـران بـا عـزم جـدی 
و جهـادی و بـا اتـکا بـه توانمنـدی های 
تولیـد داخلـی و تکیـه بـر شـعار سـال 
ومتـی و تولیـد  د مقا قتصـا مبتنـی بـر ا
کـه رهبـر معظـم انقـالب سـال هاسـت 
آن را در حـوزه اقتصـاد بیـان می کنـد، 
بحـران اقتصـادی را پشـت سرگذاشـتند 
و امیدواریـم در سـال آینـده بـه ویـژه 
در حـوزه صـادرات و درآمدهـای کشـور 

تفاقـات خوبـی باشـیم. شـاهد ا
ن  تـوا و  بـه همـت  ه  ر شـا ا بـا  جبلـی 
برنامه سـازان و تولیدکننـدگان اقتصادی 
گفـت: نبایـد این طـور بـه نظـر بیایـد که 
اگر درهـا را بـه روی مـا ببندنـد و پنجره 
هـا را مسـدود کننـد مـا دچـار خفگـی 
و تنگـی نفـس می شـویم. شـما نشـان 
دادید بـا اسـتعداد خـود و اراده و قدرت 
جهادی تـان افسـران خـط مقـدم اقتصاد 

. هسـتید
وی افـزود: علی رغـم جنـگ اقتصـادی، 
شـاهد مواهـب و نعمـات الهی در کشـور 
هسـتیم. بی شـک وجـود منابـع طبیعـی 
و موقعیـت جغرافیایی و گسـترده کشـور 
ظرفیـت و تـوان اقتصـادی کشـور را باال 
خواهـد بـرد و مسـیر پیشـرفت و بـرون 
رفـت از مشـکالت بـه مـدد الهـی هموار 

خواهـد شـد.
شـاهید مظفـری قائم مقـام معـاون صدا 

نیـز در سـخنانی گفـت: قـدرت رسـانه 
در بحـث اقتصـاد را نمـی تـوان نادیـده 
گرفـت همچنـان کـه نقـش مـردم بـه 
عنـوان موتـور محـرک اقتصـاد مقاومتی 

غیـر قابـل انـکار اسـت.
ز  یـد ا یـن مسـیر نبا فـزود: در ا وی ا
فـل شـد و  نه غا ظرفیـت عظیـم رسـا
رادیـو همـواره امید بخـش و راهگشـا در 

سـت. بوده ا قتصـادی  ا موضوعـات 
مظفـری بـا اشـاره بـه تولیـدات مؤثر در 
حـوزه اقتصـادی در رادیـو بیـان کـرد: 
صدای مـردم بایـد از این رسـانه شـنیده 
شـود و هدف اصلی رسـانه در ایـن دوره 
این اسـت کـه رسـانه تبدیل بـه ظرفیتی 

بـرای شـنیدن صـدای مردم شـود.
نی  بـان گویـای کسـا فـزود: مـا ز وی ا
هسـتیم که صدایشـان شـنیده نمی شود 
و همراهـی بـا مطالبـات مـردم از اهداف 

رسـانه ملـی برخاسـته اسـت.
قائـم مقـام معـاون صـدا بـا اشـاره بـه 
قهرمـان  تولیـد،  ی  »صـدا ره  جشـنوا
تولیـد« گفـت: ایـده و محتـوای اغلـب 
برنامـه هـای اقتصـادی توجه بـه موضوع 
تولیـد و طـرح مسـائل تولیـد در داخـل 
کشـور اسـت و اکنـون نیـز برنامـه هایی 
موضوعـات  کـه  می شـوند   برگزیـده 
اقتصـادی را بـه خوبـی طـرح و تبییـن 
معـه  قتصـادی جا نـش ا نـد و دا کرده ا
تولیـد کننـدگان و حتـی عموم مـردم را 

نـد. ارتقـاء داده ا
در ادامـه ایـن مراسـم از برنامـه برگزیده 

شـده در حوزه تولیـد قدردانی شـد.
در بخـش برنامـه هـای ترکیبـی جایـزه 
اول بـه معصومـه کیانـی از رادیـو ورزش 
برای برنامه »فردا روشـن اسـت«، جایزه 
دوم بـه زهـرا بحریـه از رادیـو گفت وگـو 
بـرای برنامـه »ضـرب سـکه« وجایـزه 
دیـو  ا ز ر نـه ا میـد یگا سـوم بـه لیـال ا
»فوریت هـای  مـه  نا بر ی  بـرا د  قتصـا ا

قتصـادی« تعلـق گرفـت. ا
در بخـش برنامه هـای مسـتند گزارشـی 
جایـزه اول بـه نازنیـن کتابچـی از رادیو 
اقتصـاد بـرای برنامـه »پرونـده«، جایزه 
دوم بـه حمیـد نجاتـی از رادیـو معـارف 
بـرای برنامـه »پنجـره« وجایزه سـوم به 
صـادق داوری فـر از رادیـو تهـران بـرای 

برنامـه »اختیاریـه« تعلـق گرفـت.
قدردانـی از کارآفرینـان برتـر اقتصـادی 
در  بـود.  سـم  مرا یـن  ا بخـش  یـان  پا
و  فرینـان  آ ر کا عملکـرد  بخـش  یـن  ا
نـی کـه در سـال 1400  تولیدکنندگا
ر فرصـت  ا 10 هـز ز  نسـتند بیـش ا ا تو
شـغلی ایجـاد کننـد مـورد ارزیابـی قرار 
گرفـت و حسـین مصطفـی زاده خویـی، 
پرسـت  خدا وه  کا محمـدی،  رسـول 
رسـولی، سـید محمـد حسـین زینلـی، 
ری  یـدا لفضـل پا ا بو حمـد جلیلـی و ا ا

ر گرفتنـد. نـی قـرا مـورد قدردا

حق پرستاری مشموالن خانواده ایثارگران در سال 
1401 حدود 5۷ درصد افزایش یافت و این مبلغ 
برای 120 هزار نفر از جانبازان و آزادگان و والدین 
و همسران و فرزندان شهدا از ابتدای سال 1400 

پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا از ایثار، طبق ماده 2۶ قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران دولت موظف است به 
منظور حمایت از سالمت جانبازان 50 درصد و باالتر 
و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی و جانبازان 
دارای محدودیت جسمی و حرکتی به تشخیص 
کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع 
ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری 
که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری 
و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای 
حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد 

نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
در تبصره یک این ماده والدین، همسران و فرزندان 
شهدا که دارای بیماری خاص و یا صعب العالج یا 
محدودیت جسمی و حرکتی هستند پس از تایید 
کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می شوند.  

با توجه به تصویب حداقل حقوق دستمزد و حقوق 
کارگران در سال 1401 ضریب k حق پرستاری 
مشمولین ماده 2۶ قانون جامع مشخص و مبلغ یک 
k حق پرستاری از مبلغ 2۶554950 ریال به مبلغ 
41۷9۷500 ریال افزایش پیدا می کند و از ابتدای 

سال 1401 قابل پرداخت است.

 

حق پرستاری مشمولین بر اساس افزایش حداقل 
حقوق کارگران با 5۷ درصد افزایش همراه است 
و بر اساس آرای کمیسیون پزشکی بنیاد تا کنون 
بالغ بر 120 هزار نفر از جانبازان و آزادگان و والدین 
و همسران و فرزندان شهدا از حق پرستاری 

برخوردارند.

1۲0 هزار نفر از خانواده ایثارگران مشمول 
قانون حق پرستاری هستند

رییس صداوسیما:

نباید مشکالت اقتصادی را فقط به تحریم گره زد

گزارش
ایسنا

رنا
: ای

س
عک

سنا
: ای

س
عک

اعالم بسـته سـینمایی اکـران نـوروزی، برگـزاری آیین بزرگداشـت حکیم 
نظامـی و اهـدای نشـان عالـی یونسـکو بـه برگزیـدگان و صـدور پروانـه 
نمایـش »المینـور« را می تـوان از جملـه اخبـار فرهنـگ و هنـر در هفتـه 
گذشـته برشـمرد. به گـزارش ایرنا، آییـن بزرگداشـت حکیـم نظامی عصر 
پنجشـنبه 19 اسـفند ماه بـا حضور چهره هـای فرهنگـی و هنـری در تاالر 
وحدت برگزار و نشـان عالی یونسـکو بـه برگزیـدگان این رویداد اهدا شـد.  
معاون ارزشـیابی و نظارت سـازمان سـینمایی، گفـت: پروانـه نمایش فیلم 
»المینـور« 18 اسـفندماه با پذیـرش اندکی اصالحـات از سـوی کارگردان 
فیلم بـار دیگر صادر شـد. داریـوش مهرجویـی، از نمایش فیلـم »المینور« 
در عیـد فطـر خبـر داد و گفـت: عصبانیت پیشـین من بـه خاطـر اطالعات 
نادرسـتی بود کـه به من داده بود. سـازمان سـینمایی کشـور بـرای ۶ ماهه 
دوم سـال جاری کمـک هزینـه 5 میلیـارد تومانـی را بـه چرخه اکـران در 
قالـب »حمایـت از فیلم هـا«، »سـالن های سـینمایی«، »شـرکت های 
پخـش« و »مراکز پشـتیبانی فنـی و سـمعی و بصـری«  پیش بینـی کرده 

اسـت.
مدیرعامـل صنـدوق اعتبـاری هنـر از ارائـه بیـش از ۶ هـزار میلیـارد ریـال 
تسـهیالت حمایتی، بیمه هنرمندان، تقویت اقتصاد فرهنـگ و هنر، معافیت 
مالیاتی هنرمنـدان و افزایش حـدود 90هزار نفـری اعضاء و صـدور ۷۳ هزار 
هنـرکارت خبـر داد. علیرضا غفـاری مجـری و گوینـده پیشکسـوت رادیو و 

تلویزیون پنجشـنبه 19 اسـفندماه بر اثر سـکته درگذشـت.

گذر فرهنگی؛ تکاپوی حفظ نظامی تا خانه تکانی 
گیشه نوروزی

رئیس موسسـه فرهنگی و هنری و انتشـارات بین المللی 
الهدی، گفـت: در شصت وسـومین نمایشـگاه بین المللی 

کتاب بیروت، خانـه کتاب و ادبیات ایران و سـایر ناشـران ایرانی بـه معرفی و 
عرضه ۳50 عنـوان کتاب با ادبیـات پایداری و دفـاع مقدس، ادبیـات معاصر 

و کالسـیک، ادبیات کودک و نوجـوان، ایران شناسـی می پردازند.
بسـته سـینمایی اکران نوروزی با فیلم های »روز صفـر«، »موقعیت مهدی«، 
»گل به خـودی«، »مرد بازنده«، »سـگ بند«، »قدغن« و »شـادروان« از 18 

اسفندماه در سینماهای کشـور آغاز شد.
گذر فرهنگی؛ تکاپوی حفظ نظامی تا خانه تکانی گیشه نوروزی

چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسـمی فجر جمعه 1۳ اسفندماه با تجلیل 
از مفاخـر در تـاالر وحـدت بـه کار خـود پایـان داد؛ محمـود سـاالری حکم 
دبیـری سـیدعباس میرهاشـمی را بـرای دوره پانزدهم جشـنواره تجسـمی 

فجـر اعـالم کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی در احکام جداگانه، دبیران 
پنج شـهر جهانی صنایع دسـتی شـامل میبد، تبریز، »زنگ تفریح« سـاخته  
نوید نیکخـواه آزاد در دوازدهمیـن دوره جشـنواره فیلم »گرین بِـی« آمریکا 

بـه رقابت می پـردازد.

گذر فرهنگی؛ تکاپوی حفظ نظامی تا خانه تکانی گیشه نوروزی

خبر
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ستقالل  ا فوتبال  تیم  پیشکسوت  یک 
یتخت  بی پوشان پا می گوید شکل بازی آ
برای برخی طرفداران این تیم راضی کننده 

نبوده است.
، پیشکسوت تیم فوتبال  ده ا ز مهدی پاشا
استقالل در گفت وگو با ایسنا، درباره تقابل 
آبی پوشان پایتخت مقابل نساجی مازندران 
بت های  قا یی ر رم نها در مرحله یک چها
ر کرد:  قرعه متوسطی بود.  لیگ برتر اظها
استقالل می توانست به پرسپولیس برخورد 
د  قلمدا سخت تری  قرعه  قطعا  که  کند 
نست به تیم خلیج فارس  می شد یا می توا
ین هم قرعه  ماهشهر برخورد کند  که ا
ین قرعه، یک  ما به نظر من ا نی بود ا آسا
قرعه متوسط است.  بعضی بازی ها هستند 
ر است.  نی تاثیرگذا ز نظر روحی و روا که ا
ز نظر  مثال تیم ملی جلوی تیم کره جنوبی ا
ین هم برای  نی جلوتر است. ا روحی و روا
بل  ند مقا ا نگیزه است که بتو نساجی یک ا

استقالل خود را محک بزند.
ین روزهای آبی پوشان  یط ا و درباره شرا ا
خوبی  یط  شرا ستقالل  ا گفت:  یتخت  پا
دارد. این تیم با ۶ امتیاز با تیم دوم فاصله 
دارد و 1۳ امتیاز با تیم سوم جدول فاصله 
رها برای  ما نیم بگوییم همه آ رد. می توا دا
استقالل است اما یک عالمت سوالی درباره 
له اذیت کننده  ین مسا ین مسائل است و ا ا
ذیت  ا ا ستقالل ر رد ا است. یک چیزی دا
ا  ل ها ر ز سوا له خیلی ا ین مسا می کند و ا
پیش آورده است. ما کال لیگ خیلی قوی 
نداشتیم. در باالی جدول هم می بینیم که 
سپاهان نمی تواند قهرمان شود و گل گهر و 
مس رفسنجان هم حرفی برای گفتن ندارد 
و تنها حریف استقالل در رقابت های لیگ 
برتر، پرسپولیس است و این باعث می شود 

از جذابیت مسابقات کاسته شود.
مه  دا ا ستقالل  ا فوتبال  تیم  پیشکسوت 
داد:  استقالل در این مدت  بردهای یک بر 
صفر متعددی داشت و بازی هایی بود که 
استقالل در آن مسابقات، می توانست بازنده 
شود یا بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد. 
مطرح  که  است  یی  ل ها سوا عالمت  ین  ا
می شود این مساله مثل غذایی می ماند که 
رد فقط آشپز یادش  ا دا بهترین کیفیت ر

رفته است نمک روی غذا بزند.
پاشازاده در ادامه خاطرنشان کرد: اگر قرار 
ستقالل  باشد فقط نتیجه مد نظر باشد، ا
ید در  ا گرفته است و کسی هم نبا نتیجه ر
خود تیم اعتراض کند. اگر فرد به کار خود 
ا پیش می برد و  ر خود ر رد، کا د دا عتقا ا
یش راضی کننده است و هر  نتیجه هم برا
کسی هم یک مدل خاصی برای خودش 

مد نظر دارد.
مه  دا پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در ا
درباره نتایج کسب شده آبی پوشان پایتخت 
تی  ا ز متیا ، ا ر ینجای کا ستقالل تا ا گفت: ا
جمع کرده است که برخی از این امتیازات 
ید و آن بازی ها  نست به دست نیا می توا
یان برسد. من در  با نتیجه شکست به پا
رقابت های لیگ برتر حتی 2 بازی زیبا در 
لیگ ندیده ام که بگویم آن بازی واقعا به دل 
آدم نشسته است. برخی بازی ها بوده است 
ما  ربی باخته است ا که استقالل مثال در دا
خوب بازی کرده است. این مدل بازی کردن 
ستقالل به دل خیلی ها ننشسته است و  ا
رم مشاهده  ین چیزی است در جامعه دا ا

می کنم.
کید کرد: خیلی ها تعصب  مه تا دا و در ا ا
ز برد استقالل خوشحال هستند  رند و ا دا
ین  ز ا وقات دیدم برخی ها ا ما من خیلی  ا ا
شرایط بازی کردن استقالل راضی نیستند. 
ین  ا ما  ا باشد  کننده  راضی  یج  نتا ید  شا
شرایط بازی کردن به دل برخی طرفداران 
ر است که  ین حق طرفدا ننشسته است و ا
نظر خودش را ارائه دهد. مثل این می ماند 
که شما وارد یک رستوران مجلل و لوکس 
شده باشید و مدیر رستوران از شما بپرسد 
ره غذا چیست و شما رویتان  با نظرتان در
نشود که بگویید غذا نمک نداشته است. آیا 
این حق مشتری نیست که بگوید غذا نمک 
نداشته است؟ طرفدار فقط به دنبال نتیجه 
ین  نیست  و به نظر من برخی ها به دنبال ا

هستند که یک بازی زیبا تماشا کنند.
گر  ل که ا ین سوا ده در پاسخ به ا ا ز پاشا
ند، قهرمان لیگ برتر  ین رو ستقالل با ا ا
یبا  ز در خصوص  دات  نتقا ا زهم  با  ، شود
بازی کردن آبی ها مطرح می شود؟ گفت:  
ین  ا قطعا  شود،  قهرمان  وقتی  ستقالل  ا
ن  ا ر رد. طرفدا ندا دات دیگر وجود  نتقا ا
منتظر  است  سال  چندین  هم  ستقالل  ا
تیم شان  هند  می خوا و  هستند  نی  قهرما
قهرمان لیگ برتر شود اما ما داریم درباره 
یک  ره  با در و  می کنیم  صحبت  فوتبال 
عشق  فوتبال  نمی کنیم.  صحبت  مله  معا

ریم درباره یک هنر  و زندگی است و ما دا
صحبت می کنیم. هر کسی یک رویکردی 
درباره زندگی دارد؛ شاید کسی یک سقف 
زیرش باشد برایش راضی کننده باشد؛ حاال 
یان  ن یا بیا ا ور ند در نیا ا ین سقف می تو ا
با دیگری  باشد. هر کسی مقیاس هایش 
ما  رم ا متفاوت است. من با بقیه کاری ندا
هد دفاعی  گر می خوا ستقالل حتی ا گر ا ا
بازی کند، طوری بازی کند که فوتبالش 

به دل بشیند.
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در پاسخ به 
این سوال که آبی ها باید چه رویکردی برای 
ینکه من  شته باشند؟ گفت: ا یبا دا بازی ز
بگویم استقالل چه باید کند،  درست نیست. 
موقعی فرد می تواند نظر بدهد که وارد گود 
بزار الزم  شود و سر تمرین برود. استقالل ا
را برای زیبا بازی کردن دارد. استقالل در 
هر پست چند بازیکن خوب دارد. مثال صالح 
حردانی و وریا غفوری در سمت راست خط 
لفضل جاللی و جعفر  ا بو دفاع هستند و ا
نی در سمت چپ خط دفاع  حضور  سلما

ستقالل  ند. همچنین در خط حمله، ا ر ا د
ر  رد و مهره های بسیا 4 مهاجم خوب دا
خوبی در ترکیب استقالل مشاهده می شود 
و دست بازی دارد. اگر مهره الزم در ترکیب 
ید با  نستیم بپذیریم که با تیم نبود، می توا
همین روند پیش رفت اما وقتی شرایط مهیا 
ینکه چه  است، وضعیت متفاوت می شود. ا
ر بگیرد، بر عهده  راهکاری باید مد نظر قرا

کادر فنی است.
بل  مقا ستقالل  ا بل  تقا ه  ر با در ده  ا ز پاشا
بادان در هفته بیست و دوم  صنعت نفت آ
رقابت های لیگ برتر اظهار کرد:هر چه به 
بازی ها سخت تر  لیگ می رسیم،  نتهای  ا
می شود. صنعت نفت، تیم اول فصل نیست. 
ول  ین تیم در نیم فصل ا دم است ا من یا
یکی از ضعیف ترین تیم هایی بود که مقابل 
ستقالل هم در آن  ستقالل بازی کرد و ا ا
بازی یکی از بهترین بازی های خود را انجام 
داد اما صنعت نفت در حال حاضر زمین تا 
ین بازی قبل  ینکه ا آسمان فرق می کند. ا
ربی است، شرایط را تغییر می دهد و به  دا
حساسیت کار اضافه می کند و تمرکز برخی 

بازیکنان و کادر فنی روی داربی می رود.
او افزود: طبق تجربه ای که من از بازی های 
شتم، به نظر من بازی های  ربی دا قبل دا
قبل داربی می تواند اتفاقات مختلفی را رقم 
بزند. صنعت نفت هفته گذشته بازی  زیبایی 
از خودش ارائه داد و می تواند عملکرد خوبی 
زیکنان سرعتی  ئه دهد و با ا ر ز خودش ا ا
ی  ند برا ا له می تو ین مسا رد و ا خوبی دا

استقالل دردسرساز باشد. 

پاشازاده:  شکل بازی استقالل برای برخی ها راضی کننده نیست
بیانیه باشگاه پرسپولیس: در قواره دخالت در امور 

پرسپولیس نیستید
باشگاه پرسپولیس در بیانیه ای در پاسخ به بیانیه ای که دیروز باشگاه 
استقالل منتشر کرده بود واکنش نشــان داد و آن را نشانه »توهم 

داشتن قدرت برای دخالت در امور دیگر باشگاه ها« دانست.
به گزارش ایرنا، باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای به سازمان لیگ 
خواهان رسیدگی به شرایط داوری ها شد. انتشار این نامه در آستانه 
شهرآورد هفته آینده استقالل و پرســپولیس باعث شد که باشگاه 

استقالل بیانیه ای منتشر کند.
در مقابل پرسپولیس هم با انتشار بیانیه زیر به اقدام باشگاه استقالل 

پاسخ داد:
در ابتدای امر یک شوخی به نظر می رســید. باور کردنی نیست که 
آن باشگاه شــاید به خاطر توجهاتی که از آن بهره مند بوده تا جایی 
پیش رفته که احســاس می کند، می تواند برای باشگاهی بزرگتر و 

پرطرفدارتر چون پرسپولیس تصمیم بگیرد و تعیین تکلیف کند.
به نظر به خاطر فضایی که مدیران آن باشگاه در آن قرار داشته  و دارند، 
این احســاس در آن مجموعه وجود دارد که اجازه دخالت در امور 
پرسپولیس را دارند تا حدی که در ارتباط با نامه نگاری های این باشگاه 

با ارکان فوتبال و لیگ کشور هم برای خود حق اظهارنظر قائلند.
افکار عمومی را دعوت می کنیم به این مساله بیندیشند که چگونه 
آن باشــگاه فکر می کند باید درباره چنین امری، با چنین ادبیاتی 
بیانیه صادر کند و در ادامه بخواهد ارکان فوتبال را نیز برای رسیدن 
به خواست خود فرا بخواند. حرکت این باشگاه دقیقا مصداق بارز این 
ضرب المثل اســت که »چوب را که برداری ...«. باشگاه پرسپولیس 
چهارشنبه بر اساس حقوق خود با فدراسیون نامه نگاری داشت، هیچ 
موضع گیری رسانه ای نداشت و حاشــیه ای نیز ایجاد نکرد. باشگاه 
استقالل می توانست متقابال برای فدراسیون نامه بنویسد. اگر به دنبال 
آن نبودند که در آستانه دربی، با ایجاد چنین تنش ها و جنجال هایی، 
امتیازهای نامتعارف بگیرند. اتفاقا اگر موضوعی برای رسیدگی در 

کمیته اخالق باشد همین مساله است و خواهان آن نیز هستیم.
پرسپولیس یک نامه ارسال و دغدغه خود را مطرح کرد و خواستار 
نظارت بیشتر شد، این یک کار قانونی است و اگر استقالل فکر می کند 
صاحب حقوق فراقانونی است، حداقل بداند که اجازه تصمیم سازی 

برای پرسپولیس را ندارد.
پرســپولیس ابــراز نگرانی کرده، چــرا که متعجب اســت چطور 
کمک داوری که گل واضح مهدی عبدی به نفــت آبادان )که توپ 
حداقل نیم  متر درون دروازه بــود( را ندیده، در یک بازی دیگر ابتدا 
آفسایدی را که وظیفه ذاتی اش است تشخیص نداده و از فاصله ۳0 
متری و با وجود حضور چند بازیکن در مسیر دیدش، خطای هندی 
را اعالم می کند که داور وسط نزدیک تر و در زاویه ای بهتر بوده ولی 
خطایی تشخیص نداده!؟ کارشناسان تلویزیونی هم اعتقاد به اشتباه 

بودن تصمیم داوران داشتند.
ادعا کرده اند کمیته اخالق بایــد ورود کند اما به »مدعیان اخالق« 
باید گفت شما هنوز حدود وظایف و اختیارات کمیته اخالق را هم 

نمی دانید.
»مدعیان اخالق« بگویند چطور وقتی با زورگویی و بی قانونی بازی 
خود در جام حذفی را عقب انداختند و حتــی در همان بازی هم با 
اشتباهات مسلم داوری پیروز شدند به یاد اخالق نیفتادند؟ چه بسا، 
اگر جوانمردانه بازی می کردند اکنون تیم جوان پیکان در یک چهارم 

نهایی جام حذفی حاضر بود.
به »مدعیان اخالق« که ادعای داشتن نیمکتی آرام را دارند باید گفت 
آیا محدوده مربیان در کنار زمین تغییر کرده و بقیه خبر ندارند که 
یک مربی در حرکتی بی سابقه به ناگهان ده متر وارد زمین می شود 

ولی از مراجع انضباطی تذکر هم نمی گیرد؟

گفـت:  نـدازی  تیرا فدراسـیون  رییـس 
تیرانـدازی ما مشـکل مدیریتـی و مالی ندارد 
ولـی بایـد جـذب امکانـات داشـته باشـیم. 
بـه گـزارش ایسـنا، مراسـم اختتامیـه چهاردهمیـن دوره 
لیگ برتر تیراندازی روز پنج شـنبه 19 اسـفند برگزار شـد. 
در ایـن مراسـم مرتضی قربانـی رئیـس جدیـد تیراندازی، 
مسـئوالن فدراسـیون، بخشـی از ورزشـکاران و مربیـان 

حضـور داشـتند.
مرتضـی قربانـی  رئیـس فدراسـیون تیراندازی در مراسـم 
اختتامیـه لیگ تیرانـدازی اظهـار کرد: من موسـس هیات 
تیراندازی اسـتان اصفهـان بودم و با مشـکالت این رشـته 
آشـنا هسـتم. از مربیان که دلسـوزانه ورزشـکاران را رشد 
دادند و به قهرمانی رسـاندند، از داوران، ورزشـکاران تشکر 
می کنم. ورزشـکاران در این رشـته بـدون بضاعـت مالی و 
با عشـق بـه تیرانـدازی پیـش می رونـد و تـالش می کنند. 
وی گفـت: تیرانـدازی ما کشـور مشـکل مالـی و مدیریتی 
نـدارد ولـی بایـد جـذب امکانـات داشـتیم. در ایـن 10 
روز کـه مشـغول کار شـدم بـا وزارت دفـاع توافق نامـه 
امضـا کردیـم و فشـنگ و سـاچمه خریـداری شـد. چنـد 
هـزار فشـنگ هـم بـه اسـتان های طلبـکار دادیـم. بایـد 
از نیروهـای مسـلح و امکانـات و تجهیزاتشـان اسـتفاده 
کنیـم. نیروهای مسـلح از ما نیـروی کار مثل مربـی و داور 
می خواهنـد مـا هـم از آنهـا فشـنگ، سـاچمه و امکانـات 
می خواهیـم. بایـد ایـن تعامـالت باشـد تـا مشـکالت حل 

شـود.

ســرمربی رئال مادرید از بازگشت باشکوه 
برابر پاری ســن ژرمن بســیار خوشــحال 
است و به ســتایش از عملکرد شاگردانش 

پرداخت.
به گزارش ایســنا و به نقل از اسپورت، رئال مادرید شب 
باشــکوهی را در برنابئو رقم زد. رئال که در مجموع دو 
دیدار رفت و برگشــت با دو گل از پاری سن ژرمن عقب 
بود در نیمه دوم با درخشش بنزما سه گل به ثمر رساند 

تا راهی دور بعد شود.
آنچلوتی بعــد از بازی گفت: بســیار اذیت شــدیم اما 
مقاومت کردیم. در بازپس گیری توپ با مشــکل مواجه 
شــدیم با این حال فشــار و پرس بنزما چاره گشا شد و 
باعث شد تا گل تســاوی را به ثمر رســانیم و بعد از آن 

جادوی برنابئو رقم خورد.
سرمربی رئال ادامه داد: تغییراتی که داشتیم باعث شد 
تا روند بازی تغییر کند. این تغییــرات تنها تاکتیک تیم 

را عوض نکرد بلکه انرژی و توان زیادی به تیم بخشید.
او درباره درخشــش بنزما و مودریچ، گفت: هم بنزما و 
هم مودریچ همواره بهترین هســتند. بســیار خوشحالم 
که با چنین بازیکنانی کار می کنــم. بنزما با وجود آنکه 
از آســیب دیدگی رنج می برد اما بازگشــت باشکوهی 

داشت. مودریچ هم که مثل همیشه بهترین بود.

قربانی: در تیراندازی باید 
امکانات جذب کنیم

آنچلوتی: این جادوی برنابئو و 
تاریخ بزرگ ما است

خبر

خبر

خبر

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت: اســتقالل در این مدت  بردهای یک بر صفر متعددی 
داشت و بازی هایی بود که استقالل در آن مسابقات، می توانست بازنده شود یا بازی با نتیجه 
تساوی به پایان برسد. این عالمت سوال هایی است که مطرح می شود این مساله مثل غذایی 

می ماند که بهترین کیفیت را دارد فقط آشپز یادش رفته است نمک روی غذا بزند.

رنا
: ای

س
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کاغذ ورزش

افقی
هدف گیری  زاویه  غالم،  و  بنده   -  1 
 - شیطان  اهریمن،   - توپخانه  برای 
ناتمام2 - آبشاری در لرستان -  انکار 
الفت، خو گرفتن، همنشین جن - كوزه 
سفالین، ظرف شراب - باالی فرنگی، 
باال به گویش عمو سام3 - همراه خم، 
همنشین خم - زاینده آتش - مقابل 
گوینده، شنونده4 - کاغذ کاهی، شبكه 
آسمان  كرانه   - قطعی    - ای  رایانه 
جزیره   - خونی5  لوله  خون،  جوی   -

غائب،  ضمیر   - نرسیده  میوه كال،   -
وی، ضمیر سوم شخص مفرد - حرف 
هشتم التین6 - باد سرد - مادر عرب، 
عزیز تازی - عدد منفی، جواب سر باال 
- از شاهان فرانسه 7 - ترتیب، نظم 
و ترتیب، نظم - رود آرام، خم بزرگ - 
عادت و خو8 - فیلمی با بازی جولیا 
رابرتز9 - شانه سر، ماهوت پاك كن، 
 - آوردن  بدنیا   - موها  آراستن  ابزار 
و  قدرت  انجام كار،  استعداد  كارمایه، 
نیرو، توانائی انجام كار10 - دهن کجی 
آلونك   - ارسکین کالدول  از  اثری   -

- کالم تنفر، حرف بیزاری11 - عکس 
 - انس  همنشین  نامرئی،  موجود   -
فروغ و روشنی12 - آژیر - تكرار حرف 
دوم - پرنده دریاچه، معروف است که 
این پرنده تنها می میرد13 - ساخت 
در  ابر،  فرزند  آسمان،  اشك   - ساز  و 
لطافت طبعش خالف نیست - سارق 
نوبت کاری   - تکرار حرف   - دزد14  و 
تابیده  ابریشم  احسنت،  کمان،  وتر   -
شامل  را  همه  آلمانی،  آقای  همه،   -
وحشی،   - دخترانه  نام   - شود15 
نخ  وسیله   - کنار   - وحشی  حیوان 

اشرافی لقب  ریسی، 

عمودی
1 - چو وارونه - الیه جوی، الیه سوراخ 
رود   - افزون  زیاد،   - زمین  جو  شده 
شمالی2 - جزیی از رایانه  - فرشته، 
وجنات،  مفرد   - ای  افسانه  موجود 
همسر  عریان،  برهنه،   - بزرگی3 
اسكارلت - کلمه همراهی، آش، حرف 
مشایعت - خواندنی محصلین - ماده 
سبزی   - یازده  و  صد   - سمی4  ای 
ساالد - همنشین گنده، نام سابق یزد 
- شی وارونه5 - پیروزی، ظفر، سوره 
ها  منت  قرآن - جمع  و هشتم  چهل 
- گذر نامه6 - نشت درهم - ویرایش 
از سیف هللا  فیلمی  وارونه7 -  - دف 
 - دادن8  پاسخ  كردن،  قبول   - داد 
طریق  میانبر،  راه   - روسیه  در  رودی 
نمایی  خود  فیس،  افاده،   - کوتاه 
سوره  بیگانه،  بله   - کوتاه9  دیوار   -
قران  مقطعه  حروف  از  ششم،  و  سی 
مبنا، سنگ  و  پایه  بنیاد،  و  شالوده   -

ها  نازی  حرف  هیتلری،  آسیاب،حرف 
- كیسه كش حمام - از سبزی های 
معطر10 - سیب مازندرانی  - گوارا - 
شایسته،  محله،  ساکن   - مت  همراه 
مقیم11 - لقب پادشاهان چینی، كلمه 

تركی یعنی شاه - قالب کوهنوردی12 
- امتها - زگیل - تكرار حرف دوم13 - 
انکراالصوات - از ستاره گان سرشناس 
اروپایی14  القاب  از  یکی   - لیورپول 
ویتامین  خون،  انعقاد  ویتامین   -

نمناک   و  تر   - ته  بی  - گام  جدولی 
سر  بالشتك   - سینه15  استخوان   -
زنده   - خودمانی  چند   - لباس  شانه 
- ورزش مادر، عدد بهم زدنی - طلیعه 

پیشتاز عدد  نخستین،  عدد  اعداد، 

جدول شماره ۱۱9۴
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یک عضو شــورای مرکزی حــزب موتلفه 
اســالمی گفت: ما در موتلفه منتقد دولت 
نیستیم و نظرات خود را به صورت مکتوب 
به دولت داده  و کمک می کنیم که دولت از 

چالش های موجود عبور کند.
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
فضای فعالیت حزبی در کشور، اظهار کرد: 
معموال پس از تشکیل هر دولتی در کشور 
یک دوره انفعال برای احزاب پیش می آید 
و احزاب نمی دانند که چگونه روابط خود با 

دولت جدید را تعریف کنند.
وی در ادامه افزود: دولت هنوز هیچ اظهار 
نظری درباره ارتباط با احزاب نداشته است 
و احــزاب هم نتوانســته اند خیلی تکلیف 
مشــخصی در این رابطه برای خود تبیین 
کنند. بعضی احزاب که می خواهند نقش 
منتقد دولت را داشته باشند، منتظر سال بعد 
هستند  تا ابعاد عملکرد دولت مشخص شود.

این فعال سیاســی درباره زمان الزم برای 
ارزیابی عملکرد دولت، گفت: اولین بودجه ای 
که دولت تهیه کند می تواند مبنای قضاوت 
درباره دولت باشــد. تا االن دولت، بودجه 
دولت قبلی البته بــا برخی ترمیم ها را اجرا 
کرده، اما بودجه سال آینده دستپخت خود 
دولت است و وقتی سال آینده این بودجه 
اجرایی شود، می تواند مبنای قضاوت درباره 

عملکرد دولت شود.
ترقی همچنین خاطرنشــان کرد: احزاب 
حامی دولت هم در زمینه ورود به دولت و 
به دســت گرفتن قدرت فعالیت دارند. در 
جریان انقالبی موضع گیری وجود دارد اما 
این موضع گیری ها نســبت به دولت ضد و 
نقیض است و برخی احزاب  و افراد منتقد 

هستند و برخی دیگر نقد محدودی دارند.
وی  درباره موضع موتلفه نســبت به دولت 
بیان کرد: ما منتقد دولت نیستیم و نظرات 
خود را به صورت مکتوب بــه دولت داده  و 
کمک می کنیم که دولــت از چالش های 
موجود عبور کند تــا در مرحله بعد ببینیم 
چه سیاستی در قبال دولت تبیین کنیم. اما 
موضع کلی موتلفه نسبت به همه دولت ها، 
نقد منصفانه، رصد هوشــمندانه و دفاع از 
کیان دولت بود و االن هم چنین رویکردی 

در موتلفه وجود دارد.

رئیسی: بیش از هر زمانی باید 
راه امام)ره( را دنبال کنیم

رئیس جمهــور گفت: امروز بیش از هر 
زمانی نیازمندیم کــه راه نورانی امام 

خمینی)ره( را دنبال کنیم.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی صبح پنجشــنبه در مراســم 
تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان 
رهبــری بــا آرمان هــای بنیانگــذار 
جمهوری اســالمی ایران با اشــاره به 
ویژگی ها، اندیشه و سلوک امام راحل 
تاکید کرد: کشورمان امروز و در آینده 
بیش از هــر زمانی به خــط نورانی و 
نجات بخش امام خمینی)ره( نیاز دارد 
و عمل به اصول و آموزه های امام راحل 
موفقیت و ســربلندی کشور را تضمین 

خواهد کرد.
رئیســی در تبییــن زیربنــا و مبنای 
اصلی فکری و ســلوک عملی و رفتاری 
امام خمینی ره گفــت: ۳ اصل »توجه 
به خداوند، اخــالص در عمل و مردم 
باوری« مبنای اصلی فکری و ســلوک 
عملــی امــام خمینــی )ره( و جمله 
معروف »عالم محضر خداست« تجلی 
این تفکر اســت که اکنون پیش روی 

همگان قرار دارد.
رئیس جمهــور، »توجــه حقیقی امام 
خمینــی )ره ( به مــردم« را متمایز از 
نگاه های سیاسی، ابزاری و تشریفاتی 
رایج در جهان دانســت و تصریح کرد: 
توکل به خدا و اعتماد به مردم در نگاه 
امام به عنوان فقیهی جامع الشــرایط 
و پایه گــذار مدنیت مبتنــی بر فقه و 
سلوک الی اهلل یک اصل بود که باید آن 
را بدرستی شــناخت، آموخت و برای 

آینده درس گرفت.
رییس جمهور با اشاره به ابعاد مختلف 
علمــی، فقهی و عرفانی امــام خمینی 
)ره( از جمله دهها اثر برجای مانده از 
ایشــان در قالب کتاب و پیام، این آثار 
را گنجینه ای ارزشمند و قابل استناد 
و استفاده علمی و کابردی در دانشگاه 
ها، حوزه های علمیه و مراکزی علمی 
و پژوهشی دانســت و اظهار امیدواری 
کرد همه آحــاد جامعه از ایــن منابع 
غنی فقهی، علمی و سیاسی و فرهنگی 
و اجتماعــی بهره گیرند و مســئوالن 
کشور نیز با پیروی و الگو گرفتن از این 
اندیشــه و رفتار امام راحل، در مسیر 
اعتال، پیشــرفت کشــور و گره گشایی 

از کار و مشکالت مردم گام بردارند.
اعضــای مجلس خبــرگان رهبری در 
مرقد مطهر امام راحل مورد اســتقبال 
حجت االسالم سید حسن خمینی قرار 

گرفتند.

یکصد واحد اقتصادی غیر فعال و نیمه فعال 
احیا شده با حمایت صندوق کارآفرینی امید 
امروز به طور همزمان و با حضور معاون اول 

رییس جمهور در سراسر کشور افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر صبح پنجشنبه 
با حضور در صندوق کارآفرینی امید، این 
100 واحد را بطور همزمان از طریق ویدئو 
کنفرانس و ارتباط با استان های مختلف 
کشور افتتاح کرد و سپس در حضور معاون 
اول رییس جمهور تفاهم نامه احیاء هزار 
واحد اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال توسط 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 

جمهوری به امضا رسید.
معاون اول رییس جمهور در آیین افتتاح 
همزمان این یکصد واحد اقتصادی غیرفعال 
و نیمه فعال با بیان اینکه دولت برای تمام 
ظرفیت های اشتغالزایی در کشور برنامه ریزی 
کرده است، اظهار داشت: اقتصاد کشور در 
چند سال اخیر با رکود مواجه بوده و چرخ دنده 
های تولید به سختی حرکت می کند و این امر 
باعث شده که مسیر اشتغالزایی دشوار باشد 
اما به فضل الهی و همکاری، همدلی و فعالیت 
مردم در این مسیر مصمم هستیم و ایجاد یک 
میلیون شغل در سال که از شعارهای رئیس 

جمهور بود را با جدیت دنبال می کنیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره 
به اینکه چندین روش برای اشتغالزایی در 
کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این 
روش ها احداث بنگاه های بزرگ اقتصادی و 
ایجاد جریان پیشران در روند تولید و توسعه 

کشور است.

مخبر ایجاد بنگاه های متوسط و همچنین 
بنگاه های خرد و خانگی را از دیگر روش های 
ایجاد فرصت های شغلی برشمرد و گفت: 
اشتغالزایی از طریق هر یک از این روش ها 
در اقصی نقاط کشور در دستور کار دولت قرار 
دارد. معاون اول رییس جمهور اشتغالزایی از 
طریق توسعه فعالیت های دانش بنیان را نیز از 
دیگر روش های در دست اقدام توسط دولت 
عنوان کرد و گفت: توسعه فعالیت های دانش 
بنیان یکی از مزیت های کشور است و نیروهای 
جوان، نخبه و خالق که سرمایه اصلی این 
حوزه هستند، در تمام کشور و در تمام استان 

ها فعالیت دارند.
وی با تأکید بر اینکه دولت برای اشتغالزایی از 
روش های مختلف، برنامه ریزی کرده و برای 
هر یک از روش ها متصدی و مسئول تعیین 
شده است، اظهار داشت: در تمامی دستگاه 
های اجرایی برای تحقق وعده های اشتغالزایی 
اتاق فکر ایجاد شده و کارها به صورت مستمر 
دنبال می شود، ضمن اینکه محوریت اصلی 

در این برنامه ها مردم هستند چرا که بدون اتکا 
به مردم هیچ کاری را نمی توانیم انجام دهیم 
به همین دلیل دولت بسترسازی الزم را برای 

اجرای برنامه توسط مردم انجام داده است.
وی با بیان اینکه تجربه جهانی اثبات کرده 
معموالً دولت ها اداره کنندگان خوبی نیستند، 
افزود: دولت هایی در دنیا موفق بوده اند که 
مردم را به صحنه آورده و اداره امور را به مردم 
واگذار کرده اند؛ در کشور خودمان نیز سابقه 
نشان می دهد حتی در مسایل امنیتی، 
سیاسی، جنگ و بحران هایی نظیر سیل و 
زلزله هر گاه که مردم پای کار آمده اند اهداف 
مورد نظر محقق شده است. مخبر با بیان اینکه 
با استفاده از روش احیاء واحدهای تعطیل 
و نیمه تعطیل می توانیم بخش عظیمی از 
سرمایه های معطل شده کشور را به صحنه 
بیاوریم، افزود: دستگاه های دولتی و خصوصی 
مکلف هستند در این زمینه به صحنه بیایند و 
بانک های عامل نیز نمی توانند نسبت به این 

برنامه بی تفاوت باشند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ایران اسالمی 
امروز در میدان مرکزی همه مخاطرات و 
تهدیدات دشمنان قرار دارد، گفت: برغم تمامی 
توطئه ها، دشمنان ما امروز در تمامی صحنه 
بر  ها شکست خورده و مستأصل هستند و برا

دشمنان دست برتر را داریم.
به گزارش ایسنا، به نقل از سپاه، گردهمایی 
فرماندهان و پیشکسوتان جهاد و شهادت 
ز  ر سپاه و جمعی ا با حضور فرماندهان ادوا
فرماندهان و پیشکسوتان این نهاد انقالبی، در 

ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
نقالب اسالمی در این  ران ا کل سپاه پاسدا
نشست صمیمی با تبریک اعیاد شعبانیه و روز 
پاسدار، از پیشکسوتان سال های باشکوه دفاع 
مقدس به عنوان منادیان عزت، همنشینان 
یثارگر و شجاع و معماران  ، مجاهدان ا شهدا
تاریخ پر افتخار این سرزمین یاد کرد و گفت: 
حماسه آفرینی های سال های دفاع مقدس نه 
تنها محدود به آن دوران، بلکه ماندگار و درس 
آموز برای آیندگان در تمامی ادوار تاریخ است.

ینکه جهاد زیباترین عمل صالح  وی با بیان ا
است و هیچگاه فراموش نخواهد شد، گفت: با 
مشاهده وضعیت ناامنی های منطقه و جهان 
امروز آحاد ملت ایران با هر نوع تفکر و گرایشی، 
با زیباترین و دلنشین ترین تعابیر از حماسه 
های فرزندان نسل دوران دفاع مقدس یاد کرده 

و آنان را می ستایند.
سرلشکر سالمی در ادامه خطاب به فرماندهان 
و پیشکسوتان سپاه اظهار کرد: اگر امروز سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان شجره ای 
طیبه و تناور می درخشد، توسط شما عزیزان 
تکوین یافته و مرهون مجاهدت های طالیه 

داران ایثار و جهاد است و به فضل الهی امروز در 
مرحله تکامل این بنای عظیم هستیم.

وی با بیان اینکه ایران اسالمی امروز در میدان 
مرکزی همه مخاطرات و تهدیدات دشمنان 
قرار دارد و هیچ ظرفیتی از دشمن برابرانقالب 
نظر  به  حتی  گفت:  نیست،  بیکار  اسالمی 
می رسد رخدادها و تحوالت اخیر اروپا، ایران 
ز  ولویت خارج نکرده است و دشمن ا ز ا را ا
تمام مسیرها و جهات اعم از تحریم اقتصادی، 
ارعاب نظامی، عملیات روانی، جنگ اطالعاتی 
و  عملیات برای قطع نفوذ منطقه ای، به میدان 
آمده است تا امتداد این تهدیدات را به آسیب 
های درونی متصل کند اما سپاه محکم و استوار 
برابر توطئه ها و خباثت های دشمنان ایستاده 

است.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز دشمن 
در جبهه ای وسیع و در فواصل دور درگیر است، 
اظهار کرد: دشمنان سردار عزیز ما حاج قاسم 

سلیمانی را به شهادت رساندند تا به گمان باطل 
خود قائمه مقاومت را بیندازند اما جوشش خون 
حاج قاسم بسیاری از ظرفیت ها و صحنه ها را 
فعال تر کرد و دشمنان ما امروز در تمامی صحنه 

ها شکست خورده و مستأصل هستند.
ه عزت  سرلشکر سالمی مقاومت را تنها را
امروز  ینکه  ا بیان  با  و  دانست  سعادت  و 
ریم، گفت:  بر دشمنان دست برتر را دا برا
دستاوردهای شکوهمند امروز ما ثمره تبعیت 
از رهبری و همراهی و همدلی مردم است؛ ما 
هیچگاه مردم را تنها نمی گذاریم و به عنوان 
خادمان ملت، در تمامی شرایط کنار آنها 

خواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین خاطرنشان 
کرد: امروز نظام والیی ما به برکت برخورداری از 
ولی فقیه آگاه و دوراندیش، ملت و امتی بصیر و 
قهرمان و نیروهای مسلح مقتدر و شجاع، مسیر 

اعتال و پیشرفت را با اقتدار طی می کند.

مخبر: دولت برنامه ایجاد یک میلیون شغل سرلشکر سالمی: برابر دشمنان دست برتر را داریم
در سال را با جدیت پیگیری می کند

فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه با اشاره به پرتاب موفق ماهواره »نور 
2« گفت: ان شاءاهلل اگر مسئوالن و فرماندهان عالی کشور حمایت کنند 

5سال آینده ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتر را مالقات خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سپاه، سردارسرتیپ دوم پاسدار علی جعفرآبادی 
درباره پرتاب موفق ماهواره »نور 2« و اهمیت این موضوع گفت: پرتاب 
ماهواره نور 2 در پاسخ به این سوال بود که آیا پرتاب ماهواره »نور 1« 
اتفاقی نبوده و آیا تکرار پذیر است و آیا قابلیت اعتماد و محصوالت ما به 
حدی رسیده که این کارها را مجدداً انجام دهیم که پاسخ به این سال ها 
خوشبختانه امروز مثبت است. وی افزود: بهینه سازی هایی که روی 
موتورهای فضایی و روی تجهیزات ماهواره در دو سال اخیر انجام شده بود 
امروز به منصه ظهور رسید. فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: 
ماموریت ماهواره نور 2 همچون ماهواره نور1 شناسایی و سنجشی است. 
ماهواره های ما به گونه ای طراحی شده که از قطبین گذر ندارد اما بیشترین 

گذر را از کشور خودمان و غرب آسیا دارد.
سردار جعفرآبادی تاکید کرد: ماهواره در ارتفاع 500 کیلومتری دید بسیار 
وسیعی دارد و می تواند عوامل محیطی و پدیده ها را شناسایی کند که این 
می تواند کاربردهای مختلفی در حوزه بالهای طبیعی، میزان آبگرفتگی 
سیالب ها، در حوزه سنجش محصوالت زیر کشت کشاورزی و در حوزه 

دفاعی هم در حوزه شناسایی اهداف می تواند کمک کند.
وی تصریح کرد: فعالیت های فضایی در ماهواره و کاربرد آن تعریف می شود 
اما بنای فضایی زیر یک زیربنایی استوار است که پرتابگر نامیده می شود 
فناوری پرتابگر خیلی محدود است و کشورهای محدودی هستند که هم 
می توانند ماهواره بسازند و هم ماهواره بر دارند که بتوانند ماهواره را پرتاب 
کنند که این نشان می دهد  فناوری پرتابگر خیلی باال است و این فناوری به 
برکت فعالیت هایی که در حوزه موشکی انجام شده در داخل کشور موجود 
است و چیزی هم نیست که کشورهای دیگر در اختیار ما بگذارند و فناوری 

صددرصد ایرانی است.

فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه:
ماهواره های ایران ۵سال آینده به 
ارتفاع 3۶ هزار کیلومتر می رسند

ترقی: موتلفه منتقد 
دولت نیست
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معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از صدور احکام ریالی 
قضات سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت از صدور احکام ریالی قضات سراسر 
کشور که مشموِل تصویب نامه مورخ 09/04/1400 هیات وزیران 

می شوند، خبر داد.
وی ضمن تشکر از همت مجموعه همکاران کارگزینی قضات بیان 
کرد: قریب به 11 هزار حکم از سوی کارگزینی قضایی برای قضات 

مشمول صادر شده است.
بر اساس این گزارش، باعنایت به موافقت ریاست قوه قضاییه و در 
راستای اجرای جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400، 
مطابق با تصویب نامه مورخ 09/04/1400 هیات وزیران و پیگیری 
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قضات مشمول از 

مزیت مربوطه بهره مند شدند.

احکام ریالی قضات سراسر کشور صادر شد

بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی دولت 
سیزدهم از یک جا باید شروع شود. از دو موج گرانی 
برنج ایرانی و خارجی در بازار و ضعف در کنترل بازار 
بگیرید تا گرانی گوشت، مرغ و تخم مرغی که روز به 

روز در زندگی مردم کم رنگ تر و کم رنگ تر می شود.
به گزارش ایسنا، وکیالن یازدهمی و دولتمردان 
سیزدهمی وزارتخانه  جهاد دولت قبل را ویران خانه ای 
توصیف کردند که از دولت دوزادهم پس گرفتند اما 
حاال و بعد از گذشت شش ماه شاید فرصت مناسبی 
باشد برای بررسی عملکرد وزیر جهاد کشاورزی دولت 
سیزدهمی. شخصی که این روزها هم سنگرانش در 
خانه ملت از او زیاد انتقاد می کنند. جمالتی مشابه 
که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با کنایه یا 
صریح خطاب به او گفته اند: »ما با کسی عهد اخوت 

نبسته ایم«.
این جمله ای بود که محمدجواد عسکری، رئیس 
کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم اخیرا در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد. جمله ای که جالل 
محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس 
و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس یازدهم و 
دهم هم عینا آن را تکرار می کند. جالل محمودزاده 
به دو شعار سید جواد ساداتی نژاد یعنی »تعادل بازار 
و سوت زنی« اشاره می کند و می گوید: سید جواد 
سادتی نژاد هنگام تحویل گرفتن موقعیت خطیر 
وزارت جهاد کشاورزی، دو شعار داشت: سوت زنی و 
تعادل بازار. سوت زنی نوعی مبارزه با فساد بود. بنا بر 
این بود که هر جا فسادی دیده شود، سوت خواهد زد. 
وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در عمل به هر 

دو شعار ناموفق بوده است.
با جالل محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس 
در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سالی 
که گذشت، به بحث نشسته ایم. مشروح گفت وگو با 

محمودزاده را در ادامه بخوانید:
چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، 
خاک، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی از احراز تخلف سازمان تعاون 
روستایی در قرارداد فرآیند ذخیره میوه برای 
ایام پایان سال و عید نوروز و برخورد قانونی و 
قاطع با خاطیان خبر داد. ماجرا از چه قرار بود؟
سازمان تعاون روستایی سیب ۷000 تومانی را 14 
هزار و 500 تومان خریده است. سیب هایی اندازه 
گردو که وضعیت تأسف باری دارند و بیشترشان 
در همان سردخانه خراب شده اند. این سیب باید 

۷000 تومان خریده می شد، اما وقتی از دالل 
خریداری می شود، وضعیت همین است. پرتقالی 
که باید 8000 تومان خریداری می شد، 1۳ هزار 
و 900 تومان خریداری شده است. احتماال سیب و 
پرتقال در بازار به قیمت 20 یا 21 هزار تومان فروخته 
خواهد شد. مسئوالن وزارت جهاد در خرید سیب و 
پرتقال تشریفات قانونی را رعایت نکردند یعنی هیچ 
مناقصه ای برای خرید این دو محصول انجام نشده 
است. اعالم عمومی برای ارائه محصول کشاورزان 
صورت نگرفته است. از طرف دیگر دستور وزیر از 
نظر سایز و نوع محصول رعایت نشده است. تا به حال 
10 جلسه گذاشتیم اما مسئوالن وزارت جهاد هیچ 
مستنداتی ارائه نکردند. مدرکی دال بر اثبات قانونی 
بود اعمال سازمان تعاون روستایی به مجلس ارائه 
نشده است. ما در 12 اسفند به سید جواد سادتی نژاد 
گفتیم که اگر روندها اصالح نشود یا فسادها اصالح 
نشود، کمیسیون کشاورزی مجلس استیضاح شما را 
کلید خواهد زد.  بقیه اعضای کمیسیون کشاورزی 
یا بهتر است بگویم بیشترشان با استیضاح ایشان 
همراه هستند. وضعیت کشاورزی کشور تعارف بردار 
نیست. اگر یک مجموعه نتواند کشاورزی کشور را 
مدیریت کند، باید جوابگو باشد. ما هیچ عهد اخوتی 
با کسی نبسته ایم. خط قرمزمان بخش کشاورزی و 

سفره مردم است. 
آیا ماجرای فساد در سازمان تعاون روستایی به 
همین ماجرای سیب و پرتقال محدود می شود؟
دوازدهم اسفند جلسه ای با شرکت پشتیبانی 
امور دام، وزیر جهاد و مسئوالن تعاون روستایی 
در کمیسیون کشاورزی داشتیم. این موضوع را 
از ایشان پرسیدیم. سازمان تعاون روستایی برای 
خرید میوه شب عید، تخلفات گسترده ای انجام 
داده است. دستگاه های نظارتی این روزها به شدت 
پیگیر این تخلفات هستند. در خرید، جمع آوری 
و حمل نقل تخلفاتی صورت گرفته است. مثال 
شرایط مناقصه رعایت نشده و به قانون مصوب 
عمل نشده است. از همه مهم تر به صورت خودسرانه 
د نزدیک بوده را  فرا شرکت هایی که به بعضی ا
نتخاب کردند. محصوالتی مثل خرما و زعفران  ا
میلیاردها دالر به دولت ضرر زدند. شرکتی که 
بازرسی استاندار میوه های شب عید را به عهده دارد، 
خودش دو ماه است که ثبت شده است. این شرکت 
گواهی استاندارد ندارد. 150 شرکت برای این کار 
وجود داشته اما همه این شرکت ها کنار زده شدند، 

تا فقط یک شرکت کار را به عهده بگیرد. این شرکت 
بعد از یک ماه از اداره کل استاندارد مازندران مجوز 
گرفته است، اما فردای همان روز مجوزش را باطل 
کردند. شرکت دیگری برای حمل نقل کشاورزان 
وجود داشت، اما شرکت دیگری تحت همین عنوان 
ثبت شده است. حمل و نقل کشاورز بدون رعایت 
اصول مناقصه به این شرکت واگذار شده است. 
زعفران و خرما بدون رعایت اصول فروخته شده 
است. روالی که وزارت جهاد طی می کند، کشور 
را با مشکل مواجه خواهد کرد. یک داستان دیگر 
مربوط به مسئوالن سازمان تعاون روستایی است 
که دستور خرید یک میلیون تن زعفران بدون هیچ 
تضمینی از یکی از آشنایان صورت گرفته است. دو 
تن از مدیران خراسان رضوی و جنوبی در مورد 
خرید این میزان زعفران مقاومت کردند و بعد از 
چند روز متأسفانه عزل شدند. زعفران کیلویی 40 
میلیون تومان است. 1.500 کیلویی ضرب در 40 
میلیون، چیزی حدود ۶0 میلیارد تومان می شود. 
این پول بدون هیچ تضمین و مناقصه ای به افرادی 

داده شده است. 
به طور کلی نظر شما در مورد عملکرد وزارت 
جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از ابتدای 

تشکیل کابینه چیست؟
سید جواد سادتی نژاد هنگام تحویل گرفتن موقعیت 

خطیر وزارت جهاد، دو شعار داشت: سوت زنی و 
تعادل بازار. سوت زنی نوعی مبارزه با فساد بود. 
بنا بر این بود که هر جا فسادی دیده شود، سوت 
خواهد زد. وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم 
در عمل به هر دو شعار ناموفق بوده است. هم اکنون 
دو تخلف گسترده در شرکت پشتیبانی امور دام و 
تعاون روستایی رخ داده است. صدا و سیما هم به 
این موضوع پرداخته است. پس ساداتی نژاد نه تنها 
سوت  نزد بلکه فساد در دوره ایشان گسترده تر شد. 
زمانی که سید جواد ساداتی نژاد مسئولیت را به عهده 
گرفت، هر شانه تخم مرغ 24 هزار تومان بود و این در 
حالی است که اکنون هر شانه تخم مرغ تنظیم بازاری 
4۳ هزار تومان است و در مغازه ها تا 55 هزار تومان 
هم به فروش می رود. هر کیلو مرغ پیش از تصدی 
ساداتی نژاد 24 هزار تومان بود اما حاال به ۳5 هزار 
تومان رسیده است. شاید از همه مهم تر ماجرای برنج 
باشد که دو موج گرانی عجیب را طی کرده است. در 
ابتدای دولت سیزدهم بهترین برنج ایرانی کیلویی ۳5 
هزار تومان بود اما حاال 95 هزار تومان است. گوشت 
قرمز 140 هزار تومان بود اما حاال به 220 هزار تومان 
رسیده است. در عرض شش ماه بالیی به بخش 
کشاورزی آوردند که قیمت ها دو برابر شده است. 
مسئوالن می خواند با دستور و فشار بازار را کنترل 

کنند، اما نمی توانند.

ایرادات یک نماینده مجلس به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
سنا

: ای
س

عک

سخنگوی کاخ سفید باری دیگر احتمال عمل به درخواست 
روســیه مبنی بر ارائه ضمانت کتبی جهت مصون ماندن از 
تحریم های آمریکا در زمینه روابــط اقتصادی-تجاری اش با 
ایران را رد کرده و گفت آمریکا به تعامل با روسیه در مذاکرات 
وین ادامه می دهد. به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
روسی ریانووستی، جن ساکی، سخنگوی  کاخ سفید در یک 
کنفرانس خبری گفت: آمریکا به تعامل با روسیه در مذاکرات 
وین ادامه می دهد و نمی خواهد این مسئله را به تحریم هایی که 

به خاطر حمله به اوکراین بر روسیه اعمال شده اند، ربط بدهد. 
ساکی در این راستا بیان کرد: تیم ما به همکاری با شرکایمان 
در توافق ]هسته ای[ ایران، از جمله روسیه، ادامه می دهد. ما 
بر این عقیده ایم که روسیه منافع مشترکی در زمینه ممانعت 
از دست یابی ایران به یک سالح هسته ای دارد. او احتمال ربط 
پیدا کردن مذاکرات وین به موضوع تحریم های روسیه به خاطر 
رخ دادهای اوکراین را رد کرد. سخنگوی کاخ سفید عالوه بر این 
اظهار کرد: از دید ما، نباید از آمریکا چیزی در زمینه تحریم ها 

علیه روسیه خواسته شود یا چیزی  وجود ندارد که توسط آن 
پیشنهاد شود. ما بر این باوریم که]با روسیه[ هدف مشترکی 
در این زمینه]برنامه هسته ای ایران[ داریم. به گزارش ایسنا، 
اظهارات سخنگوی  کاخ سفید هم زمان با برگزاری دور هشتم 
مذاکرات وین در راستای احیای توافق هسته ای مطرح می شود 
که دولت پیشین آمریکا در سال 2018 از آن خارج شد. به گفته 
طرفین مذاکرات، روند آغاز شده در وین  پیشرفت چشم گیری 
داشته است اما برخی مسائل هنوز نیازمند تصمیم گیری های 

نهایی  هستند. مســائل مطرح شــده درباره تعامل آمریکا و 
روســیه در مذاکرات وین در پی این مطرح می شود که اخیرا 
وزارت خزانه داری آمریکا در پی حمله روسیه به اوکراین، اخیرا 
برخی اشخاص و بانک های این کشور را در لیست تحریم های 
خود قرار داده است. سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
هفته گذشــته درباره تحریم های جدید اعمال شده آمریکا 
علیه روسیه در پی حمله این کشــور به اوکراین گفته بود: ما 
تضمینی می خواهیم که این تحریم ها بــه هیچ وجه روابط 

تجاری-اقتصادی و سرمایه گذاری مقرر در برنامه جامع اقدام 
مشترک)برجام( را تحت تاثیر قرار نمی دهد. او در این باره ادامه 
داد: ما خواستار تضمینی کتبی شده ایم که روند فعلی آغاز شده 
توســط آمریکا به هیچ وجه به حق ما برای تجارت، همکاری 
اقتصادی و سرمایه گذاری و همکاری نظامی-فنی آزاد و کامل 
با این کشور اسالمی]ایران[ آسیبی وارد نکند. وزیر امور خارجه 
روسیه همچنین گفت: طبق توافق هسته ای، روسیه و چین 
مجاز خواهند بود طبق مقررات عدم اشاعه تسلیحات هسته ای، 
به ایران در پیشبرد برنامه هسته ای غیرنظامی اش کمک کنند و 
تحریم ها اثری بر این پروژه ها نخواهند داشت. این در حالی است 
که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، پیش تر در گفت وگو 
با شبکه ســی بی اس درباره تضمین خواهی مسکو گفته بود، 
تحریم های اعمالی علیه روسیه ارتباطی با توافق هسته ای با ایران 
ندارد. امور خارجه گفت، ما بر این عقیده نیستیم که تحریم علیه 

آن ها ارتباطی با این هدف مشترک داشته باشد.

کاخ سفید: تعامل با روسیه در مذاکرات وین را به مسئله تحریم های 
مسکو ربط نخواهیم داد
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دو پای فرات
در گذشته پراکندگی اینگونه را در پخش وسیعی از ایران می دانستند 
ولی با توجه به تحقیقات مرفولوژی و کروموزمی انجام شده اخیر ، عده ای از محققان 

 )A.Williansi( نامگذاری قبلی را صحیح ندانسته و آنرا همان دو پای ویلیام
می دانند .

در  موجود  پای  دو  های  گونه  مورد  در  چندانی  علمی  تحقیقات  تاکنون  آنجائیکه  از 
ایران صورت نگرفته است و از طرفی پراکندگی جهانی دو پای فرات ، ترکیه ، سوریه ، 
عربستان تا مناطق مرزی عراق با ایران می باشد بنابراین به احتمال زیاد این گونه در 

ایران و به خصوص در خوزستان وجود دارد./کویرها و بیابان های ایران

زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

موقعیت شغلی: تکنیسین مکانیک
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار: مهم نیست

شرح کامل توانایی و مهارت و دانش مورد نیاز
مهارتها شامل آشنائی با برشکاری و جوشکاری در حد نیاز

باربرداری صحیح اجسام سنگین/ مهارت استفاده از چین بالکها
دانش استفاده از ابزار آالت مکانیکی و اندازه گیری/ داشتن قابلیت کار 

در ارتفاع و شرایط کارگاهی/ شاخص های کلیدی عملکرد پیشنهادی
تعهد و پشتکار/ نظم و انضباط کاری/ پیشرفت کیفی براساس مسئولیتها 

کلیدی/ رعایت مسائل ایمنی و بهداشت کار
اطالعات تماس

jobs.cv.kerman@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: مترجم انگلیسی
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای، دورکاری

در تمامی تخصص ها و رشته ها
مترجم متون تخصصی در تمامی رشته ها و گرایش ها )تسلط ترجمه بر یکی از 
گرایش ها می بایست وجود داشته باشد و نیاز به تسلط ترجمه در تمامی دروس 

نیست چون متون ترجمه تخصصی همان گرایش به شما ارجاع می شود(
شرایط مورد نیاز:

داشتن حداقل مدرک لیسانس در یکی از رشته ها/گذراندن آزمون آنالین
داشتن کامپیوتر یا لپ تاپ و آشنایی با اینترنت

توجه مهم: در هیچ یک از مراحل استخدام هیچ گونه وجهی از کارجو اخذ نمی 

شود و در صورت مشاهده فورا به روابط عمومی اطالع دهید./ فقط ترجمه های 
مرتبط با رشته شما به شما ارجاع داده می شود

 مزایا
همکاری به صورت کامال غیر حضوری می باشد و از منزل خودتان همکاری 
خواهید نمود/ تسویه منظم هفتگی دارد و هر چند ترجمه ای که انجام داده 
باشید، بدون هیچ محدودیتی توسط امور مالی پرداخت خواهد شد/ متقاضیان 
واجد شرایط جهت تکمیل رزومه خود را به تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند 

و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس

موبایل 0919۶889۳۳0
تلگرام 0919۶889۳۳0

واتساپ 0919۶889۳۳0
https://irantypist.com/translator_job لینک

استخدام ایران تایپیستاستخدام سیمان ممتازان کرمان

عکس نوشت

در  صوغان  منطقه  زکریای  سرو  درخت 
اثر  هزارمین  عنوان  به  ارزوئیه  شهرستان 

میراث طبیعی کشور ثبت ملی شد.  
کنار  در  که  کهنسال  درخت  این  تنه ی 
صوغان  منطقه  زکریا  شاهزاده  زیارتگاه 
قرار دارد، بسیار قطور بوده و سن آن در 
حدود 1500 تا 1۶00 سال برآورد شده 

است.
و  میراث فرهنگی،گردشگری  مدیرکل 
این  ارائه ی  با  صنایع دستی استان کرمان 
توضیحات افزود:»امروز به همین مناسبت 
از پوستر این سرو رونمایی شد و یک اصله 
وزارت  محوطه  در  درخت  این  از  نهال 

میراث فرهنگی کاشته شد«.
درختان  اینکه  بیان  با  فعالی  فریدون 
طبیعی  و  تاریخی  حافظه ی  کهنسال 
ادامه داد:  می روند  شمار  به  ملت  یک 
»حفظ و تکثیر درختان کهنسال همچون 
وزارت  اهداف  مهم ترین  از  زکریا  سرو 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 

است«.
سنبل  سرو  »درخت  کرد:  اضافه  او 
از  نگهداری  و  پایداری است  و  جاودانگی 

آن یک نوع فرهنگ به شمار می رود

 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: هر 
بدون  مدارس خیرساز  کاربری  یا  و  نام  تغییر  گونه 
اجازه  که  مواردی  در  مگر  است؛  تخلف  هماهنگی، 

خیر و یا وارث آن وجود داشته باشد. 
 رضا رضایی در دیدار با مجمع خیران بانوان مدرسه 
از  یکی  را  مدرسه ساز  خیران  کرمان،  استان  ساز 
ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی توصیف کرد و 
گفت:فعالیت خیران عالوه بر نقش آن ها در عمران و 
آبادانی کشور دارای تأثیرات مثبت روی دانش آموزان 

است.
او می گوید:جامعه خیران و نهاد های خیری دارای 

توانایی های باالیی هستند که می توان از ظرفیت های 
مدرسه یاری،  مدرسه داری،  زمینه های  در  آن ها 

نگهداشت و تجهیز مدارس بهره مند شد.
پایین  به  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کرمان  استان  آموزشی  فضای  سرانه  متوسط  بودن 
نسبت به میانگین کشوری پرداخت و  گفت:مهم ترین 
دلیل کمبود سرانه فضای آموزشی در شهر کرمان و 
تدوین  با  که  است  مهاجرت  آن،  حاشیه ای  مناطق 
سند آمایش سرزمینی و جذب مشارکت خیران در 
این مشکل خواهیم  رفع  در  آینده، سعی  سه سال 

داشت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس خواستار 
گفت:  و  کرمان شد  در جنوب  الگوی کشت  تغییر 

کشاورزی صادرات محور باید توسعه یابد.
از  توجهی  قابل  اظهار داشت:بخش  اعظمی  ذبیح اهلل 
محصوالت کشاورزی خارج از فصل در جنوب کرمان 
تولید می شود و در زمینه تولید بسیاری از محصوالت 
کشاورزی در کشور رکورد دار است در چنین شرایطی 
بررسی مشکالت و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی 

اهمیت باالیی دارد.
او گفت:کشاورزی در جنوب کرمان باید تجاری شود 
و بر پایه صادرات توسعه یابد و در همین راستا باید 
زمینه توسعه صنایع مربوطه نیز ایجاد شود. او ادامه 

کشاورزی  بخش  چالش های  از  یکی  همچنان  داد: 
این  این منطقه بحث تأمین آب است و اگر در  در 
زمینه توفیقی نداشته باشیم در آینده با مشکل تأمین 
محصوالت کشاورزی مواجه می شویم و باید به وارد 

کننده تبدیل شویم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد افزود: اصالح الگوی 
کشت و جلوگیری از تولید محصوالت آب بر و کم 
ارزش بسیار ضروری است و در همین راستا باید یک 

چارچوب اصلی در بخش کشاورزی تدوین شود.
او گفت: تجاری سازی کشاورزی اهمیت باالیی دارد و 
در این راه دولت باید در کنار بخش خصوصی باشد در 

غیر این صورت توفیق نخواهیم داشت.

سها خدیش/ اجرای طرح کتابخانه گردی در شهرستان بم در شرق استان کرمان با 
حضور خانواده ها در کتابخانه ها، کسب توضیح درباره کتاب ها و دیگر ظرفیت های 

این مراکز فرهنگی همراه بود.
اجرای این طرح ن همزمان با هجدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه ها در 
حالی بود که مردم، مسئوالن، هنرمندان و نخبگان در اجرای طرح کتابخانه گردی 

مشارکت کردند.
در طرح کتابخانه گردی ضمن آشنایی مردم با کتابخانه مرکزی و معرفی سایر 
کتابخانه های سطح شهرستان بم و خدماتی که ارایه داده می شود، عالقه مندان 
در برنامه های قصه گویی، نقاشی ،حافظ خوانی و کاشت نهال در محوطه کتابخانه 
تحت عنوان»درخت یاری « نیز شرکت و کارت عضویت رایگان نیز دریافت کردند.

باب  دارد؛ 2  و یکصد هزار جلد کتاب  فعال  باب کتابخانه  بم هفت  شهرستان 
کتابخانه هم در سطح شهر بم در حال ساخت است و طبق آمار 10 هزار نفر عضو 
این کتابخانه ها هستند یعنی چیزی حدود هفت درصد جمعیت شهرستان کارت 

عضویت کتابخانه دارند.
براساس آمارها در شهرستان بم به ازای هر 25 هزار نفر جمعیت یک باب کتابخانه 

و به ازای هر 2 نفر نیز یک جلد کتاب وجود دارد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان که برای شرکت در مراسمی با همین 
موضوع به بم سفر کرده است در حاشیه این برنامه ها به خبرنگار ایرنا گفت: 
طرح کتابخانه گردی با هدف تبلیغ، ترویج و تشویق مردم برای حضور بیشتر در 

کتابخانه ها و فرهنگ کتابخوانی برگزار می شود.
بیان  نیز  کتابخانه ها  در  کتابی  منابع  بروزرسانی  درخصوص  وفایی  احمد 
کرد:طرح های مختلفی برای بروزرسانی مخازن کتابخانه ها داریم و برخی از این 

طرح ها به پیشنهاد خود اعضا و همکاران کتابدار ماست.
روند روبه رشد بروزرسانی کتاب در استان

کتابخانه های سطح  منابع  بروزرسانی  به رشدی در بحث  رو  روند  او  به گفته 
شهرستان استان کرمان وجود دارد.

وفایی اظهارداشت: شبکه توزیع و سراسری کتاب در کتابخانه های کشور هر ماه 
کتاب ها و نشریات جدیدی را به مخازن کتابخانه ها ارسال می کند.

کتابخانه مرکزی بم با پنج هزار مترمربع فضا در سال 1۳8۷ به عنوان بزرگترین 
کتابخانه جنوب شرق کشور تاسیس شد.هم اکنون این کتابخانه با داشتن 40 هزار 
منبع،در بخش های جداگانه و مخزن باز،مخزن کودک و نوجوان مجزا، بخش 
مرجع و نشریات، دیداری و شنیداری مشغول خدمت رسانی به عالقه مندان به 

کتاب و کتابخوانی است.

سنا
: ای

بع
من

با هدف حفاظت از میراث طبیعی کشور؛

درخت سرو زکریا در 
ارزوئیه ثبت ملی شد

 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: 

تغییر نام و کاربری مدارس خیرساز تخلف است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

تغییر الگوی کشت و مصرف بهینه آب در جنوب کرمان ضروری است

بمی ها کتابخانه گردی کردند

خبر

 رییس اتاق اصناف جیرفت از پلمپ سه هزار و 452 واحد 
صنفی متخلف توسط بازرسان اتاق اصناف با همکاری 

اداره نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان خبر داد.
علی میرکهنوج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
12 هزار و 900 واحد صنفی در جیرفت مورد بازرسی 

قرار گرفت.
او با بیان اینکه امسال هشت هزار و 451اخطاریه توسط 
بازرسان اتاق اصناف جیرفت صادر شد، افزود:عالوه بر این 
چهار هزار و 928اخطار با همکاری اداره نظارت بر اماکن 
عمومی برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و تمدید 

پروانه صادر شد.
او به بازدید از واحدهای صنفی جیرفت اشاره کرد و هدف 
از این بازدیدها را کنترل قیمت ها و بررسی توزیع اقالم 

ضروری و سایر مایحتاج بین مردم عنوان کرد.

رییس اتاق اصناف جیرفت بر بازدید از صنوف مختلف با 
جدیت تاکید کرد و از معرفی 550پرونده واحد صنفی 
متخلف به تعزیرات حکومتی خبر داد و تخلفات این 

واحدها را گرانفروشی،کم فروشی و احتکار برشمرد.
او رسیدگی به شکایات مردمی را در اولویت ماموریت های 
واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف برشمرد و از رسیدگی 
به 2 هزار و 1۷5 شکایت مردمی طی سال جاری خبر داد.
او بر تشدید بازرسی ها در ایام پایانی سال تاکید کرد و 
گفت: بازرسی از واحدهای صنفی جیرفت شدت گرفته و 
تا پایان 15 فروردین ماه سال 1401 این بازرسی ها ادامه 

خواهد شد.
او افزود:مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از 
قبیل کم فروشی،گرانفروشی،احتکار و امتناع از فروش را 
به شماره تلفن 0۳44۳۳1۶552واحد بازرسی و نظارت 

اتاق اصناف جیرفت گزارش دهند.
صدور افزون بر یکهزار و ۷00 پروانه کسب توسط اتاق 

اصناف جیرفت
رییس اتاق اصناف جیرفت از صدور یکهزار و ۷50 پروانه 
کسب توسط این اتاق اصناف خبر داد و گفت:این تعداد 
واحد صنفی از ابتدای سال جاری تاکنون پروانه کسب 

دریافت کرده اند.
او تعداد واحدهای صنفی شهرستان جیرفت را 9 هزار 
مورد  برشمرد و گفت:این تعداد واحد صنفی در زیر 

مجموعه 2۶ اتحادیه صنفی فعالیت می کنند.
او ادامه داد:از این تعداد بیش از هشت هزار واحد صنفی 
دارای پروانه کسب و سایر واحدهای صنفی توسط 
بازرسان اتاق اصناف و مدیران اجرایی بازدید شد و روند 

صدور پروانه کسب آن ها ادامه دارد.

بیش از سه هزار واحد صنفی متخلف در جیرفت پلمب شد

عنوان: آئورا
نویسنده: کارلوس فوئنتس

ترجمه: عبداهلل کوثری
انتشارات: نی

از  یکی  و  مکزیکی  نویسنده  فوئنتس،  کارلوس  اثر  آئورا 
زبان  اسپانیایی  نویسندگان  پرآوازه ترین  و  سرشناس ترین 

است.
در  نه  داستان  گویا  است.  وهم  واقعی ست  چه  هر  آئورا  در 
خانه ای پوسیده و از یاد رفته که در جهانی دیگر در جریان 
است. جهانی که در آن مفهوم مرگ و زندگی، پیری و جوانی 

در هم آمیخته شده است

فراخوان چهاردهمین نمایشگاه 
 Watermedia بین المللی

2۰22 منتشر شد.
مهلت: 4 فروردین 1401

»شبکه  های  وبسایت  توسط   Watermedia نمایشگاه 
چهاردهمین  فراخوان  آبرنگ«  »هنرمندان  و  هنرمندان« 
دوره خود را در سال 2022 اعالم نموده است. صورت نیاز و 
تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 
فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، 
ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده 

کنید.
https://instagram.com/festivart.services

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
شرکت برای همه هنرمندان واتر مدیا 18 سال و باالتر در 

سراسر جهان آزاد است.
لینک ها و دانلود ها:

Watermedia وبسایت نمایشگاه بین المللی

کتاب

فراخوان 

بادگیرها،معمارِی رفته برباد
 

شــاید نتوان تاریخچه دقیقی از زمان ساخت بادگیر در 
ایران معرفــی کرد،اما می توان گفت کــه امروز بادگیرها 
در ایران، روزگار چندان خوشی ندارند،تخریِب خانه های 
قدیمی که عناصــر کامل یک خانۀ ایرانی را در گذشــته 
در خود داشــته اند،به بهانۀ ساخت مجتمع های تجاری و 
مسکونی،  به روندی معمولی تبدیل شده که مکان و زمان 
نمی شناسد؛به همین دلیل هم کمتر کسی می داند تهران 
هنوز نزدیک به صد بادگیر در دل خانه ها و مساجد تاریخی 
خود دارد و با شــنیدن نام بادگیر نخســت به یاد »یزد« 
نمی افتد.مســجد امام )ره(، مســجد جامع، کاخ جهانی 
گلستان و مسجد حبیب در تهران چهار نقطه در دل تهران 
قدیم هستند که بادگیرهای آن ها در این گزارش معرفی 

می شوند.

آب را 
َهدر ندهیم


