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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مزایده اجاره امالک
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند

اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند در نظر دارد در اجرای ماده ۵ 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
)قانون الحاق ۲( و آئین نامه اجرایی آن تعدادی از امالک خود را از 
طریق مزایده شماره ۵۰۰۰۰۰۴۹۸۷۰۰۰۰۰۶ به صورت قرارداد اجاره به 

مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  می توانند  متقاضیان 

آدرس )setadiran.ir( مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه مذکور امکان پذیر خواهد بود.
مهلت شرکت در مزایده از تاریخ ۲۳/ ۱۲ /۱۴۰۰ لغایت ۰۶/ ۰۱/ ۱۴۰۱ 

می باشد.
قبل از شرکت در مزایده ضمن هماهنگی با واحد تدارکات آموزش 

و پرورش از ملک مورد نظر بازدید فرمایید.
هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک بر عهده برندگان مزایده 

می باشد.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند

 اجرای طرح پویش نوروزی همراهان سفر ایمن 

2

رنا
: ای

س
عک

ارائه بسته های حمایتی 
 به واحدهای کوچک

 بحث تعدیل نیرو  بعد از  افزایش  دستمزد  باال   گرفت

نوروزگاه ملی از ارگ جهانی بم 
 پخش زنده می شود

سند فرصت های سرمایه گذاری کرمان 
 تدوین شود

اســتاندار کرمان خواستار تدوین ســند فرصت های 
سرمایه گذاری کرمان تا خرداد ماه سال آینده شد.

علی زینی وند در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان کرد: مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان دچار وقفه ای شد و خالء آن کاماًل مشهود است.

او گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری فارغ از اینکه باید مکان مستقل داشته باشد، به نوعی 
 پیشران حوزه سرمایه گذاری اســت که باید طی برنامه مدون با حضور اعضا برگزار گردد.

رئیس کل دادگستری اســتان کرمان با تاکید بر این که 
پایش تصویری آنالین اراضی باید هر چه سریع تر در استان 

کرمان اجرایی شود، گفت: »این سامانه کارکرد پیشگیرانه ی فوق العاده ای دارد و در این رابطه 
دستگاه های متولی باید پیگیری های جدی داشته باشند«.

یداهلل موحد افزود:»در حوزه ی مدیریت منابع از جمله اراضی،آب و هوا در کشور دچار خالءهای 
اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبه رو هستیم، ناشی از سوء مدیریت ها در 

این حوزه ها بوده است«.

ُســها خدیش- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی کرمان ضمــن دعــوت از همــه ایرانیان بــرای دیدن 

ظرفیت های تاریخی، طبیعی و گردشگری بِم بعد از زلزله)سال 82( گفت: بم از جمله 
شهرستان هایی است که نوروزگاه ملی در آن برگزار و مراسم نوروز نیز به صورت زنده 

از آنتن صداوسیمای استان پخش خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد

اجرای سریع طرح  پایش تصویری 
 آنالین اراضی  در کرمان

رنا
:  ای

س
عک

فاز اول بزرگترین 
بوستان جنگلی شرق 

کرمان افتتاح شد
ُســها خدیش- فاز 

نخست بزرگترین بوســتان جنگلی شرق استان 
کرمان به نام بوستان شــهید حاج قاسم سلیمانی 
در شهرستان بم بهره برداری شــد. این بوستان در 
ورودی شهر بم قرار دارد؛ بوستانی که مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در مراسم افتتاح 
آن حاضر شد و مســاحت آن را 43 هکتار برشمرد. 
مهدی رجبی زاده در حاشــیه مراســم افتتاح این 
بوستان توضیح داد: این مجموعه در قالب ماده 3 قانون 
حفاظت از جنگل ها و مراتع به شهرداری بم احاله 
)تحویل( شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان کرمان اظهارداشــت:در آینده نزدیک نیز 
احاله 26 هکتار دیگر )نهالستان منابع طبیعی(  که 
 در مجاورت این بوســتان قرار داد امضا خواهد شد.

وزیر ارتباطات: کیفیت 
اینترنت در چند ماه 

گذشته صعودی بوده است
وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای 
تامین پهنای باند اینترنت بین الملل نداریم، به روند 
صعودی سرعت و کیفیت اینترنت در ماه های گذشته 

اشــاره کرد و از کم شــدن فاصله سرعت 
 اینترنت در ایران با میانگین جهانی خبر داد.

پذیرش مسافران نوروزی تا 
٨٠ درصد ظرفیت اتوبوس ها

طبق دســتور ســتاد ملی مبارزه با کرونا تمام 
مسافران باید دو دوز واکســن کرونا را دریافت 
کرده باشند و پذیرش مســافران با 80 درصد 
ظرفیــت اتوبوس خواهــد بود. اگر مســافری 
شاهد تخلفی بود و راننده ای بیش از 80 درصد 
ظرفیت اتوبوس مســافر پذیرش کــرده بود، 

بالفاصله بایــد مورد را به ســامانه 
 141 یــا پلیس راه گــزارش بدهد.
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ادامه مطلب را در
 صفحه 2  بخوانید 

ادامه مطلب را در
 صفحه2 بخوانید 

بر اساس آمار سازمان زمین شناسی ساالنه بر اساس آمار سازمان زمین شناسی ساالنه ۲۵۲۵--۱۷۱۷ سانتی متر  سانتی متر 
فرونشست در کشور روی می دهدفرونشست در کشور روی می دهد

فرونشست در ایران فرونشست در ایران ۶۶ برابر میانگین جهانی برابر میانگین جهانی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه آگهی مناقصه 

ت دوم
نوب

ت اول
نوب

شماره ۱۶8 / الف/ ۱۲ – ۱400م 

شماره ۱80 /الف/۱۲- ۱400 م شماره ۱84 / ب/ ۱۲ – ۱400م

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : آبرسانی به روستای یزدان آباد شهرستان نرماشیر را با براورد  ۱۸.۷۶۹.۷۶۸.۱۱۰ ریال و  
مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : ۹۳۸.۴۸۸.۴۱۰ ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان ۲ نفر و  به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۹۶۳۰۰۰۲۳۱ را از طریق 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره  از اداره تعاون کار و رفاه 

اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۳۰ به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : ۱۸۰ /الف/۱۲- ۱۴۰۰ م، موضوع : اصالح شبکه آبرسانی  مجتمع سربند خالق آباد ،باغابر شهرستان بردسیر 
را با برآورد: ۲۲،۶۴۶،۵۱۳،۸۴۳ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار  : ۳۲۵،۷۰۰، ۱۳۲، ۱ ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان ۲ نفر  و به شماره  
۲۰۰۰۰۰۵۹۶۳۰۰۰۲۴۵ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . لذا از کلیه شرکتهای که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از ادراه تعاون 

کار و رفاه اجتماعی میباشند ، دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ  ۲۷/ ۰۱/ ۱۴۰۱ به سامانه ستاد مراجعه نمایند .

براورد   با  را  شرقی  و  غربی  حومه  الویت  با  رفسنجان  آب  مخازن  فیزیکی  حفاظت  اجرای   : موضوع  مناقصه  دارد  نظر  در  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
شماره  به  و   نفر   ۱ کنندگان  شرکت  تعداد  حداقل  با  و  عمرانی  اعتبارات  محل  از  ریال   ۱.۵۷۲.۶۸۳.۰۰۰  : کار  ارجاع  فرایند  تضمین  مبلغ  و   ریال   ۳۱.۴۵۳.۶۵۰.۵۸۳
۲۰۰۰۰۰۵۹۶۳۰۰۰۲۵۰ را از طریق تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره  از 
نمایند. مراجعه  ستاد  سامانه  به  مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۱۸  شنبه  پنج  روز   ۱۹ ساعت  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  شود  می  دعوت  باشند،  می  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون   اداره 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۸ صبح روز  یکشنبه مورخ :  ۱۴۰۰.۱۲.۲۲ می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۰.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۰ .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱.۰۲.۱۱. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: ۰۳۴-۳۳۳۲۲۲۲۸۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱ 
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir  موجود میباشد.

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ میباشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

تاریخ تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه شرکت ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶.
زمان بازگشایی پاکتها ۱۱:۴۵صبح روز چارشنبه مورخ : ۱۴۰۱/۰۲/۷.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان – بلوار ۲۲ بهمن – شرکت آب و فاضالب استان کرمان – دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۸ صبح روز  دوشنبه مورخ :  ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  ساعت ۱۹ روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز  دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱.۰۱.۲۹. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: ۰۳۴-۳۳۳۲۲۲۲۸۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱ 
 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

بحران 

کم آبی را 

جدی بگیریم

اطالعیه مزایده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد میزان ۶ ساعت آب از ۱۶۸ ساعت 
قنات مهدی آباد که در طاق روز شنبه مالک می باشد را به صورت یکجا 
از طریق مزایده عمومی تا مهر ۱۴۰۱ با قیمت  پایه کارشناسی هر ساعت 

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سه میلیون و پانصد هزار تومان( به شرب دهد.
متقاضیان محترم می توانند همه روزه به جز روزهای تعطیل تا تاریخ 

۲۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح پیشنهاد قیمت خود را به آدرس بم بلوار 
خدمات  مدیریت  پزشکی  علوم  دانشگاه  اداری  سایت  رجایی  شهید 

پشتیبانی به صورت فیزیکی تحویل نمایند.
 ضمنا بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ می باشد 

تلفن : ۰۳۴-۴۴۳۴۲۵۹۰

۱400/۱۲/۲3  - پیاپی ۱۱9۶

طـرح پویـش نـوروزی همراهـان سـفر ایمـن همزمان 
بـا 23 اسـتان در نـوروز 1401 در کیلومتـر 9 محـور 

بردسـیر بـه کرمـان برگـزار می شـود. 
احسـان عراقـی زاده، مدیـرکل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان گفـت: هـدف از اجرای 
ایـن طـرح را فرهنگ سـازی و ارتقـاء ایمنـی و کاهش 

سـوانح رانندگـی بـا تشـویق راننـدگان بـه توقـف در 
حیـن سـفر و رفـع خسـتگی، ارتقـاء دانـش عمومـی 
جامعـه در مـورد ایمنـی و فرهنـگ درسـت رانندگی، 
د  یجـا ا ی  یمنـی بـرا ا رگیـری هنـر درخدمـت  بکا
جاذبه هـای جـاده ای و ترغیـب مسـافران بـه توقف در 

طـول مسـیر دانسـت.
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بازرسی از اجرای طرح خرید 
شفاف اصناف در منوجان

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
از بازرسی 6 تیم از اصناف شهرستان منوجان در راستای اجرای طرح 

خرید شفاف خبر داد.
محمدعلی توکلی در این دیدار ضمن ارائه خالصه ای از وضعیت بازار 
و اصناف شهرستان، برنامه های وزارت صمت در خصوص ساماندهی 
بازار و طرح درج قیمت تولید کننده روی کاالها و همچنین اجرای 

طرح خرید شفاف توسط اصناف را تشریح کرد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان همچنین با اشاره به آغاز طرح ویژه 
نظارتی پایان سال و همچنین ماه مبارک رمضان، گفت: اجرای طرح 
خرید شفاف و آگاهی مردم از نحوه محاسبه قیمت بر اساس قیمت 
تولید کننده روی کاالها، موجب ایجاد رقابت در بین فروشندگان و در 

نتیجه خریدی به صرفه برای مردم خواهد بود.
توکلی در این خصوص گفت: در این بازرسی ها از 150 واحد صنفی 
بازرسی به عمل آمد که 52 مورد تخلف صنفی کشف و پرونده تخلف 
جمعا به ارزش 500 میلیون ریال ثبت و جهت سیر مراحل قانونی به 
تعزیرات حکومتی ارسال شد. او افزود: با هماهنگی های انجام شده، 4 
واحد صنفی بدون مجوز دیگر هم پلمپ شدند. معاون بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان تاکید کرد: از شهروندان محترم 
تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق 
سامانه اینترنتی به آدرس www.124.ir. ویا تماس با تلفن 124 به 
ستاد خبری بازرسی این سازمان و ادارات شهرستانی اطالع دهند. 
جمشید سراجی فرماندار منوجان نیز ضمن تشکر از تالشهای سازمان 
صمت در جهت ثبات بازار در این شهرستان، بر نظارت و بازرسی بیشتر 
در ایام پایانی سال تاکید و خواستار برخورد شدید با متخلفین در حوزه 

کاالهای اساسی و مایحتاج مردم شد.

نوروزگاه ملی از ارگ جهانی بم 
پخش زنده می شود

ُســها خدیش- مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی کرمان ضمن دعــوت از همــه ایرانیان برای 
دیدن ظرفیت هــای تاریخی، طبیعی و گردشــگری بِم بعد از 
زلزله)سال 82( گفت: بم از جمله شهرســتان هایی است که 
نوروزگاه ملی در آن برگزار و مراســم نوروز نیز به صورت زنده 

از آنتن صداوسیمای استان پخش خواهد شد.
فریدون فعالی در چهارمین جلســه ســتاد تســهیالت سفر 
شهرستان بم بیان کرد: در این شهرســتان اتفاقات خوبی در 
بحث ارگ تاریخی بم و حوزه گردشــگری رقم خورده است و 

مردم را دعوت می کنیم که بِم بعد از زلزله را ببینند.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی کرمان 
ادامه داد: برنامه های مختلفی در سطح استان و شهرستان در 
ایام نوروز داریم که برگزاری نمایشگاه صنایع دستی از جمله 

مهمترین آنهاست.
به گفته او شهرســتان بم یکی از پایگاه های مهم و اصلی برای 

بازدید و حضور گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.
نورپردازی ارگ بم

فعالی در ادامه درباره نورپردازی ارگ قدیم بم نیز اظهارداشت: 
مبلغ یــک میلیــارد و ۷00 میلیــون تومان بــه تازگی برای 
نورپردازی ارگ قدیم بم اختصاص یافته است و این پروژه در 
مرحله انتقال مشاور و عقد قرارداد قرار دارد که  بخشی از این 

آن نوروز به مرحله اجرا در خواهد آمد.
به گفته او اگر قرار باشــد هر کاری در سایت های تاریخی راه 
بیفتند باید حتما با مطالعه و نظر مشــاورین و دفاع در شورای 

راهبردی صورت گیرد .
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان کرمان اظهارداشــت: باید 
رویداد محور باشیم و تنها منتظر نمایشــگاه بین المللی برای 
معرفی شهرســتان نباشــیم و رویدادهای مختلف را در طول 

سال تقویم کنیم .

آنطـور کـه مسـئوالن محلـی گـزارش می دهنـد 
سـال 89 بخشـی از جاده دسترسی دهسـتان مارز 
)marz( در قلعه گنج کرمان زیرسـازی و آسفالت 
شـد اما نصف آن در این سـال ها همینطور رها ماند 
و هربار گفتند بودجه نیسـت. در این شـرایط،اینکه 
وضعیت مسـیر دسترسـی این منطقه سـخت گذر 
که بنـا بر آمـار مسـئوالن افـزون بـر 2 هـزار و 500 
نفر سـاکن دارد تـا پیـش از سـال 89 چطور بـود و 
چقدر زمـان برد تـا همیـن بخش آمـاده شـود هم 
بماند؛ آنچه اهمیت دارد اینکه همچنـان حدود 15 
کیلومتر باقیمانده از این جاده کوهسـتانی و سخت 
گذر 29 کیلومتری واقعیتی اسـت که در نتیجه آن 
وقتی پـای صحبـت اهالـی می نشـینیم حـرف ها 
دارند از مشکالت؛ از شـب هایی می گویند که بیمار 
بدحال دارنـد یا در حوادثی مثل سـیل نمـی توانند 
خود را زمان الزم به شـهر یا مراکـز درمانی مجهزتر 
برسـانند. گرچـه بخشـی از عملیـات باقـی مانـده 
راهسـازی نیز طی چندماه اخیر تکانی خورده است 
و برخی متولیان می گویند امیدوارند کـه این پروژه 
سـال آینده به نتیجه برسـد اما وقتـی درباره معطل 
ماندن آن در سـال های گذشـته می پرسیم، پاسخ 
ها تکراری اسـت و به کمبود بودجه و برخی شرایط 
دیگر مثل کوهستانی بودن منطقه بسنده می شود. 
نخسـتین تصویری کـه در سـفر به برخـی مناطق 
جنوب اسـتان کرمان توجه را جلـب می کند،چهره 
فقـر و محرومیـت اسـت کـه عمومـا در بخـش 
راهسـازی، مسـکن، ارتباطـات و زیرسـاخت هـای 
حیاتـی دیگر ایـن مناطـق نمود مـی یابد؛ عـده ای 
از مردم این منطقه حتـی از ابتدایی تریـن نیازهای 
زندگی مثل آب و جاده مناسـب نیـز محرومند. فقر 
در زیرسـاخت هـا بـا مشـکالت معیشـتی ارتبـاط 
معنـاداری دارد؛ براسـاس گـزارش برخـی منابـع 
حضـور پررنـگ نهادهـای حمایتـی با پوشـش 50 
درصدی جمعیت در بعضی مناطـق جنوب کرمان، 
خود گویای عمـق واقعیت فقر و محرومیـت در این 
مناطق اسـت. ایـن درحالـی اسـت که متولیـان در 
بخـش هـای مختلـف دولتـی و خصوصـی و حتی 
معین هـای اقتصـادی و معادن بـزرگ بارهـا اعالم 
کرده اند با هدف محرومیت زدایی از جنوب اسـتان 
کرمـان طی سـال هـای اخیر توجهـی ویژه بـه این 
مناطق داشـته اند اما همچنان مشـکالت در بخش 
های مختلـف پابرجاسـت و در مواقعی مثل سـیل 
دی ماه امسـال در این مناطق، این مشکالت بیشتر 
عمق و شکل و شـمایل آن را نشـان دادند. دهستان 
مارز بخش چاه دادخدا در شهرسـتان قلعه گنج که 
در 420 کیلومتری جنوب مرکز اسـتان کرمان واقع 
شـده یکی از آن مناطق سـخت گذر و کوهسـتانی 
اسـت که از سـال هـای گذشـته اهالـی بـرای تردد 

با مشـکالتی مواجه بـوده انـد؛ این مشـکل در زمان 
های بـروز سـیالب یـا وقـوع برخـی دیگر شـرایط 
حادتـر مـی شـد. مسـئوالن متولـی، ویژگی هـای 
سـخت گذر بـودن مسـیر کوهسـتانی منتهـی بـه 
دهسـتان مـارز، عملیـات ترانشـه برداری در دل 
کـوه، ضرورت احـداث پـل و کافی نبـودن اعتبارات 
راهسـازی در اجـرای پـروژه هـای راهسـازی برای 
ایـن منطقـه را از جمله مشـکالت و دالیـل کندی 
پـروژه هـای در حـال احـداث در ایـن محـور بر می 
شـمارند اما از طرف دیگر با همه این مسـائل، پروژه 
احداث راه با محاسـبات فنی، تایید و عملیاتی شده 
و انتظار می رفت با توجـه به تعداد خانوار سـاکن در 
آن منطقه تخصیص اعتبـار نیز از منابـع مختلف با 
همت بیشـتر و بهتری انجام شـود.  مجیـد احمدی 
بخشـدار بخش چـاه دادخدا قلعـه گنـج در معرفی 
این منطقـه اینچنین مـی گوید: دهسـتان مـارز با 
جمعیت بیش از 500 خانوار و متشکل از 12 پارچه 
آبـادی شـامل روسـتاهایی از جملـه درکالت، راین 
قلعه، سـیگ، در دریچه، نمـگاز، کالهـون، بردیال و 
ناهوگان اسـت که شـغل اغلب اهالـی را دامـداری، 
حصیربافی و کشـاورزی تشـکیل می دهـد و عمده 
محصـول کشـاورزی ایـن دهسـتان نیـز خرمـا و 

سـیر است.
تعلل در اجرای پروژه

عضو شـورای دهسـتان مارز گفت: یکی از اساسـی 
تریـن و مهـم تریـن مسـائل و دغدغـه هـای اهالی 
دهسـتان مـارز نداشـتن راه ارتباطـی مناسـب و 
آسفالت اسـت. هاشـم شهدوسـت ادامه داد: وجود 
بخشی از این راه که سـنگالخی و پرپیچ و خم است 
موجب شـده اهالـی در تـردد بـه مرکز شهرسـتان 
بویژه در شـب هنـگام با مشـکالتی مواجه باشـند و 
هنگام بارندگی به دلیل نداشـتن پل و آبنما مسـیر 
ارتباطی روسـتا برای چندین سـاعت مسـدود می 
شـود. او افـزود: راه دسترسـی مناسـبی نداریـم و 
بارها نیـز از مسـئوالن قلعه گنـج و مسـئوالن بنیاد 
مسـتضعفان به عنوان معیـن اقتصـادی قلعه گنج 
درخواسـت کرده ایم که این مسـاله و مشکل را حل 
کنند اما برخی پیمانکاران در اجـرای تعهدات خود 
بـرای اجرای اصولـی و بـه موقع عملیات راهسـازی 
تعلل و کـم کاری می کنند کـه نیاز اسـت متولیان 
نظـارت و کنتـرل الزم بـر اجـرای دقیـق و بموقـع 
تعهـدات پیمانکاران داشـته باشـند و حسـاس تر و 
بیشـتر ورود کنند تـا مردم سـال ها معطـل اجرای 

یک پـروژه نباشـند.
جزییات و مختصات پروژه

رییـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
شهرسـتان قلعـه گنـج در این خصـوص گفـت: راه 
روسـتایی دهسـتان مارز به طول 29 کیلومتر است 
که 14 کیلومتـر آن قبال اجرا و آسـفالت شـده بود و 

15 کیلومتر باقیمانده مراحل اجرایی را می گذراند.
محمـد هـادی بهبـودی افزود:هفـت کیلومتـر از 
ایـن 15 کیلومتـر باقی مانـده زیرسـازی شـده که 
چهار کیلومتر آن طـی تفاهم نامه ای بیـن اداره کل 
راهداری جنوب اسـتان، استانداری کرمان و شرکت 
صنایـع مس سرچشـمه کرمـان از محـل اعتبارات 
مس سرچشـمه و با اعتبار سـه میلیارد تومان انجام 
شـد و مابقی نیـز در حـال انجـام اسـت کـه در این 
مسـیر به دلیـل مسـیر کوهسـتانی و سـنگالخی 
بایـد پـل احـداث و عملیـات ترانشـه بـرداری نیـز 
انجـام شـود. او تصریـح کـرد: مبلـغ یک میلیـارد و 
200 میلیـون تومان بـرای اجرای عملیات ترانشـه 
برداری جاده دهسـتان مارز اختصاص یافته اسـت، 
همچنین عملیات زیرسـازی نیز با اعتبار 9 میلیارد 
تومـان از محـل اعتبـارات اسـتانی تامین شـده که 
6 میلیـارد تومـان آن توسـط اداره کل راهـداری 
جنوب اسـتان تامین و سـه میلیـارد تومـان آن نیز 
با مشـارکت بنیاد مسـتضعفان تامین خواهد شـد.

بهبـودی بـا بیـان اینکـه آسـفالت ایـن طـرح 14 
میلیـارد تومـان اعتبـار الزم دارد کـه مناقصـه آن 
انجـام و پیمانـکار اجرای آسـفالت مشـخص شـده 
است اظهارداشت: کار شـروع آسفالت از اردیبهشت 
سـال آینـده آغـاز خواهد شـد که بـا ایـن عملیات 
پیش بینـی می شـود تکمیـل آسـفالت مـارز طی 
سـه ماهه نخسـت سـال 1401 به اتمام برسـد و از 
تیرماه سـال آینده نیز کل مسـیر و جـاده منتهی به 

دهسـتان مـارز قلعه گنج آسـفالت شـود.
رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
شهرسـتان قلعه گنج همچنین در تشـریح اقدامات 
برای حـل دیگر مشـکالت، از تعمیر و بهسـازی پل 
محـور ارتباطی قلعه گنـج به کهنـوج در روسـتای 
تاریکمـاه تـا قبـل از عیـد نـوروز خبـر داد و گفـت: 
عملیات بهسـازی 2 دهنه پـل در محور جـاده قلعه 
گنج به شهرسـتان کهنوج بـا اعتبار یک میلیـارد و 
200 میلیـون تومان طـی 2 هفتـه آینده بـه اتمام 
می رسـد. او افزود: در محـور مواصالتی قلعه گنج به 
بخـش چاه دادخدا و رمشـک پل محدوده روسـتای 

چاه زنگی ترمیم و تعمیر و پل روسـتای شـمس آباد 
نیز بـه زودی ترمیم خواهد شـد. بهبـودی ادامه داد: 
عملیـات تعمیرات چهـار دهنه پـل در روسـتاهای 
چـاه زنگـی و شـمس آبـاد در محـور قلعه گنـج به 
چـاه دادخدا بـا اجرای عملیات بهسـازی، احـداث و 
ترمیم رادیه، برید و دسـتک با اعتبـار ۷00 میلیون 
تومان اجرا می شـود. او افـزود: آگهی مناقصه ترمیم 
و بهسـازی پل در تمامی محورهای مواصالتی قلعه 
گنج نیز از جمله بهسـازی آبنماهای جاده رمشـک 
و احـداث و ترمیم دسـتک و رادیـه با اعتبـاری بالغ 
بـر 15 میلیارد تومـان طی 2 هفتـه آینـده آغاز می 
شـود. رییـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جاده 
ای شهرسـتان قلعه گنـج در ادامه می گویـد: بارش 
باران دی مـاه و وقوع سـیالب و طغیـان رودخانه ها 
۷00 میلیـارد ریال به راه هـای مواصالتی قلعه گنج 

خسـارت وارد کرده اسـت.
توضیح مدیر پروژه استانی درباره راه مارز

همچنیـن محسـن پاکدیـن پاریـزی مدیر پـروژه 
استانی و قراردادهای شرکت ارفع سـازان کرمان در 
خصوص پروژه آسـفالت جاده دهسـتان مارز گفت: 
میزان اعتبـار تعهد شـده که از سـوی این شـرکت 
وابسـته به صنایع مس بـرای اجرای آسـفالت جاده 
روسـتایی دورافتـاده و محـروم دهسـتان مارز سـه 
میلیـارد و 400 میلیـون تومان بـوده اسـت. او ادامه 
داد: تاکنون اعتبار سـه میلیـارد تومان بـرای اجرای 
آسـفالت به طول چهار کیلومتر پرداخت کـرده ایم. 
پاکدین پاریزی عنـوان کرد: مشـکل اصلی تکمیل 
پروژه اعتبار اسـت که بـا تامیـن آن اجرای پـروژه با 
سرعت بیشـتری پیگیری می شـود. گرچه نیمی از 
مسیر 29 کیلومتری دهستان مارز شهرستان قلعه 
گنج عملیاتی شـده و مابقی پروژه قرار است مراحل 
اجرایـی بگذراند اما بـا توجه بـه محرومیت منطقه، 
ضرورت تخصیص اعتبارات دولتـی و غیردولتی در 
فرصت مناسـب ایجاب مـی کند ایـن پـروژه زودتر 
به سرانجام برسـد و در صورت تکمیل بتواند گرهی 
از مشـکالت عدیده مـردم محروم شهرسـتان قلعه 

گنج بگشـاید.

استاندار کرمان خواستار تدوین سند فرصت های 
سرمایه گذاری کرمان تا خرداد ماه سال آینده شد.

علی زینی وند در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اســتان کرمان عنوان کرد: مرکز خدمات سرمایه 
گذاری استان دچار وقفه ای شــد و خالء آن کاماًل 
مشهود است. او گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری 
فارغ از اینکه باید مکان مستقل داشته باشد، به نوعی 
پیشران حوزه سرمایه گذاری است که باید طی برنامه 

مدون با حضور اعضا برگزار گردد.
اســتاندار کرمان با بیان اینکــه فعالیت های اتاق 
بازرگانی و مرکز خدمات ســرمایه گذاری در حوزه 
فرصت های سرمایه گذاری باید هم افزا شوند تاکید 
کرد: فرصت های سرمایه گذاری باید انعطاف داشته 

باشند و از سوی دستگاه ها به روز شوند.
او ابراز داشت: بهترین مرجع برای اعالم فرصت های 
سرمایه گذاری، دستگاه ها هستند تا به تناسب بازار 
آینده نگری و پژوهشی که دارند، لیست این فرصت ها 

را تکمیل کنند.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید تا پایان خرداد 
ماه 1401، جمع بندی اولیه برای تدوین فرصت های 
ســرمایه گذاری اســتان صورت گیرد، افزود: ما به 
دنبال این هستیم که فرصت های سرمایه گذاری را 
شناسایی کنیم و در سایت های داخلی و خارجی، 
سرمایه گذار جذب کنیم و حتی مجوزهای بی نام هم 

صادر و ارائه دهیم.
زینی وند اظهار داشت: فراهم کردن فرصت سرمایه 
گذاری با کار تســهیل در صــدور مجوزها و فصای 
کسب و کار متفاوت است، و در این راستا ستاد اقتصاد 
مقاومتی در پایش پروژه ها تمرکز دارد و مرکز خدمات 
سرمایه گذاری در پروژه های ســرمایه گذاری کار 

می کند.
او میزان تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی در یازده 
ماهه امسال را در اشتغال و سرمایه گذاری قابل قبول 
دانست و از پیگیری های سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی، معاونت اقتصادی و دستگاه ها در جلسات و 
کارگروه های اقتصاد مقاومتی تقدیر و ابراز امیدواری 

کرد: در سال آینده با برنامه های مسنجم و مدون بتواند 
تأثیر خود را بر تسهیل فضای کسب و کار و توسعه و 
پیشرفت در استان و ایفای نقش در توسعه متوازن 

استان بگذارد.
استاندار کرمان با اشاره به طرح اساسنامه پیشنهادی 
شورای برنامه ریزی مسئولیت های اجتماعی شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی استان کرمان توسط معاونت 
اقتصادی اســتانداری گفت: هدف ما این است که 
سازمانی قانونی شــکل گیرد تا کمک های متفرقه 
بنگاه های اقتصادی در قالب مسئولیت های اجتماعی 
در حســابی متمرکز قرار گیرد و در کنار اعتبارات 
استان، ذیل شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
برای مباحث زیرساخت، فرهنگی، اجتماعی و غیره 

و متوازن به کار گرفته شود.
او افزود: توزیع این اعتبارات با شورای برنامه ریزی 
استان باشــد، البته مقاومت شــدید هم در شکل 
گیری این موضوع وجود دارد، امــا نباید آن را رها 
کرد و مطمئناً شکل گرفتن آن کار بزرگ و تاریخی 

خواهد بود.  جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان نیز در این جلسه گفت:بر اساس 
گزارش دستگاه ها، 18 هزار و 600 میلیارد تومان 
تاکنون برای پروژه های اقتصاد مقاومتی اســتان 
سرمایه گذاری شده که 56 درصد سرمایه گذاری در 
سال را محقق کرده است.  او گفت: میزان اشتغال 
هدف گذاری شده پروژه های اقتصاد مقاومتی در 
سال جاری 14 هزار و ۷08 نفر است.  رودری با اشاره 
به پروژه های تفاهم نامه صمت بیان کرد: از مجموع 
10 پروژه، سه مورد در مرحله طراحی و انجام است و 
مابقی وارد فاز اجرا شدند و تا حدودی به هدفگذاری 

نزدیک هستند.
صادق سلطانی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان 
نیز با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان 
براساس قابلیت ها و ظرفیت های منطقه ای گفت: در 
ســال جاری 239 عنوان سرمایه گذاری توسط 11 
دستگاه اجرایی استان ارائه شده است که این طرح ها 

مطالعات به روز شده ای ندارند.

راه »مارز«نشینان کرمان پس از ۱۱ سال همچنان بی سرانجام

استاندار کرمان:

سند فرصت های سرمایه گذاری کرمان تدوین شود

گزارش
ادیب حیدری/ایرنا

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد
اجرای سریع طرح پایش تصویری 

آنالین اراضی در کرمان
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان با تاکید بر این که پایش تصویری 
آنالین اراضی باید هر چه سریع تر در استان کرمان اجرایی شود، گفت: »این 
سامانه کارکرد پیشگیرانه ی فوق العاده ای دارد و در این رابطه دستگاه های 
متولی باید پیگیری های جدی داشته باشــند«.یداهلل موحد افزود:»در 
حوزه ی مدیریت منابع از جمله اراضی،آب و هوا در کشور دچار خالءهای 
اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبه رو هستیم، ناشی 
از ســوء مدیریت ها در این حوزه ها بوده است«.و همچنین با بیان این که 
امروز به صورت جدی در سطح کشور و استان کرمان، قلع و قمع اراضی 
تصرفی توسط دستگاه های دولتی و حکومتی را شاهد هستیم، خاطرنشان 
کرد:»دستگاه ها باید گزارش دهند چه میزان از حرایم راه ها، رودخانه ها 
و تجهیزات زیرساختی مورد تصرف قرار گرفته است تا طی سال آینده 
برای رفع تصرفات در این حوزه ها برنامه ریزی و اقدام شود«.او در شورای 
حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بیان کرد:»حل و فصل اختالفات 
بین دستگاه های دولتی،اجرای طرح های هادی روستایی، رفع اختالفات 
بین دولت و مردم در حوزه ی اراضی و اجرای قانون جامع حدنگار از جمله 
اولویت های سال آینده به شمار می رود،زیرا در حوزه ی اراضی خالءهای 
موجود اجازه می دهد افراد سودجو و فرصت طلب به اراضی دولت تعرض 
کنند«.موحد با بیان این که سه عنصر مهم آب، خاک و هوا از مواهب الهی 
و نعمت های خدادادی در اختیار بشر هستند و بهره برداری از این مواهب 
الهی باید مناسب و مدیریت شده صورت گیرد، ادامه داد: »در صورت عدم 
مدیریت صحیح در این حوزه باید انتظار خسارت های غیر قابل جبران را 
داشت«.او با اشاره به این که حاکمیت و مردم باید از خاکی که در اختیار آن ها 
قرار دارد به صورت مناسب، به جا و با کیفیت باال بهره برداری کنند، اظهار 
کرد: »اگر نتوانیم حفاظت و بهره برداری از این منابع طبیعی و خدادادی را 
به شکلی درست دنبال کنیم، این سرمایه ها را از دست داده و خسارت های 
زیادی را شاهد خواهیم بود«.موحد با تاکید بر این که با از بین رفتن منابع 
طبیعی شاهد سیل های خسارت آفرین خواهیم بود، افزود: »اگر از مراتع نیز 
به خوبی مراقبت نکنیم، شاهد ریزگردها و هوای آلوده خواهیم بود و تنفس 
همه ی افراد در جامعه با مشکل روبه رو می شود«. رئیس کل دادگستری 
استان کرمان یادآور شد: »به عنوان نمونه هزاران هکتار اراضی دولتی که 
بعد از پیروزی انقالب در استان کرمان به تصرف افراد درآمده و مجوز حفر 
چاه نیز آب هم به آن ها داده شده است و بر این اساس؛ آب شیرین استان به 
درختانی تبدیل شده که در حال تولید محصوالت زراعی هستند و امروز 
برای تعیین تکلیف این اراضی باید قلع اشجار و قلع بنا کرده و این اراضی را به 
دولت برگردانیم و در این حال به جای آن که این اراضی به سرمایه عمومی 

برگردند، تبدیل به چالش می شوند«.

طرح پویش نوروزی همراهان سفر ایمن 
همزمان با 23 استان در نوروز 1401 در 
کیلومتر 9 محور بردسیر به کرمان برگزار 

می شود.  
احسان عراقی زاده، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان گفت: هدف از اجرای این طرح را فرهنگ سازی 
و ارتقاء ایمنی و کاهش سوانح رانندگی با تشویق رانندگان 
به توقف در حین سفر و رفع خستگی، ارتقاء دانش عمومی 
جامعه در مورد ایمنی و فرهنگ درست رانندگی، بکارگیری 
هنر درخدمت ایمنی برای ایجاد جاذبه های جاده ای و ترغیب 

مسافران به توقف در طول مسیر دانست.
عراقی زاده به دیگر اهداف طرح پویش نوروزی همراهان سفر 
ایمن اشاره کردو گفت: کمک به آشنایی مسافران نوروزی 
با تمدن، فرهنگ و هنر ایران وکمک به احیای نمایش های 
ایرانی به ویژه نمایش های سنتی و بومی استان مقصد و نهایتا 
کمک به احیای موسیقی ایرانی و موسیقی های بومی و مقامی 

استان مقصد از اهداف طرح به شمار می روند.
به گفته عراقی زاده در این طرح همراهان سفر ایمن در پویش 
سفر های نوروزی در مجتمع خدماتی- رفاهی و بین راهی  از 
25 اسفندماه 1400 آغاز و تا 15 فروردین 1401 ادامه خواهد 
داشت. اومی گوید: هدف از برگزاری این طرح، ارتقاء ایمنی 
سفر های برون شهری نوروزی و کاهش سوانح رانندگی است و 
مسافران نوروزی )رانندگان و اعضای خانواده هایشان به ویژه 
مادران و کودکان و نوجوانان( و رانندگان خودرو های سنگین 

و حمل و نقل عمومی از مخاطبین طرح پویش هستند.
عراقی زاده گفت: در این پویش، ویژگی های فرهنگی و بومی 
وهمچنین ظرفیت های استانی برنامه های متنوع و مفرحی 
از قبیل اجرای سفره هفت سین متناسب با صنایع دستی 
وشاخصه های گردشگری استان و منطقه، اجرای نمایش های 
آئینی و سنتی و بومی و ملی، اجرای نمایش های ایمنی ویژه 
کودکان با کمک گروه حرفه ای، برگزاری مسابقه عکس 
سلفی، نمایش کلیپ های ایمنی و فیلم جاذبه های شهر های 
ادامه مسیر در تلویزیون بزرگ و پرده نمایش با پذیرایی از 
مسافران از برنامه ها و خدمات ایستگاه های منتخب پویش 

همراهان سفر ایمن است.

ُسها خدیش- فاز نخست بزرگترین بوستان جنگلی 
شرق استان کرمان به نام بوستان شهید حاج قاسم 

سلیمانی در شهرستان بم بهره برداری شد.
این بوستان در ورودی شهر بم قرار دارد؛ بوستانی که مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در مراسم افتتاح آن حاضر شد 
و مساحت آن را 43 هکتار برشمرد. مهدی رجبی زاده در حاشیه 
مراسم افتتاح این بوستان توضیح داد: این مجموعه در قالب ماده 3 
قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع به شهرداری بم احاله )تحویل( شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اظهارداشت:در 
آینده نزدیک نیز احاله 26 هکتار دیگر )نهالستان منابع طبیعی(  که 

در مجاورت این بوستان قرار داد امضا خواهد شد.
بم صاحب بوستان 69 هکتاری می شود  او گفت: شهرستان بم 
بزودی صاحب یک بوستان جنگلی به مساحت 69 هکتار خواهد شد. 
رجبی زاده ادامه داد: در استان کرمان این مساحت برای یک بوستان 

جنگلی کم نظیر است.
مالکیت بوستان در اختیار منابع طبیعی است

او با بیان اینکه سند احاله مدیریت این بوستان به شهرداری داده شد 
اظهارداشت: فرآیند احاله به این شکل است که مالکیت در اختیار اداره 
منابع طبیعی باشد اما طرح یک بوستان در این قسمت به مرحله بهره 
برداری برسد. مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان تاکیدکرد: با توجه 
به موقعیت این بوستان اینکه در ورودی شهر بم قرار دارد نقش ارزنده 
ای در بحث گردشگری می تواند ایفا کند  او توضیح داد: امروز با الحاق 
این مجموعه به شهرداری، دینی که به مردم بم داشتیم ادا خواهد شد 
و این سرمایه که متعلق به مردم این منطقه بود به آنان تحویل داده 
شد. رجبی زاده تصریح کرد: برای راه اندازی این بوستان مردم نیز 

باید همکاری و آن را به یک مکان گردشگری فرهنگی تبدیل کنند.
شهردار بم نیز درباره بوستان جنگلی شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت: مبلغ 2 میلیارد تومان توسط شورای اسالمی و شهرداری بم 

برای فاز اول این پروژه در نظر گرفته شده است.
علیرضا ریاضی بیان کرد: فاز اول  شامل تکمیل درختکاری، روشنایی، 

ایجاد سرویس بهداشتی و نگهبانی این بوستان جنگلی است.
به گفته او با توجه به اینکه شرق استان کرمان بیش از 543 شهید 
تقدیم نظام جمهوری اسالمی ایران کرده است فاز اول این مجموعه 

تحت عنوان شهدای شرق استان کرمان نامگذاری شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قلعه 
گنج از جمله شهرستان هایی که در دیماه 
امسال درگیر 2 نوبت سیل شدید در جنوب 
کرمان بود اعالم کرد کــه عملیات اجرایی 
2 طرح کنترل سیالب و آبخیزداری با 35 

میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
موسی امیری زمان شروع این طرح ها را طی 
روز گذشته همزمان با هفته منابع طبیعی 
اعالم و اظهارامیــدواری کرد که اجرای این 

طرح ها در کنترل سیالب و کاهش خسارت های ناشی از سیل بسیار موثر است.
محل اجرای این 2 طرح در باالدست روســتاهای پایابی و چاه دراز از توابع بخش مرکزی 

شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان قرار گرفته است.
رییس اداره منابع طبیعی قلعه گنج توضیح داد: اعتبار مربوط به اجرای این پروژه ها از محل 

اعتبارات ملی تامین شده است.
او پیش بینی کرد که این طرح های آبخیزداری تا 6 ماه آینده به بهره برداری برسند.

امیری گفت: کنترل ســیالب و روان آب، کاهش فرسایش خاک و افزایش سطح آب های 
زیرزمینی از جمله آثار اجرای این طرح ها خواهد بود.

شهرستان محروم قلعه گنج در 420 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان از جمله مناطقی 
بود که در سیل های اخیر استان کرمان دچار خسارت سنگین در بخش زیرساخت ها، منازل 

شهروندان و نیز بخش کشاورزی و دامداری شدند.
در سفرهای متعدد مسئوالن عالی رتبه کشوری از جمله وزیر کشور و معاون اول رییس جمهور 
به این مناطق بر ضرورت انجام عملیات کنترل سیالب و نیز تکمیل سیل بندها تاکید شده بود.

مدیران جهاد کشــاورزی درحالی اعالم می کنند 
که برای کاشت 6 هزار هکتار پیاز در جنوب استان 
کرمان طی سال زراعی پیش رو هدف گذاری شده 
که امسال شــاهد دورریز پیاز کشــاورزان و زیان 

برخی از آنان بودیم.
جنوب اســتان کرمان از جمله قطــب های مهم 
کشاورزی و باغی در کشور به شــمار می رود که 
بخش قابل توجــه نیاز در داخــل و نیز صادرات 
کشــور را تامین می کند اما پخش کلیپ هایی از 
دور ریختن و فاسد شــدن برخی محصوالت مثل 
پیاز یا سیب زمینی و درددل های کشاورزان طی 

ماه های اخیر در این منطقه خبرساز شده بود.
مدیــر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب 
کرمان در پاسخ به چرایی زیان کشاورزان و اضافه 
تولیــد بتوضیح داد: ســال قبل نیــز هدفگذاری 
کاشت پیاز همین میزان بود اما برخی کشاورزان 
خودشــان اضافه بر هدفگــذاری و برنامه اعالمی 
جهاد کشــاورزی تا میزان 16 هزار هکتار کاشته 

بودند.
جهاد کشــاورزی تاکیــد دارد که بهــره برداران 
کشــاورزی برخالف برنامه اعالمی و هدفگذاری 

این سازمان اقدامی نکنند.
فرامرز رســتگاری مدیــر زراعت ســازمان جهاد 

کشــاورزی جنوب کرمان در توضیح بیشــتر این 
موضوع گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شــده 
در سال زراعی پیش رو سه هزار و 200 هکتار در 
طرح اســتمرار و 2 هزار و 800 هکتار در کشــت 

بهاره کاشت می شود.
او مجموع تولید طرح استمرار و کشت بهاره را در 
هفت شهرســتان جنوبی استان کرمان طبق پیش 
بینی کارشناســان جهاد کشاورزی 348 هزار تن 

اعالم کرد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی جنوب کرمان کشت 
این میزان پیــاز را با هدف تامیــن امنیت غذایی 
و نیل به خودکفایــی، پایداری تولیــد مبتنی بر 
افزایش بهره وری و تولید بازار محور در راســتای 
سیاســت ها و برنامه های محــوری وزارت جهاد 

کشاورزی برشمرد.
او تصریح کرد: ســال گذشــته نیز بــرای جنوب 
کرمان 6 هــزار هکتار پیاز گــذاری هدف گذاری 
شده بود اما کشاورزان 16 هزار هکتار پیاز کاری 
کردند که بیش از برنامه ریزی اعالمی انجام شد.

رســتگاری اظهار داشت:کشــاورزان با توجه به 
وضعیــت و هدفگــذاری کاشــت، تولیــد و بازار 
محصول پیاز و بــا تمرکز بر وضعیت ســال قبل، 
بر رعایت الگوی کشــت مطابق برنامه کشوری و 

اعالم سازمان جهاد کشاورزی عمل کنند تا شاهد 
بروز برخی مشکالت و نیز نوسان قیمت نباشیم.

او با اشــاره به برنامه ریزی برای ســاماندهی بازار 
پیــاز گفت:وزارت جهاد و کشــاورزی براســاس 
نیــاز بازار داخــل و صادرات،هدفگذاری کشــت 
محصــوالت کشــاورزی را در تمام کشــور انجام 
می دهــد و ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
اســتان کرمان نیز بر اســاس همین برنامه ریزی 
هدفگذاری محصوالت کشاورزی را به کشاورزان 
اعــالم و اطالع رســانی مــی کنــد تا این قشــر 

زحمتکش دچار خسارت نشوند

2 طرح کنترل سیالب با 3۵ میلیارد ریال 
اعتبار در قلعه گنج کرمان اجرایی شد

هدفگذاری کاشت ۶ هزار هکتار پیاز در جنوب کرمان

اجرای طرح پویش نوروزی 
همراهان سفر ایمن

فاز اول بزرگترین بوستان 
جنگلی شرق کرمان افتتاح شد
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خبرخبر

طبق دستور ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
تمام مســافران باید دو دوز واکسن کرونا 
را دریافت کرده باشند و پذیرش مسافران 
با 80 درصد ظرفیت اتوبوس خواهد بود. 
اگر مسافری شاهد تخلفی بود و راننده ای 
بیش از 80 درصد ظرفیت اتوبوس مسافر 
پذیرش کرده بود، بالفاصله باید مورد را 
به سامانه 141 یا پلیس راه گزارش بدهد.

داریوش باقرجوان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با اشاره به رعایت پروتکل 
های بهداشتی در سفرهای نوروزی 1401 
اظهار داشت: از مسافران تقاضا داریم که 
برای ســوار به اتوبوس و سواری کرایه از 
پایانه های رســمی بلیت تهیه کنند و از  
سوار شــدن بدون بلیت در میانه راه یا از 

طریق جار زن یا دالل بپرهیزنند.
وی ادامه داد: طبق دســتور ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا تمام مسافران باید دو دوز 
واکســن کرونا را دریافت کرده باشند و 
پذیرش مســافران با 80 درصد ظرفیت 
اتوبوس خواهد بود. اگر مســافری شاهد 
تخلفی بود و راننده ای بیش از 80 درصد 
ظرفیت اتوبوس مسافر پذیرش کرده بود، 
بالفاصله باید مورد را به ســامانه 141 یا 

پلیس راه گزارش بدهد.
مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان 
راهداری درباره نرخ بلیت اتوبوس، مینی 
بوس و کرایه سواری اظهار داشت: برای 
ناوگان زمینــی و جاده ای هیچ تصمیمی 
برای افزایــش بهای بلیــت نگرفته ایم و 
همانطور معاون رییس جمهوری و وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کردند، قیمت بلیت 
برای ایــام نوروز هیچ افزایشــی نخواهد 

داشت.
باقرجوان با اشــاره به بررســی و ارزیابی 
سالمت مسافران گفت : ســالمت تمام 
متقاضیــان بلیت اتوبــوس و ... از طریق 
سایت ایران من مورد بررســی قرار می 
گیــرد و اگر افــراد در کمتــر از 14 روز 
مبتــالی کرونا بوده باشــند، نمی توانند 

بلیت خریداری کنند.

بحـث تعدیـل نیـرو بعـد از افزایـش 
دسـتمزد بـاال گرفـت

ارائه بسته های حمایتی 
به واحدهای کوچک

به گفته عضو کارفرمایی شورای عالی کار 
، دولت در حال تالش است که بسته های 
حمایتی برای کارگاه های کوچک در نظر 
گرفته شود تا تعدیل نیرو به علت افزایش 

حداقل دستمزد رخ ندهد.
اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شــورای 
عالی کار در گفتگو با مهر اظهار داشــت: 
بحث حداقل دستمزد پس از بحث های 
فراوان به گونه ای تصویب شد که مقداری 
شرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران 

را بهبود دهد.
وی در پاســخ به اینکه آیــا افزایش 5۷ 
درصــدی حداقل دســتمزدها منجر به 
تعدیل نیرو می شود یا خیر، گفت: طبیعتاً 
واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشــکل 
جــدی نخواهند خورد ولــی واحدهای 
خــرد و کوچک بــه مقداری مشــکل 
خواهند خــورد. مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی موجب شدند که ما این افزایش 
دستمزدها را داشــته باشیم ولی فعاالن 
اقتصادی قطعاً با تالششــان جلوی این 
موضــوع را خواهند گرفــت و دولت هم 

کمک خواهد کرد.
این عضو شــورای عالــی کار ادامه داد: 
دولت در حال تالش است که بسته های 
حمایتــی برای کارگاه هــای کوچک در 
نظر گرفته شود که پس از تصویب ابالغ 
خواهد شــد. امیدواریم با این تمهیداتی 
که بــرای ایــن واحدها در نظــر گرفته 
می شــود این موضوع حل شود و صنایع 
کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند.

آهنی هــا تأکیــد کــرد: البتــه یکی از 
مشکالتی که مطرح اســت این است که 
ســقف مالیاتی که در نظر گرفته شــده 
خیلی پایین تر از خط فقر است و از دولت 
می خواهیم که نسبت به این رقم تجدید 
نظر کنند. در حــال حاضر پنج میلیون و 
ششصد هزار تومان در نظر گرفته شده، 
یعنی کسی که پایین ترین حقوق به عالوه 
مقداری حق اوالد می گیرد باید مالیات 
دهد که درست نیســت. اگر بناست که 
خط معیشــت را 8 میلیون و نهصد هزار 
تومان در نظر بگیریم، سقف مالیاتی هم 

باید همین مدنظر قرار گیرد.

مدیرعامل انبوه ساز بورسی نحوه استفاده از 
ظرفیت ابزار اوراق سلف برای خرید متری 
مسکن را اعالم کرد. به گفته امامی هفته گذشته 
در جلسه کمیته فقهی بازار سرمایه با عرضه 
اوراق سلف موافق شد. یاسر امامی در نشست 
خبری تشریح فعالیت های شرکت انبوه سازی 
بورسی وابسته به بانک مسکن، گفت: استفاده از 
ابزارهای بازار سرمایه مانند اوراق صکوک و اوراق 
سلف را در دستور کار داریم که برای جمع آوری 
سرمایه های خرد مردم استفاده می شود و مردم 
می توانند از منافع بازار سرمایه برای پول های 

خرد خود منتفع شوند.
امامی افزود: هفته گذشته در جلسه کمیته 
فقهی بازار سرمایه با عرضه اوراق سلف موافق 
شد. امیدواریم شرایط بازار سرمایه به گونه ای 
رقم بخورد که این ابزار سریع تر در اختیار مردم 
قرار گیرد چون در حال حاضر بسیاری از مردم 
توان خرید خانه های 1 تا 2 میلیارد تومانی را هم 
ندارند و از سوی دیگر به پیش فروش کنندگان 

هم نمی توانند اعتماد کنند.
او در نشست خبری تشریح فعالیت های شرکت 
انبوه سازی بورسی وابسته به بانک مسکن با 
بیان اینکه این شرکت ساخت 12 هزار واحد 
مسکونی را ذیل طرح نهضت ملی مسکن در 
دست ساخت دارد گفت: هزینه تمام شده ساخت 
و ساز واحدهایی که مانند طرح اقدام ملی مسکن 
و یا نهضت ملی مسکن با دولت قرارداد داریم 
معادل همان قیمتی که دولت به ما اعالم کرده 

تکمیل و به مردم واگذار خواهد شد.
وی افزود: نصبیات شامل کابینت، کمد و پکیج 
در این واحدها نیست و شیرآالت هم محدود 

کار گذاشته می شود. همچنین با توجه به اینکه 
برخی مصالح مانند کاشی و سرامیک، طیف 
کیفیتی گسترده ای دارد ما کاالهایی که در 

رده کیفیتی متوسط هستند استفاده می کنیم.
مدیرعامل انبوه ساز وابسته به بانک مسکن 
بخش دیگری از فعالیت های این شرکت را تولید 
واحدهای مسکونی مخصوص اقشار میان درآمد 
عنوان و اظهار کرد: کسانی که توانایی خرید 
کاالهای تا دو میلیارد تومان را دارند می توانند از 

طرح های ساخت و ساز ما استفاده کنند.
وی یادآور شد: همچنین بخش دیگری از 
پروژه های طرح اقدام ملی مسکن را به صورت 
مشارکتی در دست ساخت داریم که شامل 
پروژه هزار و 200 واحدی اندیشه، 600 واحدی 
شهرکرد، 600 واحدی شیراز و ۷00 واحدی 
اراک است که بخشی از هزینه ها از سوی 
خریداری تأمین می شود. به گفته امامی دو فاز از 
پروژه شهر جدید اندیشه آماده بهره برداری است. 
با این حال ملزم نیستیم که قیمت واحدهای 

مشارکتی را به نرخ مورد نظر دولت عرضه کنیم. 
وی در خصوص ورود شرکت های چینی و 
ترکیه ای به نهضت ملی مسکن تصریح کرد: 
ورود سازندگان چینی و ترکیه ای یک فرصت 
برای صنعت ساختمان است. مثاًل ما در دوره 
مسکن مهر با کمک یک شرکت ترکیه ای برای 
احداث پروژه 800 واحدی در اراک از تکنولوژی 
مدرن استفاده کردیم که سبب شد این پروژه 
صرف 18 ماه احداث شود. این فعال صنعت 
ساختمان، تهاتر نفت با تکنولوژی های نوین 
ساختمان را اقدام مناسبی دانست و یادآور شد: 
بر اساس مطالعات ما در حال حاضر ۷30 هزار 
واحد مسکونی شهری کمبود داریم که به این 
نرخ هر ساله افزوده می شود. همچنین واحدهای 
فرسوده و خانه اولی ها نیز به جمع متقاضیان 
مسکن اضافه می شوند. اگر چه نرخ جمعیت ما 
کاهشی است اما این روند کاهشی حداقل تا 
دو دهه دیگر در بازار مسکن اثر خود را خواهد 
گذاشت و تا آن زمان نیاز به افزایش تولید داریم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای 
تامین پهنای باند اینترنت بین الملل نداریم، به 
روند صعودی سرعت و کیفیت اینترنت در ماه های 
گذشته اشاره کرد و از کم شدن فاصله سرعت 

اینترنت در ایران با میانگین جهانی خبر داد.
به گزارش تسنیم، »عیسی زارع پور«، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، با اشاره به اینکه سرعت و کیفیت 
اینترنت در 6 ماه گذشته روند صعودی را طی کرده 
است، گفت: »در این مدت سرعت 25.18 مگابیت 
بر ثانیه را در اینترنت سیار تجربه کرده ایم و این عدد 

فاصله زیادی با میانگین جهانی )29.60( ندارد.«
وزیر ارتباطات به دستور رئیس جمهور برای تامین 
اینترنت بین الملل اشاره کرد و در راستای پیشبرد 
برنامه ها بر اساس دستور رئیس جمهور، گفت: »در 
حال تامین اینترنت بین الملل هستیم و اگر این 
اتفاق نمی افتاد شرایط از حال حاضر هم نامناسب تر 

بود.«
به گفته او ایران تقریبا در میانه جدول سرعت 
اینترنت جهانی قرار دارد و وضعیت خیلی هم 
نامناسب نیست. البته وزیر ارتباطات بر این موضوع 
نیز تاکید کرده که این سرعت با سرعتی که شایسته 

مردم ایران است، فاصله بسیار زیادی دارد.
زارع پور در ادامه توضیحات خود به شهریور سال 
جاری و زمانی که سکان وزارت ارتباطات را به 
دست گرفت اشاره کرد و گفت: »شهریور ماه 
سرعت اینترنت سیار ایران، 21.8 مگابیت بر ثانیه 
بود و در این ماه )اسفند 1400( به سرعت 23.1 
مگابیت بر ثانیه رسیده است که روند صعودی را 

نشان می دهد.«
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اکنون میانگین 
سرعت اینترنت ثابت در دنیا 60 مگابیت بر ثانیه 
است گفت: »سرعت ایران 10.39 است که تقریبا 

یک دهم میانگین جهانی است. البته گلوگاه تمام 
مشکالت در شبکه اینترنت ثابت، توسعه نامتوازن 

ارتباطات ثابت و سیار در کشور است.«
وی با تاکید بر اینکه نسخه شفابخش وضعیت 
اینترنت در ایران توسعه شبکه ثابت است، گفت: 
»اینترنت موبایل صرفا برای زمان جابجایی طراحی 
شده و نمی توان کل سیستم اینترنت را مبتنی بر آن 
دانست.« وزیر ارتباطات به تالش این وزارت خانه 
برای حل کردن مشکالت فوری و حیاتی شرکت 
مخابرات اشاره کرد و گفت: »افزایش لینک به 
سمت شرکت ارتباطات سیار یکی از موضوعاتی بود 
که انجام شد. همچنین تجهیزات الزم برای این کار 

از محل منابع وزارت ارتباطات تامین شد.«
او به مصوب شدن رقمی از بند )ی( تبصره 6 قانون 
بودجه 1400 و قرار دادن بودجه در اختیار شرکت 
مخابرات اشاره کرد و گفت: »این مبلغ به زودی در 
اختیار شرکت مخابرات برای توسعه شبکه انتقال 
داخل شهری قرار خواهد گرفت. یعنی اینکه از محل 

بودجه 1400 هزار میلیارد تومان به مخابرات کمک 
می کنیم تا اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری 

توسعه پیدا کند.«
وی افزود: »تمامی دستگاه های دولتی را موظف 
می کنیم زیرساخت فیبرنوری شان در اختیار 
وزارت ارتباطات و شرکت های ارائه کننده اینترنت 

قرار دهد .«
زارع پور درباره توان تولید داخل برای توسعه فناوری 
اطالعات گفت: »برخی دوستان از ظرفیت تولید در 
حوزه فناوری اطالعات خبر ندارند. به اعتقاد من 
ویروس خودناباوری بدترین ویروس است که برخی 
دچار آن شده اند. شما باید به مردم امید بدهید. باید 

خودباوری داشته  باشیم.«
زارع پور در خصوص این نگاه که وزارت ارتباطات 
خود را متولی چه بخشی از فضای مجازی می داند 
گفت: »ما متولی محتوا نیستیم متولی زیرساختیم 
اما معتقدیم نیاز به یکپارچگی برای تصمیم گیری و 

رگوالتوری فضای مجازی داریم .«

وزیر ارتباطات: کیفیت اینترنت در چند ماه 
گذشته صعودی بوده است

موافقت کمیته فقهی با خرید متری مسکن 
در بورس

شهریار افندی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری 
سفرهای نوروزی با اشاره به ناوگان تجهیز شده در بخش جاده ای، 
هوایی، ریلی و دریایی اظهار داشت: در ایام نوروز 14 هزار و 400 دستگاه 
اتوبوس و 30 هزار دستگاه کرایه سواری آماده انجام سفرهای نوروزی 
در سطح کشور است و  هیچ شرکتی اجازه افزایش قیمت بلیت بیشتر 

از مصوبات ندارد . 
وی افزود: در روز 225 رام قطار خدمات به مسافران ارایه می دهند که 
روزانه 106 هزار و 803 صندلی قطار برای مسافران پیش بینی شده که 
در 20 روز به 2 میلیون و 136 هزار و 160 صندلی قطار در نظر گرفته 

شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای ایام نوروز 14 هزار و ۷01 
پرواز داخلی مجوز داده شده، ادامه داد: برای پرواز های خارجی به 3050 
پرواز شرکت داخلی و 1356 پرواز شرکت خارجی مجوز داده شده است 
که در تمام سفرهای خارجی باید مسافران PCR منفی تهیه کنند. 
افندی زاده گفت: برای پروازهای داخلی در ایام نوروز  25 هزار و 835 
صندلی در نظر گرفته شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره 
سفرهای دریایی افزود: جابه جایی 6 میلیون نفر در بنادر شمالی و جنوبی 
پیش بینی شده است. افندی زاده با بیان اینکه بر کنترل قیمت های بلیت 
ها به شدت دقت داریم ، گفت: قیمت بلیت در شقوق مختلف حمل و 
نقل مشخص شده و هیچ شرکتی اجازه افزایش قیمت بلیت بیشتر از 

مصوبات ندارد .
معاون حمل و نقل تاکید کرد: اگر ایرالین بلیت مسیری را باالتر از دامنه 
قیمت بفروشد سازمان هواپیمایی با من به شدت برخورد خواهد کرد 
وی گفت: اتوبوس ها مکلف بودند تا 50 درصد بلیت خود را به صورت 
اینترنتی بفروشند و 50 درصد مابقی مانده باید در اختیار مسافرانی باشد 

که به صورت حضوری برای دریافت بلیت مراجعه می کنند.
افندی زاده با بیان اینکه برای نوروز امسال برای تمام کشورهای همسایه 
به جز ترکمنستان امکان سفر زمینی وجود دارد، گفت: مسافران توجه 
داشته باشند که برای سفر خارجی باید دو دوز واکسن و PCR منفی 

داشته باشند.

 معاون وزیر راه و شهرسازی:
هیچ شرکتی اجازه افزایش قیمت 

بلیت را ندارد

پذیرش مسافران 
نوروزی تا ٨٠ درصد 

ظرفیت اتوبوس ها

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
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سخنگوی شورای نگهبان گفت: اختصاص بودجه پیش بینی شده 
برای جهاد تبیین در الیحه بودجه سال 1401 بر خالف نظام اداری 

صحیح شناخته شد.
هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:»در 
ادامه بررسی الیحه بودجه 1401 در شورای نگهبان، اختصاص 
بودجه پیش بینی شده برای جهاد تبیین در جزء الحاقی بند "ی" 
تبصره 6 الیحه بودجه سال 1401 کل کشور، مغایر بند 10 اصل 
سوم قانون اساسی یعنی بر خالف نظام اداری صحیح شناخته شد«.

سخنگوی شورای نگهبان:
 اختصاص بودجه برای جهاد تبیین 

خالف نظام اداری است

تولید خودرو در سـال آینـده 50درصـد افزایش خواهد 
داشـت. این وعده وزیر صمت در کنار اعـالم خبر واردات 
خودرو از اواخر اردیبهشـت ماه اسـت. رضا فاطمی امین 
در برنامه شـبکه یک سـیما گفته  از اواسط سـال آینده 
به تدریج قرعه کشـی حذف می شـود و15درصد قیمت 

تمام شـده خودرو کاهش پیـدا می کند.
به گزارش تسـنیم، سـید رضا فاطمی امین با حضور در 
برنامه نگاه یک شـبکه یک سـیما ابـراز کـرد: برنامه دو 
سـاله برای بهبود وضع خودرو داریم و بعضـی از طرح ها 

شـش ماهه و یک سـاله می باشد.
فاطمـی امیـن گفـت: بـه مـردم اطمینـان می دهیـم 
از اواسـط سـال آینـده بسـیاری از مسـائل در زمینـه 
قرعه کشـی، کیفیت و موضوعات دیگر یـک به یک حل 
خواهد شـد ولی یـک دوره 2 سـاله نیـاز دارد تـا به طور 

کامـل بتوانیـم این مسـائل را حـل کنیم.
وی درباره دسـتورالعمل 8ماده ای رئیـس جمهور برای 
صنعـت خودروسـازی هـم گفـت: بـرای ایـن 8 محور 
مطالعه شده اسـت و از ابتدای شـهریور حداقل هفته ای 

دو تا سـه جلسـه در حوزه خودرو داشـتم.
وی خاطرنشـان کرد: وزارت صمت از ادغـام 4 وزارتخانه 
تشـکیل شـد اما خودرو به تنهایی یک وزارتخانه اسـت 

چون به انـدازه یک وزارتخانه حاشـیه و دغدغـه دارد.
وی تصریـح کـرد: دسـتورالعمل 8مـاده ای یـک اقـدام 
بـزرگ اسـت به عنـوان نمونـه یکـی از موضوعاتـی که 
مطرح شـد ایـن اسـت کـه سـال آینـده تولید خـودرو 
یک ونیم برابر شـود، امسـال کمتر از 1 میلیـون خودرو 

تولیـد خواهد شـد.
وزیر صمـت گفت: نکتـه اینجاسـت کـه این اهـداف را 
مـا به تنهایی ترسـیم نکردیـم بلکه بـرای تک تـک این 
محورها بـا شـرکت های خودروسـازی بررسـی کردیم 
و این یـک برنامـه یکپارچـه اسـت و االن میـزان تولید 
ماهیانـه ایران خـودرو در سـال آینده مشـخص اسـت.

وی اضافه کـرد: تولید خودرو در سـال آینـده 50 درصد 
افزایـش خواهد داشـت البته بایـد زیرسـاخت ها فراهم 
شـود و یکی از زیرسـاخت ها، تامین مالی زنجیره است.
وی ادامـه داد: ایـران خودرو در سـال آینـده خودروهای 
405 و سـمند و سـایپا هم تیبـا را از رده خـارج خواهند 

کرد کـه ایـن اقـدام کم نظیری اسـت.
فاطمـی امیـن گفـت: برنامه ریـزی بـرای معرفـی 3 
خـودروی جدید در سـال آینـده انجام شـده اسـت و ما 

ایـن اهـداف و دسـتورالعمل را کنتـرل می کنیـم.
وی دربـاره وجود مافیـای خودرو هم گفـت: مافیا وجود 
دارد امـا در جاهایـی که شـاید با تصـور مـردم متفاوت 
باشـد یعنی ما یک شـبکه هایی داریـم که منافـع اینها 
اجازه نمی دهد کـه اتفاقات خوبی بیفتـد و یک منافعی 
شـکل گرفته اسـت که با منافع مردم هم راسـتا نیست 
بنابراین وظیفه ما شناسـایی اینها و حل مسـائل اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: بایـد مدیریـت خودروسـازی را 
به مـردم واگـذار کنیـم یعنـی دولت خـارج شـود، اآلن 
دولت سـهم کوچکی در ایـران خـودرو و سـایپا دارد اما 
یکی از نقص هـا، سـاختار سـهامداری ایـران خـودرو و 
سایپاسـت، در یـک دوره هایـی به اشـتباه ایـران خودرو 
و سـایپا سـهامدار خودشان شـدند یعنی سـایپا درآمد 
داشـته اسـت و به جای اینکـه درآمـد را صـرف تحقیق 
و توسـعه محصـول کنـد خـودش 40 درصـد از سـهام 
شرکت را خریداری کرده اسـت که این شرایط دو نقص 
دارد؛ اول اینکـه منابـع از تولید خـارج شـد و دوم اینکه 
مدیرعامل سایپا، مدیرعامل شـرکتی را تعیین می کند 
که این شـرکت به هیئت مدیره ای که در شـرکت سایپا 
باشـد رأی می دهد و هیئـت مدیره سـایپا، مدیرعامل را 
تعیین می کنـد البته در مـورد ایران خودرو این شـرایط 
خفیف تـر اسـت و یکـی از دسـتورات رئیـس جمهـور 

اصـالح این شـرایط اسـت.
توقف واردات خودرو برای مدیریت تراز ارزی کشور بود

فاطمی امیـن گفت: ممنوع شـدن واردات خـودرو برای 
حمایت از صنعت خـودرو نبود بلکه بـرای مدیریت تراز 

ارزی کشـور بود.
وی درباره واردات خـودرو افزود: واردات خودرو در سـال 
9۷ به دلیـل تـراز ارزی کشـور ممنوع شـد چـون در آن 
زمـان تحریم ها اعمال شـد و فـروش نفت کاهـش پیدا 
کرد و برای اینکـه مصـارف ارزی مدیریت شـود واردات 
یک سـری کاالها از جمله خـودرو ممنوع شـد و مصوبه 
آن تا اواخر اردیبهشـت سـال آینده به نوعی فرصت دارد 
و در دولـت قصـد نداریـم آن را تمدیـد کنیـم و به طـور 
خودکار از اواخر اردیبهشـت سـال آینده واردات خودرو 

آزاد خواهد شـد.
وی با یادآوری اینکه "در سـنوات گذشـته تا یکصد هزار 
خودرو واردات داشـتیم" ادامه داد: فکر نمی کنم در سال 

آینده بیش از این تعداد واردات انجام شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: در کشـور حـدود یک میلیـون و 
پانصد هزار تقاضا وجـود دارد اما عرضه تولیـدات داخل 
در این سـال ها بـه یک میلیـون رسـیده اسـت بنابراین 

این فاصله را خودروسـاز پوشـش نـداده اسـت تا جلوی 
واردات را بگیـرد.

امسال صادرات غیرنفتی به بیش از 47میلیارد 
دالر می رسد

فاطمی امین عنـوان کرد: تراز ارزی کشـور روند بسـیار 
خوبی دارد و امسـال به بیش از 4۷ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتـی خواهیم رسـید، سـال گذشـته این رقـم 35 
میلیـارد دالر بـود بنابراین یک کار جهشـی و بـزرگ در 
حوزه صـادرات اتفاق افتـاد و در سـال آینده نگـران تراز 
ارزی نخواهیـم بـود و دیگـر الزم نیسـت به خاطر اینکه 
مصارف ارزی مدیریت شود واردات خودرو ممنوع گردد 
و از طرفی به لحاظ رقابت و این که شـائبه انحصار نباشد 

الزم اسـت این کار صـورت پذیرد.
وزیر صمت با اشـاره بـه اینکـه واردات خـودرو ضوابطی 
دارد کـه آیین نامـه دولـت اسـت گفـت: افـرادی کـه 
واردات خـودرو می کننـد بایـد شـبکه خدمات پـس از 
فروش داشـته باشـند و همچنین ضوابط گذشـته اجرا 

خواهد شـد.
قرعه کشی خودرو به تدریج حذف می شود

فاطمـی امیـن گفـت: از اواسـط سـال آینـده به تدریج 
قرعه کشـی حـذف می شـود و این طـور نیسـت کـه از 
ابتدای سـال 1401 قرعه کشـی نداشـته باشـیم چون 

هنوز تولید در حال رشـد اسـت و بـا تقاضا فاصلـه دارد.
وی دربـاره حـذف قرعه کشـی خـودرو در سـال آینـده 
افـزود: بـرآورد ما ایـن اسـت کـه نیـاز خـودرو در ایران 

حداکثـر 1میلیـون و 500 هزار دسـتگاه اسـت.
وی ادامه داد: برآورد می کنم تعـداد قابل توجهی خودرو 
وارد خواهد شـد چون سه سـال واردات خودرو نداشتیم 
یک تقاضـای انباشـته وجـود دارد و می توانـد تا یکصد 
هـزار خـودرو و شـاید بیشـتر واردات انجام شـود چون 
دولت این محدودیت را نـدارد بنابرایـن واردات خودرو و 

افزایش تولیـد داخل، بـازار را تأمیـن خواهد کرد.
وی متذکر شـد: وقتی خودرو به اندازه کافی باشـد دیگر 

انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.
وی تصریح کرد: سـال آینده 15 درصد قیمت تمام شده 
خودرو کاهـش پیدا می کند کـه این زیان خودروسـاز را 
کاهش می دهد اآلن قیمت تمام شـده بیشـتر خودروها 
باالتـر از قیمـت فـروش آن اسـت و ایـن زیـان موجـب 

می شـود خودروسـاز در تولید دچار مشـکل شود.
وزیر صمت درباره دونرخی بودن خـودرو و اختالف زیاد 
با بازار در سـال آینده گفـت: قطعاً کاهـش پیدا می کند 
چـون اآلن جذابیت وجـود دارد و تقاضا بیشـتر از عرضه 
می باشـد و بین قیمت بازار با قیمت تولیـد فاصله وجود 

دارد بنابرایـن با تعادل بازار، تنظیم می شـود.

واردات خودرو از اواخر اردیبهشت آزاد می شود
ایران خودرو در سال آینده خودروهای 4٠۵ و سمند و سایپا هم تیبا را  از رده خارج خواهد کرد
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وزیر نیرو با بیان اینکه تغییر تعرفه های آب در جلسه ی اخیر هیات دولت مصوب شده 
است، گفت: »تعرفه های جدید از سال آینده اجرایی خواهند شد«.

به گفته ی علی اکبر محرابیان، براساس این مصوبه، تعرفه ی آب برای مشترکانی که بیش از 
الگوهای تعیین شده مصرف کنند، افزایش خواهد یافت اما مشترکانی که براساس رعایت 
الگوها مصرف داشته باشند، مشمول هیچ افزایشی نخواهند شد.  محرابیان با بیان اینکه 

زمستان امسال پس از چند سال پیاپی، اولین زمستانی بود که خاموشی در آن اعمال نشد، اظهار کرد: »با تالش و 
مدیریتی که در سطوح مختلف صنعت برق صورت گرفت و با همکاری دیگر دستگاه ها از جمله وزارت نفت، شاهد 
این موفقیت بودیم«. وی افزود: »از زمانی که دولت مردمی شروع به کار کرد، در پیک تابستان 1400 با خاموشی های 
گسترده ای مواجه بودیم و علت اصلی آن هم عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید برق و فاصله ی جدی بین 
تقاضای مصرف و تولید برق در کشور بود«. محرابیان محور دوم مدیریت برق در سال 1401 را استفاده از ظرفیت های 
موجود در صنعت برق کشور برای مدیریت تقاضا دانست و افزود: »یکی از ابزارهای مهم ما، نصب کنتورهای هوشمند 
است که بتوانیم مصارف را رویت پذیر کنیم که در این زمینه برنامه ریزی کرده ایم برای مشترکان پرمصرف خانگی، 

کنتورهای هوشمند نصب شود، این کار آغاز شده و در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت«.

وزیر نیرو: تعرفه های جدید آب از ابتدای فروردین 
اجرا می شود

مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( هشدار داد که عالوه بر 
کمبودهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا، اختالل در تولید محصوالت کشاورزی 
در روسیه و اوکراین به دلیل حمله مسکو به همسایه اش می تواند به طور جدی 
ناامنی غذایی را در جهان تشدید کند. به گزارش  راشاتودی، کو دونگیو، مدیر کل 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، روز جمعه در بیانیه ای به نقش مهم این دو کشور در تولید و 
عرضه مواد غذایی در جهان اشاره کرد. روسیه بزرگترین کشور صادرکننده گندم در جهان است و اوکراین 
پنجمین صادرکننده بزرگ گندم محسوب می شود. این دو کشور روی هم 19 درصد جو، 14 درصد گندم و 4 
درصد ذرت جهان را تامین می کنند که در مجموع بیش از یک سوم صادرات جهانی غالت را تشکیل می دهد.
کو افزود که این دو کشور همچنین تامین کنندگان اصلی دانه کلزا هستند و 52 درصد از بازار صادراتی روغن 
آفتابگردان جهان را به خود اختصاص داده اند. عرضه جهانی کود نیز بسیار متمرکز است و روسیه تولیدکننده 
اصلی آن است.  وی در ادامه تأکید کرد که اختالل در زنجیره تامین و مشکالت لجستیکی در تولید غالت 
و دانه های روغنی اوکراین و روسیه و همچنین محدودیت در صادرات روسیه، پیامدهای مهمی در امنیت 

غذایی جهان خواهد داشت.

فائو: جنگ روسیه و اوکراین می تواند باعث بحران 
شاخص کل بازار بورس تهران یکشنبه، 22 اسفندماه با 2 هزار و 3۷9 غذا در جهان شود

واحد افزایش، در ارتفاع یک  میلیون و 335 هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در ادامه معامالت روز گذشته بازار سهام )بورس و 
فرابورس( بیش از 9 میلیارد و 444 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۷1هزار و ۷34میلیارد ریال و در بیش از 510هزار و 349 نوبت معامله شد.
در ادامه معامالت بورس تهران بیش از 6 میلیارد و 116 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش 40 هزار و 968 میلیارد ریال و در 332 هزار و 110 نوبت معامله شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 368 واحد کاهش به 338 هزار و ۷28 واحد و شاخص قیمت 

)هم وزن( با 230 واحد افت به 211 هزار و 645 واحد رسید.
شاخص فرابورس نیز روز گذشته بیش از 28 واحد کاهش داشت و به 18 هزار و 152 واحد 

رسید.
در این بازار سه میلیارد و 328 میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش 30 هزار و ۷66 میلیارد 
ریال دادو ستد شد، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از 1۷8 هزار و 239 نوبت بود.

بازگشت شاخص بورس به مدار صعود

خ�بخ�ب

$ بورس

کاغذ اقتصادی
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مدیرکل امور مستمری های تامین اجتماعی خبر داد:
پرداخت عیدی با حق عائله مندی به 
زنان سرپرست خانوار دارای شرایط

مدیرکل امور مســتمری های ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
بازنشستگان زن سرپرســت خانوار که براســاس ضوابط تامین 
اجتماعی مشمول دریافت حق عائله مندی بوده اند و همسران)زن( 
بیمه شدگان یا مســتمری بگیران متوفی از مبلغ عیدی به همراه 

مزایای حمایت از خانواده)عائله مندی( بهره مند شدند.
به گــزارش ایرنا، هیات وزیــران 24 بهمن مــاه 1400 با تعیین 
16 میلیون ریــال به عنوان پاداش پایان ســال 1400 کارکنان و 
بازنشســتگان دولت، مقرر کرد مبلغ 4 میلیون ریال برای همسر 
و برای هر فرزند تحت تکفل نیــز یک میلیون و 500 هزار ریال به 

عنوان کمک هزینه خانواده  پرداخت شود.
به مشموالن این تصویب نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط 
از کمک هزینه عائله مندی و اوالد برخوردار هستند، عالوه بر مبلغ 
عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده و سیاست های 
کلی خانــواده در چارچوب اعتبارات قانونی بــه کارکنان متاهل 
مشــمول کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد 400 هزارتومان و 

به ازای هر فرزند تحت تکفل هم150 هزار تومان پرداخت شد.
سازمان تامین اجتماعی نیز هرســاله میزان عیدی تعیین شده 
از سوی هیات وزیران را به مســتمری بگیران تحت پوشش خود 
پرداخت می کند که امسال نیز مبلغ تعیین شده برای حدود چهار 
میلیون مستمری بگیر تخصیص داده شــد و طی 2 روز کاری در 
۷ و 8 اسفند ماه به این افراد پرداخت کرد که البته مزایای حمایت 
از خانواده )عائله مندی و اوالد( برای افراد دارای شــرایط براساس 

ضوابط مقرر، نیز به حساب آنان واریز شد.
پرداخت نشدن عیدی کمتر از یک درصد مستمری بگیران

مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
تمام تالش این سازمان پرداخت به موقع عیدی مستمری بگیران 
است، اظهار داشت: ممکن است چنانچه هریک از مستمری بگیران 
به هر دلیلی تاکنون عیدی 1400 خود را دریافت نکرده باشــند 
می توانند از طریق سامانه ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی 
با شماره تلفن  1420  یا مراجعه حضوری به شعبه پرداخت کننده 
مستمری خود،   علت پرداخت نشدن عیدی خود را پیگیری کنند.

 
نتایج یک پیمایش در سطح کشور، پیش از پاندمی 
کووید 19 و در سال 9۷ نشان می دهد که اگرچه 
میل به ازدواج در هر جوانی وجود دارد و بیش از نیمی 
از جوانان ازدواج را امری »ضروری« می پندارند اما 
نزدیک به 40 درصد از جوانان نیز معتقدند »الزم 
نیست حتما ازدواج کنند« و این آمار می تواند زنگ 
خطر »تغییر نگرش جوانان نسبت به ازدواج« را 
بلند کند. به گزارش ایسنا، پژوهشگران حوزه علوم 
اجتماعی معتقدند که اگرچه »سیاه نمایی« در 
خصوص کاهش امر ازدواج اشتباه است اما می توان 
گفت شرایط فعلی ازدواج در کشور به مرز »بحران« 
رسیده است چراکه کاهش ازدواج جوانان در مناطقی 
که از لحاظ شرایط اقتصادی، ساکنین آن در وضعیت 
"مطلوبی" قرار دارند نشان می دهد بر خالف افکار 
عمومی که همواره بحث عدم ازدواج را به مسائل 
اقتصادی مانند بیکاری، نداشتن شغل مناسب و 
مشکالت اقتصادی پیوند می زنند، مسائلی فرای 
امور اقتصادی نیز در امر ازدواج دخیل است و در این 
راستا باید بر روی افکار عمومی کار کرد.  درواقع فارغ 
از شرایط اقتصادی موجود که باعث شده بسیاری از 
جوانان عطای ازدواج را به لقایش ببخشند و بیخیال 
تشکیل زندگی مشترک شوند، آنطور که از شواهد 
میدانی و البته داده های پیمایش های انجام شده 
پیداست، اگرچه میل به ازدواج در تمام جوانان وجود 
دارد اما نگرش بخشی از جوانان کشور )ولو اندک( به 
ازدواج از حالت "ارزش" و امری "ضروری" خارج شده 
و عده ای تحت شرایط اقتصادی و خانوادگی فوق 

مطلوب نیز حاضر به ازدواج نیستند.
۶٠ درصد جوانان ازدواج را امری »ضروری« 

می بینند
حدیث میرزامحمدی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی 
با اشاره به پیمایش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا(، به ایسنا گفت: بر اساس نتایج این پیمایش 
که در اسفند 139۷ با هدف بررسی دیدگاه جوانان 
کشور در خصوص ازدواج و تشکیل خانواده انجام 
شده و جامعه آماری آن شامل جوانان 18 تا 34 
ساله »مجرد« کشور  با تعداد نمونه 3021 نفر در 
مناطق شهری و روستایی انجام شد، اگرچه  60.1 
درصد از جوانان معتقدند ازدواج کردن در زندگی یک 
»ضرورت« است و »موافق« امر ازدواج هستند اما  

38.9 درصد جوانان نیز اینطور اعالم کرده اند که »الزم 
نیست« حتماً ازدواج کنند و ازدواج کردن را امری الزم 

و ضروری ندانسته اند.
تفکر »ضروری نبودن ازدواج« در جوانان 

تحصیل کرده بیشتر است
این پژوهشگر با بیان اینکه با توجه به داده های ایسپا، 
نگرش دخترها و پسرها و همچنین گروه های مختلف 
سنی به ضرورت ازدواج تقریباً مشابه اما نگاه به ازدواج 
به عنوان یک ضرورت بین گروه های مختلف تحصیلی 
متفاوت است، ادامه داد: نتایج این پیمایش نشان 
می دهد که جوانان دارای تحصیالت دانشگاهی با 
آمار 41.3 درصدی بیش از جوانان فاقد تحصیالت 
دانشگاهی با آمار 36.5 درصدی معتقدند که الزم 
نیست حتماً ازدواج کنند. البته ضروری ندانستن 
ازدواج به معنای عدم تمایل به ازدواج نیست بلکه به 
این معناست که این جوانان ازدواج را مرحله ای حتمی 

از زندگی یک فرد نمی دانند.
افزایش سن و کاهش تمایل به ازدواج

میرزا محمدی با استناد به داده های یاد شده اینطور 
گفت که هرچه سن جوانان مجرد باالتر می رود و 
تعداد سال های بیشتری از تجرد آن ها می گذرد، 
تمایل آن ها به ازدواج کمتر می شود، در ادامه افزود: 
4.3 درصد از جوانان در پاسخ به این سوال که "در 
مورد ازدواج در آینده چه تصمیمی دارید؟" گفته اند 
اصاًل ازدواج نخواهند کرد که این میزان بین پسرها 
5.2 درصد و بین دخترها 3.5 درصد بوده است. 25.2 
درصد نیز مطمئن نبوده اند که ازدواج کنند و 68.3 

درصدگفته اند یک روزی ازدواج خواهند کرد.
دالیل متفاوت دختران و پسران 

برای ازدواج نکردن 
 به گفته وی و مطابق با داده های یاد شده، مهم ترین 
دلیل جوانان مجرد شرکت کننده در این پیمایش 
برای اینکه هنوز ازدوج نکرده اند، »نیافتن همسر 

دلخواه« بوده است.
این پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی درباره دالیل 
جوانان برای ازدواج نکردن تصریح کرد: 49.1 درصد از 
جوانان و درواقع حدود نیمی از جوانان " نیافتن همسر 
دلخواه"، 34.9 درصد " باال بودن هزینه های زندگی 
مشترک"، 30.4 درصد " نداشتن شغل"، 26.3 
درصد " ترس از ازدواج ناموفق" را دالیل تجردشان 
اعالم کرده اند. نکته قابل توجه این است که درصد 
»ترس از ازدواج« در قیاس با پیمایش دیگری که در 

سال 92 و در این زمینه انجام شده بود حدود 6 درصد 
افزایش پیدا کرده است.

میانگین سن مطلوب برای ازدواج
 از حرف تا واقعیت 

به گفته این پژوهشگر همچنین جوانان در پژوهش 
یاد شده عنوان کرده اند که میانگین سن مطلوب برای 
ازدواج آقایان را حدود 28 سال و برای خانم ها حدود 
23 سال می دانند و سنین باال برای ازدواج چندان 
مورد توجه نیست اما در عین حال عمال شاهد افزایش 
سن ازدواج و تجرد هستیم و درواقع نوعی فاصله بین 

ارزش ها و عمل جوانان در حال شکل گیری است.
 وی معتقد است که علت شکل گیری فاصله یاد شده 
و ایجاد تغییرات در سن ازدواج، بیش از آنکه برآمده از 
نگرش مردم باشد ناشی از شرایط بیرونی مانند مسائل 
اقتصادی و اجتماعی جامعه است که ابزارهای الزم 
برای اهداف جوانان در اختیارشان قرار نمی دهد و از 
این رو ممکن است هرچه به جلو حرکت کنیم فاصله 

بین ارزش ها و رفتارهای جوانان بیشتر شود.
مالک "همسر دلخواه" برای بیشتر دختران 

"شغل" و "درآمد" است
میرزا محمدی با یادآوری اینکه مطابق با پیمایش یاد 
شده مهم ترین دلیل پسران جوان برای ازدوج نکردن 
"باالبودن هزینه زندگی مشترک" و" نداشتن شغل" 
بوده است، خاطر نشان کرد: نتایج پیمایش که برآمده 
از نظرات جوانان مجرد هست نشان می دهد اقتصاد 
جایگاه مهمی در تجرد جوانان دارد. نزدیک به 60 

درصد دختران نیز مهم ترین دلیل تجردشان را نیافتن 
همسر دلخواه عنوان کرده اند که با توجه به مالک های 
مهمشان برای ازدواج، درصد قابل توجهی از شرایط 
مورد نظر آنها برای دلخواه بودن همسر به مالک شغل 

و درآمد مناسب اختصاص دارد. 
این پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی با تاکید بر اینکه 
اقتصاد تنها دلیل تجرد جوانان نیست و نباید سهم 
عوامل دیگر را نادیده گرفت، افزود: 35 درصد دختران 
مجرد ما ترس از ازدواج ناموفق دارند که ضرورت 
توجه به حمایت های قانونی از زنان در حوزه خانواده 
می تواند موثر باشد.  نزدیک به 25 درصد دخترانمان 
به دلیل بی اعتمادی به جنس مخالف ازدواج نکرده اند 
و البته این موضع با درصد کمتر یعنی حدود 13 
درصد بین پسرها نیز وجود داشته است. باز هم حدود 
25 درصد دختران گفته اند دلیل تجردشان مردد 
بودن در تصمیم گیری است و عوامل دیگری که از 
سوی جوانان مطرح شده که جنس اقتصادی ندارند 
و ازاین رو توجه به گروه های فکری مختلف جامعه و 
سیاستگذاری برای طبقات مختلف امری ضروری به 

نظر می رسد.
جامعه شناسان معتقدند بعضا دالیل ذهنی و 
انگیزه هایی در جوانان وجود دارد که منجر به کاهش 
ازدواج شده است که از جمله آنها می توان به مشاهده 
زندگی دیگران و دشواری های آن ها، مشاهده حجم 
طالق و گسترش آن و ... اشاره کرد و الزم است برای 

اصالح این نگرش ها فرهنگ سازی شود.

رئیس قوه قضاییــه گفت: برای عملیاتی ســازی 
راهکارهای »جلب محکومان متواری« در بسیاری از 
موارد نیاز به وضع یا اصالح قانون نداریم و با بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم امر مزبور را 

پیش ببریم.
به گــزارش ایرنــا از مرکز رســانه قــوه قضاییه،  
حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای در 
یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول 
قضایی  به بررســی راهکارهای »جلب محکومان 
متواری« نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد 

راهبری اجرای سند تحول قضایی پرداخت.
در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه 
که تاکید دارد محکوم له )کسی که حکم به نفع او صادر 
شده( در کمترین زمان ممکن به محکوم به )آنچه در 
مورد آن حکم صادر شده( دستیابی حداکثری پیدا 
کند، یکی از دالیل عدم اجرای به موقع برخی احکام 
قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای 

راهکارهایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا ضمن تاکید بر اینکه 
برای عملیاتی سازی راهکارهای »جلب محکومان 
متواری« در کوتاه ترین زمان ممکن در بســیاری از 
موارد نیاز به وضع یا اصالح قانون نداریم و با بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم امر مزبور را 
پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه ها برای 
احراز صالحیت و اعتبارســنجی مراجعه کنندگان 
دارای مقررات الزام آوری هستند و تنها کافی است 
که به این دستگاه ها اعالم شود فرد دارای محکومیت 
است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و 
بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش 

یابد.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه در رابطــه با تحقق 
راهکارهای جلب محکومان متواری که از مفاد سند 
تحول قضایی است، دســتورات مهمی را به مراجع 
ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه را مکلف کــرد تا با همکاری 
دادســتانی کل و معاونت راهبردی قوه قضاییه در 

سریع ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به 
کار سامانه جامع فهرست محکومان متواری و اتصال 
این سامانه با سیستم های سایر دستگاه ها نظیر بانک 
مرکزی و ناجا اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در 
مرحله بعد نسبت به ایجاد سامانه جلب هوشمند 

اقدام کند.
رئیس عدلیه همچنین به معاون حقوقی خود نیز 
دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص 
نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون 
خالء ها و موارد مورد نیــاز در امر چگونگی تحقق 
راهکارهای جلب محکومان متواری، اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه همچنین معاونت راهبردی دستگاه 
قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع »وضع قانون در باب 
تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری« 
و »تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری« 

را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند
بررســی راهکارهای »کاهش حجم باالی ادعاهای 

اعسار از هزینه دادرسی« دومین دستور یازدهمین 
جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در این رابطه 
پرونده های ناظر بر »ادعای اعسار از هزینه دادرسی« 
را یکی از عوامل تاثیرگذار در »اطاله دادرســی« و 
»طوالنی شــدن رســیدگی و اجرای حکم پرونده 

اصلی« دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این 
مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی 
جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور 
داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با 
حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه 
جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به »الیحه اصالح 

موادی از قوانین قوه قضاییه« مبادرت ورزند.
معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه 
گزارشی از فعالیت های کمیســیون ویژه پیگیری 
اجرای ســند تحول قضایی پرداخت و با اشــاره به 
83 جلسه ای که این کمیســیون از زمستان سال 
گذشته تا به امروز برگزار کرده است، گفت: در جلسات 
کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، 
راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخش های 
مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و تا امروز در نتیجه 
جلسات این کمیسیون، 420 مصوبه به تایید اعضا 

رسیدند.

در آستانه »روز جوان« 

آماری قابل تامل از جوانانی که معتقدند 
»الزم نیست حتما ازدواج کنند«

دستور رئیس عدلیه برای تکمیل و آغاز به کار 
»سامانه جامع فهرست محکومان متواری«

گزارش
ایسنا

فروردین خشک و کم بارش کشور
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی با اشاره به 
اینکه مجموع بارندگی های امسال 15.5 درصد کمتر از حد نرمال 
بوده است، گفت: فروردین ســال آینده نیز ماهی نسبتا خشک 

همراه با بارندگی های کمتر از نرمال خواهد بود.
احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا، درباره میزان بارندگی و وضعیت 
دما در کشور طی هفته جاری اظهارکرد: طی هفته جاری درپی 
بارش در نیمه شمالی کشور، از چهارشنبه هوای نسبی سردی از 
عرضهای شمالی وارد می شود و کاهش دمای موقت را در پی دارد. 
از روز چهارشنبه تا اوایل هفته بعد هوای نسبتا سردی را در کشور 

و بخصوص در نیمه شمالی کشور انتظار داریم. 
وی افزود: در نتیجه از امروز) 22 اســفندماه( به مدت یک هفته 
بخصوص در عرض های شمالی کشــور و از جمله در استان های 
آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و ســواحل شمالی کشور و در 
شمال شرق در خراسان شمالی و خراسان دمای هوا با افت نسبی 
همراه شده و در عرض های شمالی کشور بطور موقت بین 5 تا 10 

درجه کمتر از نرمال هفته خواهد رسید.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ادامه داد: طی 
هفته جاری در سواحل جنوبی دریای خزر و استان های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان شمالی و خراسان رضوی 
بارش های خوبی را انتظار داریم و استان های غرب و جنوب غرب 
شامل چهارمحال و بختیاری، لرســتان و همدان بارش دریافت 
خواهند کرد ولی نواحی جنوبــی تقریبا بدون بارش خواهند بود  
و در نواحی غربی بخصوص کرمانشاه، ایالم و خوزستان در هفته 
جاری و هفته آینده به طور نســبی بارش به شدت کمتر از نرمال 

خواهد بود.
وی اظهار کــرد:  طبق نقشــه الگوهای جوی، به نظر می رســد 
بارشــهای تجمعی در فروردین ماه 1401 به طور نســبی کمتر 
از نرمال بشــود، ضمن اینکه طی این هفته و هفته آینده در نیمه 
جنوبی و غرب کشور بارندگی ها به شــدت کمتر از نرمال خواهد 
بود. این شرایط و در ادامه بارشــهای کمتر از نرمال در فروردین 
ســال آتی، در برخی مناطق و از جمله در مناطق غرب و جنوب 
غرب و بخصوص حوضه کرخه و شمال شــرق و تهران می تواند 
کم آبی  و خشکسالی موجود را تشدید کند. این سناریو وضعیت 
جوی، دسترسی به آب را برای کشت آبی دربرخی مناطق مانند 

استان های  خوزستان و ایالم دشوارتر می کند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 
مشارکت های مردمی آموزش و پرورش گفت: 
به زودی سامانه ای در سازمان مدارس غیردولتی 
راه اندازی خواهد شد که صدور مجوزها به سرعت انجام شده و 
شهریه های هر مدرسه شامل شهریه ثابت و فوق برنامه در آن 
مشخص خواهد شد تا خانواده ها تکلیف ثبت نام فرزندان خود 

را بدانند.
به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده گفت: به ادارات کل اعالم 
کرده ایم که هرچه زودتر نسبت به اتصال به درگاه ملی صدور 
مجوزها اقدام کنند. صدور مجوزهای مدارس و آموزشگاه های 

غیردولتی در دو بازه ده روزه انجام می شود.
وی تاکید کرد: از امروز تنها مجوز مدارس غیردولتی و مراکز 
آموزش و پرورش را صادر خواهیم کرد و مجوز مدارسی که پیش از 

این نیز مجوز داشته اند، تمدید خواهد شد.
محمودزاده گفت: با وجود تعدادهای موجود در سازمان مدارس 
غیردولتی درباره صدور مجوزها، تالش می کنیم این مجوزها در 

زمان کمتری صادر شود.
وی افزود: صدور مجوزها باید سرعت بیشتری پیدا کند تا مردم 

برای اخذ مجوز درگیر قوانین و مقررات اداری نشوند.
محمودزاده گفت: به زودی سامانه ای در سازمان مدارس غیردولتی 
راه اندازی خواهد شد که صدور مجوزها به سرعت انجام شده 
و شهریه های هر مدرسه شامل شهریه ثابت و فوق برنامه نیز در 
آن مشخص خواهد شد تا خانواده ها تکلیف ثبت نام فرزندان 
خود را بدانند.  رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 
مشارکت های مردمی آموزش و پرورش ادامه داد: مرحله اول این 
سامانه طراحی و اطالعات در آن بارگذاری شده است و مراحل 

بعدی نیز در حال شکل گیری است.
محمودزاده از تغییر الگوی شهریه مدارس غیردولتی از سال 
تحصیلی آینده خبر داد و افزود: در این الگو به غیر از محتوای 
آموزشی، رویکردهای فرهنگی و تربیتی مدارس و اجرای سند 

تحول در مدرسه نیز مالک شهریه خواهد بود.
محمودزاده به آموزش زبان دوم در دبستان های غیردولتی اشاره 
کرد و افزود: تشکیل کالس های آموزش زبان دوم نیاز به مجوز از 
ادارات آموزش و پرورش دارد و خانواده ها در صورت مشاهده این 
نوع آموزش ها حتما از مدیر مدرسه مجوز الزم را درخواست کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
گفت: روز گذشته یک نظرسنجی انجام دادیم و بر 
اساس آن بخش عمده ای از خانواده ها برای برقراری 

آموزش حضوری اقبال داشتند.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی کاظمی در برنامه ای تلویزیونی 
با بیان اینکه از سال 98 که کرونا شیوع یافت و بیماری ناشناخته 
بود در هیچ کجای دنیا وضعیت قابل پیش بینی را متصور نبودند 
و مدارس تعطیل شدند گفت: در آن ایام از ظرفیت فضای مجازی 
و تلویزیون برای تداوم آموزش ها استفاده شد و آموزش به صورت 

مجازی ادامه یافت. 
وی افزود: اما واقعیت این است که آموزش به صورت غیرحضوری، 
به خوبی میسر نیست. بسیاری کشورها با گذشت چندماه آموزش 
حضوری را احیاء کردند، اما ما به علت محدودیت ها نتوانستیم 
مدارس را بازگشایی کنیم و سال گذشته مدارس ما کامال 

غیرحضوری برگزار شد. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 
با توجه به تاکید رئیس جمهور، آموزش حضوری مورد توجه و در 
دستورکار قرار گرفت گفت: بنابراین سال تحصیلی جاری با تاکید بر 
آموزش حضوری آغاز شد. در کنار محتوای آموزشی، رشد اجتماعی ، 
سالمت، تربیت زیستی و بدنی و مهارت های زندگی فرزندان ملت 

نیز برای ما بسیار مهم است. 
کاظمی افزود: ما در برخی شهرها به دلیل شرایط خاص نتوانستیم 
آموزش حضوری را شاهد باشیم. معلمان و اولیاء بسیار تالش کردند 
ولی هنوز به طور صد درصدی آموزش حضوری را با توجه به شیوع 

امیکرون نداشته ایم. 
وی با بیان اینکه تاکید ما آموزش حضوری با رعایت پروتکل هاست 
زیرا تصور می کنیم آموزش حضوری ضرورت دارد اظهار کرد: در 
هنرستان ها آموزش مهارتی در ایام تعطیلی مدارس امکان پذیر 
نیست، درس تربیت بدنی هم همینطور؛ حتی در حوزه های نظری 
هم آموزش حضوری الزم است. در کنار دوره ابتدایی، متوسطه اول 
نیز دوران هویت بخشی دانش آموزان است و از حیث بسیار حائز 

اهمیت است.
وی با بیان اینکه در حین برنامه های آموزشی فعالیت هایی در 
مدرسه طراحی می شود که به شناسایی و رشد استعدادهای دانش 
آموزان کمک می کند گفت: امید است در سال جدید زمینه آموزش 
حضوری فراهم شود. آموزش غیرحضوری به یادگیری لطمه وارد 
کرده و امید است بتوانیم برای جبران افت یادگیری اقدام کنیم که با 

همراهی معلمان و اولیای دانش آموزان محقق می شود.

آموزش »زبان دوم« در ساعات 
رسمی دبستانها غیرقانونی  است

اقبال خانواده ها به »بازگشایی مدارس«

خبر

خبر

خبر

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۱۰۲ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیداحمد حسینی فرزند سیدعبدالحسین به شماره شناسنامه ۲۶ صادره از زرند در 
یک باب خانه به مساحت ۳۷۹.۱ مترمربع از پالک ۶۳۱۷ اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه شماره ۱۳ خریداری از مالک رسمی آقای علی 
حسن زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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. م/الف۳۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۲/۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۳۵۶ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه علیزاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۴۲۲ صادره از زرند در یک دانگ 
مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ششدانگ  ۲۶۵.۸ مترمربع از پالک ۱۷۷۸ اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه ۳۵ خریداری از مالک رسمی 
آقای مختار قلی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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. م/الف۳۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۲/۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۲۶۸ شماره  رای 
فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فرشته جمالیزاده تاج آبادی فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه ۳۰۸۰۰۱۱۵۰۳ صادره از زرند در یک باب خانه 
از پالک ۲۳۸۲ اصلی واقع در زرند  به مساحت ۲۹۱.۰۵ مترمربع 
خیابان پوریای ولی کوچه شماره ۸ خریداری از مالک رسمی خانم 
مهناز موسوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
اعتراض خود  به مدت دو ماه  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۳۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۲/۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
۱۱۹ فرعی از ۱۴۸۲۶ اصلی واقع  چون ششدانگ یکباب مدرسه پالک 
بمساحت  کرمان   ۱۳ بخش  دهنوسنگ  سر  باالی  مشاعی  اراضی  در 
وزارت  نمایندگی  با  ایران  تقاضای دولت جمهوری سالمی  ۳۵۰۷ مترمربع مورد 
حل  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۷۹ شماره  رای  استناد  به  پرورش  و  آموزش 
اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 
۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد 
درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  و  است  نگرفته  قرار  واخواهی 
 ۵ تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک   ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مورخه 
شنبه  سه  روز  صبح   ۸ ساعت  از  حدود  تحدید  عملیات  و  منتشر  مزبور  قانون 
مالک  به  بدینوسیله  لذا  امد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در   ۱۴۰۱/۱/۱۶ مورخه 
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 
آن  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر  یا کسانی  چنانچه کس  و  انجام  مالک  معرفی  با 
اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس 
به  تا  تسلیم  اداره  این  به  کتبا  را  خود  اعتراض  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  از 
نامه  ایین  به استناد ماده۸۶  بایستی  دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض 
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 ۳۲۴

تاریخ انتشار:دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ماشالله عرب پور داهوئی مالک ششدانگ 
در  واقع  اصلی   ۱۸۸۳۴ از  فرعی   ۱۱۴۹ پالک 
زرند بخش ۱۳ کرمان که سند مالکیت آن در دفتر ۲۰۵ 
چاپی  شماره  و   ۳۳۴۶۷ ثبت  شماره  به   ۳۴۰ صفحه 
ارائه  ضمن  تسلیم گردیده،  و  صادر   ۸۵ ب   ۰۵۱۶۹۴۶
است که سند  تصدیق شده مدعی  استشهادیه  برگ  دو 
مالکیت فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 
۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در 
چنانچه کسی  تا  آگهی می شود  ذیل  در  مندرج  تاریخ 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد 
سند  وجود  مدعی  یا  و  نگردیده  ذکر  اگهی  این  در  که 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از 
اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. م الف ۳۲۶
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند
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محمدرضا حیاتی دیده شدن مجدد چهره 
اش در قاب تلویزیون را دلیلی بر بازگشتش 
به این رسانه در مقام گوینده خبر نمی داند 
و تاکید می کند که صرفا به عنوان مهمان 
در ویژه برنامه نوروزی حاضر شده است. با 
این همه با توجه به قول های مساعد رییس 
صداوسیما به مخاطبان که خواستار جدی 
بازگشت چهره های محبوب به رسانه ملی 
شده اند، شاید این اتفاق را بتوان استارتی 

برای برخی بازگشت ها هم تلقی کرد.
به گــزارش ایســنا، محمدرضــا حیاتی 
ـ گوینده باســابقه خبر صداوســیماـ  که 
نزدیک به دو ســال از قاب تصویر دور بود، 
چند روز قبل به عنوان مهمان در یک ویژه 
برنامه زنده نوروزی در شــبکه پنج سیما 
حاضر شــد و در حالی که بــرای لحظاتی 
حرف هایش خطاب به بینندگان، با بغض 
همراه بود، برای مردم ایران سالی سرشار 
از »دوســتی«، »مهربانی« و »رفاقت« و 

»صمیمیت« آرزو کرد.
ویدئوی حضور محمدرضا حیاتی در قاب 
تصویر صداوســیما، طی روزهای اخیر در 
فضای مجازی بارها دســت به دست شده 
است و حتی برخی از آن به عنوان بازگشت 
این گوینده قدیمی به رســانه ملی تعبیر 

کرده اند.
با این همه خود حیاتــی درباره همکاری 
مجددش با صداوسیما به ایسنا می گوید: 
من فقط به عنوان مهمــان در یک برنامه 

تلویزیونی حضور پیدا کردم.
این گوینده خبر پیشکســوت در پاسخ به 
اینکه آیــا این حضــور غافلگیرکننده می 
تواند نویدی برای بازگشت چهره آشنای او 
به قاب تلویزیون باشد؟ تصریح کرد: فعال 
قرار نیست به تلویزیون برگردم و صحبتی 

در این زمینه نشده است.
حیاتی پــس از اینکــه همــکاری اش با 
تلویزیون در دوره ریاســت قبلی سازمان 
صداوسیما قطع شــد، در فضای مجازی 
فعالیت هایی داشته است. او در این مدت 
بارها در گفت وگوهایی مجزا با ایسنا تاکید 
کرده است که: »کار اهالی فرهنگ و هنر و 
رسانه بازنشستگی نمی شناسد و این قشر 
تا وقتی توان دارند و مردم دوستشان دارند، 

می توانند کار کنند.«

2٠٠ روز برای مردم 
احیای شورای ســینما با هدف پیشرفت 
توانمندی های ملی در عرصه ســینما، 
تحقق عدالت فرهنگی بــا میزبانی 31 
استان کشور از جشــنواره فیلم فجر در 
تاریخ 40 ساله این رخداد و گامی جدی 
برای تحقق سینمای ملی در سایه تولید 
آثار فاخر بخشــی از اقدامات ســازمان 
سینمایی در آئینه 200 روز از عمر دولت 

سیزدهم بوده است.
به گزارش خبرنــگار ســینمایی ایرنا، 
دوصد روز گذشــت؛ از آغاز به کار دولت 
مردمی برای ســاختن ایران قوی. همه 
می دانند کــه فرهنگ اســاس تمدن و 
زیرساخت جامعه اســت. پس، ارزیابی 
دولت ســیزدهم در این عرصــه، برای 
رســیدن به راهبرد بی نقــص، اهمیت 
داشــت. ایرنا، یکصد روز نخست دولت 
را در حوزه فرهنگ و هنر رصد کرد و به 

مردم ارائه داد.
یکصــد روز دوم، با گرم شــدن مدیران 
و هماهنگ تــر شــدن ارکان مختلف با 
خواســته ها و داشــته های هنرمندان و 
فرهنگ داران کشــور، پررونق شــد و 
حاصل آن دو صــد روز، اینک گردآوری 
شــده و در اختیار مخاطبان و مردم قرار 
گرفته اســت. این گزارش مروری کرده 
بر بــرآورد اقدامــات 200 روزه دولت 

سیزدهم در حوزه سینمایی.
شورایی برای پیشرفت 

توانمندی های ملی در عرصه سینما
دی ماه سال 89 برای نخستین بار شاهد 
تولد شــورایی تحت عنوان شورای عالی 
سینما برای حمایت از هنرمندان بودیم 
که با حضور شــخص رئیــس جمهور به 
تصویب رسید. این شورا با وجود تشکیل 
جلسه در دولت دهم اما به دلیل نداشتن 
خروجی مثبت حمایت گرانه برای هنر و 
هنرمندان سینما چندان مورد اقبال قرار 
نگرفت. با روی کار آمدن دولت حســن 
روحانی با وجود تغییر اعضای شــورای 
عالی ســینما اما اســتمرار روند ناکامی 
خروجی های این شــورا حکم به انحالل 
آن در فروردین ماه 95 بعد از گذشت 3 
سال بدون تشکیل حتی یک جلسه داد.

حاال تــا پیش از رســیدن عمــر دولت 
مردمی سیزدهم به 200 روز و در دولت 
آیت اهلل رئیسی این شــورا پس از تغییر 
نام از شورای عالی ســینما به »شورای 
سینما« دوباره احیا شده است و با توجه 
به تغییر عنوان آن، مقرر شده تا جلسات 
شــورای ســینما از این پس به ریاست 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از وظایف مهم 
این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نگاه ما به فرهنگ ایثار و شهادت زیربنایی 
است.  به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، محمد مهدی اسماعیلی روز 
دوشنبه- 22 اسفندماه- در مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان ها و مراکز و نهادهای زیر مجموعه که 
در محل وزارتخانه برگزار شد با تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: مقام و منزلت 
شهدا به قدری باالست که هرچه درباره آنها بگوئیم باز جای سخن دارد؛ 

امروز قوام و ثبات ایران اسالمی به برکت وجود شهدا و ایثارگران است.
وی همچنین با اشاره به نگاه این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دولت مردمی به مقوله ایثار و شهادت، تاکید کرد: نگاه ما در این وزارتخانه 
نگاهی اصیل و زیربنایی است از این رو فجر امسال در موضوعات و برنامه 
های سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و دیگر جشنواره ها موضوع 
»مقاومت و ایثار« از بخش های ثابت تمامی جشنواره و رویدادهای بزرگ 

فرهنگی و هنری بود.
عضو کابینه دولت مردمی در ادامه، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از 
وظایف اصلی و مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد و گفت: 
سرآمد ویژگی های جمهوری اسالمی ایران، فرهنگ متعالی ایثار و 

شهادت است.
اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه در نهضت امام خمینی)ره( که حدود 
60 سال از آن می گذرد موضوع ایثار و شهادت مهمترین عامل پیشرفت 
و عنصر تعالی بخش پیروزی انقالب اسالمی بوده است، اظهار داشت: اگر 
ایثار و شهادت باعث پیروزی انقالب اسالمی شد امروز هم باید پاسداشت 

این مفهوم تداوم و تعالی انقالب اسالمی را به همراه داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: شاید در بین پیام های بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی زیباترین جمالتی که به کارگرفتند آن واژه هایی است 

که درباره ایثار و شهادت فرمودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: نگاه 
زیربنایی به فرهنگ ایثار و شهادت داریم

حیاتی بازگشت 
چهره های محبوب به 

تلویزیون را استارت زد؟

پخش فصل اول از سری چهارم »شبهای مافیا« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی سعید ابوطالب از 29 اسفند آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، این رئالیتی شو )مستند نمایش( با گردانندگی محمدرضا 
علیمردانی ساخته شده است و 12 چهره نام آشنا در این فصل حضور دارند.
علیرضا خمسه، علی اوجی، منوچهر هادی، ایمان صفا، مهران رجبی، 
سیامک صفری، رامین راستاد، علیرضا اوسیوند، کاوه سماک باشی، وحید 
آقاپور، معین ضد )زندی( و سید بشیر حسینی شرکت کنندگان این 
فصل هستند.  رقابت این 12 هنرمند از 29 اسفند ماه به صورت هفتگی 
در فیلیمو پخش می شود. شب های مافیا یک مجموعه نمایش خانگی 
ایرانی به کارگردانی سعید ابوطالب است که بر اساس بازی مافیا ساخته 
شده است. در هر فصل از این مجموعه، 12 شرکت کننده از میان بازیگران 
سینما و تلویزیون و سایر افراد مشهور به بازی دعوت می شوند و آنها به 
اتفاق برگزارکننده برنامه، بازی را به صورت واقعی و بدون دخالت گروه 
کارگردانی انجام می دهند. نخستین قسمت این برنامه در تاریخ 2۷ آبان 

1399 منتشر شد.

شرکت کنندگان »شبهای مافیا« 
مشخص شدند

روح اهلل جعفری، کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر 
از تصمیم گیری های تازه در زمینه صدور مجوز آثار 
نمایشی صحبت می کند و می گوید: متاسفانه به 
تازگی برای دریافت مجوز  نمایش هایمان، اول احراز 
هویت از تمام اعضای گروه انجام می شود و بعد وارد 

مراحل صدور مجوز می شویم.   
این کارگردان تئاتر سال 99 در مجموعه تئاتر شهر 
نوبت اجرا داشت و قرار بود در تاالر چهارسو این 
مجموعه اثری را روی صحنه ببرد ولی ابتدا تعطیالت 
کرونایی مانع این کار شد و در مرحله بعدی هم رد 
شدن پیاپی نمایشنامه های پیشنهادی اش، او را از 
اجرا بازداشت و هنوز هم تکلیف اجرای نمایشش 

معلوم نیست.
جعفری در گفتگو با ایسنا از وضعیت بالتکلیف 
اجرای خود خبر می دهد و نکاتی را درباره برخی 
بدعت ها در ممیزی تئاتر بیان می کند و تاکید دارد 
که با انجام این بدعت ها، زمینه برای اجرای آثار تفکر 

برانگیز سخت می شود.
او می گوید: قرار بود سال 99 نمایشی را در تاالر 
چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرم اما 
همه نمایشنامه های پیشنهادی ام رد شدند. در حال 
حاضر اجرای نمایشنامه هایی که روشنگر هستند و 
می توانند با مخاطب ارتباط موثری برقرار کنند، هر 
روز سخت تر می شود. در چنین وضعیتی بعضی از 
همکاران ما از خیر کار کردن می گذرند، برخی، به 
اجرای نمایشنامه های سرگرم کننده که کمتر دچار 
گرفت و گیر می شود، روی می آورند و عده دیگری 
هم همچنان بر اجرای نمایشنامه های تفکر برانگیز و 

پرسش گر اصرار می ورزند.
این  گفتم  که  طور  همان  می دهد:  ادامه  او 
سختگیری ها سبب می شود تعدادی از همکاران 
ما برای کار کردن، به سمت آثار تفننی گرایش 
پیدا کنند. البته که آثار سرگرم کننده هم در یک 
جامعه باید فرصت به صحنه رفتن داشته باشند 
و اجرا بشوند، ولی قرار نیست کل تئاتر ما به تئاتر 
تفننی و سرگرم کننده تبدیل شود. این خطری 
است که این روزها ما را تهدید می کند؛ جای خالی 
نمایش های اجتماعی و تفکر برانگیز در میان انبوهی 

از آثار تفننی.
او با انتقاد از اعمال ممیزی های سلیقه ای تاکید 
می کند: مدیران و مسئوالن تصمیم گیرنده، روز به 
روز بر افزایش خطوط قرمز و همچنین اعمال ممیزی  
در عرصه فرهنگ و هنر اصرار می ورزند، بدون آنکه 
دلیل روشنی برای این کار داشته باشند و خود را 

موظف نمی دانند که درباره این خطوط قرمز و اعمال 
ممیزی ها، به کسی پاسخگو باشند و به طور شفاف 
درباره آن ها صحبت کنند و آن ها را مکتوب کنند 
تا باالخره هنرمندان بدانند که برای تولید یک اثر 
هنری، در چه وضعیتی قرار دارند و چه باید بکنند. به 
همین دلیل، گاه نمایشنامه ای در یک رپرتوار اجازه 
اجرا پیدا می کند ولی به تنهایی اجازه اجرا ندارد، یا 
اینکه بعضی کارگردان ها اجازه اجرای بعضی متون را 
ندارند، یا برای اجرای بعضی از نمایشنامه ها، باید نام 
مترجم را حذف کنند، یا بعضی از کارگردان ها اجازه 

کار در سالن های دولتی را ندارند و ...
جعفری از تغییرات ایجادشده در فرآیند صدور 
مجوز آثار نمایشی سخن می گوید و در این باره 
توضیح می دهد: آنچه روزگذشته اتفاق می افتد، در 
تصمیم های مدیران تئاتر در دو دهه گذشته ریشه 
دارد و متاسفانه حاال کار به جایی رسیده که هنرمند 

اول باید ثابت کند که مجرم نیست!
او تصریح می کند: در حال حاضر یک گروه نمایشی 
برای دریافت مجوز اجرای خود، ابتدا باید مشخصات 
شناسنامه ای تمام اعضای خود را در سامانه صدور 
مجوز ثبت کند. یعنی پیش از فرآیند خلق اثر هنری، 
باید احراز هویت گروه سازنده آن انجام شود. مگر 
هنرمند مجرم است که چنین برخوردی با او صورت 

می گیرد؟
این کارگردان با تاکید بر اینکه در فضای هنری بنا 
باید بر گفتمان و تعامل دو جانبه باشد، می گوید: 
چنین تصمیم هایی یعنی شما به عنوان یک فعال 
هنری اول باید ثابت کنی که مجرم نیستی و سوء 
پیشینه نداری تا بعد بتوانی درباره اثر هنری خودت 
توضیح بدهی و روند دریافت مجوز آن را طی کنی. 
متاسفانه چنین تصمیمی به نوعی زیر سئوال بردن 
شأن و کرامت انسانی و همچنین توهین و تحقیر به 
هویت یک گروه نمایشی است و غم انگیزتر از آن اینکه 
همکاران ما برای گرفتن نوبت اجرا، به چنین قوانینی 

تن می دهند و آن را می پذیرند.
او یادآوری می کند: پایه گذار چنین بدعت هایی، 
خود را جزو اهالی تئاتر می دانند که در دوره های 
مختلف، مسئولیت شورای نظارت و ارزشیابی را بر 
عهده داشتند و در آن مقاطع، قانون های جدیدی را 
دنبال و عملیاتی کردند که آسیب های جبران ناپذیر 
آن فشارها و ممیزی ها همچنان به خانواده تئاتر وارد 
می شود. به  عنوان مثال، ده سال پیش، یکی از این 
آقایان تصمیم گیرنده که دبیر تئاتر فجر هم بود، 
بدعت جدیدی گذاشت که به موجب آن هر گروهی 

به هنگام بازبینی نمایش خود باید دوربینی در سالن 
تمرین روشن می کرد و تمام مراحل تمرین را که فاقد 
لباس اجرا و نور و گریم و... بود، برای شورای نظارت 
ضبط می کرد و آن را در قالب لوح فشرده، ضمیمه 
مدارک خود برای دریافت مجوز می کرد. این بدعت 
غلط ایجادشده در ده سال پیش، هم اکنون مبدل به 
یک اصل الزم االجرا برای گرفتن مجوز شده است. 
همه این تصمیم ها برآمده از بی اعتمادی به جامعه 

هنری است.   
این مدرس تئاتر در ادامه از مساله دیگری هم سخن 
می گوید؛ اینکه بعضی از کارگردان ها در سالن های 
دولتی اجازه اجرای نمایش ندارند و تنها در سالن های 

خصوصی می توانند کار کنند.
جعفری در این زمینه توضیح می دهد: در حال حاضر 
با پدیده های تازه ای از حذف کردن رو به رو می شویم 
که باز هم در نوع خود ویرانگر است. مدتی است که 
به بعضی از کارگردان ها گفته شده فقط در سالن های 
خصوصی اجازه اجرا دارند و مشخص نیست مبنای 
این تصمیم چیست و تأمین کننده چه نوع از اهدافی 

است ولی طبیعتا نوعی از حذف کردن است.
او در عین حال متذکر می شود: وزارت ارشاد و 
زیرمجموعه آن می تواند کلیاتی را به عنوان چارچوب 
معین کند ولی قرار نیست به عنوان جایی که 
مسئولیت سیاست گذاری، صدور مجوز و بودجه 
تئاتر را در اختیار دارد، سلیقه خود را به صورت 

قانونی به جامعه هنری تحمیل کند و جلوی  فرا
اندیشه را بگیرد؛ در حالیکه اگر یک کارگردان 
نمایشنامه ای را انتخاب کند که در اولویت های مرکز 
هنرهای نمایشی باشد، در سالنی دولتی می تواند با 
بهره گیری از کمک هزینه دولتی روی صحنه برود. 
چنین اتفاقاتی تئاتر ما را به سمت سفارشی بودن و 
شدن پیش می برد و عرصه را بر اجرای نمایش های 
دغدغه مند تنگ می کند. هنرمند تئاتر فی نفسه باید 
پرسش گر باشد و نمی توان که اندیشه را از او گرفت؛ 
این خطری است که تئاتر ما را تهدید می کند و 
همان گونه که توضیح دادم، بسیاری از این بدعت ها 
در گذشته مدیریت غلط اعمال شده، ریشه دارد و اگر 
روزگذشته جلوی این تصمیم ها و بدعت های تازه 
را نگیریم، پیامدهای آن در سال های آتی گریبان 

جامعه هنری را خواهد گرفت.
روح اهلل جعفری تاکید می کند: جامعه هنری نباید 
سکوت کند و هر جا تصمیمی اشتباه گرفته شد، 
باید درباره آن روشنگری کند و خواهان اصالحش 
باشد. در این زمینه هیچ تسامح و تساهلی پذیرفتنی 
نیست. انفعال ما نه تنها به زیان خودمان خواهد بود 
بلکه نتایج زیان بار آن، نسل های آینده را هم با مشکل 
و مانع روبه رو خواهد کرد. در این زمینه باید کنشگر 
شد و با پرسشگری و روشنگری، بستر را برای رسیدن 
به گفتمان تعاملی در عرصه های مختلف در جامعه 

فراهم کرد.

هنرمند اول باید ثابت کند که مجرم نیست!
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اکبر اکسـیر در عین حال کـه می خواهد 
زبـان عامـل دودسـتگی ها نشـود و زبان 
فارسـی را پیونددهنـده همـه زبان هـای 
محلـی می دانـد، بـا درخواسـتی از وزیر 
آموزش و پـرورش درخصـوص زبان های 
محلـی می گویـد: نترسـند از این کـه اگر 
کرد بـه کردی، تالشـی  بـه تالشـی، بلوچ 
بـه بلوچـی و... کالس اول را بـه زبـان 
خودشـان بگذراننـد زبـان فارسـی مـا 

ویـران خواهد شـد.
اخیـرا بـا بـه میـان آمـدن پـای برخـی 
رسـانه های خارجـی، اختـالف نظرهایی 
درخصـوص قیـاس زبـان فارسـی بـا 
زبان هـای بومی و قومـی کـه پیش تر نیز 
گاهـی موجـب شـکل گیری بحث هایـی 
می شـد، شـکلی دیگـر گرفـت و موجـب 
همچـون  هشـتگ هایی  شـدن  ترنـد 
»منوفارسـی« شـد. ماجـرا از ایـن قـرار 
لعربیـه فارسـی در  بـود کـه صفحـه ا
توییتـر مدتـی پیـش لینـک کارزاری 
توییتـری با عنـوان »رنـج به دلیـل زبان 
مـادری بـا هشـتگ #منوفارسـی« را به 
اشـتراک گذاشـت و پس از این خاکستر 
ماجرایـی کهنـه بـار دیگر شـعله ور شـد. 
از همین جـا بود کـه واکنش ها آغاز شـد 
و بحث هـا شـدت گرفـت. در عیـن حال، 
چیـزی نگذشـت کـه پـای بی بی سـی 

فارسـی هـم بـه ماجـرا باز شـد. 
در پـی ایـن ماجـرا، اکبر اکسـیر، شـاعر 
ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  ز  طنزپـردا
مبنـی  اظهارنظرهایـی  درخصـوص 
بـر مانـع دانسـتن زبـان فارسـی بـرای 
زبان هـای قومـی و بحث هایـی کـه در 
ایـن زمینه ایجـاد می شـود، اظهـار کرد: 
این بحث تـازه نیسـت؛ از قبـل از انقالب 
هـم وجـود داشـته اسـت و همیشـه یک 
عـده آمده انـد و فکـر کرده انـد کـه اگـر 
بحـث زبـان فارسـی و ترکـی را جلـو 
بیندازنـد، می توانند از آن سـوء اسـتفاده 
کننـد. در صورتـی کـه این طـور نیسـت 
و اولیـن زبـان دنیـا، زبـان مادری اسـت 
که همـه ما بـه همین زبـان بزرگ شـده  
و صحبـت کرده ایـم. در کنـار ایـن، در 
تمـام کشـورهای دنیـا یـک زبـان ملـی، 
وفق دهنـده همه ایـن زبان هـای مادری 
اسـت. همیشـه در آمـوزش و پـرورش، 
نشـگاه، مسـائل فرهنگـی مختلـف  دا
و... بـه یـک زبـان ملـی نیـاز داریـم تـا 
بتوانیـم وحـدت ملـی را از ایـن طریـق 

حفـظ کنیـم.
او در ادامـه بـه ماجـرای ایـن بحـث کـه 
چـرا نمـاز بایـد بـه زبـان عربـی خوانده 
شـود، اشـاره کـرد و گفـت کـه بـرای 
نشـان دادن وحـدت مسـلمین اسـت 
کـه همـه باید بـه یک زبـان واحـد حرف 
بزننـد و در عیـن حـال بیـان کـرد: حاال 
می گوینـد همـه اقلیت هـای قومـی ما به 
زبـان خودشـان حـرف بزنند. اگـر روزی 
قانـون جلـو ایـن کار را بگیـرد، آن وقـت 
مهم ترین ظلـم و جفـا را بر زبـان مادری 
کـرده. در قانون اساسـی ما، بـه صراحت 
قیـد شـده کـه زبـان مـادری، بومـی و 
محلی قابل احترام اسـت. حتـی آموزش 
و پـرورش می توانـد در محیط هایـی کـه 
زبـان مخصـوص خـود را دارنـد، آموزش 
آن زبان را رایـج کند. در قانون کشـور ما 
این وجـود دارد، امـا رعایت نشـده و این 

بحـث دیگـری اسـت.
اکسـیر سـپس بـا بیـان این کـه زبـان 
فارسـی پیونددهنـده همـه زبان هـای 
نـم یـک  محلـی اسـت، گفـت: می توا
سـربازخانه را مثـال بزنـم کـه از همـه 
قوم هـا در آن وجـود دارنـد. امـا آن هـا با 
زبـان ملـی صحبـت می کننـد و از ایـن 
ننـد در تفهیـم مقاصـد  طریـق می توا

خودشـان موفـق باشـند. 
ایـن شـاعر در عیـن حـال اظهـار کـرد: 
بهتریـن شـعر اسـتاد شـهریار بـه زبـان 

بومـی اش یعنـی »حیدربابـا« اسـت. اما 
در کنـار ایـن، غزلیـات و قصایـدی بـه 
زبـان فارسـی دارد کـه از زیبایی هـای 
برتـری برخـوردار اسـت. هیـچ وقـت 
نمی تـوان بیـن ایـن دو فـرق گذاشـت، 
چراکه او مهارت خـود در زبـان  محلی را 
در منظومـه ای بـه ثبت رسـانده کـه دنیا 
را فراگرفتـه و به چنـد زبان دنیـا ترجمه 
شـده. همچنیـن در غزل هـا، شـعرهای 
آزاد و... آن چنـان زیبـا بـه شـعر فارسـی 
پرداختـه کـه شـنونده مبهـوت می ماند 
کـه آیـا شـاعر این شـعرها تـرک بـوده و 
بـه زبـان آذری حرف مـی زده یا نـه! پس 
این هـا هیـچ تناقضـی بـا هـم نـدارد. ما 
در کنـار زبان هـای محلـی خـود زبـان 
فارسـی را هم داریـم و آن هایی کـه زبان 
را عامـل تفرقـه می داننـد، شـاید مقاصد 
سیاسـی دارنـد. »مـا قصـه  سـکندر و 
دارا نخوانده ایـم/ از مـا بـه جـز حکایـت 
مهـر و وفـا مپـرس«)از حافـظ(. انسـان 
هیـچ وقـت از زبـان بومـی خـود بی نیـاز 
نیسـت، وقتی زبـان بـاز می کند بـا زبان 
مـادری بـا مـادر و خانـواده خـود ارتباط 
می گیـرد، بعـد بـا زبـان ملـی می توانـد 
مفاهیـم ملـی و آثـار خـود را بیافریند. با 
ایـن حـال می گویم کـه در قانون کشـور 
مـا، زبان هـای محلـی از ارزش واالیـی 
برخوردارنـد امـا ایـن در اکثر جاهـا اجرا 

نشـده اسـت.

شورای عالی قرآن با اعالم نفرات برگزیده 
دوره های نهم و دهم ارزیابی قاریان و مدرسان 
از اعطای گواهی نامه تخصصی به 150 قاری و 

مدرس قرآن خبر داد.
به گزارش ایرنا از حوزه ارتباطات شورای عالی 
قرآن؛ با جمع بندی نتایج آزمون های ورودی، 
مصاحبه و تالوت و همچنین آزمون نظری نهمین 
و دهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی 
به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم، نفرات 

برگزیده توسط دبیرخانه ارزیابی، معرفی شدند.
بنا بر این گزارش، در دوره نهم از مجموعه 298 
نفر شرکت کننده، 51 نفر در بخش قاریان و 
هشت نفر در بخش مدرسان موفق به دریافت 
گواهی نامه تخصصی در یکی از سطوح یک تا 
چهار شدند. همچنین از مجموع 3۷2 نفر شرکت 
کننده در دهمین دوره ارزیابی، ۷2 نفر در بخش 
قاریان و 19 نفر در بخش مدرسان موفق به 
دریافت گواهی نامه تخصصی در یکی از سطوح 

یک تا چهار شدند.
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور 
تعیین ساز و کاری جهت ارزیابی و رتبه بندی 

قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم و تسهیل 
تعامل و خدمت رسانی دستگاه های مختلف به 
آنان، آیین نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان 
قرائت قرآن کریم در جلسه نهم شورای توسعه 
فرهنگ قرآنی در هفتم اسفند 89 به تصویب 

رساند و برای اجرا به شورای عالی قرآن ابالغ 
کرده و پس از آن هر سال حداقل یک دوره آزمون 
تخصصی برگزار و به قبول شدگان گواهی نامه 
تخصصی قرائت و تدریس قرآن از سطح یک تا 

چهار اعطاء می شود.

۱۵0 قاری و مدرس قرآن گواهینامه 
تخصصی می گیرند

سیاسی کردن شیر مادر!

رنا
: ای

س
عک

سنا
: ای

س
عک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۳۸ فرعی از ۱۶۴ اصلی واقع در اراضی سراپرده بخش ۱۵ کرمان بمساحت ۲۸۳.۷۷ مترمربع مورد تقاضای آقای محمد همتی سراپرده 
فرزند غالمرضا به استناد رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۴۴ هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مالک بدینوسیله آگهی 
تحدید حدود آن باستناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۷ 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 ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ 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 ماده۸۶ 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 ۳۲۵
تاریخ انتشار:دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ۹۵۰ مترمربع دارای پالک ۱۵۷۱- فرعی از۱۵۷- اصلی واقع در گروه ۳ شهر 
فاریاب قطعه دو بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای خانم آرزو تاجیک فرزند محمد به شماره ملی ۳۱۵۰۵۸۶۷۰۴ نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب 
درخواست کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فوق  منتشر و عملیات تحدید آن از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به مالک و مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه 
کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰ روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 

کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / م الف :۴۳۲ 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
 علی رحمانی خالص 
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 
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ی  گر برا سیون کشتی گفت: ا ا رییس فدر
یی مهم  مسئوالن ورزش بازی های آسیا
است از همین االن باید بیایند و به کشتی 

کمک کنند.
به گزارش ایسنا، علیرضا دبیر با بیان اینکه 
کشتی با همت جامعه کشتی و اهالی رسانه 
علی  گفت:  است،  رسیده  نقطه  ین  ا به 
هند  ید بخوا دبیر مهم نیست، یکسری شا
خودشان در کشتی دیده شوند اما من دنبال 
خیلی  حقش  کشتی  نیستم.  چیزها  ین  ا
باالتر از این هاست. اگر حمایت های رسانه 
ها نبود حتما نتایج خوبی که به دست آمد 
اتفاق نمی افتاد. این تازه شروع کار ماست. 
نی صربستان برای ما خیلی  بقات جها مسا
مهم است و با تمام قدرت عازم رقابت های 

جهانی خواهیم شد.
ره حواشی  با سیون کشتی در ا رییس فدر
حرفی  هر  گفت:  لمپیک،  ا کمیته  مجمع 
عضای مجمع  نجا زدم. وقتی کل ا بوده آ
رای دادند من هم تمکین می کنم و احترام 
بودجه حرف  رم. من روی بحث  می گذا
یی  جرا عضای هیات ا ینکه ا شتم و هم ا دا
دی  فرا ید ا سیون نبودند و با ا رییس فدر
ز  ا یکی  باشند.  شته  دا نگیزه  ا که  باشند 
نی  یی دروغ گفت، زما جرا عضای هیات ا ا
یب رییس کمیته بودم دی 96  که من نا
 5 بیرون آمدم، آن زمان بودجه کشتی 
میلیارد بود، سال های 94 و 95 هم همین 
میزان بود. نمی دانم چرا این ها از خدا نمی 
ترسند دروغ می گویند. از سال 9۷ بودجه 
عضای  ز ا رد که یکی ا 2 میلیا کشتی شد 
هیات اجرایی گفت به خاطر برخی مسائل 

می خواستیم حال خادم را بگیریم.
بندی  ز متیا مدند ا : آ وی خاطرنشان کرد
کردند و سقف 1000 امتیاز را گذاشتند و 
گفتند هر کس برسد 4 میلیارد می گیرد. 
کشتی فرنگی و آزاد ما به تنهایی هر کدام 
د و فرنگی را باید  1000 را رد کردند، آزا
ندو و وزنه برداری  جدا حساب کنند. تکوا
هر کدام 2 سهمیه گرفتند اما آزاد و فرنگی 
بر سهمیه گرفتند. من با  م 3 برا ما هر کدا
معه  جا رم،  ندا ختالفی  ا هیچ کس شخصا 
نتخاب کرد  معه کشتی ا ا جا کشتی من ر
رم البی شخصی  که حرف بزنم و حق ندا
داشته باشم. خدا باید راضی باشد، هر جا 
ا  نم یقه من ر قع حرف می ز ا دیدید غیر و

رد کمیته  ز 216 میلیا ید ا ا با بگیرید. چر
فقط 8 میلیارد به کشتی برسد؟ دولت به ما 
نمی تواند جدا پول بدهد، آقای نوبخت آمد 
د، ما گفتیم به حساب  رد و نیم دا ۷ میلیا
ا هم  ما آن ر کمیته بریزید به ما بدهند ا
رند یا جایزه دالری  به حساب من می گذا
یزدانی و گرایی را به حساب ما می گذارند.

که  همین  میری  ا لحی  صا فزود:  ا دبیر 
توانسته هیات اجرایی را مدیریت کند یعنی 
آدم قوی و مدیری است، او خوب کار کرده 
و توانسته ارتباطات خوبی بگیرد، از لحاظ 
ما من حرف  رم ا ا قبول دا مدیریتی وی ر
نتخابات را  هایم را می زنم. مجمع تا مهر ا
تعویق انداخت. االن هم قصد داریم با تیم 

دوم یا سوم به بازی های آسیایی برویم.
رییس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: 
رکاتی  بقات قهرمانی آسیا برای ما تدا مسا
تفاقی نیفتاد،  است، 10 الر اول شدیم و ا
ما تیمی جوان از جام تختی را به قهرمانی 
آسیا می فرستیم، برای همین مغولستان 
نفری 44 میلیون پول بلیت برای 60 نفر 
می شود. 4 داور S۱ مان را هم باید ببریم. 
به غیر از پول بلیت 10 شب برای هر کدام 
ید 180 یورو بدهیم. ما رده های سنی  با
یادی  بقات ز ید در مسا ریم و با مختلف دا
شرکت کنیم، ببینید به چه بودجه ای نیاز 
نان در  ریم؟ همین االن تیم فرنگی جوا دا
نان فرنگی سیستان  ا ن است، نوجو هدا ا ز

و بلوچستان است، بروجرد و کرمان هم 
تیم های ما اردو دارند، بعد ساخت و ساز و 
بدهی هم داریم. علی دبیر را له کنید اما به 
کشتی کمک کنید، من نیامده ام کشتی را 

هزینه خودم کنم.
گر  ما ا ولویت ما جهانی است ا فزود: ا وی ا
یی  رت بازی های آسیا ا برای کمیته و وز
یند بنشینند حساب و  ید بیا مهم است با
کتاب کنند و کمک کنند. آن هم نه یک ماه 
مانده به بازی های آسیایی، االن باید بیایند 

و کمک کنند. در فاصله ۷ یا 8 روز از جهانی 
یی شرکت کنیم،  ید در بازی های آسیا با
باید بیایند و کمک کنند. االن باید مسابقه 
یمان برسم. تیم  خوب برویم و به بچه ها
نی می فرستیم،  بقات جها ا به مسا اصلی ر
م  یند، مدا ر بیا ینکه دوستان پای کا مگر ا
ر  ما کا ا جلسات کارشناسی می برند ا ما ر
ینجا  خودشان را می کنند، این بار آن ها ا
بیایند و حرف های ما را بشنوند. اگر کشتی 
قل نصف  یی مهم حدا در بازی های آسیا

حق کشتی را بدهند.

دبیر خاطرنشان کرد: به وزیر ورزش گفتم 
ر، دستت را هم می  وکیلی من را بردا خدا
بوسم، من از خدایم است، من وظیفه دارم از 
کشتی دفاع کنم و حقش را بگیرم. چند روز 
پیش در جوانان آزاد خراسان اول شد، من 
برای مازندان ناراحتم، این تیم سوم شد، 
البرز دوم شد. مازندران برای من بچه زرنگم 
است و باید مراقبش باشم. کشتی مازندران 
باید همیشه قوی باشد. هر چه دست من باز 
باشد و به کشتی گیر و مربی و هیات هایم 

برسم در المپیک موفق تر می شویم. بودجه 
را باید بر اساس عدالت بدهند.

ا گفتند فالنی کشتی  یکسری آدم بی تقو
را سکوی خود کرده است، رزومه هر کسی 
مشخص است. دوره ای در زمان امیر خادم 
قعا  ا و بود  ورزش  کسیون  فرا رییس  که 
مد. من  بودجه ورزش خیلی خوب باال آ
ما یکسری ورزشکاران  که دنبالش نیستم ا
بروند کاندیدا شوند و مردم رای بدهند تا 

بودجه ورزش را باال ببرند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هیچ کس نمی 
ند در کشتی مدعی شود که حقش در  ا تو
تیم ملی خورده شده است، گفت: کشتی 
آزاد با کشتی فرنگی فرق دارد، تعدادشان 
بل قیاس نیست و حتی نوع بدنسازی و  قا
تمرین آن ها هم متفاوت است، پس نحوه 
انتخابی آن ها هم متفاوت است اما مهم این 
است که عدالت برقرار است. به مربیان هم 
گفتم به جای اینکه قهرمان نوجوانان جهان 
لمپیک  ا و  جهان  قهرمان  من  به  بدهید 
بدهید. از سرمربیان تیم ملی تشکر می کنم 

و به آن ها هم اعتماد دارم.
در  روسیه  غیبت  حتمال  ا ه  ر با در دبیر 
ینکه ورزش  ول ا نی گفت: ا بقات جها مسا
نقدر کشورهای دیگر  ا آ سیاسی است چر
حمله کردند کاری نداشتند؟ کشتی بدون 
ز  ن، هیچ نیست. ا یرا مریکا و ا روسیه، آ
آمریکا هم برای جام تختی و جام هاشمی 
نژاد دعوت کردم، دوست دارم مثل زمان 
رزه کنیم،  مریکا و روسیه مبا خودم با آ
یادتان باشد کشتی توسط امریکا و روسیه 

در المپیک ماند.

دبیر: به وزیر گفتم خداوکیلی من را بردار
گزارش

ایسنا 

رئیس کمیته بین الملل تنیس: 
تخریب کننده ها پست گرفته اند

امیرهمایون صدری در مورد استعفا از فدراسیون تنیس گفت: چگونه 
می شود فردی پست بگیرد که در 6 ماه گذشته فدراسیون و رئیس 
فدراسیون را تخریب کرده اســت. اگر کارهای ما منفی است، پس 

وقتمان را تلف می کنیم.
به گزارش ایســنا، داود عزیزی، رئیس فدراســیون تنیس مهرافزا 
منوچهری، نایب رئیس فدراسیون و فرزین ضیاآذری، دبیر فدراسیون 
را برکنار و اشرف گنجوی را جایگزین منوچهری و شاهرخ کشاورز را 

به عنوان دبیر منصوب کرد.
در واکنش به این انتصابات تعدادی از مسئوالن فدراسیون تنیس 

استعفای خود را اعالم کردند.
امیرهمایون صدری، رئیس کمیته بین الملل، اکبر طاهری، سرمربی 
تیم ملی مــردان، فرناز فصیحی، ســرمربی تیم ملی زنان، ســینا 
ابراهیمیان، رئیس کمیته مســابقات و یکی از اعضای کمیته فنی 
فدراسیون کسانی هستند که طی نامه ای از حضور در این فدراسیون 

استعفا کردند.
امیرهمایون صدری، رئیس کمیته بین الملل فدراســیون که جزو 
نفراتی است که استعفا داده، در این مورد به ایسنا، گفت: معتقدم  همه 
در فدراسیون تنیس ایران در چند ماه گذشته تالش کرده اند اتفاقات 
خوبی بیفتد. کم و کاستی هم وجود دارد اما اتفاقات مثبتی در تمام 
زمینه ها افتاده است. نتایج خانم مشکات الزهرا صفی در مسابقات بین 
المللی، اعزام چهار تیم برای اولین بار به مسابقات و نتیجه ای که کسب 
کرده اند، افزایش تعداد مسابقاتی که از فدراسیون جهانی گرفته ایم، 
بخشی از این اقدامات است. به هر حال گروهی جمع شده اند و کار 
می کنند. حاال اگر قرار است ناگهانی دو سمت اصلی فدراسیون تغییر 
کند و افرادی در انتصاب شــوند که در ماه های  اخیر از عملکرد این 

فدراسیون بد گفته اند، این باعث دلسردی افراد می شود.
او افزود: اگر کسی به تمام کارهایی که ما کرده ایم که به نظر خیلی 
از اهالی تنیس مثبت بوده، ایراد می گیرد و همان فرد در فدراسیون 

منصوب می شود، پس کارمان بد بوده است.
صدری بــا بیان اینکه قبل از اســتعفا صحبتی بــا عزیزی، رئیس 
فدراسیون نداشته اســت، ادامه داد: امیدوار بودم این صحبت ها در 
جلسه ای انجام شــود اما چون خوشبختانه تمام افرادی که استعفا 
دادند هم فکر و هم نظر بودند و خیلی دلخور شده اند، دیگر وقت برای 

جلسه نشد.
او افزود: بحث اصلی ما با رئیس فدراسیون نیست چون آقای عزیزی 
یکسال است که ریاست فدراسیون را برعهده گرفته و خیلی تالش 
کرده اتفاقات مثبتی برای تنیس بیفتد. مهمترین بحث ما این است 
که اگر شــما پذیرفته اید که این اتفاق بیفتد، یــا خودتان تصمیم 
گرفته اید یا این تصمیم را برای شــما گرفته اند. ما انتظار داریم به 
عنوان رئیس فدراســیون از عواملی که کمک کــرده اند تا ورزش 
تنیس نتایج مثبتی بگیرد، طرفداری بکند و نگذارد کسی که فقط 
بانی و باعث تخریب فدراسیون طی این چند ماه بوده جایگاهی در 

فدراسیون بگیرد.
او با بیان اینکه با نفراتی که به تازگی منصوب شده اند صحبتی نکرده ام، 
ادامه داد: سال های قبل با این دوستان همکاری داشتیم و کار کردیم. 
اصال بحث فرد نیست که این فرد چرا رفته و فرد دیگری چرا نیامده، 
مخصوص در مورد دبیر فدراســیون چون اصال نمی دانم آقای ضیا 
آذری مایل است بماند یا نه. من می گویم اگر قرار است تغییراتی در 
فدراسیون اتفاق بیفتد، می شد در پست های دیگر باشد. دوم اینکه 
چگونه می شود فردی پست بگیرد که در 6 ماه گذشته فدراسیون و 
رئیس فدراسیون را تخریب کرده است. اگر کارهای ما منفی است، 

پس وقتمان را تلف می کنیم.

تیم های دوبل تنیـس روی میز زنـان ایران در 
تور قطر مقابـل رقبای خود شکسـت خوردند.
بـه گـزارش ایسـنا، رقابت هـای فیـدر دوحـه 
قطر از 22 اسـفند آغاز شـده و تیم های دوبل زنـان ایران در 
اولین دیدار مقابل رقبای خود شکسـت خوردنـد و از صعود 

به مرحلـه دوم مسـابقات بازماندند.  
تیـم دو نفـره ندا شهسـواری و مهشـید اشـتری مقابـل تیم 
کره جنوبی بـه میـدان رفت و 3 بـر صفر بـا نتایـج 11 بر 8، 

11 بـر 8 و 11 بـر 6 شکسـت خورد.  
تیـم دو نفـره شـیما صفایـی و مریم صامـت هم مقابـل تیم 
رمانـی قـرار گرفتند و 3 بر 2 شکسـت خـورد. تیم ایـران در 
گیم اول و سـوم با حسـاب 11 بـر 8 و 11 بر ۷ پیروز شـد اما 
نتیجه سـت های دوم، چهـارم و پنجم را 11 بـر 4، 11 بر 4 و 

11 بر 5 واگـذار کرد.   
بـه ایـن ترتیـب دو تیـم دوبـل ایـران بـه کار خـود در ایـن 

رقابت هـا پایـان دادنـد.
بازیکنان ایـران در بخش انفـرادی این مسـابقات هم مقابل 
رقبای خود بـه میـدان می روند. از بیـن نفـرات اعزامی تنها 
شـیما صفایـی در مرحلـه مقدماتـی رقابـت می کنـد که در 
دور اول با قرعه اسـتراحت روبرو شده است. سـایر بازیکنان 

در جدول اصلـی به رقابـت با حریفـان خـود می پردازند.

هافبــک ســپاهان می گویــد یکــی از 
افتخاراتش همکاری با نویدکیا است.

به گزارش ایســنا، میــالد جهانی درباره 
شرایطش در سپاهان اظهار کرد: ســپاهان تیم بسیار 
بزرگی است و بازیکنان بزرگی دارد. یکی از آرزوهای 
قلبی ام این بود که به ســپاهان بیایم. آن ها در آســیا 
هم بازی می کنند و هواداران بســیار زیادی دارند. از 
محرم نویدکیا و محمدرضا ســاکت تشکر می کنم که 
مرا به ســپاهان آوردند و به من اعتماد کردند. فرصت 
خوبی برای من پیش آمده اســت و یک سال و نیم هم 
با این تیم قرارداد بســتم. فعال همــه چیز دارد خوب 

پیش می رود.
او درباره عملکرد ســپاهان در این فصــل از رقابت ها 
گفت: ســپاهانی ها در این فصــل موقعیت های زیادی 
خلق می کردند امــا متاســفانه در بازی هایی که این 
موقعیت هــا تبدیل به گل نمی شــد، در نهایت متوقف 
می شــدند و بد شانس بودند. امروز نســبت به گذشته 
از نظر روحی و روانی بازیکنان در شــرایط بهتری قرار 
دارند. ما داریــم می جنگیم تا بتوانیــم این روند را در 
لیگ ادامه دهیم و در نهایت در آسیا عملکرد خوبی را 

از خود به نمایش بگذاریم.
هافبک ســپاهان افزود: یکی از افتخاراتم این است که 
با او دارم کار می کنم. با هر مربی به جــز نویدکیا کار 
کنم افســردگی می گیرم چون کار او واقعا حرف ندارد 

و بسیار لذت بخش است.

شکست تیم های دوبل تنیس روی 
میز زنان ایران در مسابقات قطر

جهانی: با هر مربی به جز نویدکیا 
کار کنم افسردگی می گیرم

خبر

خبر

خبر

رییس فدراسیون کشتی درباره حواشی مجمع کمیته المپیک، گفت: هر حرفی بوده آنجا زدم. وقتی کل 
اعضای مجمع رای دادند من هم تمکین می کنم و احترام می گذارم. من روی بحث بودجه حرف داشــتم 
و هم اینکه اعضای هیات اجرایی رییس فدراسیون نبودند و باید افرادی باشند که انگیزه داشته باشند. 
یکی از اعضای هیات اجرایی دروغ گفت، زمانی که من نایب رییس کمیته بودم دی ۹۶ بیرون آمدم، آن 
زمان بودجه کشتی ۵ میلیارد بود، سال های ۹4 و ۹۵ هم همین میزان بود. نمی دانم چرا این ها از خدا نمی 
ترسند دروغ می گویند. از سال ۹7 بودجه کشتی شد 2 میلیارد که یکی از اعضای هیات اجرایی گفت به 

خاطر برخی مسائل می خواستیم حال خادم را بگیریم.

رنا
: ای

س
عک

کاغذ ورزش

افقی
 ۱ - اال، شاید - كشوری در همسایگی فرانسه 
حیوان   - جانوردریایی  آرواره،   - پیك2   -
باركش - از مشتقات نفتی، مایه ای غلیظ 
که با شن مخلوط می کنند برای پشت بام 
سوره  بیگانه،  بله   - عرب  همراهی  حرف   -
سی و ششم، از حروف مقطعه قران3 - تپه 
ها - رایگان، پسر طهماسب - دورشدن  - 
رو، مظهر  انگور، زینت  برادر پدر4 - درخت 
باریك - مبهوت و متحير - قطره باران - از 
سازهای بادی5 - چوپان گله را به آنجا می 
برد، كلمه پرسشی - ام البشر - حرف نداری، 

كالم فقدان - درد و الم6 - آزاده، آزاده كربال، 
نخستین شهید كربال - از غالت، اتمسفر - 
ستمگر - کدو 7 - خزنده خوش خط و خال، 
از خزندگان، مادر در زبان گیالنی - زن خانه 
دار، ام المنزل - خاطر - رودی در فرانسه، 
از باشگاه های فرانسوی8 - بم وارونه - از 
اجسام معدنی بلوری شکل - سوپ وطنی، 
از   - هاون9   - ایرانی  غذای  نذری،  غذای 
فیلسوفان سیاسی انگلستان  - یهودی - بی 
خطر، جای آسوده، اطمینان۱0 - کاشتن نهال 
- درخت زبان گنجشك - درخت کنار - سقف 
دهان ۱۱ - باد سرد - شاه مغول - ماشین 
به  ها  فیلم  قدیم  در   - مشك۱2   - جنگی 

این شکل ساخته می شدند، خاموش - زیر 
پای راننده است - زوج، گاو زراعت كننده۱3 
بسيار  و  است  - خشک  یافتن  پیروزی   -
جدی، خشك مزاج - مرد جوانمرد و لوطی، 
داش مشدی۱4 - بازیگر فیلم ذهن زیبا - 
لوله تنفسی، از اجزای دستگاه تنفسی،حلقوم 
باد۱5   - زندان مسعود سعد سلمان  و گلو، 
در  تکنوازی   - روستایی  عدد  روستا،   -
قلمه   - اندازه  كمترین  كمتر،   - موسیقی 
درخت، روییدن - خاندان، زائو ترسان، سرخ 
كمرنگ۱6 - عصبانی و خشمناك، پر حرارت 
- مقابل گرم، گرم نیست - شهر ارگ، صدای 
كلفت - كارد، وسیله ای برای برش۱7 - به 
معنی بگو  - بريدن با شمشير و جز آن - گذر 
گاه - پس غذا، بعد از غذا تناول می كنند - 

بیتا بدون ب

عمودی
۱ - صابون خیاطی، گل بتونه - بند دست، بند 
دست یا پا، مفصل  - جم وارونه - قالبی در 
شعر، نامی دخترانه - مهریه2 - جد مادری 
حجم  هندسی،  ازاشكال   - سلیمان  حضرت 
وارونه - کندر  مهمانخانه3 - کفر  فرعونی - 
رومی - ماه قمری4 - جام ورزشی - تكرار 
حرف دوم - نوعی آلبالو5 - حرکت کننده - گله 
در حال چریدن - بیماری ریوی، نت بیمار6 
- رشته باریك، دنباله رو سوزن، واحد سیگار 
- الفت، انس گرفتن، عادت - سد خوزستان، 
زیردریایی  اولین   - كشور  جنوب  در  سدی 
اتمی7 - شکاف - به زور كسی را به كاری 
واداشتن، مقابل اختیار، اكراه - دفاع فوتبال 
- گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، شهر 
فراری8 - از رنگها - مبهوت و متحیر - تابلویی 
از فرانسیس مارگریت9 - بندگی - یک عامیانه، 
 - نیم صدای سگ۱0  نو -   - یك خودمانی 
اكنون، این زمان، الساعه، همین دم، الحال - 
جمع ظاهر - مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر 

پاكی - عضو صورت، برگزیده هر چیز۱۱ - شهر 
مذهبی، من تبریزی - کلمه همراهی، آش، 
حرف مشایعت - نمایش تلویزیونی، شوهر 
روستایی، شب روستایی - چاق - باال آمدن 
آب دریا، کاله الف، باب روز۱2 - انگل  - قله 

یاسوج، كوهی در كهگیلویه و بویراحمد - پسوند 
مادر   - تازی  عزیز  عرب،  مادر   - مراقبت۱3 
وطن - ظرفیت۱4 - نام سابق ماهشهر - مكر 
و حیله، زیركی، حیله - پا افزار - حرف هشتم 
التین۱5 - مزه فلفل - گله گوسفندان - خرما، 

ندا۱6 - خریدن -  سوغات گجرات - حرف 
تالفی، تالفی نمودن - شایستگی۱7 - متداول، 
کارمند - الفت، خو گرفتن، همنشین جن - 
مخفف سیاه - شیرینی عزا، برای خیرات كردن 

پخته می شود
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خبرخبر

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به 
اهمیت موضوع راستی آزمایی برای ایران در 
جریان مذاکرات وین گفت: االن در نقطه ای 
هستیم که تقریبا مسائل مان در این حوزه حل 
شده است. به گزارش ایسنا، سعید خطیب 
زاده در اظهاراتی با اشاره به تأکید ایران برای 
راستی آزمایی از این که آمریکا تحریم های 
ظالمانه خود علیه ایران را برداشــته است، 
گفت: راســتی آزمایی برای این است که ما 
مطمئن شویم که آمریکایی ها در عمل تحریم 
ها را برداشــته اند و فقط روی کاغذ نبوده 
اســت. در همین چارچوب نمایندگانی از 
وزارت نفت، اقتصاد، بانــک مرکزی نیز در 
جریان مذاکرات وین حضور داشتند که در 
مورد روند این موضوع مذاکره کنیم و اینکه 
هر بخشی از اقتصاد کشــور راستی آزمایی 
در حوزه خود را تعریف کند. گفت وگوها و 
مباحث در موضوع راســتی آزمایی رفت و 
برگشت هایی داشته و آن ها یک چیزهایی را 
قبول کردند، یک چیزهایش را ما دادیم و االن 
در نقطه ای هستیم که تقریبا مسائل مان در 
این حوزه حل شده است. این دیپلمات ارشد 
کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه ایران در 
جریان مذاکرات وین به دنبال اخذ تضمین 
های سیاسی، حقوقی و اقتصادی بوده است، 
گفت: این بُعدی اســت که تا به امروز نیز در 
حال بده بستان در مورد آن هستیم. خطیب 
زاده همچنین با بیان اینکه در مورد چگونگی 
اجرای تعهدات و اینکه آن هــا باید اول این 
تعهدات را اجرا کنند بحــث های مفصلی 
بین طرفین انجام شده اســت، افزود: یکی 
دیگر از مسائل مهم در جریان این مذاکرات 
تضامین هســته ای و حفظ دستاوردهای 

هسته ای است.
سخنگوی وزارت خارجه در همین ارتباط 
ادامه داد: ما گفته ایم کــه کلی ضرر کرده 
ایم. اسرائیلی ها در مورد سانتریفیوژ های ما 
خرابکاری کرده اند. این ها از بین رفته اند، 
IR6 گذاشته ایم، این دستگاه را گذاشته 
ایم، آن ها گفته اند که باید خراب شود، ما 
گفتیم که این کار را نمی کنیم، در مورد این 

مسائل مذاکره کرده ایم.

مخبر: چالش های 
صنعت خودروسازی با 

رقابتی شدن حل می شود
معاون اول رئیس جمهور گفت: تا زمانی 
که صنعت خودروســازی رقابتی نشود، 
امکان حــل مســائل و چالش های فعلی 
میســر نخواهد شــد و شــاهد خروج از 
انحصار، تنوع و اصــالح قیمت و افزایش 

کیفیت خودرو نخواهیم بود.
به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، محمد مخبر روز 
یکشنبه در جلسه ارائه طرح های نخبگان 
که این بار موضوع راهکارهای برون رفت 
صنعت خــودرو از چالش فعلــی برگزار 
شد، با تبریک اعیاد شــعبانیه و با اشاره 
به بازدید اخیر رییس جمهور از شــرکت 
ایران خودرو، اظهار داشت: رییس جمهور 
در این بازدید دســتوراتی را برای اصالح 
وضعیت موجود ابالغ کردند و خواســتار 

پیگیری جدی این دستورات شدند.
معاون اول رییس جمهــور افزود: اصالح 
ســاختار موجود در صنعت خودروسازی 
نیازمند برنامه ای جامع و مدون اســت 
به گونه ای که ایــن برنامه به همراه زمان 
بندی مشخص و تقسیم وظایف باشد و به 

صورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه 
در خصوص راه های بــرون رفت صنعت 
خــودرو از چالش های موجــود و بهبود 
کیفیت، گفت: باید از فرصتی که به واسطه 
بازدیــد رییس جمهور از شــرکت ایران 
خودرو ایجاد شــده، حداکثر استفاده را 
داشته باشیم و این گزارش را به یک برنامه 

عملیاتی زمان بندی شده تبدیل کنیم.
مخبر با بیان اینکه تقویت ســایر شرکت 
های خودروســازی کشــور می تواند به 
رقابتی شــدن این صنعــت کمک کند، 
تصریــح کــرد: تــا زمانی کــه صنعت 
خودروسازی رقابتی نشــود، امکان حل 
مسائل و چالش های فعلی میسر نخواهد 
شــد و شــاهد خروج از انحصار، تنوع و 
اصالح قیمت و افزایــش کیفیت خودرو 

نخواهیم بود.
در این جلسه گزارشــی از راه های برون 
رفت صنعت خودرو از چالش فعلی ارائه 
و پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت صنعت 

خودرو کشور مطرح شد.
اصالح ســاختار صنعت خودرو، اصالح 
ساختار حاکمیت شرکتی، ارتقای فناوری 
و نوآوری در طراحی و ســاخت، شــکل 
گیری توانمندی با تکیه بر رقابتی شدن 
بازار و تسهیل مشارکت های بین المللی 
و انتقال فناوری از جمله محورهای مطرح 

شده در این گزارش بود.

رییس جمهور راهیان نور را از مصادیق 
بارز »جهاد تبیین« توصیف کرد و اظهار 
داشت: سرزمین های راهیان نور مدرسه 
بزرگ انسان سازی است که همواره برای همه 

عصرها و نسل ها درس آموز است.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
شامگاه شنبه در دیدار اعضای ستاد مرکزی و 
شورای سیاست گذاری راهیان نور، این جریان 
سراسری را از مصادیق بارز جهاد تبیین توصیف 
کرد و اظهار داشت: سرزمین های راهیان نور 
مدرسه بزرگ انسان سازی است که همواره 
برای همه عصرها و نسل ها درس آموز است 
و در این فرصت ارزنده جهاد تبیین، راویان و 
مبلغان باید اهداف واالی شهدا و درس های 
عینی امروز آن را برای نسل جوان تبیین کنند.
رئیس جمهور ایمان راسخ مردم را مهمترین 
عامل خلق قوت و قدرت ملی برشمرد و اظهار 
داشت: حرکت عظیم راهیان نور ایمان راسخ 
مردم و در نتیجه قدرت و قوت ملی را تحکیم ، 
تقویت و ارتقا می بخشد. حضور مردم در 
سرزمین های نور و آشنایی با فرهنگ دفاع 
مقدس، باور مردم به نظام و کارآمدی الگوی 
مدیریت جبهه های جنگ را باال برده و هر 
چه اعتماد مردم به نظام ارتقا یابد،  سرمایه 

اجتماعی کشور افزایش می یابد.
رئیس جمهور اردوهای راهیان نور را سرمایه 
اجتماعی توصیف کرد که با حکمت مقام 
معظم رهبری برقرار شد و امروز مایه ارتقای 
اقتدار کشور شده است و خاطرنشان کرد: 
جمعیت عظیم راهیان سرزمین های نور که 
هر سال بر تعداد آنها افزوده شده است، برای 
کشور قدرت ساز و اقتدارآفرین بوده و هستند.

رئیسی با بیان اینکه این حرکت عظیم فرهنگی 
با هدایت ها و حمایت های مقام معظم رهبری 

به نقطه بسیار مطلوبی رسیده است، گفت: 
همانگونه که امام حسین )ع( به برکت اخالص 
در نیت و عمل خود در پرتو نور الهی نورانیت 
یافت و سفینه نجات شد، شهدای دفاع مقدس 
نیز با تاسی به آموزه های کربال و تبعیت از ولی 
فقیه زمان، هم خودشان و هم مسیرشان 

نورانی شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه نورانیت شهدای 
دفاع مقدس نیز مانند مسیر نورانی شهدای 
کربال ماندگار است، افزود: جلوه تحول آفرین 
و انسان ساز عاشورا در جوانان این مرز و بوم 
باردیگر تجلی یافت هر چه زمان از دوران دفاع 
مقدس می گذرد، پرده ها، از مقابل نورانیت آن 
ایثارگری ها کنار می روند و حقانیت ملت ایران 

آشکارتر می شود.
رئیسی با بیان اینکه دفاع مقدس ما ظرفیت 
تحول آفرینی عظیمی دارد افزود: درست 
است که فضای رسانه ای در جهان در اختیار 
امپراطوری رسانه ای غربی است، اما خاصیت 
حق و نور این است که جای خودش را در میان 
ظلمت باز می کند و خدا دل ها را متوجه حق 

می کند لذا نباید از ترویج مسیر نورانی شهدا 
ناامید شد.

رئیسی با بیان اینکه امروز همانگونه که منابع 
طبیعی و ثروت های خدادادی ملت ها از سوی 
نظام سلطه غارت می شود، اندیشه جوانان و 
نیروهای کارآمد ملت ها نیز غارت می شود، 
تصریح کرد: قطعا وقتی نیروهای جوان و با 
انگیزه کشور از سرزمین های نور بازدید کنند 
و با آنچه در این مناطق رخ داده آشنا شوند، 
تبدیل به رویش های انقالب شده و سرمایه 

نظام در مسیر پیشرفت و اقتدار خواهند بود.
وی راه اندازی موزه های دفاع مقدس در 
استان های مختلف کشور را اقدام ارزنده 
دیگری برای حفظ یاد و آثار دفاع مقدس و 
معرفی آن به عصرها و نسل های بعدی دانست 
و گفت: اگر چه آثار فرهنگی و هنری ارزنده ای 
در زمینه دفاع مقدس خلق شده و تالش های 
ارزشمندی برای حفظ فرهنگ آن انجام 
شده، اما همچنان امکان فعالیت ها و تولیدات 
فرهنگی و هنری بسیاری وجود دارد که باید 

بالفعل شود.

 

معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر 
آمریکایی ها زیر بار شرایط ایران بروند، توافق 
دست یافتنی است و ما مطمئن هستیم آنچه در 
گذشته بر اساس اعتماد به آمریکایی ها اتفاق 
افتاد، اکنون دیگر صورت نمی پذیرد چراکه 

بحث تضمین های الزم انجام شده است.
محمد کاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه احزاب ایرنا با اشاره به لزوم حصول توافق 
مطلوب از سوی دولت گفت: توافق خوب توافقی 
است که شروط اصلی مصوبه راهبردی مجلس 
در آن رعایت شود، مورد اول رفع همه تحریم ها، 
دوم راستی آزمایی و سوم تضمین است اما 
آمریکایی ها در مذاکرات بازی درمی آورند 
و حاضر نیستند تضمین های الزم را بدهند 
و تمامی تحریم ها را بردارند و در عین حال 
نمی خواهند راستی آزمایی را در بازه زمانی که 

ایران می گوید انجام دهند.
انبارلویی ادامه داد: آمریکایی ها پس از مسئله 
اوکراین می گویند که تعدادی از تحریم های 
ایران را برمی داریم اما از آن طرف به خاطر 
رند اجازه  اختالفاتی که با چین و روسیه دا
نمی دهند که این دو کشور با ما مراودات 
اقتصادی داشته باشند و تحت تحریم آمریکا 

قرار می گیرند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره منافع 
اقتصادی ایران در مذاکرات تصریح کرد: ما در 
حال حاضر باید چرتکه بیندازیم که آیا در این 
توافق، نفع اقتصادی جمهوری اسالمی حاصل 
می شود یا خیر؟ فرض کنیم آمریکایی ها همه 
ما باز هم  یران را بردارند ا تحریم های علیه ا
هیچ تضمینی نیست که آنها بخواهند به ما 
نفع اقتصادی برسانند و در این زمینه نیز هیچ 
عالمتی از واشنگتن دیده نمی شود از طرف دیگر 

اخیرا بایدن وضعیت اضطراری علیه جمهوری 
اسالمی را یکسال دیگر تمدید کرد درحالی که 
اگر آمریکایی ها می خواستند با ما توافق کنند 

حداقل این تمدید را انجام نمی دادند
وی درباره برخی از ادعاهای آمریکایی ها در 
مسائل هسته ای اظهار داشت: طرف غربی 
ادعاهای عجیبی درباره مسائل هسته ای ما دارد 
و مطالبی را عنوان می کند که جمهوری اسالمی 
آنها را حل کرده ولی دوباره همان ادعاهای رژیم 
صهیونیستی را در قالب آژانس مطرح می کنند 
البته البته تیم ما توانسته در گفت وگوهای وین 
بسیاری از پیشنهادات را به آمریکا ارائه دهد و 
آمریکایی ها هم بپذیرند اما اینکه همه تحریم ها 
را بردارند یا تضمین الزم را به ما بدهند، در 
دسترس نیست و فعال دود سفیدی از وین 

مشاهده نمی شود.
انبارلویی درباره اهمیت منافع ملت ایران برای 
تیم مذاکره کننده ایرانی عنوان کرد: ما اتاق 
فکری تحت عنوان شورای عالی امنیت ملی 

داریم و همه کسانی که مشروعیت قانونی 
برای تصمیم گیری و تصمیم سازی درباره امر 
مذاکرات را دارند در آنجا حاضر هستند و وزارت 
خارجه مجری سیاست خارجی در ایران است 
لذا بنده هم به مجریان مذاکرات اعتماد دارم و 
هم به اتاق فکر چراکه معتقدم همه دغدغه این 

افراد منافع ملی کشور است. 
معاون سیاسی حزب موتلفه تاکید کرد: ما 
مطمئن هستیم آنچه در گذشته بر اساس 
اعتماد به آمریکایی ها اتفاق افتاد و بر اساس 
آن مذاکره کردیم، دیگر صورت نمی پذیرد 
چراکه بحث تضمین های الزم چه به لحاظ 
فنی و چه به لحاظ اعتباری انجام گرفته و اگر 
آمریکایی ها زیر بار شرایط ایران بروند، توافق 
دست یافتنی است اما آمریکایی ها اگر بخواهند 
همچنان بر طبل فریب و نیرنگ بنوازند، تیم 
مذاکره کننده مثل تیم سابق نیست که سرشان 
کاله برود و آنها هیچ موقع منافع ملی ما را زیر 

پا نمی گذارند.

انبارلویی در گفت وگو با ایرنا:

آمریکا منافع ملت ایران را بپذیرد توافق دست یافتنی است
رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد مرکزی و شورای سیاست گذاری راهیان نور:

راهیان نور از مصادیق بارز »جهاد تبیین« است

 نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: نتیجه مذاکرات وین باید در معیشت 
مردم اثرگذار باشد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، روح اهلل نجابت در 
نشست علنی نوبت دوم امروز )یکشنبه 22 اسفندماه( مجلس شورای 
اسالمی در تذکری شفاهی گفت: به عنوان جوانترین نماینده مجلس 
روز جوان و والدت حضرت علی اکبر )ع( را به همه جوانان کشور تبریک 
می گویم. وی در تذکری خطاب به دولت افزود: انتظار ما در مجلس شورای 
اسالمی و در موضوع مذاکرات هسته ای این است که اوالً قانون اقدام 
راهبردی که مصوبه مجلس است، مورد توجه قرار گیرد.  آنچه برای ما 

مالک است، آورده اقتصادی روی زمین و در سفره مردم است.
 مذاکره ای که در معیشت مردم آورده ای نداشته باشد برای ما 

مطلوب نیست
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر قرار 
است مذاکره ای شود اما در معیشت مردم آورده ای احساس نکنیم، این 

مذاکره از نظر ما مطلوب نیست.
نجابت با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین تصریح کرد: ما مخالف هرگونه 
جنگ هستیم، اما توجه ناظران را به این نکته جلب می کنم که آن کشوری 
که به غرب اعتماد کرد، حتی نتوانست 8 روز مقابل یک کشور دیگر دوام 
بیاورد، اما جوانان ما در جنگ تحمیلی 8 سال مقابل 80 کشور یک تنه 

ایستادند و مقاومت کردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: تذکری به خودمان در 
مجلس می دهم، این نوع بودجه بستن که امسال تجربه کردیم، نشان داد 
که اوالً کارآمدی و کارایی الزم را ندارد و اگر قرار باشد دوباره تکرار شود 
باعث وهن مجلس و وهن دولت و وهن قانون نویسی می شود و باید آن را 
اصالح کرد. نجابت اظهار کرد: توجه مردم را به این نکته جلب می کنم ما به 
این دولت به این شرط اجازه حذف ارز ترجیحی را در بودجه سال 1401 
دادیم که دولت در چارچوب مشخص مجلس عمل کند. قیمت ها باید 
در حد شهریور 1400 باشد تا حذف ارز ترجیحی از نظر مجلس مورد 

قبول واقع شود.

نتیجه مذاکرات وین باید در معیشت 
مردم اثرگذار باشد

خطیب زاده:
 موضوع راستی آزمایی 

در مذاکرات وین حل 
شده است

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

مراسم رونمایی از کشنده های فوق سنگین بازتولید شده نیوری زمینی 
ارتش برگزار شد.

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ نوذر نعمتی در این مراسم گفت: به 
خودروهای سنگین نیاز داشتیم. حدود یک پنجم نیاز از خارج کشور 
خریداری شد، اما بعد از تحریم های امریکا، این خودروها تحویل داده نشد. 
همان روزی که این خبر به نیروی زمینی رسید که خودروها در یکی از بنادر 
خارجی تحریم شد، طرحی برای خودکفایی در خودروهای کشنده فوق 
سنگین در مدت سه ساله  آماده کردیم. امروز به تحریم کنندگان اعالم 

می کنیم که نیازهای خود را صددرصد در داخل کشور تامین می کنیم.
امیر نعمتی افزود: نیروی زمینی ارتش در زمینه تامین خودروی کشنده 

فوق سنگین به خودکفایی کامل رسیده است.

رونمایی از کشنده های فوق سنگین  
بازتولید شده نیروی زمینی ارتش

نشست  در  زیست  محیط  سازمان  عملکرد 
ونان دیوان محاسبات با  مشترک رییس و معا

رییس و معاونان این سازمان بررسی شد.
مور بین  بط عمومی و ا ز روا یرنا ا به گزارش ا
لملل دیوان محاسبات کشور، ششمین نشست  ا
شورای راهبردی دستگاه های نظارتی به ریاست 
بذرپاش و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست، معاونین وی، مقامات دیوان محاسبات و 
نمایندگان دستگاه های نظارتی به میزبانی دیوان 
ین نشست، شاخص  ر شد. در ا محاسبات برگزا
، آب، خاک،  های محیط زیست در زمینه هوا
فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست 
محیطی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، 
ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، 
مهمترین  همچنین  و  فات  نحرا ا و  ها  چالش 
گزارشات تهیه شده در حوزه حسابرسی زیست 

محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبه بندی 
نه مصرف  شاخص عملکرد محیط زیست، سرا
انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام 
احکام پیش بینی شده در قانون هوای پاک مانند 
عدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت 
کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه ها و 
انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، 
فزایش ساالنه  تامین نشدن حداقل 30 درصد ا
ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های پاک 
و... از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه 
بود. همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت 
نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش 
آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آب بر در 
مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین 
به عنوان بخشی از تهدیدها در این مقوله مورد 

بررسی واقع شد.
دیوان محاسبات کشور در ماجرای چالش های 

آبی هشدار داد:
- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات 
و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد 
قلیم و  مر بعضاً بدون در نظر گرفتن ا ین ا که ا
جغرافیای بومی مناطق رقم می خورد و می تواند 

نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را 
تسریع نماید. این معضل در استان هایی با اقلیم 
بانی و کویری نظیر اصفهان،  نی، بیا با نیمه بیا
کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی 

و.... بیشتر مشهود می باشد.
- بر اساس آمار سازمان زمین شناسی ساالنه 
25-1۷ سانتی متر فرونشست در کشور روی می 

دهد که این رقم 6 برابر میانگین جهانی است.
- عدم نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاه 
های آب)با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز( و عدم 
نصب کنتور دقیق بر روی تمامی چاه های مجوز 
دار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به 
تخلیه آب های زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر 
شده است. این چالش ها نیازمند انجام اقدامات 

جدی و عاجل است.
- آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم 
لیت های معدنی در خالء  نظارت جامع بر فعا
ز مهم ترین چالش  بط و مقررات موضوعه ا ضوا
های حوزه خاک به عنوان یک عنصر حیاتی 
محیط زیست به شمار می رود و در تشریح علل 
عمده آلودگی خاک می توان به دفن غیر اصولی 
ندهای پزشکی،  له، دفن غیر اصولی پسما با ز
سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر 
نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته گری، 
نی  له های ساختما صنایع شیمیایی، تخلیه نخا
در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی 
اشاره کرد که حل این مسائل عالوه بر رفع موانع 
اجرایی، نیازمند نظارت بی اغماض و مستمر در 

این زمینه است.
0 و روستایی  ند شهری 8. نه تولید پسما - سرا
زای هر نفر است و با  0.5کیلوگرم در روز به ا
یران نسبت به  ند در ا نه تولید پسما نکه سرا آ
ز لحاظ  ما ا اکثر کشورهای منطقه کمتر است، ا
ر  قرا نامطلوبی  وضعیت  در  ند  پسما مدیریت 
دارد به طوری که در کشور ۷2 درصد از پسماند 
تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی 
لکترونیکی نیز  می شود و عماًل به پسماندهای ا
ین اساس و با توجه به  توجهی نشده است. بر ا
 ،)EPI آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی )
کشور وضعیت مناسبی در مدیریت پسماند ندارد 
به نحوی که در رتبه 9۷ )از 180 کشور( جهان 
ر گرفته است و حتی نسبت به کشورهای  قرا
خاورمیانه امتیاز پایین تری در این حوزه کسب 

کرده است.
- طبق آمار رسمی اعالم شده توسط دفتر فنی 
یران، در سال 1343  مهندسی منابع طبیعی ا
مساحت جنگل های کشور 18 میلیون هکتار 
بوده است که در حال حاضر این میزان به 14.3 
نه جنگل  میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرا
در ایران حدود 0.2 هکتار و در جهان 0.6 هکتار 

است.
- در راستای احیای تاالب های در معرض تهدید 
ماتی در خصوص احیا صورت گرفته  قدا کشور ا
اما بند )ب( ماده )38( قانون برنامه ششم توسعه 
تاالب ها  به طور کامل محقق نشده است. از دالیل 
ین بند می توان به ترک  عدم موفقیت کامل ا
فعل و عدم همکاری دیگر دستگاه های اجرایی 
از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد در خصوص 
ز، اصالح  به، برداشت های غیر مجا تامین حقا
الگوی کشت و مسدود نمودن چاه های غیرمجاز 
اطراف تاالب ها و عدم تخصیص کامل اعتبارات 

مورد نیاز نام برد. 
باالیی  ر  بسیا زیستی  تنوع  غنای  ز  ا ن  یرا ا  -
برخوردار می باشد به طوری که در سیزدهمین 
یران به  2016(، ا نشست جهانی تنوع زیستی )
عنوان یکی از 20 کشور دارای بیشترین غنای 
تنوع زیستی در جهان معرفی گردید اما چالش 
های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید می 
نماید و باعث نابودی و زوال آن می شود که اهم 
آن عبارتند از تخریب و جزیره ای شدن )تکه تکه 
شدگی( زیستگاه ها، تصرف و بهره برداری ناپایدار 
ز منابع زیستی، عدم رعایت حقآبه تاالب ها و  ا
رودخانه ها، برداشت بی رویه از گونه های تاالبی، 

مدیریت نادرست مصرف آب تاالب ها در حوزه 
های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک 
شدن و خشکاندن تاالب ها، ورود انواع آلودگی ها 
به اکوسیستم های آبی و خشکی، ورود غیراصولی 
و مهار نشده گونه های غیربومی به کشور، شکار 
و صید غیرقانونی و وجود سالح های غیرمجاز، 
نونی گونه ها به صورت زنده و یا  تجارت غیرقا
اعضای آنها، عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی 
و کمبود آمار و اطالعات در زمینه تنوع زیستی 
لی  قلیمی و خشکسالی های متوا ا و تغییرات 
ین نشست، به بررسی  مه ا دا ره نمود. در ا شا ا
معطل ماندن و عدم اجرای کامل برخی تکالیف 
سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوع 
ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، 
ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخته شد. می 
توان گفت که تا پایان سال 1399، تعداد 154 
ند،  طرح که پیشرفت فیزیکی عمده ای داشته ا
ثرات زیست محیطی می  رزیابی ا فاقد تاییدیه ا
باشند و از این تعداد برای 43 طرح  بزرگ دولتی 
بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی 
مه  دا نها مجوز زیست محیطی مربوط جهت ا آ
فعالیت توسط هیات دولت صادر گردیده است. 
دیگر موانع و مشکالت این فرایند موضوع فقدان 
یک قانون مستقل و دائمی از یک سو و از طرفی 
فقدان بانک اطالعاتی و سامانه جامع در فرایند 
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های 
کشور است که موجب تاخیر در پاسخگویی، 
عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطالعات به موقع 
و مورد نیاز برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و 

نظارت است.

فرونشست در ایران ۶ برابر میانگین جهانی
در ششمین میزبانی دیوان محاسبات از اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد:

گزارش
ایرنا

سنا
: ای

س
عک

دفتر مطالعات پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی 
این مرکز طی گزارشــی با نســخ قانون تغییر ساعت 

رسمی کشور مخالفت کرد. 
به گزارش ایرنا از اداره روابــط عمومی مرکز پژوهش 
های مجلس، در این گزارش آمده که صرفه جویی در 
مصرف انــرژی اصلی ترین انگیزه بــرای اجرای طرح 
تغییر ساعت در کشــورها بوده است. اما در سال های 
اخیر، آثار سوء تغییر ســاعت بر سالمتی افراد جامعه 
در برخی از کشــورهای اروپایی موجب شــده تداوم 

اجرای این طرح با تردید مواجه شود. 
در این گزارش تصریح شــده که درواقع در سال های 
اخیر به دلیل افزایش اهمیت ســالمتی افراد جامعه 

نســبت به صرفه جویی انرژی، موجب شــده برخی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف 
اجرای طرح تغییر ساعت داشــته باشند گرچه هنوز 
هم به اجرای آن مبادرت می ورزنــد. تنظیم فعالیت 
افراد آن جوامع بــا زمان محلی؛ علــت اثرگذاری بر 
ســالمتی افراد )تغییر ســاعت بیداری و خواب( در 
این جوامع اعالم شده  است. این درحالی است که در 
کشورهای اســالمی نظیر ایران، تنظیم فعالیت های 
افراد عالوه بر زمــان محلی با زمان خورشــیدی نیز 

تنظیم می شود. 
در این گزارش ذکر شــده که در مردادماه 1386 با 
توجه به بررســی های علمی، فرهنگــی، اجتماعی و 

موضوع صرفه جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور تصویب شد. در ســال 139۷، بازاندیشی برای 
عدم اجرای تغییر ساعت، در برخی کشورهای اتحادیه 
اروپا موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در 
اروپا و آمریکا رسانه ای شد. در حال حاضر، یک چهارم 
از کشورهای دنیا که در نیمکره شــمالی زمین واقع 
هستند به تغییر ســاعت مبادرت می ورزند. در ایران 
اسالمی، انجام فرائض دینی، مبتنی بر تغییرات طلوع 
و غروب آفتاب اســت. فارغ از مســائل صرفه جویی 
انــرژی، زمان بندی آغــاز فعالیت هــای روزانه افراد 
به اوقات شــرعی نزدیک تر اســت. پزشــکان و اطبا 
معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی بر اســاس 

ساعات فیزیولوژیک ساعت 4 و بهینه ترین زمان آغاز 
فعالیت روزانه ساعت 8-۷ صبح است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
آمده که لذا به نظر می رسد، آســیب مترتب ناشی از 
تغییر ساعت در ایران به گستره ای که در کشورهای 
اروپایی مطرح است، نباشد. ازسوی دیگر، اجرای طرح 
تغییر ساعت نقش بســزایی در کاهش مصرف انرژی 
برق دارد.تغییر ساعت رســمی کشور در صرفه جویی 
مصرف انرژی برق کشور مؤثر اســت و این تأثیر بین 
3-1 درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق 
کشــور نیز این تأثیر بین 1/5-1درصــد پیش بینی 

شده  است.

در جمع بنــدی این گزارش آمده که لــذا با توجه به 
بررســی کارشناســی آثار اجرای قانون تغییر ساعت 
رســمی کشــور به ویژه بر میزان صرفه جویی مصرف 
انرژی و ســاعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات 
مندرج در این گزارش پیشــنهاد می شــود، کماکان 
این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به دلیل 
توجیه پذیری و مســتند بودن نتایــج پژوهش های 
مطالعه آثار تغییر ســاعت رسمی کشــور و با توجه 
بــه اهمیت جایــگاه صرفه جویــی انــرژی و تنظیم 
فعالیت هــای اجتماعی بــا توجه به اوقات شــرعی، 
پیشــنهاد می شــود که این قانون کمافی السابق در 
کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی شود.

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور 
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گوند مار )دیون(

مشخصات : پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و از سمت باالی سر 
قابل رؤیت ، پهنای پولک بین بینی بیش از طول آن و کوتاهتر از پولک 
جلو پیشانی ، طول پولک پیشانی تقریبا یک برابر و نیم عرض آن و برابر فاصله آن تا انتهای 
پوزه و کوتاهتر از پولک های آهیانه ، پولک گونه ای چهار گوش یا کمی طولش بیش از عرض 
آن ، دارای یک پولک جلو چشمی بزرگ با یک پولک زیر چشمی در سمت پائین آن و دو یا 
سه پولک عقب چشمی ، پولکهای گیجگاهی 3+2 یا 3+3 عدد ،  لب باال دارای 8 یا 9 پولک 
)چهارمین و پنجمین یا پنجمین و ششمین پولک آن متصل به پولک چین قدامی( ، طول 
پولکهای چین قدامی و خلفی تقریباً با هم برابر ،  پولکهای سطح پشتی 2۷ تا 29 عدد )به 
ندرت 25 عدد( نسبتاً برجسته و در سطح جانبی صاف ف پولکهای سطح شکمی 18۷ تا 
215 عدد و انتهای پولک در سطح جانبی فاقد گوشه ، پولکهای سطح زیرین دم 61 تا ۷۷ 

عدد ، پولک مخرجی منقسم .
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اینفوگرافیک

موقعیت شغلی: کارشناس فروش )شیرآالت(
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط

آشنایی با بازار فروش و فنون مذاکره
outlook و word ،excel آشنایی با

مدرک تحصیلی ترجیحا کارشناسی بازرگانی
روابط عمومی قوی

توانایی انجام ماموریت درون شهری و برون شهری
مزایا

بیمه از روز اول همکاری/ بیمه تکمیلی/پورسانت/ پاداش
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال رزومه »ای-

استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی:مترجم زبان برای تولید محتوا
جنسیت: خانم ، خانم
نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کارمهم نیست

شرایط احراز
ویوبای یک فروشگاه اینترنتی است که برای تولید محتوای سایت و سوشال 
مدیا نیاز به یک مترجم زبان انگلیسی دارد که توانایی ترجمه روان فیلم و 

متن را داشته باشد./ توایی سرچ و پیدا کردن اطالعات مهم است
آشنایی با حوزه موبایل و فناوری

ساعات کاری/ شنبه تا چهارشنبه 9 تا 1۷ پنج شنبه 9 تا 14
تسهیالت و مزایا/ بیمه

/ محل کار/ استان کرمان، شهر کرمان
اطالعات تماس

موبایل 09133962413/موبایل 09136146086/واتساپ 09133962413

موقعیت شغلی: بازاریاب و ویزیتور
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز / آشنا به حسابداری
منظم و مسئولیت پذیر/ با اعتماد به نفس/ فن بیان قوی/ مجرد/ حداکثر 

سن 35 سال
تسهیالت و مزایا

بیمه پاداش پورسانت
سایر مزایا

حقوق ثابت/ عیدی/ بیمه تامین اجتماعی
اطالعات تماس

واتساپ 0930۷192۷40

استخدام موسسه ابتکار حساب پویا کریماناستخدام ویوبایاستخدام شودر

عکس نوشت

فرهنگی  میراث  مدیرکل  خدیش/  ُسها 
افتتاح  از  دستی  صنایع  و  گردشگری 
نخستین دفتر ثبت ملی آثار تاریخی منطقه 
شرق استان کرمان در شهرستان بم خبر داد

ستاد  جلسه  حاشیه  در  فعالی  فریدون 
تسهیالت نوروزی شهرستان بم گفت: اولین 
دفتر ثبت ملی آثار تاریخی در شهرستان 
بم افتتاح شد و فعالیت این دفتر در حوزه 
شهرستان های شرقی)بم ،نرماشیر، فهرج و 

ریگان(خواهد بود.
های  ظرفیت  به  توجه  کرد:با  بیان  او 
شهرستان ها و پهناوری جغرافیایی استان 
کرمان قبال یک حوزه در کرمان مخصوص 
این  که  بود  دایر  تاریخی  آثار  ملی  ثبت 
موضوع گالیه ها و اعتراضاتی را به همراه 

داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان افزود: برای 
حل این مشکل 6 دفتر منطقه ای در سطح 
استان کرمان در نظر گرفته شد و مدیران 
این مناطق نیز از حوزه خود شهرستان ها 

انتخاب می شوند
به گفته او این مدیران باید خودشان پرونده 
آثار تاریخی که به ثبت ملی برسد را تهیه 
بهتر  و مطمئنم شرایط  دفاع می کنند  و 
خواهد شد و ظرفیت ها و آثار بیشتری ثبت 

ملی خواهد رسید.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از تحت تعقیب 
قرار گرفتن مدیر یکی از ادارات کل استان کرمان به اتهام 
ایجاد مانع برای تولید و عدم رعایت حقوق شهروندی خبر داد.
دادخدا ساالری در حاشیه نشست اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان افزود: رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی، چاره کار 
حل مشکالت اقتصادی کشور را نگاه و تکیه به درون کشور و 
سرمایه های داخلی و تحقق مفاد اقتصاد مقاومتی دانسته اند.

او تصریح کرد:در شرایط کنونی و با توجه به جنگ تحمیلی 
اقتصادی استکبار جهانی علیه نظام مقدس اسالمی، رهبر 

معظم انقالب اسالمی از تولیدکنندگان به عنوان افسران و 
سربازان این خط مقدم تعبیر فرمودند و همه ارکان حاکمیتی 
و اجرایی بایستی در جهت تقویت و پشتیبانی این رزمندگان 
حرکت کنند. مدعی العموم در استان کرمان با تاکید بر این 
مطلب که تضعیف رزمندگان اقتصادی گناهی نابخشودنی 
اعالم  از  پس  نگرش  همین  مبنای  بر  کرد:  تصریح  است، 
اداره کل بازرسی استان مبنی بر اینکه نه تنها رفع مانع در 
خصوص یک کارآفرینی صورت نگرفته بلکه مانعی برای این 
واحد توسط یکی از ادارات کل استان کرمان ایجاد شده است.

صنایع دستی  و  میراث فرهنگی،گردشگری  مدیر 
فرا رسیدن  مناسبت  گفت:»به  نرماشیر  شهرستان 
ایام نوروز 1401 نمایشگاهی از فیلم و عکس های 

جاذبه های گردشگری این شهرستان برپا می شود.«
محمدرضا منصوری به برگزاری جلسه ستاد خدمات 
حضور  با  نرماشیر  شهرستان   1401 نوروز  سفر 
مدیران مربوطه اشاره کرد و افزود: »با توجه به قرار 
گرفتن این شهرستان در محور ترانزیتی زاهدان – 
چابهار و همچنین وجود جاذبه های فراوان تاریخی 
و طبیعی این شهرستان نرماشیر می توان پیش بینی 
کرد گردشگران و مسافران زیادی وارد این منطقه 

شوند.«
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر 
گردشگران  کرد:»ورود  اظهار  نرماشیر  شهرستان 

فرصت مناسبی برای معرفی آثار تاریخی و جاذبه های 
طبیعی این شهرستان خواهد بود که مقدمات آن در 

حال آماده سازی است.«
در  صنایع دستی  بازارچه   راه اندازی  از  ادامه  در  او 
شهرستان نرماشیر خبر داد و گفت: »این نمایشگاه 
برای عرضه و فروش انواع مختلف صنایع دستی برپا 
می شود که موجب رونق اقتصادی برای فعاالن و 

هنرمندان خواهد شد.«
منصوری با بیان اینکه در ایام نوروز 1401 همکاری 
و همراهی راهنمایان گردشگری را خواهیم داشت و 
اجرای تورهای نرماشیر گردی را در اولویت کار داریم 
خاطرنشان کرد: »پاک سازی و تنظیف مسیرهای 
گردشگری روستایی به منظور استقبال از گردشگران 
و مسافران از اقداماتی است که در حال اجرا است.«

اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان اعالم کرد که برای تسریع در انجام 
فرآیندهای ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن با اداره کل پست 

استان تفاهم نامه امضا کرده است.
بررسی و اصالح مدارک متقاضیان، بارگذاری برخی مدارک و رفع نقص 

هویتی توسط پست از جمله مفاد این تفاهم نامه اعالم شده است.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان 
توضیح داده کمه به علت شمار زیاد متقاضیان تکمیل فرآیند ثبت نام طرح 
ملی مسکن، خدمات مربوط به این مهم ابتدا از طریق باجه های پستی 

انجام خواهد شد.
پیمان توکلی اظهارداشت: پس از انعقاد تفاهم نامه با اداره کل پست استان 
کرمان، کنترل، بررسی و اصالح مدارک متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 

درجنوب کرمان توسط پست انجام خواهد شد.  
او بیان کرد: در این تفاهم نامه بررسی هویت متقاضی )سرپرست خانوار(، 
کنترل مدارک، بارگذاری فرم تعهدنامه محضری، نحوه اصالح بارگذاری 
موارد  سایر  و  متقاضیان  سکونت  سابقه  بررسی  هویتی،  ناقص  مدارک 
مربوطه طبق اعالم سامانه شامل بررسی و اصالح مجدد برعهده اداره پست 

است.
مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان چند روز قبل از ثبت نام 22 هزار و 
۷35 نفر در جنوب کرمان در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و بیشترین 

میزان ثبت نامی مردم را در شهرستان جیرفت اعالم کرد.
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اولین دفتر ثبت ملی آثار 
تاریخی در بم راه اندازی شد

به اتهام مانع تراشی در تولید و بی توجهی به حقوق شهروندی
یک مدیرکل در کرمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

برپایی نمایشگاه فیلم و عکس از جاذبه های گردشگری 
نرماشیر در نوروز 14٠1

شهرسازی و پست در جنوب کرمان برای تسریع 
ثبت نام طرح ملی مسکن تفاهم کردند

خبر

سلیمانی گفت: هزینه برق مصرفی بیش از قدرت 
مجاز در پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی، 
نرژی نشده و با قیمت تامین برق  نه ا را شامل یا

محاسبه می شود.
نی به هدفمند کردن تعرفه های برق به  سلیما
منظور مدیریت مصرف از بهمن امسال پرداخت 
مه جدید تعرفه برق مشترکان  یین نا و گفت: آ
نون بودجه سال  براساس بند »ی« تبصره 8 قا
1400، به تصویب هیئت وزیران رسیده و هدفش 
لگوی مصرف پرمصرف ها است و در  اصالح ا

فرمول جدید، مشترکان خوش مصرف و کم 
برق  تعرفه  یش  فزا ا مشمول  نگی  خا مصرف 

نخواهند شد.
ین مصوبه، توزیع عادالنه  و می گوید: هدف ا ا
یارانه انرژی برق برای ارائه برق پایدار و مطمئن 
مید می رود که تمام  به کلیه مشترکان است و ا
ین موضوع،  م و مدیریت ا هتما همشهریان با ا

مصرف خود را در سقف الگو رعایت کنند.
شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمان در خصوص تعرفه مشترکین برق چاه های 

کشاورزی گفت: این مشترکان اگر بیش از قدرت 
نه بهره برداری خود  ردادی مندرج در پروا قرا
ز  نرژی برق استفاده کنند به میزان تجاوز ا ز ا ا
مین برق به  ند، مشمول نرخ تا ر ا قدرتی که د
ازای هر کیلووات ساعت حدود 3 هزار و ۷5 ریال 
ینکه به این دسته از مشترکان  می شوند. ضمن ا
از طریق پیامک اطالع رسانی و اخطار الزم انجام 

و ارسال شده است.
در حال حاضر 30 درصد مشترکان خانگی بیش 

از الگوی مصرف، مصرف برق دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان: 

مصرف برق زیاد چاه های کشاورزی، شامل یارانه انرژی نمی شود

رمان عشق در روزگار وبا
نویسنده: گابریل گارسیا مارکز

ترجمه: کاوه میرعباسی
انتشارات: کتاب سرای نیک

عشق در روزگار وبا به معنای واقعی کلمه یک داستان عاشقانه 
خوب است که به جرات می توان گفت هر خواننده ای از مطالعه 
آن لذت خواهد برد. شیوه ی استفاده مارکز از زمان در این رمان 
بسیار زیبا است. مارکز ابتدا تصویری از حال را به شما نشان 
می دهد، بعد گذشته را مرور می کند و کم کم زمان را جلو می برد 
تا دوباره به زمان حال برسد و بعد به سمت آینده حرکت کند. 
شخصیت پردازی های این رمان از جمله ی بهترین هاست. توجه 
مارکز به شخصیت های اصلی کتاب بسیار دقیق است و نوشته های 

او از احساساتی که این شخصیت ها را دربرمی گیرد بی نظیر است

فراخوان بین المللی چهارمین جایزه 
 2٠22 The Baron Prize هنری

منتشر شد.

مهلت: 10 فروردین 1401
عکاسان  هنرمندان،  تمامی  از   Baron هنری  مسابقه 
جنسیت  مورد  در  تحقیقی  های  پروژه  که  فیلمسازانی  و 
می  عمل  به  دعوت  اند،  داشته  هویتی  های  سیاست  و 
ویژه ی  از خدمات  توانید  تمایل می  و  نیاز  آورد. در صورت 
واریز  ثبت نام،  برای  فستیوارت«  تخصصی  »دپارتمان های 
طراحی  ادبی،  متون  ترجمه  ارزی،  هزینه های  دریافت  و 

پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.
https://instagram.com/festivart.services

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
هنرمندان، فیلمسازان و عکاسان باالی 18 سال که در هر 
رسانه ای فعالیت می کنند می توانند در این رقابت شرکت 

نمایند.
 The لینک ها و دانلود ها: وبسایت چهارمین جایزه هنری 

Baron Prize

کتاب

فراخوان 

 اکالیپتوس«؛ همیشه سبز، مهاجم آب«

اکالیپتوس، درخت بومی کشــور استرالیا با تنوع 
بیش از 600 گونه اســت که از دهه 50 وارد ایران 
و در مناطق مرطوب کاشته شد و پس از دهه ۷0 
توسط شهرداری وارد استان قم شد. در سال های 
اخیر با تجربیات پیش آمده و رصد کارشناســی 
دقیق، کاشت آن در شهر کویری قم ممنوع شد. از 
مضرات این درخت که موجب توقف کاشت آن شد، 
می توان به مصرف زیاد آب، رشد سریع و خسارت به 
تاسیسات برقی، رشد زیاد ریشه درخت و خسارت 
به سازه ها و منازل مســکونی، مهاجم و غیربومی 
بودن و اســتفاده زیاد از آب های زیرزمینی اشاره 
کرد. با این حال همچنان با عنوان زراعت چوب و 
با دلیل استفاده از فاضالب تصفیه شده، کاشت این 
درخت در خارج از فضای شهری استان ادامه دارد.

عکس : ایسنا


