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روزنامه اقتصادی استان کرمان

استاندار کرمان: ۴۰ درصد بستری های کرونایی 
 استان کاهش یافته است
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بوی دالر نفتی

 ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیالت بانکی 

آیا  اقتصاد  ایران باز هم به یک بچه پول دار غیرمولد تبدیل می شود؟

آفت زنجره در کمین 
نخلداران جنوب کرمان

مدیر حفــظ نباتات ســازمان جهادکشــاورزی 
جنوب کرمان گفــت: با توجه به شــرایط اقلیمی 

احتمال خســارت زدن آفــت زنجــره خرما وجــود دارد به همیــن دلیل 
نخلداران باید بــه روش های کنترل این آفت اهتمام ویژه داشــته باشــند. 
مجید فرخــی مدیر حفظ نباتات ســازمان جهادکشــاورزی جنوب کرمان 
نســبت به آفت زنجره خرما هشــدار داد و گفت: خسارت ناشــی از زنجره 
خرما به صورت  مســتقیم مانند مکیدن شــیره گیاه توســط پوره و حشره 
کامل، در نتیجه مشــاهده زردی و خشــکیدگی برگها و ضعف درخت خرما 
 درصورت آلودگی شــدید موجب ریزش میوه متوجه نخلداران می شــود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: تالش ما این 
اســت در کرمان حداقل شاخص های آموزشی متناسب با 

 میانگین کشور باشد و این میزان تفاوت با سایر نقاط کشور برای ما قابل قبول نیست.
محمدرضا پورابراهیمی در آئین کلنگ زنی احداث مدرسه 4 کالسه روستای کهنوج مدیم 
اظهار کرد: آنچه که نگرانی ما را افزایش داده این است که سرانه آموزشی شهرستان کرمان 
از سرانه استان پایین تر است و این وضعیت قابل قبول نیست. او با بیان اینکه توسعه محقق 
نمی شود مگر انسان ها از نظر فکر، علم و دانش توسعه پیدا کنند، بیان داشت: توسعه؛ 
زیرساخت های مادی و فیزیکی ندارد بلکه هر کسی که به علم و دانش بیشتری دسترسی 
 داشته باشد قدرتمند تر و توسعه یافته تر اســت و دنیا امروز این را اثبات کرده است.

دالر باال بــرود یا پاییــن، تقاضا باشــد یا نباشــد؛ هر 
اتفاقی که در بــازار بیفتد، قیمت خــودرو خیال پایین 

آمدن ندارد. دیــروز هم تقریبا تمــام مدل های پرتقاضا افزایــش قیمت را ثبت 
 کردند و در این میان ســاینا تنها خودرویی بود که کاهش قیمــت را تجربه کرد. 

قیمت خودروها همچنان 
 صعودی است 

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تفاوت شاخص های آموزشی کرمان 
 با دیگر نقاط کشور قابل پذیرش نیست
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صدمه صیانت
 محسن جالل پور

یادداشت 

 تئاتر در شهربابک غریب است تئاتر در شهربابک غریب است
صرفنظر از اینکه مردم در شهربابک چقدر میل به دیدن تئاتر دارند و اساسا این هنر چقدرصرفنظر از اینکه مردم در شهربابک چقدر میل به دیدن تئاتر دارند و اساسا این هنر چقدر

  از سبد هزینه های آنان را به خود اختصاص می دهد  از سبد هزینه های آنان را به خود اختصاص می دهد

کلیــات طــرح صیانــت از حقــوق 
ــه  ــازی در جلس ــای مج ــران فض کارب
ــرح  ــترک ط ــیون مش ــر کمیس اخی
صیانــت بــا 18 رای مثبــت و یــک رای 
منفی تاییــد شــد. هرچند همــان یک 
ــش از  ــاعتی پی ــف، س ــده مخال نماین

ــر داد. ــرح خب ــن ط ــو ای لغ
ــت و  ــرای اینترن ــه ب شــکی نیســت ک
شــبکه های اجتماعــی نقشــه های 
ناخوشــایندی طراحــی کرده انــد و 
حتــی اگــر بــه صــورت رســمی اعــالم 
ــت کنار گذاشــته  شــود که طرح صیان
ــوار  ــردم دش ــرای م ــاورش ب ــده، ب ش

ــود. ــد ب خواه
شــاید هــم قصدشــان ایــن اســت کــه 
چندبار دیگــر طــرح را تأیید و ســپس 
تکذیــب کننــد تــا ذهــن جامعــه برای 

پذیــرش آن آمــاده شــود. 
البتــه تــا همین جــا شــک نــدارم کــه 
انتشــار خبــر تصویــب طــرح صیانت، 
ــه روح و روان جامعــه  ــادی ب لطمــه زی
و کســب و کارهــا زده و نااطمینانــی 
زیــادی ایجــاد کــرده کــه نتایــج آن در 

آینــده مشــخص خواهــد شــد. 
ــتمداران  ــای دنیا کار سیاس در همه ج
صیانــت از آزادی و رفــع موانــع کســب 
و کارهاســت امــا نمی دانــم چــه 
ــتمداران  ــه سیاس ــت ک ــی اس حکمت
ــود  ــت خ ــا مأموری ــا تنه ــور م در کش
ــال  ــه و ارس ــردن جامع ــد ک ــا امی را ن
پیام هــای ناامیدکننــده بــه نیروهــای 
ــش  ــع پی ــرا و ایجــاد مان خــالق و نوگ

ــد.  ــا می دانن ــب و کاره ــای کس پ
نیروهــای خــالق جامعــه بایــد آزادانه 
ــا بتواننــد ایده هــای  فعالیــت کننــد ت
خــود را بــه تکنولــوژی و خدمــات 
تبدیــل کننــد و بعــد تبدیــل بــه 
کارآفرینــان جوانــی شــوند کــه بــرای 
کشــور رشــد اقتصــادی ایجــاد کــرده 
و جوانــان جویــای کار را اســتخدام 

ــد.   کنن

اســتاندار کرمــان گفــت: ۷0 درصــد از بیمــاران ســرپایی و 40 
ــی  ــه و فضــای کل ــتان کاهــش یافت درصــد از بســتری های اس

ــا تحــت کنتــرل اســت. اســتان بــه لحــاظ بیمــاری کرون
ــه  ــا ارائ ــا ب ــی کرون ــتاد مل ــروز در س ــح ام ــد صب ــی زینی ون عل

ــه  ــان ب ــتان کرم ــاری در اس ــت بیم ــد مدیری ــی از رون گزارش
رئیــس جمهــور از طریــق ارتبــاط ویدئوکنفرانــس اظهــار 
داشــت: فضــای کلــی اســتان بــه لحــاظ بیمــاری کرونــا تحــت 

ــت. ــرل اس کنت

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی 
از ممنوعیت دوباره بلوکه کردن بخشی از تسهیالت بانکی توسط 

شبکه بانکی خبر داد.  به گزارش روز شنبه ایرنا، »مصطفی قمری 
وفا« در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: رئیس کل بانک 

مرکزی از چند ماه پیش و حتی در مصاحبه با خبرنگاران تاکید 
کنند. بلوکه  را  از  تسهیالت  مبلغی  ندارند  حق  بانک ها   کرد 

آگهی مزایده  

شناسه آگهی:  31525 مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان

ســازمان مدیریــت آرامســتانهای شــهرداری کرمــان در نظــر دارد جهــت حمــل متوفــی بوســیله آمبوالنــس )بــه تعــداد 
5 دســتگاه کــه توســط شــرکت بایــد تهیــه شــود(ازمحل محــدوده خدمــات شــهری شهرســتان کرمــان)درب منــزل 
،پزشــکی قانونی،بیمارســتان و...( بــه غســالخانه ســازمان و محــل تدفیــن در داخــل شــهر  بــا پایــه درصــد 18% از  درآمد 
ماهیانــه حمــل متوفــی بــا نــرخ مصــوب شــورای محتــرم اســالمی شــهر کرمــان ،ســهم شــهرداری  و تضمیــن شــرکت 
در مزایــده 80.000.000 ریــال بــه مــدت یکســال از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت )ســتاد( اقــدام نمایــد.  لــذا كلیــه شــرکتهایی کــه دارای مجــوز الزم هســتند ، مــی تواننــد جهــت دریافت اســناد 
از مــورخ 1400/12/22 لغایــت 1401/01/10 و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا مــورخ 1401/01/20 به  ســامانه ســتاد به ادرس  

www.setadiran.ir   مراجعــه  نماینــد . بازگشــایی پــاکات مــورخ 1401/01/21 انجــام خواهــد شــد.  
متقاضیــان شــرکت در مزایــده در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه   )ســتاد(setadiran.ir   بایســتی بــا مراجعــه بــه 
ســازمان مدیریــت بازرگانــی واقــع درخیابــان زریســف  نبش کوچــه شــماره 4 )بــا شــماره تمــاس 33326006 داخلی 6(  
نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت توکــن )گواهــی امضــای الکترونیکــی )بــه صــورت برخــط( ( و آشــنایی بــا طریقــه کار بــا 

ایــن ســامانه درفرصــت زمانــی داده شــده جهــت شــرکت درایــن  مزایــده ، اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی(  آگهی مناقصه ت اول
شماره 168 / الف/ 12 – 1400م نوب

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : آبرسانی به روستای یزدان آباد شهرستان نرماشیر را با براورد  18.769.768.110 ریال و  
مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 938.488.410 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و  به شماره 2000005963000231 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 19 روز سه شنبه مورخ 1401.01.30 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

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 8 صبح روز  یکشنبه مورخ :  1400.12.22 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401.02.10.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401.02.10 .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:00 صبح روز  یکشنبه مورخ  1401.02.11. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

تلفن سفارش : 021-88461479

ادامه مطلب رادر 
صفحه 7 بخوانید



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال چهارم | شماره پیاپی 21195

یکشنبه  22  اسفندماه1400

آمادگی 2۵۵ مدرسه در استان 
کرمان برای اسکان نوروزی

سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش 
و پرورش استان کرمان در جلسه ستاد اسکان نوروزی استان از 
آغاز فعالیت مدارس در ستاد اسکان نوروزی از 25 اسفند 1400 
تا 10 فروردین 1401 و آمادگی 255 مدرسه در استان کرمان 

برای پذیرش مهمانان نوروزی خبر داد.
غالمرضا نخعی پور گفت: با توجه به واکسیناســیون گســترده 
ای که علیه بیماری کرونا در کشــور انجام شده، بعد از دو سال 
وقفه ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان در آستانه سال 1401 

فعال می شوند.
او افزود:در نوروز 1401، 255 مدرســه شــامل 2 هزار و 282 
کالس درس در اســتان پذیرش مهمانان نــوروزی را برعهده 
دارند که 5۷ کالس به لحاظ تجهیزات و امکانات ویژه هستند، 
92۶ کالس گروه الــف و یک هــزار و 280 کالس در گروه ب 
طبقه بندی می شوند. سرپرست معاونت پژوهش،برنامه ریزی 
و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: 
تعدادی از مدارسی که تجهیز شده اند به منظور میزبانی از زائران 
شهید سلیمانی و راهیان مکتب وی در اختیار سپاه ثاراهلل استان 
کرمان قرار می گیرد، معرفی زائر از سوی سپاه صورت می گیرد، 
دریافت هزینه ها هم با تعرفه فرهنگیان برای زائران محاســبه 
می شود و زائران 24 ســاعت می توانند در محل اسکان اقامت 

داشته باشند.
نخعی پور گفت: ضــرورت دارد همه مهمانــان و زائران، کارت 
الکترونیکی بانکی به همراه داشــته باشــند و همه مدارس هم 
به دستگاه کارتخوان مجهز باشند، چرا که دریافت وجه نقد در 

ستادهای اسکان مجاز نیست.
او اظهار داشــت: تجهیز و به روزرسانی مدارس و مراکز رفاهی و 
خانه های معلم در دستور کار است و امیدواریم بتوانیم میزبانی 
شایسته ای از مهمانان نوروزی و زائران شهید سلیمانی داشته 

باشیم.

برای دیـدن تئاتـر منتظر بازشـدن درهـا و آغاز 
نمایـش بـودم کـه دیـدم بعضـی تماشـاچیان 
نایلون هـای پالسـتیکی پُـر از خوراکـی را بـه 
دسـت گرفته انـد تـا بـا خـود بـه داخـل سـالن 

ببرنـد.
طـی 2 مـاه 2 بـار بـرای دیـدن تئاتـر به سـالن 
آمفـی تئاتـر کانـون امـام خمینـی )ره( شـهر 
شـهربابک رفتـم؛ سـالنی کـه محـل برگـزاری 

همایـش هـا و جلسـات بسـیاری نیـز اسـت.
آنچه پیش از شـروع تئاتـر در بین تماشـاچیان 
خودنمایـی می کـرد کیسـه های نایلونـی پـر 
از خوراکـی بـود کـه می خواسـتند بـه داخـل 
ببرنـد و حیـن اجـرای نمایش هـم آنهـا را میل 
کنند؛ صدای بازوبسـته شـدن نایلون و جویدن 
خوراکی هایـی مثل چیپـس، پفـک و تخمه که 
عموما خوردنشـان صدادار اسـت هـم که حتما 
اهمیت ندارد؛ شـاید دیدن تئاتر در اولویت های 

بعدی اسـت.
حرف زدن های پرتکـرار با صدای بلنـد و رفت و 
آمدهای نابجا هنگام اجـرای نمایش که موجب 
برهم خـوردن تمرکـز بازیگـران و دیگـر حضار 
می شـد نیـز نشـان مـی داد رعایـت فرهنگ و 
اصـول دیدن تئاتـر در اینجـا هنـوز خیلی جای 
کار دارد و معلوم نیست علت آن را باید در کجاها 
جسـت و جـو کـرد؛ عـده ای معتقدنـد اجـرای 
بسـیار کم تئاتر در شـهربابک و ارتباط کم مردم 
با این هنـر از جمله علـت هاسـت و هنگامی که 
پای صحبت اهالـی تئاتر در این شهرسـتان می 
نشـینیم، جا برای گسـترانیدن سـفره دلشـان 

کـم مـی آید.
نحوه رفتـار در سـالن تئاتر یک طرف، سیسـتم 
گرمایشـی سـالن هم موضوع دیگری بود که به 
علت صدای نََکره اش آن را خامـوش کرده بودند 
و تماشـاچیان به اجبار سـرمای سـالن را تحمل 
می کردند تا صـدای بازیگـران روی صحنه بهتر 

به گوش برسـد.
صرفنظر از اینکه مردم در شـهربابک چقدر میل 
به دیدن تئاتـر دارند و اساسـا این هنـر چقدر از 
سـبد هزینـه هـای آنـان را بـه خـود اختصاص 
می دهد امـا نکتـه مهمتری کـه در ایـن بخش 
نیـز تاثیرگـذار بـوده، کمبـود فضاهـای تمرین 
و اجـرای تئاتـر و دلسـردی هنرمنـدان از نبـود 

حمایت هـای مـادی و معنوی اسـت.
وقتی پـای صحبـت هـای هنرمنـدان تئاتر می 
نشـینیم شـاه بیت همـه حرف هـا یکی اسـت؛ 
حمایـت مالـی کـه اگـر باشـد هـم هنرمنـدان 
دلگرم مـی شـوند و هم زیرسـاخت هـای مورد 
نیـاز مانند محـل تمریـن و اجـرا نیز احـداث یا 

بازسـازی خواهد شـد.
درحالـی هنرمنـدان از وضعیـت موجـود گالیه 
دارنـد کـه متولیان فرهنگـی شـهربابک اگرچه 

معتقدند طی سـال های اخیر توجه الزم نشـده 
امـا مدعـی هسـتند کـه طـی چنـد مـاه اخیـر 
حرکت هـای روبـه رشـدی انجام شـده اسـت.

پای صحبت هنرمندان
مریم پاریزی بازیگر ۳8 سـاله تئاتر در شهربابک 
با اشاره به اینکه هشـت سال اسـت که در حوزه 
تئاتـر کار مـی کنـد گفـت: در ایـن شهرسـتان 
مـردم بـا فرهنـگ و خوبـی داریـم و بـا توجـه 
بـه اسـتعدادهای زیـادی کـه در حـوزه تئاتـر 
شهرسـتان وجـود دارد، بایـد کالس هـای 

آموزشـی مناسـبی نیـز وجود داشـته باشـد.
او نبود سـالن مناسـب تمرین و اجـرای تئاتر در 
شـهربابک را مورد اشـاره قرار داد و افـزود: برای 
تمریـن نمایـش اخیرمـان که آمـاده شـدن آن 
هفت مـاه طول کشـید مجبـور بودیم بـه مکان 

هـای مختلفـی برویم.
پاریـزی تأکیـد کـرد: با ایجـاد زیرسـاخت های 
مناسـب الزم اسـت چندین گـروه هنـری قوی 
داشـته باشـیم کـه بتـوان حداقـل هر مـاه یک 

تئاتـر روی صحنـه برد.
وقتی هنر کم ارزش شمرده شود

زهرا مردانی 2۳ ساله دانشـجوی کارگردانی نیز 
بـا بیـان اینکـه از دوران راهنمایی و دبیرسـتان 
تئاتـر کار کـرده اسـت گفت: بـا توجه بـه اینکه 
در شـهربابک محل مناسـب برای تمریـن تئاتر 
نداریـم بایـد در سـرما و گرمـای مـکان هـای 

مختلف تمریـن خـود را انجـام دهیم.
او به کم ارزش شـمرده شـدن هنر در شهربابک 
نزد برخـی افـراد و متولیان اشـاره کـرد و افزود: 
فرهنگ کار تئاتر هنوز در شـهربابک جا نیفتاده 
اسـت در حالـی که دیـدن یـک تئاتر مـی تواند 
روی آینـده و طرز فکـر بیننده تاثیرگذار باشـد.

ایـن بازیگر شـهربابکی بـا اشـاره به اینکـه برای 
ایـن هنـر در شـهربابک موانع و سـنگ انـدازی 
زیاد اسـت ابـراز امیـدواری کـرد که مسـئوالن 
بیـش از پیش حامـی هنرمندان فعـال در حوزه 

تئاتر شـهربابک باشـند.
اینجا تئاتر غریب است

محمدرضـا علیـزاده دانشـجوی رشـته تئاتـر 
دانشـگاه تهران نیز با اشـاره به سـابقه فعالیتش 
در ایـن عرصـه از دوران دبسـتان و راهنمایـی 
اظهارداشـت: بزرگتریـن مشـکل تئاتـر در 
شهرسـتان اهمیت نـدادن مردم و مسـئوالن به 
این هنر اسـت؛ در ایـن شـرایط اگـر کاری دلی 

نباشـد )از روی میـل قلبـی هنرمنـدان و عالقه 
منـدان اجـرا نشـود(، اواسـط کار شکسـت می 
خـورد چـون حمایـت مالـی انجـام نمی شـود.

وی با بیان اینکه هنر در شـهربابک غریب اسـت 
تئاتـر غریب تـر، تصریـح کـرد: تئاتر سـختی و 
همزمان ارزش زیـادی دارد اما متاسـفانه خیلی 
هـا از وجـود کالس تئاتـر در شـهربابک خبـر 
ندارنـد و ممکـن اسـت بـه آن صرفـا بـه عنوان 

سـرگرمی نـگاه کنند.
توجه مسئوالن به تئاتر دیگر شهرها

رامین امیری فـرد بازیگر 19 سـاله شـهربابکی 
نیـز کـه مـی گویـد از نوجوانـی فعالیـت هـای 
هنری خود را شـروع کرده اسـت اظهارداشـت: 
در چنـد ماه گذشـته جایـزه ویژه هیـات داوران 
بهترین بازیگری اسـتان را برای بازی در نمایش 

شـوکران کسـب کردم.
او تصریـح کـرد: حدود هشـت مـاه اخیـر تئاتر 
شـهربابک دوبـاره در حال سـرپا شـدن اسـت و 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـای خـوب نویسـندگی 
و بازیگـری در ایـن عرصـه در شهرسـتان، اگـر 
حمایـت هـا تقویت شـود چشـم اندازها بسـیار 

روشـن خواهـد بـود.
امیـری فـرد بـا بیـان اینکـه تئاتـر شـهربابک 
ظرفیـت هـا و اسـتعدادهای خوبـی دارد، بیـان 
داشت: یکی از مشـکالت اساسـی و موانع ایجاد 
شـده حـوزه تئاتـر شـهربابک ایـن اسـت کـه 
بسـیاری از بزرگان و مسـئوالن ما هنوز نسـبت 
به فرزنـدان هنر تئاتر شهرسـتان بـه خودباوری 
نرسـیده انـد و مـدام چشمشـان بـه اسـتان و 
شهرسـتان های اطراف اسـت که ایـن امر باعث 
دلزدگـی و سـرخوردگی بسـیاری از هنرمندان 

می شـود.
او اظهـار داشـت: معتقدم بـا توجه بـه ظرفیتی 
کـه در شهرسـتان وجـود دارد مـا مـی توانیم با 
حمایـت از هنرمنـدان بومـی شـهربابک باعث 
پیشرفت چشـمگیر هنرمندان این عرصه شویم 
و با همیـن حمایت هـا در عرصـه هـای رقابتی 
اسـتانی و حتـی کشـوری حـرف بـرای گفتـن 

داشـته باشیم.
امیری فرد ابـراز امیـدواری کـرد: روزی بتوانیم 
ایـن خودبـاوری را چـه در خودمـان و چـه در 
بزرگترهایمـان و مسـئوالن فرهنـگ سـازی 

کنیـم.
محمـد دهسـتانی دارای کارشناسـی ارشـد 
کارگردانی نمایش از دانشگاه تهران و کارگردان 

نمایش معرکه در معرکـه، تازه تریـن تئاتر اجرا 
شـده در شـهربابک نیز گفت: ایـن کار هفت ماه 

زمـان برد تـا آماده شـود.
او تصریـح کرد: معرکـه در معرکه کار سـنگینی 
بـود کـه نزدیـک بـه 2 سـاعت و نیم طـول می 
کشـید اما با توجـه به حوصلـه مخاطـب و نبود 
سـالن مناسـب تئاتـر ایـن مـدت را خالصـه 

کردیـم.
ایـن هنرمنـد بـا بیـان اینکـه تئاتـر معرکـه در 
معرکـه طـی 12 شـب اجـرا حـدود 800 نفـر 
مخاطب داشـت افـزود: در همه رده های سـنی 
بیننـده کار مـا بودنـد و رضایـت حداکثـری را 

داشـتیم.
دهسـتانی بیان داشـت: با توجه به استقبالی که 
از تئاتر شهرسـتان شـد می توان بـه این نتیجه 
رسـید که خانواده های شـهربابکی به این رشته 

هنری عالقه مند هسـتند.
او با بیـان اینکه نداشـتن محل اجرای مناسـب 
و مجهـز در شـهربابک از جمله مشـکالت تئاتر 
اسـت، افزود: بودجـه و حامـی مالی بـرای تئاتر 
شـهربابک وجـود نـدارد در حالـی که سـرمایه 
گـذاری در تئاتـر می توانـد موجـب درآمدزایی 

نیز شـود.
ایـن کارگـردان تئاتـر خاطرنشـان کـرد: 
استعدادهای زیادی در شـهربابک وجود دارد اما 
بعضا به دلیل اختالفاتـی که در بین گـروه های 
تئاتـر شهرسـتان وجـود دارد بـه طـور رسـمی 
فراخوانی بـرای برگـزاری کالس آمـوزش تئاتر 

داده نشـده اسـت.
تئاتر شهربابک روند رو به رشد دارد

در عین حـال حسـین پورغریب شـاهی رییس 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شـهربابک بـا 
بیـان اینکـه طی چنـد مـاه گذشـته سـه تئاتر 
غنی در شهرسـتان اجرا شـده اسـت، گفـت: ما 
توانمندسـازی اسـتعدادهای تئاتـر شـهربابک 
را سـرلوحه خـود قـرار داده ایـم و کالس هـای 
آموزشـی تئاتر را نیز با یـک حامی مالی شـروع 
کرده ایم کـه در بخش های نوجوانـان، جوانان و 
بزرگساالن دوره های آموزشـی برگزار می شود.

او با اشـاره بـه اینکـه نگاهمـان این اسـت که با 
حمایـت مسـئوالن امر زیرسـاخت هـای حوزه 
تئاتر در شهربابک فراهم شـود تا  هنرمندان این 
بخش بهتـر به فعالیت خـود ادامه دهنـد، اظهار 
داشـت: طی چنـد ماه گذشـته تئاتر شـهربابک 
روندی رو به رشـد داشـته و برنامه ما این اسـت 
کـه سـال آینـده هـر مـاه تئاتـری روی صحنه 
داشـته باشـیم که مـردم شهرسـتان بیشـتر با 

این هنـر ارتبـاط برقـرار کنند.
پورغریـب شـاهی بـا بیـان اینکـه شـهربابک 
پیشـینه خوبـی در حـوزه تئاتـر دارد افـزود: در 
برهـه ای چند سـاله و بـه علت حمایت نشـدن 
و نبـود زیرسـاخت هـای الزم، این هنـر مغفول 
واقع شـده بـود امـا آینـده خیلـی خوبـی برای 

تئاتـر شـهربابک متصـور هسـتم.

تئاتر در شهربابک 
غریب است
صرفنظر از اینکه مردم در شهربابک چقدر میل به دیدن تئاتر دارند و 
اساسا این هنر چقدر از سبد هزینه های آنان را به خود اختصاص می دهد

گزارش
محدثه صبوری/ایرنا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
تفاوت شاخص های آموزشی 

کرمان با دیگر نقاط کشور 
قابل پذیرش نیست

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: تالش ما این است در 
کرمان حداقل شاخص های آموزشی متناسب با میانگین کشور باشد 

و این میزان تفاوت با سایر نقاط کشور برای ما قابل قبول نیست.
محمدرضا پورابراهیمی در آئین کلنگ زنی احداث مدرسه 4 کالسه 
روستای کهنوج مدیم اظهار کرد: آنچه که نگرانی ما را افزایش داده 
این است که ســرانه آموزشی شهرســتان کرمان از سرانه استان 

پایین تر است و این وضعیت قابل قبول نیست.
او با بیان اینکه توسعه محقق نمی شود مگر انسان ها از نظر فکر، علم 
و دانش توسعه پیدا کنند، بیان داشت: توسعه؛ زیرساخت های مادی 
و فیزیکی ندارد بلکه هر کسی که به علم و دانش بیشتری دسترسی 
داشته باشد قدرتمند تر و توســعه یافته تر است و دنیا امروز این را 

اثبات کرده است.
پورابراهیمی به زورگویی و رفتار استکباری برخی از کشورهای دنیا 
اشاره و تصریح کرد: این کشورها در طول تاریخ به دانش هایی دست 
پیدا کرده اند که اکنون این دانش ابزاری شده برای سو استفاده از 
دیگر کشورها که البته ما دانش را برای استفاده صحیح می خواهیم.

او گفت: امروز کشوری که بیشترین ظرفیت علمی را داشته باشد 
می تواند مقتدرانه عمل کند و امروز قدرت به امکانات اقتصادی و 

مشابه آن بستگی ندارد بلکه به توانمندسازی جامعه مرتبط است.
او ادامه داد: یکی از نگرانی های دشمن طی سال اخیر این بوده که 
جمهوری اسالمی ایران به دانش های عمیق و وسیع دست یافته که 

کشورهای دیگر فکرش را هم نمی کردند.
پورابراهیمی اظهار داشت: دانشــمندانی در مدارس کشور تربیت 
شده اند که امروز افتخار نظام جمهوری اسالمی ایران هستند و افراد 
بااستعداد زیادی در مناطق محروم کشور رشد یافته اند و امروز به 

کشور خدمت می کنند.
لزوم دسترسی آسان به فضاهای آموزشی

پورابراهیمی مدرسه سازی و ایجاد فضای آموزشی مناسب را یکی از 
وظایف مسئوالن دانست و گفت: دسترسی آسان به فضای آموزشی 

برای کودکان، نوجوانان و جوانان وظیفه ما است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این آمادگی وجود 
دارد که نشست هایی را با وزیر آموزش و پرورش و نوسازی مدارس 

که هماهنگی کامل با مجلس دارند برگزار کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: امسال 
مصوباتی در صحن مجلس داشتیم که اگر اجرایی شود می تواند نا 

تعادلی را در این بخش برطرف کند.
تفاوت شاخص های آموزشی کرمان با دیگر نقاط کشور 

قابل پذیرش نیست
او تاکید کرد: تالش ما این است حداقل شاخص ها در استان کرمان 
متناسب با میانگین کشور باشــد و این برای ما قابل قبول نیست 
به عنوان نماینده مردم نمی توانم بپذیرم ســرانه ها اینقدر تفاوت 

داشته باشند.
پورابراهیمی گفت: یکی از مباحثی که باید پیگیری کنید آموزش در 
فضای مجازی است که مجبور شدیم به دلیل شرایط کرونا به آن تن 
بدهیم که باعث شد دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند که این 
موضوع باید با برگزاری حضوری دانش آموزان در مدارس به طور 

جدی جبران شود.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی بیان کرد: 
مطمئنیم سال آینده مبالغ بســیار خوبی برای آموزش و پرورش 

خواهیم داشت ما در برنامه ششم نیز حکم داشتیم.
او با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مدرسه سازی بیان 
کرد: تا کنون در شهر کرمان ساخت هشت مدرسه با 28 هزار متر 

مربع در دستور کار قرار دارد.
او گفت: سرانه آموزشی متناسب با جمعیت و یا تقاضا باید اصالح 

شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: مدیران نواحی یــک و دو نیز باید تالش 
کنند تا با یک برنامه کوتاه مدت ظرف 2 سال آینده مشکالت سرانه 

آموزشی در شهرستان کرمان نیز بر طرف شود.
او با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی گفت: این هزینه ها 
در کنار انتفاعی که از نظام تعلیم و تربیت عاید کشور می شود هیچ 
است. شایان ذکر اســت کلنگ احداث مدرسه متوسطه 4 کالسه 
خیرساز قاسم عبداللهی کرمانی در روستای کهنوج مدیم از توابع 
شهرستان کرمان با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان با حضور دکتر 
پورابراهیمی، مدیران کل نوســازی مــدارس و آموزش و پرورش 

کرمان به زمین زده شد.

استاندار کرمان گفت: ۷0 درصد از بیماران سرپایی و 
40 درصد از بستری های استان کاهش یافته و فضای 
کلی استان به لحاظ بیماری کرونا تحت کنترل است.

علی زینی وند صبح امروز در ستاد ملی کرونا با ارائه گزارشی از روند 
مدیریت بیماری در استان کرمان به رئیس جمهور از طریق ارتباط 
ویدئوکنفرانس اظهار داشت: فضای کلی استان به لحاظ بیماری 

کرونا تحت کنترل است.
او افزود: در مجموع در پنج دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان، 5 
هزار و ۷00 تخت بیمارستانی فعال هستند که از این تعداد 2 هزار و 

400 تخت برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه در پیک ششم بیماری کرونا، 40 درصد 
تخت های کرونایی بیمارستان های استان کرمان اشغال شدند و 
مشکلی از این حیث نداشتیم ادامه داد:با کمک نیروهای نظامی و 
مسئولیت اجتماعی دستگاه ها و صنایع، دستگاه های اکسیژن ساز 
و امکانات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها در مقابله با کرونا تهیه 

شده است.
او ابراز داشت:واکسیناسیون کرونا در شهرستان کرمان از میانگین 
کشوری باالتر است اما در مجموع واکسیناسیون استان 90 درصد 
نوبت اول، ۷۷ درصد نوبت دوم و ۳0 درصد نوبت ســوم را تزریق 

کرده اند و این روند ادامه دارد.
زینی وند گفت: در جامعه کودکان و نوجوانان دانش آموز مقاومتی 
نسبت به واکسیناسیون وجود دارد و دانشگاه علوم پزشکی برای 

تزریق واکسن در مدرسه به رضایت والدین نیاز دارد.
او عنوان کرد:به دلیل گستردگی مشاغل کشاورزی و صنایع معدنی 
و زغالسنگ، بیماری های شغلی در استان زیاد است و لذا سطح تعداد 
بیماری های تنفسی بستری استان اندکی از میانگین کشور باالتر 
است، اما 40 درصد آنها قطعی کرونایی هستند و حدود ۶0 درصد 

مشکوک تنفسی هستند.
زینی وند با بیان اینکه ۷0 درصد از بیماران سرپایی و 40 درصد از 
بستری های استان کاهش یافته است افزود: قرارگاه شهید سلیمانی 
به صورت مستمر تشکیل می شــود و هماهنگی ها را به صورت 

منطقه ای و اقتضایی انجام می دهیم.
استاندار کرمان به اجرای طرح حمایت از بازماندگان متوفیان ناشی از 
کرونا و دوره سوگ اشاره کرد و افزود: هزار و 49 خانوار تحت پوشش 
هستند و هزار و 2۶9 جلسه مشاوره ای در این حوزه برگزار شده است.

وی افزود: ارائه خدمات روانشناختی به بهبودیافتگان را نیز داریم که 
از شهریور ماه آغاز شده و هزار و 5۳9 تماس در این حوزه برقرار و هزار 
و 208 نفر غربالگری شده اند و مداخله ضروری و مشاوره ای به صورت 

موثر در این حوزه انجام می شود.
استاندار کرمان اظهار داشت: 11 درصد از جمعیت استان و حدود 
۳50 هزار نفر اتباع خارجی ثابت داریم که ۶0 درصد آنها واکسینه 
شــدند، اما تعدادی از این افراد غیرمجاز هستند و اعتباری برای 
واکسیناسیون آنها دیده نشده است و باید روی راهکارهای گسترش 
واکسن و رعایت پروتکل ها در نظام اداری و دستگاه ها نیز تاکید کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این که در حال حاضر 514 
نفر در بیمارستان های استان بستری هستند، گفت: »ابتالی 220 
نفر آن ها به کرونا قطعی و 29۳ مشکوک به کرونا هستند. همچنین 
92 نفر در ICU بستری هستند که 40 نفر آن ها تحت ونتیالتور 

می باشند«.
حمیدرضا رشیدی نژاد همچنین از تزریق بیش از 5 میلیون واکسن 
کرونا در استان کرمان خبر داد و افزود: »حدود 800 هزار نفر که ۳0 
درصد جمعیت هدف را تشکیل می دهند نوبت سوم واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند«.
او در جلسه ی ستاد مدیریت کرونا از کاهش آمار مبتالیان به کووید 
19 در استان کرمان خبر داد و بیان کرد: »آمار بیماران به طور قابل 
توجهی نسبت به هفته های قبل پایین تر است به طوری که حدود ۷0 
درصد در تعداد بیماران سرپایی و بیش از 40 درصد در تعداد بیماران 
بستری نسبت به اوج پیک کاهش داشته ایم ضمن آنکه در حال 

حاضر حدود ۳0 درصد تست های تشخیصی کرونا مثبت است«.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: »حدود 15 تا 20 

درصد فوتی ها نیز نسبت به اوج کرونا کاهش یافته است«.
او افزود: »تا صبح امروز 514 نفر در بیمارستان های استان بستری 
هستند که ابتالی 220 نفر آن ها قطعی و 29۳ مشکوک به کرونا 
هستند و 92 نفر ICU بستری هستند که 40 نفر آن ها تحت 

ونتیالتور می باشند«.

 معاون فنی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان از آغاز طــرح مدیریت چرای دام در 
این منطقه خبر داد و گفت: عشــایر و روستاییان 
باید تا 20 اردیبهشــت ماه به منظور جلوگیری از 
تخریب مراتع از کوچ و ورود بــه مناطق ییالقی و 
مراتع جنوب کرمان خودداری کنند. رضا سنجری 
به شــروع فصل کوچ در جنوب کرمان اشاره کرد 
و افزود: تا بیستم اردیبهشت ســال جاری از ورود 
زودهنگام احشــام و دام مازاد بر پروانه چرا و طرح 

مرتعداری و دامداران فاقد پروانه چرا به مراتع میان بند و ییالقی منطقه جلوگیری می شود. 
او اجرای طرح مدیریت چرا را اقدام حفاظتی مهمی در زمینه ایجاد تعادل دام و مرتع دانست 
و این طرح را به عنوان یکی از سیاســت های راهبــردی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

جنوب کرمان برشمرد.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان تصریح کرد: طرح مدیریت چرا هر ســال از 
تاریخ 20 اسفند ماه در منطقه جنوب کرمان اجرا می  شود. او اظهار داشت: در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتــع با متخلفان طبق قانون و با 
قاطعیت رفتار می شود. او ادامه داد: با معرفی این افراد به مراجع قضایی پروانه بهره برداری آن ها 
باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود. سنجری بر اهمیت حفظ پوشش گیاهی مراتع تاکید کرد 
و  فراهم کردن زمینه و بستر مناسب به منظور تجدید حیات طبیعی گیاهان مرتعی در حفظ 

خاک، آب و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه موثر دانست.
او گفت: مردم هر گونه گزارش آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی 
ملی، قاچاق گیاهان دارویی و چوب را از طریق شــماره تماس 1۳9و 1504 کد امداد جنگل 

و مرتع به فرماندهی یگان حفاظت اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهادکشاورزی 
جنوب کرمان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی 
احتمال خسارت زدن آفت زنجره خرما وجود 
دارد به همین دلیل نخلداران باید به روش های 

کنترل این آفت اهتمام ویژه داشته باشند.
مجید فرخی مدیــر حفظ نباتات ســازمان 
جهادکشاورزی جنوب کرمان نسبت به آفت 
زنجره خرما هشدار داد و گفت: خسارت ناشی 
از زنجره خرما به صورت  مستقیم مانند مکیدن 
شیره گیاه توسط پوره و حشره کامل، در نتیجه 

مشاهده زردی و خشکیدگی برگها و ضعف درخت خرما درصورت آلودگی شدید موجب 
ریزش میوه متوجه نخلداران می شود.

او با اشاره به خسارت غیرمستقیم آفت زنجره خرما اظهار کرد:ترشح عسلک روی برگ ها و 
گاهی آغشته شدن میوه ها و کاهش بازارپسندی محصول از جمله خسارات غیر مستقیم 

آفت زنجره خرما به شمار می آیند.
فرخی در خصوص روش های کنترل زراعی و بهداشــتی نخلستان ها گفت: رعایت فاصله 
کاشت در باغات جدیداالحداث، تغذیه مناسب، هرس و تکریب مناسب و پوشش خوشه 

خرما از جمله این روش ها است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشــاورزی جنوب کرمان با اشــاره به روشهای کنترل 
غیرشیمیایی آفت زنجره خرما افزود: استفاده از تله های نواری زرد رنگ از روش های بارز 

مبارزه شیمیایی است.
فرخی توضیح داد: کنترل شــیمیایی در فروردین ماه علیه نسل اول آفت انجام می شود و 
بر اساس بازدید کارشــناس حفظ نباتات در صورت تفریخ 40 -۳0درصد تخم ها و وجود 
10-۶ عدد پوره پشت برگچه ها مبارزه شیمیایی با ســموم ماالتیون- سیوانتو و استامی 

پراید امکان پذیر است.

معــاون توســعه حــل 
اختــالف دادگســتری 
اســتان کرمــان گفت: 
طی 11 ماه سال جاری، 
اعضای شــوراهای حل 
ختــالف در کرمــان  ا
موفق شده اند 59 هزار 
و ۳۶5 فقره پرونده را با 
صلح وســازش مختومه 

نمایند که این تعداد 44 درصد از پرونده ها را شامل می شود.
مهدی تقی زاده با اعــالم این خبر بیان کرد: از ابتدای ســال 
18۶ هزار و 1۷۶ فقره پرونده در شوراهای حل اختالف استان 

کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت.
او با اشــاره به اینکه از ابتدای سال شاهد افزایش 1۷ درصدی 
در پرونده های سازش شده در شــوراهای حل اختالف استان 
کرمان هســتیم، گفت: ایــن افزایش حاصل تــالش اعضای 
شورای حل اختالف اســتان کرمان در اخذ رضایت ودریافت 
صلح و ســازش از خانواده ها جهت رســیدگی به پرونده های 

موجود، بوده است.
معاون قضایــی رییس کل دادگســتری اســتان کرمان بیان 
کرد: در سال جاری تعداد 185 هزارو 2۳8 فقره پرونده وارد 

شوراهای حل اختالف استان کرمان شده است.

عشایر جنوب کرمان تا 2٠ اردیبهشت  
از ورود به مراتع خودداری کنند

۵9 هزار و 36۵ پرونده با صلح و آفت زنجره در کمین نخلداران جنوب کرمان
سازش در کرمان مختومه شده است

استاندار کرمان:
 ۴٠ درصد بستری های کرونایی 

استان کاهش یافته است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

فقط 3٠ درصد جمعیت هدف 
در استان نوبت سوم واکسن را 

تزریق کرد ه اند

خبر

خبر

حسین پورغریب شاهی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهربابک با بیان اینکه طی چند ماه گذشته 
سه تئاتر غنی در شهرستان اجرا شده است، گفت: ما توانمندسازی اســتعدادهای تئاتر شهربابک را 
سرلوحه خود قرار داده ایم و کالس های آموزشی تئاتر را نیز با یک حامی مالی شروع کرده ایم که در بخش 

های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن دوره های آموزشی برگزار می شود.

زهرا مردانی 23 ساله دانشجوی کارگردانی نیز با بیان اینکه از دوران راهنمایی و دبیرستان تئاتر کار کرده 
است گفت: با توجه به اینکه در شهربابک محل مناسب برای تمرین تئاتر نداریم باید در سرما و گرمای مکان 

های مختلف تمرین خود را انجام دهیم.
او به کم ارزش شمرده شدن هنر در شــهربابک نزد برخی افراد و متولیان اشاره کرد و افزود: فرهنگ کار 
تئاتر هنوز در شهربابک جا نیفتاده است در حالی که دیدن یک تئاتر می تواند روی آینده و طرز فکر بیننده 

تاثیرگذار باشد.

هر
س: م

عک

کاغذ استان
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خبرخبر

دالر باال برود یا پایین، تقاضا باشد یا نباشد؛ 
هر اتفاقی که در بازار بیفتد، قیمت خودرو 
خیال پایین آمدن ندارد. دیروز هم تقریبا 
تمام مدل های پرتقاضــا افزایش قیمت 
را ثبت کردند و در این میان ســاینا تنها 
خودرویی بود که کاهش قیمت را تجربه 

کرد. 
اقتصادآنالین-پرهام کریمی؛ آخر سال و 
بازار گرم خودرو؛ این گزاره ای اســت که 
هر سال تکرار می شــد؛ اما امسال خبری 
از آن نیســت و آنطور که فعاالن این بازار 
می گویند، تعداد معامــالت عماًل به صفر 
رســیده و خریداری در بازار نیســت. در 
حقیقت همه چشم به نتایج توافق و کاهش 
قیمت دالر دوختند. در این شرایط برزخی، 
رکود بر بازار ســایه افکنده است. اما با این 
وجود نگاهی به بازار دیروز خودرو نشان می 
دهد که قیمت ها همچنان در مسیر صعود 

قرار دارد حتی اگر خریدار نباشد!
نگاهی به قیمت ها در بازار خودرو نشــان 
می دهد که در اکثر مدل ها دیروز هم شاهد 

افزایش قیمت بودیم.
پژو 20۷ دنده ای پانوراما، دیروز با افزایش 
2 میلیون تومانی نســبت بــه آخر هفته 
گذشته، ۳۶1 میلیون تومان معامله شد. 
مدل ساده نیز ۳55 میلیون تومان در بازار 
دیروز قیمت خورد که حاکی از افزایش 2 

میلیون تومانی است.
پــژو 20۷ اتوماتیک پانوراما و ســاده نیز 
دیروز در هــر دو مــدل افزایش قیمت ۳ 
میلیون تومانی را ثبت کرد و به ترتیب 548 

و 5۳8 میلیون تومان معامله می شود.
20۶ تیپ دو دیروز بدون تغییر، با قیمت 
2۶2 میلیون تومان معامله شد. قیمت پژو 
20۶ تیپ 5 برخــالف تیپ 2، افزایش دو 
میلیون تومانی را ثبت کرد و به قیمت ۳21 

میلیون تومان معامله شد.
پژو پارس LX نیز با افزایش یک میلیون 
تومانی به قیمت ۳29 میلیون تومان رسید 
و در مدل ســاده نیز بدون تغییر با قیمت 

2۷5 میلیون تومان معامله می شود.
ســمند EF۷ نیز دیــروز 281 میلیون 
تومــان قیمت خورد که نســبت به هفته 
گذشته دو میلیون تومان افزایش را نشان 

می دهد.

لزوم مدیریت واردات کفش 
برای حمایت از تولید داخل

عضو هیــات موســس جامعــه صنعت 
کفش ایران گفت: در حدود هشــت سال 
گذشــته واردات کفش با متوسط قیمت 
سه دالر و محدوده قیمتی که نقطه قوت 
تولیدکنندگان ایرانی است، به این صنعت 

آسیب زد.
»علی لشگری« دیروز )شنبه(  در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصــادی ایرنا افــزود: در 
سال های گذشته و تحریم ها صنعت کفش 
توانسته سهم مصرف از تولید داخلی را از 

۷5 درصد به 95 درصد برساند.
وی بیان داشــت: انتظار می رود در کنار 
طرح ساماندهی پوشــاک و کفش و سر 
و ســامان دادن به واردات، به موضوعاتی 
نظیر کاهش صادرات کفش و مشــکالت 

صادرکنندگان نیز پرداخته شود.
لشــگری یادآوری کرد: دیروز شــرایط 
فعالیت بــرای تولیدکننــدگان داخلی 
و خارجی یکســان نیســت، به طور مثال 
نرخ بهــره بانکی و نرخ حــق بیمه ای که 
خارجی ها پرداخت می کنند و همچنین 
فضای کســب و کاری که بــا آن مواجه 
هســتند، قابل قیاس بــا تولیدکنندگان 

کشورمان نیست.
این مقام صنفی گفت: معتقدیم تا زمانی 
که شرایط همسانی برای فعالیت داخلی ها 
و خارجی ها فراهم نشــده، نباید امتیاز و 
تسهیالتی برای شــرکت های خارجی در 
نظر گرفت، زیرا که می تواند خطری برای 
صنعت کفش باشــد. وی ادامه داد: انتظار 
می رود در صورت گشایش های احتمالی 
سیاسی بین المللی و افزایش درآمدهای 
نفتی کشــور، تولیدکننــدگان داخلی و 
صادرکنندگان که بار اصلی کشــور را در 
زمان تحریم ها به دوش کشیدند، فراموش 
نشوند و واردات کاالهای نهایی به صورت 

افسارگسیخته انجام نشود.
عضو هیات موسس جامعه صنعت کفش 
ایران خاطرنشــان کرد: کفــش، صنعتی 
رقابتی است و نمی توان حمایت از صنایع 
داخلی را بــه معنای ایجاد رانت، فســاد 
و انحصــار )همچــون آنچــه در صنعت 
خودروسازی اتفاق افتاد( در نظر گرفت و 
انتظار داریم دست کم اقداماتی در راستای 

بهبود فضای کسب و کار آن انجام شود.
وی تصریح کرد:  ما مخالف واردات نیستیم، 
اما بررسی های ما حاکیست از سال 92 تا 
99 متوسط قیمت کفش های وارداتی در 
محدوده کمتر از ســه دالر و عمده آن از 
چین و امارات بوده اســت که نقطه قوت 
فعاالن صنعــت کفش ایرانی محســوب 

می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
گفت:هیات فوتبال به طور هدفمند به 
توسعه متوازن این استان بپردازد و اقدامات 
مهم و تاثیرگذار نیز در این زمینه پیگیری و 

برنامه ریزی شود.
میثم پاریزی در مجمع انتخاباتی هیات فوتبال 
کرمان افزود:فوتبال این استان با توجه به 
شرایط امروز، به عنوان قطعه مهمی از پازل 
ورزش کشور محسوب می شود و امیدواریم 
این هیات بتواند با قدرت به کار خود ادامه دهد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان اظهار 
داشت:کرمان به عنوان پهناورترین استان 
کشور شرایط خاصی را چه از نظر وجود 2۳ 
شهرستان و هم در زیرساخت های ورزشی 

بویژه فوتبال دارد.
او تصریح کرد:استان کرمان با احداث صدها 
زمین چمن طی سالهای گذشته در حوزه 
فوتبال اقدامات خوبی انجام داده و این 
زیرساخت ها در جاهایی که مهد استعداد 

بودند، احداث و بهره برداری شده است.
پاریزی یادآور شد:نامزدهای هیات فوتبال 
کرمان پس از انتخاب،نگاهی ویژه به توسعه 
فوتبال این استان به شکل متوازن داشته 

باشند.
بومی سازی در حوزه باشگاهی و 

استعدادیابی
باشگاه های  که  اضافه کرد:همانقدر  او 

صنعتی برای ما مهم هستند،بومی سازی 
در حوزه باشگاهی استعدادیابی، توسعه 
فوتبال و فوتسال بانوان و توازن در آموزش 
بایستی در برنامه این هیات لحاظ شود که 
از جذابیت های این ورزش پرطرفدار نفعی 

برای استان کرمان ببریم.
کرمان  در  جوانان  و  ورزش  متولی 
افزود:انتظار داریم این استان باتوجه به 
گستردگی،تعدد تیم ها و نقشی که در 
توسعه فوتبال ملی و حمایت های بنگاه ای 
اقتصادی دارد، در فدراسیون فوتبال کشور 
هم صاحب کرسی باشد که توقع نیز همین 
است تا کرمان قوی تر از گذشته در فوتبال 

کشور به کار خود ادامه دهد.
او عنوان کرد:از نقاط بارز این مجمع 

انتخاباتی نداشتن دخالت اداره کل ورزش 
و جوانان، فدراسیون فوتبال و هیات استان 
کرمان در مجمع بود، لذا امروز انتخاباتی 

شفاف، سالم و صادقانه را برگزار می کنیم.
پاریزی ابراز داشت:مسئولیت آینده فوتبال 
استان کرمان با رای دهندگان است و 
امیدواریم با آگاهی کامل انتخابی در راستای 
تحولی جدید در استان کرمان داشته باشیم.
محمد جواهری سرپرست هیات فوتبال 
استان کرمان نیز در این آیین گفت:نمی 
توانیم فوتبال را از دنیای مدرن کنونی حذف 
کنیم زیرا این ورزش با خانه و زندگی ما 
در هم آمیخته و کمتر چیزی مثل فوتبال 
داریم که چنین به پستوی زندگی ها راه 

یافته باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
مسئول  استان  دولتی  دستگاه های  تمام 
راضی دولتی تحت اختیار خود  ز ا صیانت ا
بوده و سوءمدیریت در مدیریت منابع طبیعی 

از هیچ مدیری در استان پذیرفته نیست.
یداهلل موحد در جلسه شورای حفظ حقوق 
بیت المال استان کرمان اظهار داشت: منابع 
طبیعی مواهب الهی و نعمت خدادادی هستند 

که بهره برداری از آن باید مدیریت شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان 
اینکه عدم مدیریت در بهره برداری از خاک 
و آب کشور خسارات زیانباری دارد و سرمایه 
کشور از دست می رود گفت: از منابع طبیعی 
باید در جای خود و به میزان الزم استفاده 

شود.
او با اشاره به اینکه جایگزین از دست رفتن 
، هوای  ، قطعاً ریزگردها تع و جنگل ها مرا
آلوده و سیل و سیالب است افزود: به مسائل 
ید توجه شود و رسالت  با زیست محیطی 

مدیران است.
موحد با بیان اینکه سوءمدیریت در مدیریت 
استان  در  مدیری  هیچ  ز  ا طبیعی  بع  منا
پذیرفته نیست ادامه داد: 100 هزار هکتار 
از اراضی دولتی در استان کرمان در تصرف 

اشخاص مختلف است.
متولی  دستگاه های  ینکه  ا به  ره  شا ا با  و  ا
و  ه  ا ر جمله  ز  ا طبیعی  بع  منا حفاظت 
شهرسازی باید در این زمینه پاسخگو بوده 
و پیگیر باشند گفت: ساخت و ساز در حریم 
نه ها ممنوع است و با هر مدیری که  رودخا

مجوز بدهد برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان 
راضی کشاورزی در  ربری ا ینکه تغییر کا ا
استان کرمان نیز ممنوع است چرا که منافع 
نون جامع  قا فزود:  ا فتد  به خطر می ا ملی 
ا دنبال  راضی دولتی ر حدنگار که تثبیت ا
ید با قاطعیت در استان کرمان  می کند با

اجرا شود.
او با اشاره به اینکه تمام دستگاه های دولتی 
راضی  ز ا استان مسئول حفاظت و صیانت ا
هیچ  و  هستند  خود  اختیار  تحت  دولتی 
بیان  نیست  پذیرفته  مدیران  ز  ا کوتاهی 
ز طرح دعاوی  راضی دولتی ا کرد: تثبیت ا
در دستگاه قضا نیز جلوگیری می کند و امروز 
بزرگ ترین چالش ما در محاکم عمومی اراضی 

اختالفی بین مردم و دولت است.
موحد با بیان اینکه دستگاه ها پیشنهادات و 
برنامه خود برای تعیین تکلیف اراضی دولتی 

در سال 1401 را ارائه کنند و حتما دستگاه 
قضایی استان پیگیری خواهد کرد گفت: 
تعیین حریم شهرها و روستاها بسیار اهمیت 
دارد و طرح هادی روستایی باید دقیقاً اجرا 

شده و دست دالالن از این اراضی قطع شود.
ز برنامه های موثر  ینکه یکی ا و با اشاره به ا ا
در کوتاه کردن دست دالالن و متصرفین 
اراضی رفع اختالف دستگاه های متولی زمین 
در استان است افزود: حتی در برخی موارد 
ا  راضی ر دستگاه های حکومتی و دولتی، ا
و  رد  ندا توجیهی  هیچ  که  شدند  متصرف 

مالکیت بر آنها نیست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید 
، مجوز  ز اجرا کرد: تمام پروژه ها باید قبل ا
ره کل حفاظت محیط  دا ز ا محیط زیستی ا
ز  ا تا  باشند  داشته  کرمان  استان  زیست 

مشکالت بعدی جلوگیری شود.

سوءمدیریت در مدیریت منابع طبیعی از هیچ 
مدیری در استان کرمان پذیرفته نیست

مدیرکل ورزش و جوانان: فوتبال کرمان 
هدفمند به توسعه متوازن بپردازد

همزمان با در پیش بودن ایام نوروز و در راستای تأمین امنیت و نظم عمومی 
و صیانت از حقوق عامه، دادستان کل کشور در بخشنامه ای ضمن تأکید بر 
تشکیل کشیک قضایی در تعطیالت نوروزی، دادستان های سراسر کشور 
را موظف به پیگیری بندهای ده گانه آن کرد. به گزارش اقتصاد آنالین در 
ابالغیه حجت االسالم منتظری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه والدت 
با سعادت حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( و تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت و 
نوروز 1401 » مراتب ذیل به منظور ارائه خدمات ویژه قضایی به مردم عزیز 

در ایام تعطیالت نوروزی« تأکید شده است:
1- برقراری واحد کشیک نوروزی در دادسراها برای ارائه خدمات قضائی

2- برنامه ریزی برای نظارت بر ضابطین قضائی و بازرسی منظم از 
بازداشتگاه ها

۳- نظارت بر مجرمین سابقه دار و عدم اعطای مرخصی به سارقین حرفه ای 
به منظور پیشگیری از وقوع جرائم در تعطیالت

4- اتخاذ تدابیر الزم توسط پلیس راهور در جهت کاهش تصادفات جاده ای 
و صیانت از جان انسان ها

5- ممانعت از تغییر کاربری اراضی ملّی، منابع طبیعی توسط سودجویان با 
همکاری سازمان های ذی مدخل و در صورت ارتکاب جرم، رسیدگی فوری 

و اتخاذ تصمیمات قضائی الزم در واحد کشیک قضائی
۶- نظارت الزم توسط مسئولین تعزیرات حکومتی، اتحادیه ها و تشکل های 
صنفی بر رستوران ها و مراکز توزیع مواد غذایی و برخورد با متخلفین 

مربوطه
۷- نظارت بر مراکز تفریحی و جشنواره ها به منظور رعایت اخالق و شعائر 

اسالمی
8- ایجاد هماهنگی الزم با عوامل وزارت نیرو جهت استانداردسازی 
روشنایی معابر و رصد شبانه روزی توسط مأمورین نیروی انتظامی به منظور 

کاهش جرائم سرقت
9- همکاری با مسئولین بهداشت و درمان و تأکید بر رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در تجمعات خانوادگی به منظور کنترل و 

کاهش ابتال به کووید 19
10- رصد مستمر و پایش هدفمند اقدامات احتمالی دشمنان و معاندین 

نظام به منظور آلوده سازی افکار عمومی و پیگیری جرائم ارتکابی

دستور ۱٠ بندی دادستان کل کشور 
درباره نوروز

 قیمت خودروها 
همچنان صعودی است

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

شاخص کل بازار بورس تهران دیروز )شنبه، 21 اسفندماه( با 15 هزار و ۳54 
واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و ۳۳2 هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه معامالت روز گذشته بازار سهام )بورس و 
فرابورس( بیش از 11 میلیارد و 5۳۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 12۷هزار و 552 میلیارد ریال و در بیش از ۶15هزار و ۶4 نوبت معامله 
شد. در ادامه معامالت بورس تهران بیش از هشت میلیارد و 928 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 54 هزار و ۳9۷ میلیارد ریال و در 42۷ هزار و 
928 نوبت معامله شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با سه هزار و 589 واحد 
کاهش به ۳۳9 هزار و 101 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 2 هزار و 24۳ 
واحد افت به 211 هزار و 948 واحد رسید. شاخص بازار اول، 1۳ هزار و 102 

واحد و شاخص بازار دوم، 25 هزار و 1۷0 واحد کاهش داشتند.

شاخص بورس نزولی شد

خرید نفت ایران همچنان تحریم اسـت و کشـورهای 
اروپایـی از خریـد آن بـه صـورت رسـمی سـر بـاز 
می زنند، هـر چنـد چین، هنـد، ژاپـن و کـره جنوبی 
نـه تنهـا برنامـه ریـزی الزم از سـوی پاالیشـگاههای 
خود بـرای خرید نفـت ایـران را آغـاز کرده انـد، بلکه 
برخی منابع خبـری حکایت از افزایـش صادرات نفت 
ایـران بـه چیـن حتـی باالتـر از دوره قبـل از تحریـم 

هـای ترامپ بـر علیـه اقتصـاد ایـران دارند. 
در ایـن میـان مـروری بـر قیمـت نفـت اوپک هـم به 
خوبـی رونـد افزایشـی را بـه ثبت رسـانده، بـه نحوی 
که از دهم اسـفندماه که طالی سـیاه تولیدکنندگان 
اوپـک، نرخـی 99 دالری را تجربـه کرده انـد، قیمـت 
تـا سـطح 11۷ دالر در پانزدهم اسـفندماه رسـیده و 
بـا یـک کاهـش 4 دالری، در 1۷ اسـفندماه بـه 11۳ 

دالر رسـیده اسـت. 
حاال بـا آغـاز جنـگ میـان اوکرایـن و روسـیه، حتی 
برخـی منابـع خبـری روس، صحبـت از نفـت ۳00 
دالری بـا تحریـم نفـت روسـیه بـه میـان مـی آورند 
و معتقدنـد کـه اگـر نفـت ایـن کشـور تحریم شـود، 
دنیـا قیمـت هـر بشـکه نفـت را تـا ۳00 دالر هـم به 
خود خواهـد دیـد.  اما هـر یـک دالری که بـه قیمت 
نفـت اضافـه می شـود، یـک برگ بـه صفحـه دغدغه 
هـا و نگرانی فعـاالن اقتصـادی اضافـه می شـود؛ چرا 
کـه سـابقه ذهنی کـه آنهـا از رشـدهای قیمـت نفت 
در مقاطـع مختلـف زمانـی ظـرف دهه های گذشـته 
داشـته انـد، همـواره یـک خاطـره ثابـت را بـه ثبـت 
رسـانده اسـت؛ بـه نحـوی کـه هـر زمـان کـه قیمت 
نفـت افزایش یافتـه، دولـت یـا راه واردات را بـه بهانه 
بهبود معیشـت مردم و تامیـن نیازهای آنهـا باز کرده 
و یا آنقـدر نـرخ ارز را سـرکوب کرده اسـت که سـیل 

قاچـاق، تولیـد را بـا خـود برده اسـت. 
از سـوی دیگر، تولیدکننـدگان هیچگاه ایـن افزایش 
قیمت را به نفـع تجهیـز و نوسـازی کارخانجات خود 
ندیده انـد و فقط مجبور بـه یک رقابت منفـی با اقالم 
مشـابه تولیداتشـان شـده انـد که بـه دلیل سـرکوب 
نـرخ ارز، با قیمت بسـیار ارزان وارد کشـور شـده اند. 
این در شـرایطی اسـت کـه دولتهـا هیچـگاه در زمان 
اوج درآمدهـای نفتـی خـود، به فکـر تزریق ایـن مابه 
التفـاوت بـه حـوزه تولیـد و سـرمایه گـذاری هـای 

زیرسـاختی نبوده اند و بنابراین ردپایـی از این نعمتی 
کـه بـا افزایـش نـرخ طـالی سـیاه بـه اقتصـاد ایران 
سـرازیر شـده، در نوسـازی و بهسـازی صنایع و ورود 

تکنولـوژی و دانـش فنـی روز دنیـا ندیده-اند. 
نکته حائـز اهمیت آن اسـت کـه اگر دولت سـیزدهم 
هـم بخواهـد قـدم در مسـیر همتایـان گذشـته خود 
بگـذارد، بـه طـور قطـع شـرایطی را تجربـه خواهـد 
کرد که بـا وفـور درآمدهـای ارزی خود، شـرایط را به 
نحوی پیـش برد که حمایـت بانک مرکـزی از نرخ ارز 
مورد هـدف، در چارچـوب نظام ارزی مدیریت شـده، 
افزایش  یابد و سیاسـت تثبیت نرخ ارز رسـمی نیز در 
شـرایط تورمی اقتصاد ایران، تقویـت مصنوعی ارزش 
حقیقی ریال یا به عبـارت بهتر کاهـش رقابت پذیری 
اقتصـاد را بـه همـراه داشـته باشـد؛ غافـل از اینکـه 
ایـن فرآینـد بـه افزایـش واردات و همچنیـن کاهش 

صـادرات غیرنفتـی منجر می شـود.
در نتیجـه بـه علـت وجـود تـورم داخلـی، منابـع 
سـرمایه گذاری بـه طورعمـده بـه سـوی بخش هـای 
غیرقابل تجـارت، که سـودآوری نسـبی آن در چنین 
شـرایطی باالسـت، تخصیـص می یابـد و تـداوم ایـن 
رونـد در دوره رونـق نفتـی، در نهایت رکـود تورمی را 

در اقتصـاد تعمیـق می بخشـد.
از سـوی دیگـر، تزریـق بیـش از حـد درآمـد ارزی 
حاصل از رونق نفتی در شـرایطی که الزامات توسـعه 
بخش خصوصی فراهـم نبوده و فعالیت هـای تولیدی 
و سـرمایه گذاری نیـز بـه دلیـل فضـای بی ثبـات 
اقتصـادی تـوان جـذب ارز تزریـق شـده را ندارنـد، 
بـه خریـد ارز بـه وسـیله بانـک مرکـزی و افزایـش 
دارایی هـای خارجی بانـک مرکزی، پایـه پولی، حجم 

پـول و در نهایـت تـورم منجـر خواهد شـد.
در عین حـال، مراکز پژوهشـی نیز بـر ایـن باورند که 
افزایـش قیمـت نفـت در کشـورهای مصـرف کننده 
باعـث کاهـش مصـرف و افزایـش بهـره وری مصـرف 
انـرژی خواهد شـد و کشـورهای تولیدکننـده نیز که 
با حجم بـاالی درآمدهـای نفتـی روبه رو شـده اند در 
آغـاز دچار شـور و شـعف می شـوند و سـرازیر شـدن 
دالرهـای نفتـی را اتفاقـی مبـارک تلقـی می کننـد 
ولـی بـا گذشـت زمـان گریـزی از روی آوردن بـه 
سیاسـت های کنترلی و نظارت بر نحـوه هزینه کردن 

ایـن درآمدهـا ندارند.
بنابرایـن بـا وجـود افزایـش درآمـد کشـورهای 
صادرکننـده نفـت و افزایـش دارایی هـای ارزی ایـن 

کشـورها، بـه نظـر می رسـد کشـورهای صنعتـی و 
مصرف کننـده نفـت بهـره  بیشـتری از ایـن افزایـش 

قیمـت خواهنـد بـرد.
مسـئله مهـم دیگـر در شـرایط کنونـی بـازار نفـت، 
متضرر نشدن کشـورهای صنعتی و مصرف کنندگان 
عمده نفـت از افزایش شـدید قیمـت این کاال اسـت، 
چرا کـه بـه گـواه بررسـی های پژوهشـی، درآمدهای 
سرشـار کشـورهای تولیدکننـده بـا یـک چرخـش 
مجددا به کشـورهای مصرف کننده بازگشـت می کند 
و واقعیت این اسـت که این درآمد یـا از طریق واردات 
گران تـر بـه کشـورهای صنعتـی بـاز می گـردد، یـا 
همچون غالب کشـورهای صادرکننده نفـت به دلیل 
این که ظرفیت جذب ایـن حجـم از درآمدهای ارزی 
را ندارنـد، بـه ناچـار ایـن درآمدهـا را در بانک هـای 
بـزرگ بین المللـی کـه در کشـورهای مصرف کننـده 
واقـع شـده اند، سـپرده گذاری می کننـد کـه عایدی 
آن هـا از ایـن درآمدهـا فقـط بهـره ۳ تـا 5 درصـدی 

سـالیانه می شـود.
امـا بـه هـر حـال اگـر دولـت سـیزدهم ایـن تغییـر 
رویکرد را تجربـه کـرده و از فرصت بی نظیـر افزایش 
درآمدهای نفتی برای تامین زیرسـاختها و نوسازی و 
بهسـازی صنایع و کارخانجات کشـور بهـره گیرد، به 
طور قطع می تـوان منتظر یـک اتفـاق تاریخی مثبت 

در اقتصـاد ایـران بـا افزایـش بـی سـابقه درآمدهای 
نفتـی بود. 

کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه ایـن افزایـش 
درآمدهـای نفتـی یـک فرصـت تاریخـی بـرای 
سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های نفت، گاز، صنعت 
برق و توسـعه نیروگاه و اصـالح سـاختار و جلوگیری 
از اتالف بـرق، آب و صندوق های بازنشسـتگی اسـت. 
در ایـن میـان محاسـبات نشـان مـی دهـد که سـال 
آینـده اگـر امـکان فـروش 2 میلیـون بشـکه نفـت 
وجود داشـته باشـد و البتـه به طـور میانگیـن قیمت 
هـر بشـکه نفـت 100 دالر باشـد، آنـگاه در صـورت 
امـکان ورود ایـن میـزان ارز بـه کشـور، درآمـد ارزی 
نفتی کشـور به ۷0 تـا 80 میلیارد دالر خواهد رسـید 
در حالـی کـه درآمد نفتـی ایـران در سـال 99 حدود 
12 میلیـارد دالر و قیمت نفت هم سـال گذشـته ۳5 
دالر بود که بر این اسـاس می تـوان 20 میلیـارد دالر 
آن را در اختیار دولـت قرار داد و 50 میلیـارد را صرف 
سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های 5 حـوزه مذکـور 
کـرد. اگر ایـن رونـد در سـال 1402 هـم تکرار شـود 
به طـور واقعـی می توانـد اقدامـات خوبی در توسـعه 
زیرسـاخت های کشـور انجام داد امـا در این شـرایط 
نگـران چاله هایـی هسـتیم کـه از حـاال بـرای ایـن 

درآمدهـا کنده انـد کـه بسـیار خطرناک اسـت.

بوی دالر نفتی
آیا اقتصاد ایران باز هم به یک بچه پول دار غیرمولد تبدیل می شود؟

گزارش
محبوبه فکوری/ اقتصاد آنالین

نل
ایر

س: 
عک

قیمت سکه دیروز )شنبه، 21 اســفندماه( در بازار تهران با افزایش 120 هزار 
تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه هفته گذشته( به 12 میلیون و 

۳۳0 هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ســاعت 1۳ و 50 دقیقه دیروز ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 12 میلیون و ۳۳0 هزار تومان رسید. 

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون و 50 هزار تومان معامله شد.
همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی هفت میلیون و 100 هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون تومان 

و سکه یک گرمی 2 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال  نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 22۶ هزار تومان رسید و قیمت 
هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۳12 هزار تومان شد. رشد بهای انس جهانی طال پس از جنگ روسیه و 
اوکراین رکورد جدیدی را ثبت کرد و این امر بر قیمت انواع سکه و طال در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته و 
موجب افزایش قیمت فلز زرد در داخل کشور شده است. سکه طرح جدید در هفته های اخیر در کانال 

11 و 12 میلیون تومان نوسان داشته است.

قیمت انواع سکه و طال افزایش یافت
نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )شنبه، 21 اسفندماه( با ۷2 تومان افزایش 
نسبت به روز پنج شــنبه 24 هزار و 5۶9 تومان معامله شد. به گزارش روز شنبه 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت 1۳ و 45 دقیقه دیروز با کاهش 
120 تومانی نسبت به روز پنج شنبه برابر با 2۷ هزار و ۳4 تومان بود. قیمت خرید هر 

دالر امروز 24 هزار و ۳25 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 2۶ هزار و ۷۶5 تومان اعالم شد.
عالوه بر این، بهای خرید دالر در بازار متشــکل ارزی 24 هزار و ۷8 تومان و نرخ فروش آن 24 هزار و 29۶ 
تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 2۶ هزار و ۳۳9 تومان و نرخ فروش آن نیز 2۶ 
هزار و 5۷9 تومان اعالم شد.  همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 2۶ هزار و 2۳۶ 
تومان فروخته و حواله دالر به بهای 2۳ هزار و 98۳ تومان معامله شد. به گزارش ایرنا، افزایش قیمت دالر در 
صرافی های بانکی از ابتدای امسال شروع شد و از خردادماه وارد کانال 2۶  هزار تومان شد. نوسان قیمت  دالر 

در صرافی های بانکی ادامه داشت و به طور مشخص در 24 آذرماه در کانال 2۷ هزار تومان ثابت مانده بود. 
در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی را شروع کرد، به این صورت که پس از ۶ ماه وارد کانال 2۶ هزار 
تومان شد و در آخرین روزهای دی ماه )2۷ دی ماه( دوباره به کانال 25 هزار تومان بازگشت. البته نرخ دالر از 

1۷ بهمن ماه در کانال 24 هزار تومان نوسان دارد.

 تداوم ثبات قیمت در کانال 2۴ هزار تومان
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی از 
ممنوعیت دوباره بلوکه کردن بخشی از تسهیالت بانکی توسط شبکه 
بانکی خبر داد.  به گزارش روز شنبه ایرنا، »مصطفی قمری وفا« در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: رئیس کل بانک مرکزی از چند ماه پیش 

و حتی در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد بانک ها حق ندارند مبلغی از  تسهیالت را بلوکه کنند.
وی افزود: هر بانکی که به قوانین ابالغ شده بی توجهی کند و آن را رعایت نکند به هیات انتظامی بانک 
مرکزی معرفی می شود و با  متخلفان برخورد خواهد شد. مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: 
از همان موقع نیز در جلسات مختلف، اصالح دستورالعمل های مربوط به گذشته آغاز شد و عصر دیروز 
نیز نتیجه نهایی پس از تصویب در جلسه هیات عامل بانک مرکزی برای اجرا به بانک ها ابالغ می شود.
وی تاکید کرد: انتظام بخشی و وحدت رویه درباره وثایق بانکی، دستور کار جدی بانک مرکزی است. 

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در روز یازدهم تیرماه سال گذشته در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی 
با اعالم اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است، 
اعالم کرد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیالت اعطایی را به صورت وثیقه 

نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی الحساب به آن سپرده تعلق بگیرد.

ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیالت بانکی

$ طال و سکه

$ دالر
$ شاخص 
فرابورس

کاغذ اقتصادی
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سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی:

آیین نامه زیست بوم اشتغال بهزیستی 
قبل از پایان سال ابالغ می شود

سرپرست دبیرخانه اشــتغال و کارآفرینی ســازمان بهزیستی 
کشــور با اشــاره به اینکه طی ۶ مــاه اخیر در دولــت جدید، 
ظرفیت ســازی های خوبی در حوزه اشــتغال انجام شده است، 
گفت: یکی از این ظرفیت ها "زیســت بوم اشتغال" است که در 
حال تدارک آیین نامه آن هســتیم و قبل از پایان سال، آماده و 

ابالغ می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمدحســن صافی در نشستی 
افزود: به دنبال راه اندازی قرارگاه جهادی اشــتغال هستیم. این 
قرارگاه بنا دارد ظرفیت حوزه های غیردولتی و تشکل های مردم 
نهاد و گروه های جهادی و موسسات خیریه در کنار کارهای عادی 
و برنامه های تحولی دیگر را به عنوان بازوی جدید به کار گیرد تا 
در اشتغال مددجویان به بهزیستی کمک کند و ساختار همراه ما 

باشد که موضوعات اشتغال را از »ان جی او« شروع کنیم.
وی با بیان اینکه در زمینه بیمه و تثبیت شغلی به دنبال حداقل 
۳0 درصد رشد منابع داخلی هســتیم، اضافه کرد: جلساتی در 
این زمینه با موسسات غیردولتی داریم که پیش زمینه ای برای 

راه اندازی این قرارگاه است.
سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور 
با اشــاره به راه اندازی کارگروه حمایتی اشتغال اظهار داشت: با  
نهادهای حمایتی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد شــهید، 
بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و بهزیستی جلسات منظم ماهانه 
و هفتگی داریم که اتفاقات خوبــی از دل این کارگروه در زمینه 
حل کردن و بهتر کردن شرایط ضمانت دریافت تسهیالت بانکی 

دارد اتفاق می افتد.
صافی اضافه کرد: تســهیالت بانکی با ادبیات بانک همراه است. 
بهزیستی فرد را به بانک ارجاع می دهد، بانک چون تسهیالت از 
منابع داخلی خودش است شیوه نامه های مختلف خود را دارند 
به طورمثال برای 100 میلیون تومان با سود چهار درصد، سه یا 

چهار نفر ضامن می خواهند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران 
با بیان اینکه از روسای قوای سه گانه می خواهیم 
به موضوع نحوه واگذاری شرکت هایی به تامین 
اجتماعی در راستای تادیه بدهی های دولت ورود 
کنند تا شاهد استمرار متناسب سازی در سال آینده 
باشیم گفت: در غیراینصورت تامین اجتماعی با 
کسری نقدینگی بیش از 10 هزار میلیارد تومان 
در ماه روبه رو و با مشکل مواجه خواهد شد و باید 

پاسخگوی چهار میلیون بازنشسته باشند.
به گزارش ایسنا، علی دهقان کیا در نشستی خبری، 
درباره حقوق و دستمزد گفت: چندین جلسه با 
نمایندگان شورای عالی کار داشتیم و مواضع خود 
را اعالم کرده بودیم. جادارد از نمایندگان کارگری و 
دولت برای افزایش 5۷ درصدی حقوق و دستمزد 
حداقلی بگیران و افزایش ۳8 درصدی به عالوه 
مبلغ ثابت حدود 500 هزار تومانی سایر سطوح 

قدردانی کنیم.
میزان حقوق ماهانه کارگران در سال ۱۴٠۱ 

وی افزود: بر این اساس در سال آینده حقوق ماهانه 
یک کارگر که به تازگی وارد کار می شود 4 میلیون 
و 1۷9 هزار و 50 تومان است که به عالوه بن و حق 
مسکن و.... به 5 میلیون و ۶۷9 هزار و ۷50 تومان 
می رسد که با احتساب یک سال سابقه و یک فرزند 
حقوق کارگر به ۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و 250 هزار 

تومان می رسد.
اگر تورم کنترل شود از میزان افزایش 

حقوق ها راضی هستیم 
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با 
بیان اینکه نسبت به سنوات گذشته، به نظر می رسد 
انتظارات برآورده شده است گفت: یک نگرانی ما بابت 
حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم است. اگر دولت 
بتواند تورم را مهار کند، تاثیر مثبت این افزایش 
حقوق و دستمزد احساس می شود. اگر تورم کنترل 

شود از این میزان افزایش رضایت داریم.
رقم بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی به 

۴۵٠ هزار میلیارد تومان رسید 
دهقان کیا در ادامه با بیان اینکه قرار شد طبق 
بند واو تبصره 2 بودجه 1400 ، دولت 89 هزار 
میلیارد تومان بابت تسویه دیون تامین اجتماعی 
بپردازد که تا امروز محقق نشده است گفت: بدهی 
انباشته دولت به تامین اجتماعی در حال حاضر به 
450 هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی به 
علت تصویب و اجرای 2۶ قانون اقشار بیمه خاص 
برمی گردد که دولت متعهد شده بود حق بیمه 

کارفرمایی برای این اقشار بپردازد. دولت باید ماهانه 
5000 میلیارد تومان بابت حق بیمه کارفرمایی اش 
بپردازد که پرداخت نمی شود و هرماه جزو دیون 

دولت قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اگر این مبلغ به روز پرداخت می شد، 
ارزش روز این بدهی به بیش از یک تریلیون می رسید 
و امروز بدون مشکل هم حقوق ها پرداخت می شد، 
هم بودجه متناسب سازی تامین می شد و هم درمان 

بازنشستگان به نحو خوبی ارائه می شد.
بدهی ۱٠٠ هزار میلیاردی تامین اجتماعی 
به بانک رفاه بابت پرداخت متناسب سازی 

حقوق ها 
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران 
با اشاره به اینکه از دولت و مجلس می خواهیم در 
اجرای قوانین و نظارت بر آن اهتمام داشته باشند 
گفت: به علت اینکه این 89 هزار میلیارد تومان که 
قرار بود برای متناسب سازی صرف شود به تامین 
اجتماعی پرداخت نشده است، سازمان تامین 
اجتماعی برای تامین منابع از بانک رفاه با سود ۳5 
درصد استقراض کرده و این بدهی به بانک به حدود 

100 هزار میلیارد تومان رسیده است.
۸ شرکتی که خصوصی سازی قرار است به 
تامین اجتماعی واگذار کند، سود ده نیستند 

دهقان کیا افزود: شرکت هایی که قرار است به تامین 
اجتماعی در راستای تسویه بخشی از مطالبات، 
واگذار شوند باید سودده باشند، این در حالی است 
که قرار شده سازمان خصوصی سازی هشت شرکت 
را به تامین اجتماعی واگذار کنند که غیربورسی اند 

و سود ده نیستند. ضمن آنکه این شرکت ها 8000 
میلیارد تومان باالتر از قیمت کارشناسی، ارزش 

گذاری شده اند.
قوای سه گانه ورود کنند...

وی با بیان اینکه از قوای سه گانه می خواهیم به این 
موضوع ورود کنند تا شاهد استمرار متناسب سازی 
در سال آینده باشیم اظهار کرد: در غیراینصورت 
تامین اجتماعی با کسری نقدینگی بیش از 10 
هزار میلیارد تومان در ماه روبه رو و با مشکل 
مواجه خواهد شد و باید پاسخگوی چهار میلیون 

بازنشسته باشند. رئیس کانون بازنشستگان تامین 
اجتماعی تهران در ادامه به برخی اقدامات کانون 
بازنشستگی اشاره کرد و گفت: از جمله مواردی که 
پیگیری کرده ایم "اصالح ساختارها" است. جلسات 
متعددی با نمایندگان مجلس برگزار و پیشنهادات 
خود را ارائه کردیم که در قالب طرح مطرح شد و در 
کمیسیون اجتماعی در مجلس قبل بررسی شد، 
اما به علت شیوع کرونا و تغییر دوره مجلس، ابتر 
ماند. خواسته اند که این طرح مجدد مراحل قبلی 

را طی کند.

دهقان کیا ادامه داد: همچنین پیگیری ها و مکاتباتی 
در زمینه عدم اخذ مبلغ 4000 تومان بابت نسخ 
الکترونیک، امکان تهاتر بدهی های دولت با سهام 
و امالک و مخالفت با ادغام درمان صندوق های 
بیمه ای انجام شد که تاثیرات و نتایج مثبتی به 

دنبال داشت.
تعهدات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان 

تامین کامل نیست
به گزارش ایسنا، رجبی، بازرس کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی تهران نیز با بیان اینکه سه جانبه 

گرایی در تامین اجتماعی اجرا نمی شود و نمایندگان 
کارگر در تامین اجتماعی در اقلیت هستند و خواهان 
آن هستیم که سه جانبه گرایی در حد اعتدال در 
هیئت امنای سازمان و شورای عالی کار رعایت شود.
عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی تهران نیز با اشاره به الکترونیکی 
شدن نسخ درمان گفت: این طرح مزایای خوبی 
دارد، اما چون زیرساخت ها به طور کامل مهیا نشده 
مشکالتی را برای بیمه شدگان و بازنشستگان به 

دنبال دارد.
وی افزود: پرداخت به داروخانه و پزشکان با تاخیر 
همراه است و پزشک ترجیح می دهد دارو و نسخه 
آزاد بنویسد. یکی دیگر از معایب طرح، سوء استفاده 
از کدملی ها است که باید نظارت بر آن صورت گیرد.

سلطانی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی تهران نیز در این نشست گفت: 
ما بازنشستگان عمدتا سالمند و بیمار هستیم، اما 
ارائه خدمات درمانی و دارو مطلوب نیست. اکنون 
با هرکدملی که ارائه شود امکان تجویز دارو وجود 
دارد و امکان سوءاستفاده را فراهم می کند. از سوی 
دیگر در داروخانه، همه داروها با پوشش بیمه ای 

محاسبه نمی شود.
وی افزود: برخی از داروها آزاد هستند که هزینه 
درمان را افزایش می دهد. ما سالها حق بیمه پرداخت 
کرده ایم و انتظار داریم تعهدات درمانی در قبال ما ایفا 
شود. ضمن آنکه بیمه تکمیلی درمان ما نیز تعهدات 
کاملی ندارد، از جمله هزینه ویزیت که تحت پوشش 

نیست و هزینه های سنگینی دارد.

رئیس ســازمان اورژانس کشور از اختصاص کد 
ویژه به افراد دارای اوتیســم در سامانه اورژانس 

خبر داد.
به گزارش ایســنا ، در مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری بین سازمان اورژانس کشور و انجمن 
اتیسم که صبح امروز در سازمان اورژانس کشور 
برگزار شــد، دکتر جعفر میعادفــر اظهار کرد: 
خدمات اورژانس عام المنعه و فراگیر در سراسر 
کشور است و آحاد مردم می توانند از آن استفاده 
کنند. به خصوص گروه های آسیب پذیر مستحق 

بهره مندی از این خدمات هستند.
وی ادامه داد: تالش همــکاران من این بوده که 
بتوانند به افراد کم توان کمک رسانی کنند. یکی 
از این گروه های خاص اتیسم هستند و  5000  
نفر از پرسنل اورژانس آموزش دیدند که برخورد 
با گروه های اتیسم را چگونه مدیریت کنند و چه 

رفتاری داشته باشند.
میعادفر گفت: یک کد ویژه نیز پیش بینی شده 
اســت که وقتی تماس می گیرند و کد را اعالم 
می کنند می دانند این فرد از گروه اتیسم است 

و نحوه مصاحبه با گروه اتیســم برای دیســپچ 
مشخص است.

از هر ۵9 تولد یک نفر به جامعه اتیسم اضافه 
می شود

غفاری -مدیر عامل انجمن اتیســم- نیز در این 
مراسم با اشاره به خانواده افرادی که دارای اتیسم 
هستند گفت: خدمت رسانی به این عزیزان برای 
ما بسیار ارزشمند است. اولویت کار ما آموزش و 
پیشگیری است. اگر این آموزش ها افزایش پیدا 
کند و خانواده ها بدانند که چــه اورژانس و چه 
اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص برخورد 
با افراد دارای اتیســم آگاهــی الزم را دارند این 

همکاری افزایش پیدا می کند.
وی گفت: در آســتانه ماه جهانی اتیسم هستیم 
که روز 1۳ فروردین روز اتیســم هســت. از هر 
59 تولد یک نفر به جامعه اتیسم اضافه می شود. 
این بسیار ســخت و زمان بر است و اگر زیر پنج 
سال تشــخیص زود هنگام انجام شود کودک 
اتیسم قابل برگشــت به جامعه عادی و آموزش 

پذیر است.

وی با اشاره به همکاری این سازمان با اورژانس 
کشور ادامه داد: زمانی نتیجه این زحمات دیده 
می شــوند که خانواده فرزندان اتیسم احساس 
کنند فردی که به آن ها امدادرســانی می کند 

اتیسم را می شناسد.
وی تاکید کرد: در خصوص ایمنی نیز امیدواریم 
از طریق سازمان آتش نشانی هم افزا عمل کنیم 
چرا که افراد اتیســم درکی از خطر ندارند و باید 
اســتاندارد های ایمنی منازل اتیســم افزایش 
پیدا کند. هفته گذشته ســه مورد مرگ و میر 
به ما گزارش شد و همه آن به این خاطر بود که 

ایمن نبود.
مجتبی خالدی -سخنگوی ســازمان اورژانس 
کشور- نیز در این مراســم اظهار کرد: اورژانس 
تمام قد آماده اســت و جا دارد از انجمن اتیسم 

تشکر کنیم که این تفاهم را پیگیری کرد.
وی ادامه داد: ایــن را به عنوان بلوغ ســازمان 
اورژانس کشــور در نظر میگیریــم و امیدواریم 
خدمات را برای همه گروه های ویژه تسریع کنیم.
دکتر نوری - معاون آموزشــی و اعتبار بخشی 

اورژانس کشــور- اظهار کرد:  درباره گروه های 
خاص دارای مشکل هستیم، به عنوان مثال افراد 
کم شــنوا امکان برقرار کردن ارتباط با اورژانس 
را ندارند. گروه های مختلفی بررســی شدند که 
عزیزان دارای بیماری اتیسم نیز از این گروه ها 
بودنــد. دغدغه ما این بود که یــک بیمار دارای 
اتیسم اگر با اورژانس 115 تماس گیرد بتواند به 

راحتی ارتباط برقرار کند.
دکتر نوری اظهار کرد: در پروتــکل های تریاژ 
تلفنی اورژانس اتیســم را به وضوح وارد کردیم 
و سطح اولویت بندی اتیسم را تغییر دادیم. این 
بحث علمی آن انجام شده است و آموزش خانواده 

ها هم مهم است که باید دقیق انجام شود.
دکتر علیزاده - هیات مدیرت انجمن اتیســم- 
نیز  با بیان اینکه کودکان زیر 10 ســال اتیسم 
حدود 40 درصد، نوجوانــان بیش از ۷0 درصد 
و بزرگســاالن حدود دو برابر بیش از سایرین به 
خدمات اورژانس نیاز دارند گفت: در بســیاری 
موارد اتیسم کودکان حتی تشخیص داده نشده 
و اورژانس با کودکی مواجه می شــود که نمی 
داند چه مشــکلی دارد؛ امیدواریم این کمک ها 
بخشی از کم کاری های سازمان های خط اول 

را برطرف کند.

قوای سه گانه ورود کنند؛ کسری شدید نقدینگی تامین اجتماعی در 
پی واگذاری شرکت های غیر سوده به آن

ثبت کد »اوتیسم« در اورژانس

گزارش
ایرنا

»مقابله با سرقت« اولویت اول 
پلیس پیشگیری

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ اولین اولویت این پلیس را 
»مبارزه با سرقت« اعالم کرد و در عین حال از سازمان های دیگر 

خواست که پای کار آمده و کمک کنند.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در گفت وگو با ایســنا، درباره اقدامات 
پلیس پیشگیری در حوزه مقابله با سرقت اظهار کرد: همانطور که 
می دانید پلیس پیشگیری به نوعی بزرگترین پلیس تخصصی در 
مجموعه نیروی انتظامی است که مسئولیت کالنتری ها و پاسگاه ها 
و یگان های حفاظت اماکن و ... را برعهده دارد. در شهر تهران نیز 
پلیس پیشگیری با بیش از 80  کالنتری، 10 سرکالنتری، پلیس 
مترو و کوهســتان و یگان های حفاظتی در اماکــن دولتی مانند 
بیمارستان ها، وزارتخانه ها، شــهرداری و ...  فعال و در حال ارائه 

خدمت به مردم است.
وی ادامه داد: در این میان پلیس پیشــگیری وظایف مختلفی را 
برعهده داشته و با بسیاری از جرائم از سرقت گرفته تا اوباشگری 
و ... برخورد می کند. به طوریکه روزانه و به طور متوسط در حدود 
هفت هزار ماموریت از ســوی همکاران من در مرکز فوریت های 
پلیسی 110 انجام می شود که جرائم مختلفی را شامل می شود. 
عالوه بر این پلیس پیشگیری طرح های مختلفی را نیز برای مقابله 
با جرائم به اجرا درآورده که طرح رعد بزرگترین ها آنها در سطح 
شهر تهران اســت و به جز آن طرح های مختلف محله محور نیز 

دائما در حال اجراست.
موقوفه ای با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات مهم پلیس پیشگیری 
و اولویت این پلیس پیشگیری از  وقوع سرقت و برخورد با آن است، 
گفت: پلیس پیشگیری با استفاده از اطالعات و تجزیه تحلیل های 
آماری و همچنین جغرافیای جرم یکسری اقداماتی پیشدستانه و 
پیشگیرانه را برای مقابله با سرقت انجام می دهد و اولویت اول ما 

این است که اقداماتی انجام شود که اساسا سرقتی رخ ندهد. 
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ ادامه داد: اولین راهبرد ما 
در کالنتری ها مبارزه با سارقان و دســتگیری آنها و کشف اموال 
مسروقه است،  برای مبارزه با ســرقت همکاران من گشت های 
هدفمند را در ســطح محالت و مخصوصا کانون های دارای تکرار 

جرم انجام می دهند. 
وی در پایان گفت: البته سازمان های دیگر هم باید بیایند و کمک 
کنند. خوشبختانه پیگیری ها و تعامالت خوبی میان پلیس و دیگر 

سازمان ها وجود دارد.

یک روانشناس با اشاره به اهمیت خودشناسی 
و آگاهی از ویژگی های طرف مقابل در امر 
ازدواج، اظهار کرد: بعضا دیده می شود افراد 
تصور می کنند چون فردی که برای ازدواج انتخاب کرده اند 
از جایگاه اجتماعی و شغلی ویژه ای برخوردار هست بنابراین 
حتما در برقراری ارتباط عاطفی نیز توانمند است، این در 
حالیست که پیش از ازدواج باید فارغ از اینکه طرف مقابل چه 
جایگاه اجتماعی و شغلی دارد، به کمک مشاورین از روحیات 

او شناخت درستی پیدا کرد.
دکتر محمد ابراهیم تکلو در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در پس ذهن بسیاری از  افراد مسائل حل نشده ای از گذشته 
ها باقی است که ربطی به جایگاه افراد ندارد و حتی افراد 
موفق نیز ممکن است آسیب های روانشناختی بسیاری در 
گذشته دیده باشند، درباره اهمیت گفتگو زن و مرد درباره 
مسائل مهم زندگی و پیش از ازدواج تصریح کرد: بعضا افراد 
خواهان ازدواج، موضوعات و مسائل مهم زندگی مشترک را 
با هم مطرح نمی کنند و روحیه پرسش گری و کنجکاوی را 
ندارند. این در حالی است که زن و مرد پیش از ازدواج باید با 
طرح پرسش هایی درست به شناخت درستی از طرف مقابل 
برسند. وی با اشاره به اینکه بعضا جوانان در جلسات مشاوره 
پیش از ازدواج نکات تخصصی ارائه شده از سوی روانشناس 
را نادیده می گیرند چراکه هیجانات بر آنها غالب شده و نهایتا 
انتخاب نادرستی برای ازدواج دارند، گفت: ممکن است 
افراد در زمینه شغلی، علمی و اجتماعی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده و موفقیت های بسیاری داشته باشند اما در 
روابط عاطفی خود کامال کودکانه عمل و رفتار کنند، از این 
رو نباید برای ازدواج گول ظاهر و جایگاه اجتماعی و سواد 
افراد را خورد و حتما پیش از ازدواج برای شناخت روحیات 
افراد اقدام کرد. به گفته وی، معموال زن و مرد برای دوری 
از مواجهه با اضطراب از طرح پرسش های اساسی که پاسخ 
آنها برای زندگی مشترک مهم است دوری کرده و در نهایت 
با این مسائل مهم پس از ازدواج و درون زندگی مشترک 
مواجه می شوند که بعضا منجر به بروز اختالفات و جدایی 

نیز می شود.

علی رغم تاکید وزارت بهداشت بر این مهم که 
ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات 
ایراد دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت 
داده شده تا کاهش مصرف دخانیات، اما اخیرا با رای مجلس 
به حذف بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر 
دخانیات، کاهش ۶1 درصدی درآمد دولت در سال آتی از این 

محل را شاهدیم.
یه گزارش ایسنا، تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف های مالیات سیگار شامل 
درصدهای تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، 15 
درصد قانون ارزش افزوده مصوب سال 1۳8۷ و جزء ف تبصره ۶ 
بودجه 1400 برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 250 
و با نشان بین المللی 500 ریال، هر بسته 50 گرمی تنباکوی 
داخلی ۳۳000 ریال و تنباکوی وارداتی 100000 ریال با ارزش 

درآمدی حدود ۷0000 میلیارد ریال بود. 
با توجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه 1400 با اجرایی شدن 
قانون ارزش افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد 
دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره ای برای الحاق به الیحه 
بودجه 1401 مصوب کرد. بر اساس این مصوبه از ابتدای سال 
1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان 
ایرانی مبلغ 2۳0 تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند  
800 تومان و هر نخ سیگار وارداتی 1500 تومان هر بسته 50 
گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳0 هزار تومان به 

عنوان عوارض اضافه شود.
این در حالی است که وزارت بهداشت بارها بر این موضوع تاکید 
کرده است که ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات 
ایراد دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت داده شده تا 
کاهش مصرف دخانیات و باید برای جبران کاستی ساختار 
کنونی در ردیف های بودجه سنواتی، مالیات مضاعفی برای 
این کاالی آسیب رسان سالمت وضع شود. با این وجود اخیرا 
با حذف کل تبصره الحاقی )بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به 
افزایش مالیات بر دخانیات( این موضوع هم تحت الشعاع قرار 
گرفته و منجر به کاهش درآمد سال آتی دولت از محل مالیات 

بر دخانیات شد. 

برای ازدواج " گول" جایگاه 
اجتماعی افراد را نخورید!

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات اعالم کرد

کاهش 6۱ درصدی درآمد مالیات 
بر دخانیات در بودجه ۱۴٠۱ 

خبر

خبر

خبر

     رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ادامه به برخی اقدامات کانون بازنشستگی اشاره کرد و 
گفت: از جمله مواردی که پیگیری کرده ایم "اصالح ساختارها" است. جلسات متعددی با نمایندگان مجلس 
برگزار و پیشنهادات خود را ارائه کردیم که در قالب طرح مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی در مجلس قبل بررسی 
شد، اما به علت شیوع کرونا و تغییر دوره مجلس، ابتر ماند. خواسته اند که این طرح مجدد مراحل قبلی را طی کند.

دهقان کیا ادامه داد: همچنین پیگیری ها و مکاتباتی در زمینه عدم اخذ مبلغ ۴٠٠٠ تومان بابت نسخ الکترونیک، 
امکان تهاتر بدهی های دولت با سهام و امالک و مخالفت با ادغام درمان صندوق های بیمه ای انجام شد که تاثیرات 

و نتایج مثبتی به دنبال داشت.
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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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰33۴۴ 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 
فاطمه رضازاده برفوئیه فرزند عباس به شماره شناسنامه 3 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  2۰۴.۸5 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۴ فرعی از  23۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان خلیلی کوچه شماره 3۶ خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد ذکائی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
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/الف3۰۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰3۰۹۶ 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 منصور اثنا عشری 
فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۶ صادره از زرند در یک باب مجتمع تجاری و ساختمان پزشکان مشتمل بر زیرزمین و طبقه 
همکف به مساحت ۶۰۶.۶۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹ فرعی از  23۶۸ اصلی که مقدار 3۸۹.2۰ مترمربع از عرصه 
آن بموجب اجاره نامه شماره 11۴25۴ _ 1۴۰۰/1۰/2 متعلق به موقوفه بهاالدین بیگی واقع در زرند میدان ۷ تیر محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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/الف3۰5 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰325۸ 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 علی 
رحمانی هنجروئی فرزند جواد به شماره شناسنامه ۶۶ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  2۰2.25 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک  1۰ فرعی از  5۰۶۸ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد کوچه مدافعان حرم ۶ خریداری از مالک 
رسمی آقای غالمرضا عرب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
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/الف3۰2 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
قانون تعیین تکلیف وضعیت  1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰3112 هیات دوم  موضوع  برابر رای شماره  های فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
بالمعارض متقاضی آقای عباس غالمی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1۴۶ صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 2۶3.2۰ مترمربع از پالک ۷551 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه 3۷ خریداری از مالک رسمی 
آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین 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/الف3۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
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
اراضی و ساختمان  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰31۰۴ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی 
متقاضی آقای سیدمعین میرطاهری فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه 3۰۸۰۰۴۰۸5۶ صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت 2۶3.5 مترمربع از پالک ۷551 اصلی واقع در زرند بلوار فردوس کوچه 3۹ خریداری از مالک رسمی 
آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انقضای مدت مذکور و  نمایند. بدیهی است در صورت  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف3۰۴ 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰313۷ 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 محمد حسنخانی باب پیدنانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 3۰۸۰۰۶۹۰13 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 1۴۶.55 مترمربع از پالک ۷5۶۶ اصلی واقع در زرند خیابان مطهری کوچه 15 خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین 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/الف3۰1 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1_آقای حبیب  هللا اسدی خانوکی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 33۷۷.15 مترمربع از 
پالک 1۰۴3 اصلی واقع در زرند _ رق آباد خریداری از مالک رسمی 

آقای محمد اسدی  
2_خانم سیمین اسالمی علی آبادی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
 1۸۴.3۰ مساحت   به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   ۶5۷۸
مترمربع از پالک ۶۰53 اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین کوچه 

1۰ خریداری از مالک رسمی آقای علی شفیعی زرندی
بشماره  محمد  فرزند  آبادی  دولت   خانی  حسن   علی  3_آقای   
شناسنامه ۷ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۴3۶.۸5 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از ۷5۶۶ اصلی واقع 
در زرند شهرک امام سجاد کوچه ۶ خریداری از مالک رسمی آقای 

احمد افتخاری. م الف 2۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/12/22
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم
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خبرخبر

داریــوش کاردان همزمان در اجــرا و بازیگری 
فعالیت دارد، بر این باور است که »اجرا و بازبگری 
به طور همزمان توانایی مــی خواهد اما برخی 
مجری بازیگرها به زور تلویزیون را تسخیر کرده 
اند!« او که مدتی اســت ایفای نقش در سریال 
تاریخی »جشن سربرون« را پایان رسانده، از این 
مجموعه به عنوان یکی از خوشبختی های کاری 
اش یاد می کند و می گوید: »بی صبرانه منتظر 
پخش این سریال هستم؛ چون واقعا این مجموعه 

را یک کار خوب و ارزشمند می دانم.«
این طنزپرداز درباره وضعیت سریال های کمدی 
و طنز تلویزیون هم چنین می گوید: »دیر یادمان 

افتاد مردم به طنز احتیاج دارند...«.
او که پس از ســال ها با اجرای برنامه »تاک« به 
عرصه اجرا بازگشته است و این حرفه را در کنار 
بازیگری ادامه می دهد، مهمترین آرزو در سال 
جدید برای مردم کشــورش را »عدالت« عنوان 

می کند.
کاردان می گوید: خودم آرزو زیــاد دارم اما اگر 
بخواهم برای مردم کشورم آرزو کنم، تنها عدالت 
می خواهم. اینکه کودکی در زباله ها دنبال غذا 
نگردد، کسی کلیه اش را به خاطر مسائل مالی 
نفروشــد. این اتفاقات برای هر کشوری آسیب 
است و من آرزویم این است ما در کشورمان از این 

آسیب ها نداشته باشیم.
این هنرمند درباره اینکه آیا اخیراً برای بازیگری از 
سوی تلویزیون پیشنهاد جدیدی به او شده است؟ 
پاسخ داد: چند پیشنهاد داشتم اما با شرایط زمانی 
من همخوانی نداشتند و نشــد همکاری کنم. 
من چند سریال آماده پخش دارم اما نمی دانم 
چرا پخش نمی کنند. ســریالی به نام »دنیای 
گمشده« برای شبکه دو سیما ساخته شد و خیلی 
وقت است که تصویربرداری اش به پایان رسیده 
اما نمی دانم چرا پخش نمی شود؟! گویا به آرشیو 
صداوسیما رفته است. این سریال یک طنز واقعی 
درباره زندگی روستایی بود و من در آن نقش یک 
روحانی را بازی می کــردم و خیلی هم به نظرم 

خوب از آب درآمده بود.

برگ برنده "بی خوابی" به 
روایت یک روزنامه نگار

یک روزنامه نگار در نوشــتاری درباره 
نمایش "بی خوابــی" نقطه نظراتش را 
مطرح کرد و نوشــت بــرگ برنده این 
اثر را باید در نمایشــنامه آن دانست، 
اگرچه در این موضوع می توان با سلیقه 

نویسنده اختالف نظر داشت.
ســید محمــد طباطبائی نویســنده 
و روزنامه نــگار در متنی نوشــت: "در 
زمانه ای که اندوه تماشــای بعضی آثار 
ضعیف از گروه هایی که با ســفارش در 
ســالن های اصلی تئاتر اجرا می کنند 
مــا را آزار می دهــد تماشــای بعضی 
نمایش ها نه تنها کورسوی امیدی برای 
تنفس تئاتر است که انگیزه برای خلق 
و تماشــای اثر خوب را در آدمی زنده 
می کند؛ از آن جمله است نمایش هایی 
همچون احتماالت، توفان و بی خوابی. 

و اما درباره بی خوابی...
این روزها کــه همه ســرگرم خرید و 
خانه تکانی هســتند »بی خوابی« در 
سالن ســایه تئاتر شهر، خواب از چشم 
آدم می رباید؛ با موضوعــی که جامعه 
مبتال به آن است و پرداختی درست به 
آن موضوع. موضوع بــی خوابی درباره 
اعتیاد و پیامدهای شخصی و شخصیتی 
و خانوادگــی آن اســت. موضوعی که 
اگرچه به دلیل دستمالی شدن با نگاه  و 
پرداخت های کلیشه ای و دولتی دیگر 
انگار از اهمیت آن کاسته شده یا برای 
جامعه عادی شــده اما در بی خوابی با 
نوع دیگری از پرداختــن به آن مواجه 

هستیم.
سعید هاشمی پور که همواره نویسنده 
قابل اعتنایــی در عرصه تئاتر بوده این 
بار هم نمایشــنامه بی خوابی را بسیار 
درست ساخته است. در بی خوابی ما با 
روایت درست مواجه هستیم، از جای 
درستی شروع می شــود، درست ادامه 
پیدا می کند و درســت تمام می شود 
اگرچه تمام نمی شود؛ بی خوابی ادامه 
دارد چــرا که موضــوع آن ادامه دارد. 
چیدمان کلمه ها در دیالوگ ها با دقت 
انجام شــده و دیالوگ ها به درستی در 

کنار و ادامه هم قرار گرفته اند.
اســتفاده از ابزار تصویــر در تئاتر این 
روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته اما 
در بسیاری از موارد درست و بجا نبوده 
اســت اما در بی خوابی کارگردان دقت 
کرده تا اســتفاده اش از تصویر نه فقط 
برای ایجاد جذابیت باشد که بیشتر از 
آن، کمک گرفتن از تصویر برای روایت 
بهتر را هدف قرار داده؛ در واقع از تصویر 
به عنوان ابــزاری برای کمک به روایت 

بهره گرفته است.

نامزدهای بخش رمان و داستان  کوتاه اولین دوره جایزه ادبی »ما« معرفی 
شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از دبیرخانه جایزه ادبی »ما«، اولین دوره 
این جایزه در سه بخش شعر، رمان و داستان کوتاه، به ارزیابی آثار منتشر 
شده در سال 1۳99 پرداخت. هیئت داوران به دلیل تنوع آرای داوری، 
در بخش رمان 1۳ اثر و در بخش داستان کوتاه هشت اثر را به عنوان نامزد 

خود معرفی کرد. 
نامزدهای بخش رمان به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

»بزها به جنگ نمی روند« از مهیار رشیدیان، »تاسیان« نوشته انسیه 
افغان، »توتال« نوشته نسترن مکاری، »جنون خدایان« از امیر خداوردی، 
»درهایی به اتاقک زیر آشپزخانه« از مریم آمارلو،  »زل آفتاب« نوشته 
سروش چیت ساز، »شاه 1298 تهران، 1۳50 شیراز« نوشته حنانه 
سلطانی، »کابوس های درخت پرتقال« از  مائده مرتضوی، »کوچه  
عروس کشون« از  مهدی باتقوا، »مردگان راوی« از  مریم ساحلی، نبضی 
برای زندگی« نوشته نسیبا عظیمی، »نت های چوبی« از بیتا نگهبان و 

»وقایع نگاری مرگ یک دیوانه« از مهدی فروتن.
نامزدهای بخش داستان کوتاه )شامل داستان و ناداستان( به ترتیب حروف 
الفبا به شرح زیر است: »آختامار« از  هما جاسبی، » آن جا سیگار مفتی 
می دهند« از  فریده ترقی، »اتللوی تابستانی« نوشته نسیبه فضل اللهی، 
»برج چهارم« از  مریم ناصری، »ساراکوهای بی ثمر« نوشته فرزانه نامجو، 
»کورسرخی« نوشته عالیه عطایی، »گربه ها تصمیم نمی گیرند« از ناتاشا 

امیری و »هزارتوی کوچه آالسکا« نوشته ناهید عصمتی.
داوران بخش رمان و داستان کوتاه این جایزه را اسداهلل امرایی )دبیر بخش 

داستان(، محمود قلی پور و محمدهاشم اکبریانی تشکیل می دهند.
بر اساس این خبر، نشانی صفحه اینستاگرام جایزه، »جایزه ادبی ما« 
بوده که اطالعیه ها و مطالب مربوط به جایزه در آن منتشر خواهد شد و 
عالقه مندان می توانند پرسش های خود را از این طریق طرح کنند تا در 

اسرع وقت به آن ها پاسخ داده  شود.
نامزدهای بخش شعر متعاقبا اعالم می شود.

دبیر این دوره از جایزه ادبی ما، محمدهاشم اکبریانی و حامی مالی جایزه، 
شرکت چسب سینا است.

داریوش کاردان: برخی نامزدهای جایزه ادبی »ما« معرفی شدند
مجری بازیگرها به زور 

تلویزیون را تسخیر کرده اند!

فرانسه چندین اثر هنری که قرار بود در نمایشگاه موزه کرملین به نمایش 
گذاشته شوند را پس گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نیوز، فرانسه 15 اثر هنری که قرار بود در 
نمایشگاه ماه آینده موزه کرملین واقع در مسکو به نمایش گذاشته شوند 
را پس گرفت. پیش از این بریتانیا، اسپانیا و اتریش نیز آثار امانتی خود 

را پس گرفته بودند.
در بحبوحه پسرفت روابط بین روسیه و جامعه جهانی فرهنگی، موزه 
کرملین اعالم کرد، برگزاری نمایشگاه »دوئل« را به زمان دیگری 

موکول می کند.
فرانسه با 15 اثر هنری بیشترین سهم را در این نمایشگاه داشت. قرار 
بود این آثار از برخی از معتبرترین موسسات فرهنگی فرانسه همچون 
»موزه لوور« و »کتابخانه ملی فرانسه« به این نمایشگاه امانت داده شوند.

فرانسه چندین اثر هنری را از نمایشگاه 
روس پس گرفت

ِشغالی قدم   در کوچه پس کوچه های »قدس« ا
می زنم. به بام مسجداالقصی می روم تا این کهن شهر 
را ببینم. از سمتی دیگر، صدای ناقوس کلیساهای 
»بیت لحم« به گوش می رسد. عطر نارنج را حس 
می کنم. کلیدی فلزی را لمس می کنم که به آن 
"کلید حق بازگشت" می گویند؛ کلید خانه های 
اشغال شده. بعد، وارد رستورانی می شوم که غرق در 
عطر و طعم زیتون و فالفل عربی است. اینجا »ایالت 
فلسطین« در دبی است. به گزارش ایسنا، فلسطین 
که در اعتراض به عادی سازی روابط امارات با رژیم 
ئیل در اکسپو  صهیونیستی و شریک گرفتن اسرا
دبی، خواسته بود این نمایشگاه جهانی تحریم 
شود، در عین حالی که از افراد، دولت ها، شرکت ها و 
هنرمندان نیز این درخواست را داشت که فشارهای 
جهانی بر امارات را تشدید کنند تا به آن چه "حمایت 
از رژیم آپارتاید اسرائیل، جنایت در یمن و نقض 
حقوق بشر در داخل امارات" عنوان می کرد پایان 
داده شود، گمان می رفت غایب بزرگ اکسپو دبی 
باشد، اما حضوری فراتر از انتظار را به رخ کشیده 
است. پاویون فلسطین در اکسپو دبی، همسایه 
عربستان و مصر است، ساختمانی با قدی بلند که 
عبارت »ایالت فلسطین« روی دیوارهای آن توجه 
را جلب می کند. بخشی از نمای بیرونی ساختمان، 
با تصویری از مسجداالقصی در قلب قدس و خطوط 
عربی مزین شده است. در سمت دیگر ساختمان، 
با پیام »به فلسطین خوش آمدید« به 1۳ زبان، از 
جمله "فارسی" از بازدیدکنندگان استقبال می شود. 
در مقابل دیوار خوش آمدگویی، درخت زیتون که 
برای فلسطینیان معنای »زندگی« و وجه سمبلیِک 
مبارزه علیه اشغالگری اسرائیل را دارد، قد علم کرده 
است. صف فلسطین چندان طوالنی نیست، اما چون 
به خاطر "امیکرون" تعداد محدودی در هر بار امکان 
ورود به پاویون را دارند، معموال از حدود 20 دقیقه 
نتظار ایستاد. بیشتر بازدیدکنندگاِن در  باید در ا
صف یا عرب های مهاجر هستند یا خاورمیانه ای و 

آسیایی ها.
در داخل پاویون فلسطین، ردپایی از جنگ و 
اشغالگری دیده نمی شود و ارجاع بسیار محدودی به 
اشغالگری رژیم صهیونیستی شده است. درحالی که 
اسرائیل در سمت دیگر اکسپو دبی در تالش برای 
خلق تصویری نو از خود است تا انگیزه سفر مردمان 
بیشتری از جهان را به سرزمین های اشغالی بیشتر 
کند، فلسطین هم سعی کرده جنبه هایی مثبت از 
سرزمین خود را به نمایش بگذارد که شاید مردم از 
آن آگاه نباشند. فلسطین از طریق حواس پنج گانه 

این کار را انجام داده است.
پاویون فلسطین را که ساختمانی به وسعت 1250 
متر مربع است، وزارت اقتصاد فلسطین آماده کرده 
که امیدوار است از طریق اکسپو دبی، فرصت های 
اقتصادی و گردشگری خود را ارتقاء دهد. سازمان 
ملل متحد پاییز 2021 در گزارشی هشدار داده بود 
قتصادی و مالی در فلسطین "وخیم"  »وضعیت ا
است و به واکنشی یکپارچه نیاز دارد. رکود اقتصادِی 
نه  نه باختری با کاهش شدید سرا طوالنی در کرا
تولید ناخالص داخلی در سال 2020 همراه شده و 
چندین دهه است که اقتصاد فلسطین به افول خود 
در نوار غزه، با نرخ باالی بیکاری به ویژه در میان 

زنان، ادامه می دهد.«
از سویی، بنا بر گزارش های دیده بان حقوق بشر از 
»نقض عمده قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق 
بشردوستانه« که مشخصه اشغال فلسطین توسط 
اسرائیل است، قتل های غیرقانونی، بازداشت های 
، محاصره نوار غزه و محدودیت های جنبش  ناروا
فلسطینی ها، توسعه فلسطین به چالش کشیده شده 
است، ضمن این که شهرک سازی ها و سیاست های 
تبعیض آمیز تماما به ضرر فلسطینیان بوده است. 
با این وجود، برگزارکنندگان غرفه فلسطین آگاهانه 
مارات  نه ا و یا تحت تاثیر سیاست محافظه کارا
بطه با  در اکسپو دبی، به واسطه عادی سازی را
اسرائیل، پرانتزی برای این حرف ها باز نکرده اند و 
برعکس، سعی داشته اند سرزمینی "عمیقا تاریخی 
با ساختمان هایی باستانی" را به تصویر بکشند و 
امیدوارند به رغم سختی ها و محدودیت هایی که 
فلسطینی ها به دلیل اشغالگری رژیم صهیونیستی با 
آن مواجه اند، عالقه بازدیدکنندگان در اکسپو دبی 

به فرصت های گردشگری و اقتصادی تبدیل شود.
فلسطین با شعار »گذشته، حال و آینده« در اکسپو 
2020 دبی حضور دارد و در واقع، به جای تحریم 
و غیبت، روی هویت کهن و تصویرسازی مثبت از 
بر جهانی که از آن، سرزمینی سراسر  خود در برا
اشغال شده و درگیر با نزاع دائمی ساخته، متمرکز 

شده است.
راسیل عمرو، دانشجوی فلسطینی که در امارات 
رتباطات رسانه ای  تحصیل می کند و مسؤولیت ا
این پاویون را به عهده دارد، در این باره می گوید: ما 
از طریق این پاویون سعی می کنیم تمدن فلسطین 
را برجسته کنیم. برای ما بسیار مهم است که جنبه 
رتقاء دهیم. می خواهیم ببینیم آیا  قتصادی را ا ا
می توانیم فرصت های جدیدی را از طریق اکسپو 
به دست آوریم و تاکید کنیم که فلسطین هم مکانی 

برای گردشگری است، چون بیشتر مردم این موضوع 
را نمی دانند. ما می خواهیم نشان دهیم که مکان های 
توریستی و باستانی داریم و مراکزی که مردم برای 
سفرهای زیارتی و مذهبی می توانند آن جا را انتخاب 
کنند. ما می خواهیم جنبه مثبت فلسطین را نشان 
دهیم که بسیاری از مردم ممکن است از آن آگاه 

نباشند.
ز طریق  یدئولوژی را ا ین ا فلسطین سعی کرده ا
درگیر کردن حواس پنج گانۀ بینایی، چشایی، 
بویایی، المسه و شنوایِی بازدیدکنندگان دنبال کند. 
ابتدا، تصاویری دور از انتظار از زندگی روزمره در 
لمقدس به نمایش گذاشته می شود؛ شهری  بیت ا
فلسطین  و  رژیم صهیونیستی  منازعه  که محل 
است. راهنمای خانمی که پوششی عربی دارد با 
رد احساِس  نگلیسی سعی دا توضیحاتی به زبان ا
بودن در شهر باستانی "قدس" که آن را "اورشلیم" 
نیز خطاب می کند، در بازدیدکننده ایجاد کند. در 
ادامه، درحالی که بازدیدکنندگان با آسانسور به طبقه 
دوم پاویون فلسطین هدایت می شوند، در محاصره 
تصاویری از این شهر در داخل آسانسور، بر فراز شهر 
غوطه ور می شوند و بعد، وارد اتاقی تاریک می شوند، 
فیلمی از شهر مقدس ادیان ابراهیمی، کلیساهای 
بیت لحم و ساختمان های باستانی دیگر شهرها 
نمایش داده می شود. پس از آن، نوبت قدم زدن در 
ز  خیابان های سنگفرش شدۀ شهر و تماشای آن ا

دریچه تابلوها است.

 »لمِس فلسطین« بخش بعدی است، یک سنگ 
ز  ییک، قطعه آلومینیومی ا نمک، یک قطعه موزا
گنبد یا قبه صخره و کلید "حق بازگشت" برای لمس 
و درک عمیق تر فلسطین در اختیار بازدیدکنندگان 
گذاشته شده است. قسمت بعدی "بوی فلسطین" 
است با انتشار رایحه نارنج، زعتر )آویشن( و زیتون، 
تا بازدیدکنندگان سفری را که برای دیدن، شنیدن، 
لمس کردن، بوییدن و چشیدن آغاز کرده بودند، 
در این بخش کامل تر شود. سالن رایحه فلسطین 
تنها قسمت این پاویون است که ارجاع محدودی به 
جنگ و اشغال فلسطین دارد، آن هم با به نمایش 

گذاشتن تصاویری از تعدادی شهید فلسطینی.
آشپزخانه مجازی فلسطین بخش بعدی است، با 
فهرستی از ۳2 غذای بومی که پس از انتخاب کِد 
یکی از آن ها، در مانیتوِر اتاق غذاخوری، شیوه تهیه 
آن نمایش داده می شود و در پایان بازدید، رستوران 
قعی ادویه ها  فلسطینی آمیخته با عطر و طعم وا
نتظار است، درحالی که پیش  و روغن زیتون در ا
از پایان بردن بازدید از پاویون فلسطین، می توان 
آشپزخانه واقعی فلسطینی را که درحال طبخ فالفل 
عربی است از نزدیک مشاهده کرد. پاویون فلسطین 
در اکسپو دبی برای آن هایی که شرایط سفر به این 
سرزمین را ندارند، یک فرصت است. فلسطین به 
خوبی توانسته گوشه ای از زندگی سانسورشده این 
سرزمین را به تصویر بکشد و تجربه سفر با حواس 

پنج گانه را برای بازدیدکنندگان خلق کند.

»ایالت فلسطین« در دبی!
سنا

: ای
س

عک

رخشـان بنـی اعتمـاد داور جشـنواره فیلـم 
تصویر خطـاب به جوانـان عالقه منـد به فیلم 
سـازی، دو وصیت کـرد و سـیف اهلل صمدیان 
نیز دوباره تاکید کـرد که از سـال آینده بخش 
فیلم سـازی یـک نفـره را بـه عنـوان بخـش 
بین المللـی فیلـم تصویر بـا حمایـت معنوی 
"بنیاد عباس کیارستمی" به جشنواره تصویر 
اضافه مـی کنیم. )جایزه جهانی کیارسـتمی(

بـه گـزارش ایسـنا، در اختتامیـه جشـنواره 
فیلـم تصویر که شـامگاه گذشـته 20 اسـفند 
مـاه همزمـان بـا اختتامیـه تصویـر سـال در 
خانه هنرمنـدان ایـران برگزار شـد، رخشـان 
بنی اعتماد کارگردان سـینمای ایـران به روی 
صحنه آمـد و بـا ابـراز خوشـحالی از همراهی 
همیشـگی در هیـات داوری جشـن تصویـر 
سـال که بـه تعبیـر او »رویـدادی در باالترین 
حد اسـتقالل اسـت که امر نـادری در کشـور 
ماسـت« گفـت: در یـک دوره هایـی وقتـی 
می دیـدم سـینمایی که باید مسـتقل باشـد، 
متاثـر از فضـای گیشـه و یـا محدودیت هـای 
سینمای حرفه ای و رسمی است؛ می ترسیدم 
چـون آنهـا بایـد از نـگاه و طـراوت اندیشـه و 
تازگی شـما تاثیـر بگیرنـد، نه برعکس شـما 
تحت تاثیر فضـای جاری و سـاری باشـید. در 
مجموعـه کارهایـی که امسـال دیـدم؛ خیلی 
امیـدوار شـدم. فیلم هـای خـوب و مسـتقلی 
سـاخته شـده بـود. بـه همـه ی شـما تبریک 

می گویـم.
بنی اعتمـاد در پایـان صحبت هایـش گفـت: 
دو وصیـت بـرای شـما دارم. وصیـت اول 
ایـن کـه جشـنواره چیـز خوبـی اسـت، امـا 
سرنوشـت یـک فیلم بـه یـک جشـنواره ربط 
نـدارد. این جـا سـه داور بودنـد کـه اگـر جای 
آنهـا سـه داور دیگـر نشسـته بودنـد، نتیجـه 
می توانسـت متفـاوت باشـد و چـه بسـا فیلم 

شـما با دیگـری جایش عـوض شـود. وصیت 
دوم هم ایـن که لذت فیلمسـازی و سـینما را 
همین االن و همین جوری که هسـتید ببرید. 
عرصه هـا گسـترش پیـدا کـرده و سـینمای 
رسمی و حرفه ای تنها مسیر رسـاندن شما به 
مخاطب نیسـت. مدیاها فرق کرده؛ سـینما را 
همینجوری که شـروع کردیـد ادامـه بدهید.

پیروز کالنتری، پریوش نظریـه، حمید باباوند 
و سـهند صمدیان هیات انتخـاب این بخش و 
رخشان بنی اعتماد، سـاعد نیک ذات و سامان 
مقدم داوران جشـنواره فیلم تصویـر بودند، در 
ابتـدا این بخـش تیزر بخـش فیلم سـازان زیر 
25 سـال با عنـوان جایزه محسـن رسـول اف 
به نمایش درآمـد و جوایز این بخـش با حضور 
رخشـان بنی اعتماد و همراهی حمیـد باباوند 

به شـرح زیر اهدا شـد:
برندگان فیلم های زیر 15 دقیقه:

تقدیر از محمد سـجاد آقاجانی برای فیلم رنج 
و رنگ، متین طالـب زاده و هادی یغمایی برای 

فیلم سـر میز شام.
اعطای دیپلم افتخـار به صدف بیگلـری برای 
فیلم تـو کیسـتی؟، نیمـا کلوندی بـرای فیلم 

ر ناهشیا
جایـزه تندیـس بهترین فیلـم در ایـن بخش 
تعلق گرفت بـه عرفـان آدیگوزلی بـرای فیلم 

مربـع
در بخش فیلم های  باالی 15 دقیقه

تقدیر از شـیرین اخالصی برای فیلم بوم سیاه 
و لیال اخباری برای فیلـم عوارض جانبی

اعطـای دیپلـم افتخـار بـه عمـاد آراد و زیبـا 
کرمعلی برای فیلم تئاتر و نیوشـا نـادری برای 

فیلـم ماهـی کش
تندیـس ایـن بخـش نیـز تعلـق گرفـت بـه 
احسـان نورتقانـی بـرای فیلـم روزهـای 

ی کسـتر خا

همچنین جایـزه بهترین تصویـر در مجموعه 
جشـنواره نوزدهم نیز تعلق گرفـت به "همین 

فیلم" احسـان نورتقانی.
صمدیان: خبرهایی در راه است

سـیف اله صمدیان در سـخنان کوتاهی اعالم 
کرد: امسـال بـا حضور پسـر بزرگم سـهند در 
هیات انتخاب فرصتی پیش آمد تا یک آرزوی 
دیرینه ی مـن و عباس کیارسـتمی که همان 
فیلم سـازی یک نفره اسـت، بـه فرصـت اجرا 
نزدیک شـود. امسـال هم تعـداد زیـادی فیلم 
داشـتیم که توسـط یک نفر ساخته شـده بود 
و امسـال یکی از آنها با عنوان جایـزه ویژه دبیر 
جشـنواره تقدیر می شـود اما بنـا داریـم که از 
سـال آینده بخـش فیلم سـازی یـک نفـره را 
بـه عنـوان بخـش بین المللـی فیلـم تصویر با 
حمایت معنـوی بنیـاد عباس کیارسـتمی به 

جشـنواره تصویر اضافـه کنیم.
جایـزه دبیر جشـنواره بـرای فیلم سـازی تک 
نفره تقدیم شـد به مرتضی رشـید بـرای فیلم 

مـردی بـدون رنگ.
یکـی از اتفاقـات در جشـنواره نوزدهـم پیـام 
کریس دی بـرگ خواننده مشـهور موسـیقی 

بـرای تصویـر سـال بود.
سـیف اله صمدیان همچنین گفت: بنـا داریم 
کـه از سـال آینـده ویدیـوآرت، مالتی مدیـا و 
دیگر اشـکال جدید تصویری را نیـز در بخش 
مجزایی دیـده و داوری کنیم، بنابراین امسـال 
یک جایزه دیگر دبیر جشـنواره بـرای موزیک 
ویدئـو اهـدا می شـود بـه سـام چگینـی کـه 
سـال های پیش هم بـه خاطر جایـزه بهترین 

تصویـر روی این سـن آمده اسـت.
جشـنواره فیلـم تصویر تـا 2۳ اسـفند مـاه در 
خانـه هنرمنـدان ایـران، میزبـان فیلـم های 

مختلـف اسـت.

برگزیدگان نشان های طال و نقره دهمین دوره 
»الک پشت پرنده« در مراسمی مجازی معرفی 

شدند.
یسنا، مراسم پایانی »الک پشت  به گزارش ا
پرنده« جمعه، 20 اسفندماه به صورت مجازی 
برگزار شد. در این مراسم  از میان 10 نامزد 
نهایی این دوره،  کتاب »چرا ما خارج از شهر 
زندگی می کنیم« نوشته پتر اشتام با تصویرگری 
یوتا بائور با ترجمه گیتا رسولی نشر افق نشان 

»طالی الک پشت پرنده« را دریافت کرد.
نوشته  آرزوها«  »درخت  کتاب  همچنین 
کاترین اپل گیت با ترجمه بهار علیزاده صبور 
و تصویرگری مرتضی یزدانی اصل، انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشان 

نقره دریافت کرد.
در این دوره کتاب »حسنک کجایی« نوشته 

محمد پرنیان به عنوان کتاب یاد معرفی شد.
در این مراسم نشان ویژه نیز به پاس سال ها 
تالش به غالمعلی مکتبی و شکوفه تقی اهدا 

شد.
در گواهی نشان ویژه غالمعلی مکتبی، تصویرگر 
آقای  جناب  ارجمند  هنرمند  است:  آمده 
غالمعلی مکتبی از یاد نمی بریم اگر تصویرگری 
کتاب کودک ایران در میان نسل های جدید 
هنرمندانی شایسته دارد و در خاطرات نسل های 
گذشته نشانی از آن است، به خاطر کوشش ها 
و نوآوری های بزرگانی چون شماست. فراموش 

نمی کنیم آثار شما از نخستین تصویرهایی است 
که همراه با الفبا بر ذهن و جان ایرانیان نشسته 
است و به آموزش طعمی دلپذیر بخشیده، 
قصه ها را رنگین تر کرده و از گذشته به آینده 
پل زده است. از این رو، گروه داوران دهمین 
دوره ی اهدای نشان الک پشت پرنده و مجموعه  
برگزارکنندگان آن، حضور مؤثر شما را در حوزه  
کتاب کودک و نوجوان ایران ارج می نهند و با 
افتخار نشان ویژه  الک پشت پرنده را تقدیم تان 
ر بمانید و  می کنند. امید که همچنان پایدا
حضورتان مایه  دلگرمی همه  کوشندگان این 

عرصه باشد.
همچنین در گواهی نشان ویژه  دهمین دوره  
اهدای نشان الک پشت پرنده به شکوفه تقی، 
نویسنده، آمده است: خانم شکوفه تقی فراموش 
نمی کنیم اگر امروز ادبیات کودک و نوجوان 
نه اش سال ها  رد، پشتوا یران نام و نشانی دا ا
پیگیری و پایداری بزرگانی چون شماست. از 
این رو، با افتخار نشان ویژه  الک پشت پرنده 
همچنان  که  امید  می کنند.  تقدیم تان  را 
ر بمانید و حضورتان مایه  دلگرمی همه   پایدا

کوشندگان این عرصه باشد. 

از جایزه جهانی کیارستمی الک پشت های پرنده پرواز کردند
تا وصیت رخشان بنی اعتماد

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
1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰311۰ هیات دوم   برابر رای شماره  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین 
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 حمید 
رئوفی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴15۹ صادره از زرند  در یک باب مغازه به مساحت 2۰۷.3۶ مترمربع از پالک ۷5۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی خریداری 
از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از اخذ رسید ظرف  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
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/الف2۹۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰313۸ 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 معصومه پورباقر زرندی فرزند یداله به شماره شناسنامه 
1۹ صادره از زرند در یک باب مغازه مشتمل بر زیرزمین و طبقه اول مسکونی به مساحت ۹3.5۰ مترمربع از پالک 5۸53 اصلی واقع در زرند خیابان سردار جنگل نبش کوچه 1۰ خریداری از مالک رسمی خانم 
کبری میرزالی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین 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/الف3۰۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/22
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 

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

خانم مریم ملک زاده داورانی فرزند علی بشماره شناسنامه 3۰۸۰۰۸۷۹۶۸ در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 2۷1.3۰ مترمربع از پالک ۷5۶1 اصلی 
واقع در زرند خیابان 2۰ متری محرم خیابان شهید علیزاده خریداری از مالک رسمی خانم نیره مهرابی زاده هنرمند.

آقای مقداد منصوری ده شعیبی فرزند عباس بشماره شناسنامه 3۰۸۰۰2۹۶۷۴ صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 2۷1.3۰ مترمربع از 
پالک ۷5۶1 اصلی واقع در زرند خیابان 2۰ متری محرم خیابان شهید علیزاده خریداری از مالک رسمی خانم نیره مهرابی زاده هنرمند. م الف 3۰3

تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/12/۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/12/22
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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قهرمان وزنه برداری جهان و آسیا از وعده 
و دادند گالیه داشت و عنوان  هایی که به ا
کاخی  خود  برای  ها  وعده  ین  ا با   : کرد

ساختم که همه فرو ریخت.
ری با توجه به  ، وزنه بردا یسنا به گزارش ا
اینکه در بازی های آسیایی  و المپیک مدال 
آور بوده جزو رشته های است که همیشه 
باید نگران پشتوانه سازی  در آن بود. البته 
نه سازی در  ا ین روزها حال و روز پشتو ا
ما در  رد ا وزنه برداری چندان تعریفی ندا
این میان کم و بیش نفراتی هستند که می 
توان برای آینده روی آنها حساب باز کرد. 
فرد است که  ین ا ز ا رسول معتمدی یکی ا
در سال 1400 خود را در زمره موفق ترین 
وزنه برداران ایران قرار داد. او که برای اولین 
بار در مسابقات بین المللی رده بزرگساالن 
وزنه زد، توانست در هر دو رقابت موفق به 

کسب مدال طال شود.
گزینشی  که  آسیا  نی  قهرما بقات  مسا
ر شد و  ردیبهشت برگزا لمپیک بود، در ا ا
ر  نه بردا لباخ وز ز فارس ا معتمدی باالتر ا
لمپیک بود،  قطر که مدعی اصلی طالی ا
قرار گرفت و نام خود را سر زبان ها انداخت. 
نی  قهرما بقات  مسا در  هم  بعد  ه  ما چند 
عالم  ا کسب کرد و با ا ل طال ر جهان، مدا
اینکه وزن او یعنی 102 کیلوگرم، المپیکی 
یش تکمیل  قات خوب برا تفا شده پرونده ا

شد.
ه  ول را له در ا ر 2۳ سا ین وزنه بردا لبته ا ا
موفقیت، دغدغه بزرگی چون نداشتن شغل 
دارد و گله مند است که وعده هایی که به او 

بعد از قهرمانی جهان داده شد.
مورد  در  یسنا  ا با  معتمدی در گفت و گو 
ورودش به وزنه برداری و چالش هایی که 
پشت سر گذاشت صحبت و حتی عنوان کرد 
نگیز قطری ها نیز  ز پیشنهاد وسوسه ا که ا

گذشته است.
ین وزنه بر  مه مشروح صحبت های ا دا در ا

را می خوانید:   
از جودو به وزنه برداری آمدم

ستان  بع ا ا ز تو در شهرستان سده لنجان ا
اصفهان زندگی می کنم و در سال 91 وارد 
وزنه برداری شدم. قبل از آن از 12 تا 14 
ر می  لگی به صورت حرفه ای جودو کا سا
ما  شتم ا نی هم دا ستا م ا کردم و حتی مقا
لین  و . ا ری شدم نه بردا رد وز ا ز آن و بعد ا
نی شهرستان لنجان  م نیز قهرما بقه ا مسا
بود که مقام دوم را به دست آوردم. پس از  
آن در مسابقات استانی شهرستان اصفهان 

شرکت کردم که موفق به کسب مقام نشدم. 
با این حال خوب پیش رفتم  و توانستم در 
رم. برای  ر دا جایگاهی باشم که اکنون قرا
اولین بار هم توسط محمدحسین برخواه که 
آن موقع سرمربی تیم جوانان بود به اردوی 
تیم ملی دعوت شدم. در مسابقات قهرمانی 
کشور البرز من را دید و با وجود اینکه وزنه 
کمی زده بودم اما دعوتم کرد و خدا را شکر 
ا  و ر نستم لطف و محبت ا ا می کنم که تو

جواب بدهم و مدال های خوبی بگیرم.
امکانات سالن شهرم عجیب است

نه  ز دی و رشید شریفی دو و سهراب مرا
برداری بودند که در شهرستان سده لنجان 
شتند و من هم  لمللی دا ل های بین ا مدا
دوست داشتم که قدم به تیم ملی بگذارم، 
لمللی بگیرم و برای شهرم  مدال های بین ا
افتخارآفرین باشم.  وجود این دو وزنه بردار 
برایم انگیزه زیادی بود. شهر سده لنجان با 
وجود اینکه جمعیت زیادی ندارد اما تعداد 
وزنه برداران آن زیاد است. به نوعی این شهر 
که کشتی  است  ن  ا ندر ز ما ر  نند جویبا ما
گیران زیادی دارد اما نکته این است که در 
این شهر امکانات سالن ما در حد یک سالن 
یط عجیبی  قعا شرا ا معمولی هم نیست و و
دارد. کسی که قدم در سالن ما بگذارد و از 
نزدیک شرایط ما را ببیند باورش نمی شود 

که اینجا یک سالن وزنه برداری است.

وقتی می گفتم وزنه بردار قطر 
را شکست می دهم کسی جدی 

نمی گرفت
نی  قهرما بقه  مسا دو  در  مسال  ا من 
نی جهان شرکت  بزرگساالن آسیا و قهرما
بقات همیشه به دنبال  ز مسا کردم. پیش ا
ما  ا بگیرم ا ین بودم که بهترین نتیجه ر ا
بقه موفق به  هم در هر دو مسا ینکه بخوا ا
ل طال شوم، خودم کمی تردید  کسب مدا
فتاد و من در هر دو  تفاق ا ین ا ما ا داشتم ا
ین فقط به  ل طال گرفتم که ا بقه مدا مسا
بقه  لطف خدا و دعای خیر مردم بود. مسا

آسیا  نی  قهرما بزرگساالن  رده  در  لم  و ا
بقات چالش  زبکستان بود که در آن مسا ا
من رویارویی با فارس قطری بود. من کاًل 
چهار تجربه مسابقات بین المللی دارم که در 
نان  نان آسیا و جوا دو مسابقه قهرمانی جوا
جهان به فارس قطری باخته بودم و اختالف 
د بود. وقتی می  ر زیا رکوردی ما هم بسیا
ا  گفتم که من یک روزی فارس قطری ر
نمی شد  باورش  شکست می دهم، کسی 

ما در ذهن  ا جدی نمی گرفتند ا و حرفم ر
و  ید ا ین را گذاشته بودم که من با خودم ا
ین  ستم ا قع می خوا ا ا شکست دهم. در و ر
نایی من بیشتر از چیزی  را ثابت کنم که توا
است که این وزنه بردار قطری فکر می کند 
و در مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا هم 

موفق شدم این کار را انجام دهم.
بعد از قهرمانی جهان عکس یادگاری 

گرفتند اما دیگر جواب تلفن ندادند
زبکستان  نی جهان ا بقات قهرما ز مسا بعد ا
ر  وردم، دچا ا به دست آ ول  ر م ا که مقا
دوگانگی شدم چرا که برخی از عزیزانی که 

ز من تجلیل کردند  ر نداشتم ا نتظا نها ا ز آ ا
ز  برخی ها که توقع داشتم و به نوعی  ما ا ا
وظیفه شان بود، این کار را انجام ندادند. بعد 
بقات قهرمانی جهان پاداش زیادی  ز مسا ا
دریافت نکردم و شاید ورزش برای مسئوالن 
رد یا ورزشکار  ر ندا ولویت قرا اصفهان در ا
ران  ز ورزشکا یشان مهم نیست. خیلی ا برا
این گالیه را دارند که برخی مسئوالن فقط 
دگاری هستند  یا به دنبال گرفتن عکس 
ز  د. بعد ا فتا قعا برای من ا ا تفاق و ین ا که ا
فقط  مسئوالن  ز  ا خیلی  جهان  نی  قهرما
عکس یادگاری گرفتند و رفتند. ما فقط به 
نیم  واسطه مدال هایی که می گیریم می توا
ز آن دیگر نه  ا ببینیم و پس ا مسئوالن ر
نیم  ا جواب تلفن می دهند و نه حتی می تو
نها  ا حضوری ببینیم. رییس دفتر  آ نها ر آ
ا به ما می دهد که یا  فقط همین جواب ر

نیستند و یا جلسه دارند.
سال ۱۴٠۱ برایم مهم است

، سال مهمی برای من است و  ینده سال آ
رویدادهای زیادی برگزار می شود. مهم ترین 
ین  لبته ا یی است که ا آن بازی های آسیا
ر  ا برگز کیلوگرم   109 وزن  در  بازی ها 
می شود. در حالی که وزن بدن من 102 
نتخاب شوم  گر ا ین ا برا کیلوگرم است بنا
ما تالشم  با وزن کامل شرکت نمی کنم ا
ین جهت  ز ا . ا ل بگیرم ا می کنم که  مدا ر
فزایش نمی دهم چون وزن  وزن خودم را ا
ریس است.  لمپیک پا 102 کیلوگرم در ا
بقات  مسا برای  ا  ر م  مادگی ا آ هم  می خوا

لمپیک حفظ کنم. گزینشی ا

ناگفته های قهرمان وزنه برداری جهان

از وعده بی سرانجام یک نماینده تا پیشنهاد وسوسه کننده قطر
سیلوا جای خالی یزدانی و مرادمند را پر کرد؟

یک پیشکسوت تیم فوتبال اســتقالل می گوید با حضور رافائل 
ســیلوا، جای خالی یزدانی و مرادمند در ترکیب آبی ها احساس 

نشد.
سعید مراغه چیان پیشکسوت تیم فوتبال استقالل، در گفت وگو با 
ایسنا، درباره پیروزی یک بر صفر آبی پوشان پایتخت مقابل صنعت 
نفت آبادان در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر اظهار کرد:  
بازی خوبی بود. استقالل با وجود رفتن یزدانی و مرادمند، توانست 
دفاع خوبی داشته باشد و سیلوا هم عملکرد خوبی از خودش ارائه 
داد. صنعت نفت هم تیم خوبی بود و در نیمه دوم حمالت زیادی 
داشتند اما پاس های اشتباه شــاگردان منصوریان برای این تیم 
دردسرساز شد. استقالل در این بازی عملکرد دفاعی بسیار خوبی 
داشت و عملکرد خوب کوین یامگا نیز کامال مشخص بود. مهدی 
مهدی پور هم روی یک موقعیت خوب می توانست به گل برسد اما 

این اتفاق رخ نداد.
او در واکنش به گل دوم استقالل که با تصمیم داور آفساید اعالم 
شد، خاطرنشــان کرد: نمی دانم دقیقا چطور شد و فکر می کنم 
کارشناس های داوری باید نظر بدهند اما اگر توپ به پای بازیکن 

صنعت نفت خورده باشد، می توانست آفساید نباشد.
مراغه چیان درباره کیفیت فنی تیم فوتبال استقالل گفت: با رفتن 
یزدانی و مردامند، ما فکر می کردیم دفاع اســتقالل به مشــکل 
بربخورد اما در هفته پیش هم غالمی و چشــمی عملکرد خوبی 
داشتند. همچنین سیلوا به ســرعت توانست به هماهنگی خوبی 
برســد و عملکرد خوبی ارائه دهد. به نظر من باید وریا غفوری در 
تیم جایی داشته باشد. اگر این بازیکن قرار نیست در دفاع راست 
بازی کند، می تواند در هافبک راســت تاثیر خــودش را بگذارد. 
غفوری خوب پاس می دهد و شــوت می زند و جای این بازیکن 

قطعا خالی است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: آمانوف و مهدی پور توانستند عملکرد 
خوبی از خودشان ارائه دهند و به نظر من استقالل اگر همینطور 
پیش برود، هماهنگی بهتری پیدا می کند و فوتبال زیباتری نسبت 
به گذشته به نمایش خواهد گذاشــت. به نظر من باید شوت های 

از راه دور بیشتر شود و پاس های  کم اشتباه تری رد و بدل شود.
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره داربی 98 پایتخت و تقابل 
استقالل و پرسپولیس در هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر 
اظهار کرد: پیروزی آبی ها مقابــل صنعت نفت، به لحاظ روحی و 
روانی برای استقالل بسیار خوب بود چون داربی پایتخت در پیش 
است و امیدوارم بازی خوبی شاهد باشیم. استقالل نباید امتیاز از 
دست بدهد. آبی ها اگر در داربی پایتخت پیروز شوند، قطعا قهرمان 
می شوند اما اگر بازنده شــوند، اختالف کمتر می شود. امیدوارم 

استقالل با روحیه خوب به پیشواز داربی برود.
او افزود: استقالل این هفته پیروز شده و پرسپولیس هم بازی این 
هفته را با پیروزی پشت ســر گذاشته است. پرسپولیس برای کم 
کردن اختالف خود با استقالل، قطعا حمالت قابل توجهی طراحی 
می کند و امیدوارم اســتقالل دفاعی بازی نکند. آبی ها باید برای 
بیشــتر کردن اختالف به میدان بروند و فکر می کنم بازی خوبی 
شاهد باشیم. هر تیمی که از موقعیت هایش استفاده کند و تمرکز 

بهتری داشته باشد، قطعا پیروز میدان است.
مراغه چیان درباره حضور تماشــاگران در استادیوم های فوتبال 
گفت: دیگر بس اســت. تماشــاگران تمام دنیا در حال حاضر به 
استادیوم می روند. تا چه زمانی قرار است این روند ادامه پیدا کند؟. 
کرونا فقط در مملکت ما باقی مانده است؟ االن دو سال است که 
تماشاگران به استادیوم نرفته اند. بازیکنان به خاطر این تماشاگران 

بازی می کنند.

تیـم ملـی فوتبـال ایـران در آسـتانه دیـدار 
بـا کره جنوبـی پنـج بازیکـن اصلـی خـط 
دفاعـی خـود را نـدارد و مشـخص نیسـت 
شـجاع  خلیـل زاده و مجید حسـینی بـه این 

دیـدار برسـند.
به گـزارش ایسـنا، تیـم ملی فوتبـال ایـران چهـارم و نهم 
فروردیـن 1401 بـه ترتیب بـا تیم هـای ملـی کره جنوبی 
و لبنـان دیـدار خواهد کـرد کـه پایان بخش مرحله سـوم 
مسـابقات انتخابـی جـام جهانـی خواهـد بـود و تکلیـف 
چهـار سـهمیه اصلی آسـیا بـرای شـرکت در قطـر 2022 
را مشـخص خواهـد کـرد. البتـه تـا قبـل از همیـن دیدار، 
تکلیـف دو تیـم صعـود کننـده از گروه A مشـخص شـده 
و ایـران و کره جنوبـی سـهمیه های ایـن گـروه را تصاحب 

کردنـد.
بـا این حـال، بـازی ایـن دو تیـم و قدرت هـای اول آسـیا، 
فارغ از هـر چیزی، بـرای کادرفنـی، بازیکنان و هـواداران 
دو تیـم حائـز اهمیـت اسـت و بـه نوعـی از دیدارهـای 
حیثیتی فوتبال آسـیا به شـمار مـی رود. با وجـود اهمیت 
ایـن دیـدار، دراگان اسـکوچیچ با یـک سـردرد عجیب در 
زمینـه سـازماندهی خـط دفاعـی تیمـش رو به رو اسـت. 
تمـام بازیکنـان اصلـی او در خـط دفاعـی، دچـار مشـکل 
شـده اند و احتمـاال خـط دفاعـی دگرگـون خواهـد شـد.

 او در اردوی قبلی بازیکنی مانند فرشـاد فرجـی را به اردو 
دعـوت کـرده بود کـه او هـم یک مـاه اسـت بـرای تیمش 

بـازی نمی کنـد.

بر اساس »سند تحول دولت مردمی«، عضویت 
کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان در اداره 
امور هیات ها، فدراســیون ها، کمیته های ملی 
المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکســوتان و 

قهرمانان ورزشی ممنوع شده است.
»سند تحول دولت مردمی« از سوی رئیسی رییس جمهوری 
ایران در 8 اسفندماه سال جاری به اعضای هیات دولت ابالغ 
شد. در این سند آمده است: "در اجرای وعده داده شده در 
ابتدای تشکیل دولت ســیزدهم و در راستای تحقق اهداف 
مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسالمی 
ایران در افق 1404، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره 
مندی از بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، رفع 
نیازهای مردم، حل مســائل اساسی کشور و در اجرای اصل 
1۳4 قانون اساسی »ســند تحول دولت مردمی« به عنوان 
برنامه و خط مشــی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزا و 

دستگاه های اجرایی ابالغ می شود«. 
همچنین بر اساس اعالم رییس جمهوری، مسئولیت اجرای 
مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزار و باالترین مقام 
مسئول در دستگاه های ذی ربط بوده و مکلف به پاسخگویی 

هستند.
اکنون بایــد منتظر بود و دیــد که آیا در راســتای اجرای 
ســند تحول دولت مردمــی، کارمنــدان وزارت ورزش از 
فدراســیون های ورزشــی، هیات ها و غیره خارج می شوند 

یا خیر؟

ایران؛ تیم بی دفاع

منع حضور کارکنان وزارت  
ورزش در فدراسیون ها، هیات ها 

و کمیته ملی المپیک!

خبر

خبر

خبر

یک نماینده مجلس قبل از مسابقات قهرمانی آسیا به من قول استخدام داد اما تا االن پیگیری هم نکرده 
اســت. هر بار من را می دید این جمله را به کار می برد که بحث کار و استخدام شدنم با او است. اما یک 
سال گذشت و فقط من همین جمله را شنیدم. البته فکر می کنم که واقعا من را استخدام کرده چون به 
نوعی سرکارم گذاشته اســت! او به فرودگاه امام خمینی هم آمد و عکس و فیلم گرفت و داخل صفحه 

شخصی اش گذاشت.

رنا
: ای

س
عک

کاغذ ورزش

افقی
 1 - باده - دیر نیست، مقابل دیر - ترکیب 
ید با عنصری دیگر - بی تجربه 2 - نژادی 
اروپایی - كافی، كافی است - فرود آینده3 
ساختمانی،  مصالح  از   - كشتی  انبار   -
اکسید کلسیم - گاز مرداب، از گاز های آلی 
- همراه لرز، نشانه بیماری، باال رفتن حرارت 
بدن - نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، میدهند 
تا رسوا کنند۴ - نشاط، شادمانی - ازگلهای 
زیبا، گلی است - وسیله هشدار دهنده - بی 
نیاز5 - دف وارونه - در بیمارستان خدمت 

می كند، سر پرستار - خرمای نارس - روغن 
حضرت  مدفن   - انداز  مردسنگ   - مو۶ 
بند   - عربستان  در  مذهبی  شهر  رسول، 
استخوان، پیوندگاه۷ - آوازه، نام اوری - زهر 
آگین - تردید، دو دلی، از میطالت نماز - از 
دختران حضرت شعیب )ع(۸ - ستون بدن، 
عضو رونده، از اعضای بدن - تنها، همنشین 
تنها - از حروف مقطعه قرآن، سوره بیستم 
قرآن - فرمانده بدن۹ - پرنده ای - صحنه 
نمایش، آفت غالت، رود اروپایی - صاحب 
كار1۰ - مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر 
 - و سختی11  تنگی   - رنگارنگ   - پاكی 

این زمان، این عصر - تکرار حرف - کاشف 
واکسن وبا12 - گریبان لباس - کج شدن 
سعی،   - صعب13  مشكل،  سخت،   -
کوشش - گوشت آذری، مترادف آشغال، 
اسب ترك - ابریشم خام - چه وقت؟، چه 
کسی؟1۴ - برج كج فرانسه - تنه درخت 
- راز، راز و سر، خالص چیزی، خالص از 
هر چیزی  - گرما15 - تیزی آرنج - به 
وارونه - بانگ سگ - آتش پرست، پیرو 
زرتشت - جای پا، رفوزه1۶ - اولین مخترع 
شیرین،  و  ترش  میوه  گاه،  لنگر  تلگراف، 
طناب و ریسمان - مخالف - انکراالصوات 
- واحد بازی تنیس، عدد شش عرب1۷ - 
کالم تنفر، حرف بیزاری - گوژ پشت - كم 

نور - رطوبت، رطوبت ناچیز

عمودی
 - ایرانی  سازهای  از   - قران  سوره   -  1
بلندترین نقطه، فراز و بلندی - بدنیا آوردن2 
شدگان،  آفریده  مخلوقات،   - كمیاب   -
صدمه   - خلوت3  - گوشه  قدیم  ویتنام 
و آسیب، كارتن باز نشده - خود آرایی  - 
 - جانب   - فرشته حامل وحی خداوند۴ 
فیلمی از محمد درمنش - زمان - یارغم، 
هر دو5 - سستی  - عضو باال نشین، راز 
- پارچ سفالی - مار خطرناك۶ - ایالتی 
در آلمان - عید ویتنامی ها - سودای ناله، 
بلند، از دل پر سوز بر آید - نفس  نفس 
خسته - حس وارونه۷ - پوستین - واحد 
تحصیلی، نیمسال تحصیلی - كم كردن - 
ورزش مادر، عدد بهم زدنی۸ - فیلمی با 
بازی پارسا پیروزفر - تکرار حرف - از آثار 
سعید نفیسی۹ - از مصالح ساختمانی - 
كشوری عربی، كشور مبارك - باج، باج و 
خراج، خراج - دوستی1۰ - یسار بدون ته 

- پسران - آخرین حرف التین - پیشوای 
زرتشتی11 - نو ه دختری - پاکیزه و منزه 
برادر پدر12 - درخت زبان  - كم شدن - 
ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر   - گنجشك 
طرف - هزینه درس خواندن - رشته کوه 
کشورمان13 - عالم به انجام کار  - به اندازه، 

زوبین - رگزن - ریختن آب1۴ - رایگان، 
پسر طهماسب - تر و نمناک  - آغوش، 
میوه، خشكی - قرعه - خاک سفالگری، 
خاک سرخ، خاک عهد عتیق15 - یار زنجیر 
- فاخته، مرغی خوش آواز - سنگ میكای 
سفید - هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی1۶ 

حرف   - سروته  بی  سلیمان   - تكیه   -
انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش - شکوه، 
اجاق کیک پزی، نوعی اجاق گاز1۷ - حضور 
داشتن - صدای درد، کالم درد - از شاهان 
فرانسه  - سد خوزستان، سدی در جنوب 

كشور

جدول شماره ۱۱9۵
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خبرادامه یادداشت از صفحه یک 

رئیس جمهور آذربایجــان در پیام تبریک 
خودبه مناسبت سی امین سالگرد برقراری 
روابط دیپلماتیک دو کشور خطاب به رئیس 
جمهور کشورمان، گفت: معتقدم که امروز 
چشــم اندازهای زیادی برای توسعه بیشتر 
همکاری های متقابل و سودمند ما وجود دارد.

متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای رئیس جمهور محترم؛

ایــن روز مهم بین جمهــوری آذربایجان و 
جمهوری اسالمی ایران - سی امین سالگرد 
برقراری روابط دیپلماتیک - را صمیمانه به 
جنابعالی تبریک عرض می نمایم و بهترین 
آرزوهای خود را به ملت دوست و برادر ایران 

اعالم می دارم.
اراده ملت های ما که با ریشه های مذهبی و 
فرهنگی به هم پیوسته اند، پایه اصلی روابط 
جمهوری آذربایجان و ایران است که بر اساس 
احترام متقابل و حسن همجواری بنا شده 
است. سطح باالی روابط دوستانه امروز، نتیجه 
فعالیت های مشترک کشورهای ما در سی 
سال گذشته است. طی این سال ها، سفرهای 
متقابل متعدد، اسناد امضاء شده، توافقات 
حاصل شــده و پروژه های مشترک نقش 
مهمی در توسعه همکاری های پویای ما در 
زمینه های سیاسی، اقتصادی، حمل و نقل، 

انرژی، فرهنگی و سایر حوزه ها داشته است.
من از گفت وگوهای سیاســی منظم بین 
جمهوری آذربایجــان و ایران و همکاری در 
تعدادی از زمینه ها قدردانی می کنم. بدون 
شک، احیای مرزهای دولتی آذربایجان و ایران 
در نتیجه آزادسازی سرزمین های تاریخی 
و باستانی ما از اشــغال، شرایط مساعدی را 
برای استفاده کامل از ظرفیت های موجود 
در زمینه های مختلف و مشارکت مشترک 
در اجرای کریدورهای حمل و نقل و ارتباطی 
ایجاد کرده اســت. در این راســتا، مایلم بر 
اهمیت یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری 
آذربایجان و دولت جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص ایجاد ارتباطات جدید بین منطقه 
اقتصادی زنگه زور شرقی جمهوری آذربایجان 

و جمهوری خودمختار نخجوان تاکید کنم.
من معتقدم که روابط آذربایجان و ایران که در 
خدمت منافع مردم ما و منافع کشورهای ما 
است؛ با تالش های مشترک ما با موفقیت به 

توسعه و تقویت ادامه خواهد داد.
با اســتفاده از این فرصت، برای شما آرزوی 
سالمتی، موفقیت در امور و آرامش و بهروزی 

برای مردم دوست و برادر ایران دارم.

»ساتب« سالح لیزری 
ایران برای دفاع از اماکن 

حساس کشور
 تنها ۶ کشــور در جهان توانمندی ســاخت 
ســالح های لیــزری را دارند کــه جمهوری 
اسالمی ایران با تولید سالح لیزری ساتب یکی 
از آنها اســت. به گزارش ایرنا، دانش طراحی و 
تولید ســامانه های پدافندی لیزری از جمله 
دســتاوردهای مهمی است که طی سال های 
اخیر صنایع دفاعی جمهوری اســالمی ایران 
به آن دســت یافته اند و توپ های لیزری که با 
استفاده از اشعه لیزر پرتوان قادر به مقابله و انهدام 
اهداف هوایی پرنده هستند، امروزه در سازمان 
رزم یگان های پدافندی کشورمان برای مقابله 

با اهداف متخاصم قرار گرفته اند.
نخستین بار شهریورماه 1۳98 بود که مدیرعامل 
وقت سازمان صنایع الکترونیک ایران )صاایران( 
خبر از دستیابی کشورمان به دانش طراحی و 
ساخت سالح های لیزری پدافندی و استقرار 
آن در مناطق حســاس و حیاتی کشور برای 
محافظت از این مناطق داد و گفت: در موضوع 
ُکشندگی نیز دستاوردهای خوبی داشتیم که 
همه آنها تولید داخل هستند، برای مثال در دنیا 
متداول است که پرنده های رادارگریز خود را از 
الیه های کامپوزیتی می سازند تا هم رادارگریز 
باشد، هم سبک باشد و هم به تداوم پروازی آن 
در هوا کمک کند. این بدنه کامپوزیتی در برابر 
لیزرهای پرتوان آسیب پذیر است و ما با استفاده 
از این لیزرها که در اختیار داریم می توانیم آنها را 
منهدم کنیم. سامانه سالح لیزری »ساتب« نام 
دستاورد و محصول صنعت دفاعی کشورمان در 
حوزه سالح های لیزری است که امروز وظیفه 
حفاظت و حراست از اماکن حساس و حیاتی 
کشور را بر عهده دارد. مزیت استفاده از چنین 
سامانه هایی سرعت باالی آنها در مقابله با اهداف 
هوایی از جمله پهپادها و موشــک های کروز 
متخاصم است چراکه در این سالح ها، پرتابه که 
اشعه لیزر است با سرعت نور حرکت می کند و 
همچنین تا زمانی که جریان انرژی وجود داشته 
باشد، این شلیک ادامه دارد. به دلیل پیچیدگی 
و فناوری باالی حوزه لیزر، تاکنون کشورهای 
محدودی در دنیا )۶ کشور( توانسته اند به حیطه 
سالح های لیزری ورود پیدا کنند که جمهوری 
اسالمی ایران نیز یکی از آن شش کشور است که 
توانسته سامانه های سالح لیزری را برای دفاع 
هوایی برد کوتاه و برای دفاع از تاسیسات حساس 

و حیاتی خود طراحی و تولید کند.

رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور 
در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی بلوکه  
کردن بخشی از وام و دریافت سود بیش از 
18 درصد را تخلف دانست و خواستار اصالح 
فوری بخشنامه بانک مرکزی در جلوگیری از 
ترفند بانک ها برای دریافت سود مازاد از مردم 
شد. به گزارش ایرنا، حجت االسالم »حسن 
درویشیان« رئیس بازرسی و نماینده ویژه 
رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه ای به 
رئیس کل بانک مرکزی با اعالم غیرقانونی بودن 
اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیالت 
بانکی، خواستار اصالح بخشنامه بانک مرکزی 
به منظور جلوگیری از ترفند بانک ها برای 
دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبار در اعطای تسهیالت به مردم شد. بنابر 
این گزارش، در حالی که شورای پول و اعتبار 
حداکثر نرخ سود تسهیالت بانکی را 18 درصد 
اعالم کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور 
طی رأی وحدت رویه ۷94 هر گونه توافق 
خصوصی بر خالف آن را باطل اعالم داشته 
است، برخی بانک ها کماکان با تمسک قراردادن 
منفذی که در یکی از بخشنامه های بانک 
مرکزی در این زمینه ایجاد شده است، از طریق 
اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیالت را 

به بیش از 25 درصد افزایش داده اند.
نماینده ویژه رئیس جمهور و هیأت وزیران 
در امر مبارزه با فساد، طی ابالغیه مورخ 
مرکزی  بانک  رئیس  از   1400/12/11
درخواست کرد ضمن اصالح فوری بخشنامه 
مورد اشاره، به بانک ها ابالغ کند در جهت رفع 
این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل 

وثایق نقدی را کنند اقدام الزم به عمل آید.

در بخشی از این ابالغیه آمده: گزارش های 
دریافتی نشان می دهد علیرغم اینکه در مصوبه 
شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیالت 
و مؤسسات  بانک ها  غیرمشارکتی  عقود 
اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود 
مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا 
مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 
18 درصد تعیین و ابالغ گردیده، برخی بانک ها 
و موسسات اعتباری در رویه ها و طرح های 
اعالمی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته ها و 
ارکان اعتباری و تمسک به روش های گوناگون 
از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیالت به ارائه 
سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین 
بخشی از تسهیالت و انسداد آن تا پایان دوره 
بازپرداخت تسهیالت، در مقام عمل از اجرای 
مصوبه تخطی و تسهیالت را با نرخ های موثر به 
مراتب باالتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 

به متقاضی واگذار می نمایند.
بر اساس اختیارات حاصل از اصل 12۷ قانون 
اساسی موضوع تصویبنامه شماره 1014۶5/ت 
59۳11 هـ  مورخ  1400/9/۶ مصوب هیات 

وزیران، ابالغ می گردد: هرگونه توافق یا اتخاذ 
تصمیم در کمیته ها و ارکان اعتباری و یا 
دستورات در قالب سیاست ها و خط مشی های 
اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه 
شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ 
سود تسهیالت از جمله اخذ وثیقه نقدی 
در قبال پرداخت تسهیالت که مغایر قواعد 
حقوقی می باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر 
فرمایید ضمن اصالح فوری بخشنامه مذکور و 
موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب 
بخشنامه ای الزم االجرا به مدیران عامل کلیه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور ابالغ تا از این 
رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت 
تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق 
نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر 
وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم 
و با اطالع رسانی الزم و ایجاد مسیر دریافت 
وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه 
ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش 
اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ 1400/12/21 

اعالم شود.

دور هشتم مذاکرات لغو تحریم ها در وین در 
حالی دنبال می شود که مذاکره کنندگان ایران و 
کشورهای 1+4 دوباره برای مشورت و تصمیم گیری 
راهی پایتخت های خود می شوند؛ این در حالیست 
که یک منبع نزدیک به تیم مذاکرات ایران، 
واشنگتن را عامل توقف موقت مذاکرات معرفی 

کرده است.
به گزارش ایرنا، مذاکرات وین این روزها طوالنی ترین 
و حساس ترین دور خود را پشت سر می گذارد و 
مذاکره کنندگان کشورمان با رایزنی های دیپلماتیک 
فشرده، به دنبال دستیابی به یک توافق خوب که 

تأمین کننده همه منافع ملت ایران باشد، هستند.
علی باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان طی 
روزهای گذشته که در سفری کوتاه و در چارچوب 
مشورت های معمول به تهران بازگشته بود، 18 
اسفند ماه برای ادامه دیدارها و گفت  وگوهای خود 

به وین بازگشت.
رئیس هیات مذاکره کننده کشورمان روز گذشته 
)جمعه( در ادامه دیدارها و رایزنی های دیپلماتیک، 
با انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک و 
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات گفت  وگو کرد. روز 

پنجشنبه نیز دیدار مشابهی انجام شده بود.
انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی گفت  وگوها 
روز جمعه در مقابل هتل کوبورگ محل برگراری 
مذاکرات در وین، درجمع خبرنگاران گفت که قرار 
است هیات های مذاکره کننده به کشورهایشان 
بازگشته و هرچه زودتر برای انجام مذاکراتی 

موفقیت آمیز بازگردند.
جوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا 
در توییتی اعالم کرده بود که به دلیل »عوامل 
خارجی«، مذاکرات وین به یک وقفه نیاز دارد. متن 

نهایی اساساً آماده و روی میز است.
هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات تاکید کرد که به 
همراه همکارانش در تماس با تمامی اعضای برجام 
و آمریکا خواهد بود تا بر وضعیت فعلی فائق آمده و 

توافق را نهایی کنیم.
سعید خطیب زاده روز جمعه در توییتر در واکنش 
به وقفه در مذاکرات وین نوشت: وقفه اعالم شده 
در مذاکرات وین می تواند زمینه ساز حل  موضوعات 

باقی مانده و بازگشت نهایی باشد.
 سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: دستیابی به  
موفقیت در گفت  وگوها تمرکز اصلی همه طرف ها 
خواهد بود و هیچ عامل خارجی  بر اراده مشترک 
ما برای حرکت به سمت یک توافق جمعی اثر 

نمی گذارد.
بر همین اساس، علی باقری عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران عصر روز 

جمعه، وین را به مقصد تهران ترک کرد.
وانگ کوان مذاکره کننده ارشد چین در مذاکرات 
وین نیز با اشاره به وقفه به وجود آمده در مذاکرات 
گفت که ما از این تنفس و وقفه متأسفیم؛ مذاکرات 
را نمی توان در خالء سیاسی انجام داد. ما همیشه 
بر این عقیده ایم که نگرانی های همه طرف ها باید 

بررسی شود.

نماینده چین گفت: امیدواریم ادامه گفت  وگو و 
مذاکره ها ادامه پیدا کند؛ من فکر می کنم تا چند روز 

دیگر باز خواهیم گشت.
استفنی القاق مذاکره کننده ارشد انگلیس در 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین نیز ساعاتی پس از 
اعالم وقفه در مذاکرات در صفحه توییتری خود 
نوشت: به شدت از وقفه در مذاکرات وین متأسفم. 
توافق جامع و منصفانه روی میز قرار دارد. ایران و 
آمریکا برای حل مسائل نهایی سخت تالش کرده اند. 
تروئیکای اروپایی آماده اند این گفت  وگوها را همین 
حاال به سرانجام برسانند. مسائل بیرونی باید ظرف 
چند روز آینده حل شوند وگرنه ممکن است توافق 

دچار فروپاشی شود.
تارنمای خبری میدل ایست آی در تشریح علت 
وقفه در مذاکرات گزارش داد: توافق هسته ای که 
بنا به گفته بسیاری از مقامات غربی مذاکره کننده 
آماده بازگشت است، با ادعای طرف آمریکایی مبنی 
بر توقیف دو فروند نفتکش ایرانی که آن را نقض 

تحریم ها خوانده، به حالت تعلیق درآمد. 

تذکر بازرس  ویژه رئیس جمهور به  بانک ها  تنفس موقت و کوتاه مذاکرات
برای دریافت سود باالتر از 18 درصد

اگر سرکوبشان کنیم در حقیقت فرصت نان خوردن و تعالی و توسعه را از یک 
نسل گرفته ایم. مداخله گسترده در زندگی خصوصی و کسب وکار مردم در حال 
ایجاد شکافی عمیق میان مردم و سیاستمداران است. سیاستمداران ما بسیار 
فراتر از دیگر نظام های سیاسی موجود، در کسب وکار و زندگی مردم مداخله 
می کنند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکالت بی شمار کشور 
نیستند.  مردم می گویند در حالی که هیچ نهادی در ساختار سیاسی پاسخ گوی 
نابسامانی های موجود در سیاستگذاری اقتصادی و شرایط زندگی مردم نیست، 

زندگی خصوصی و کسب وکارشان مدعیان بی شماری دارد. 
یک دهه گذشته از حیث نااطمینانی و سردرگمی، در تاریخ اقتصاد کشور 
بی نظیر است و اکنون یک نااطمینانی جدید هم به فهرست قبلی اضافه شده 
است.  بدیهی است که گرفتن سرعت اینترنت یا تهدید به قطع آن یا جایگزینی 
هر پدیده دیگری به جای آن، در محیط کسب وکار های جدید،نااطمینانی ایجاد 
می کند و نا اطمینانی یعنی ناامیدی و توقف سرمایه گذاری. معموالً کشورها برای 
رشد اقتصادی با محدودیت های بیشتری مواجهند تا برای افول اقتصادی. همان 
طور که تخریب خیلی از ساختن آسان تر است. اقتصادها می توانند به دلیل 
تصمیمات بد سیاستمداران با کوچک شدن اقتصاد و افول جایگاه مواجه شوند و 
این افول می تواند برای مدت زمان طوالنی ادامه پیدا کند و یک کشور ثروتمند 
به یک کشور فقیر که هر روز فقیرتر می شود تبدیل شود.  کشورهای زیادی با 
ایجاد اختالل در عوامل تولید در چنین تله ای گرفتار شدند.در چند فصل گذشته 
کسب وکارهای جدید اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشتند و تصمیم به 
قطعی اینترنت می تواند این روند را منفی کند. می دانیم که امنیت برای رشد 
اقتصادی اهمیت فوق العاده دارد اما از امنیتی سخن می گوییم که رسالتش ایجاد 
رشداقتصادی بیشتر است نه امنیتی که رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری 
 را تشدید کرده و به بهای تضییع حقوق بخشی از جامعه فراهم آمده باشد.

قطع کردن یا فیلتر کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و 
سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا 
می گذارد و می تواند کسب وکارهای زیادی را از نفس بیندازد و از همه مهم تر 
اینکه می تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه گذاران را به بازار و محیط کسب وکار 

مخدوش کند و از بین ببرد.
آقایان 

آن چه بازیچه اهداف سیاسی شما شده،
حقوق اساسی یک ملت است.

رئیس جمهور آذربایجان در پیامی به 
آیت هللا سید ابراهیم رئیسی:

چشم اندازهای زیادی برای 
توسعه بیشتر همکاری های 

سودمند وجود دارد

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در بودجه 1401 دولت 
مکلف به دهک بندی اقشار مختلف جامعه شده است تا براساس 
این دهک بندی به خانوارها کاالبرگ الکترونیک اختصاص یابد.

به گزارش ایرنا، ابوالفضل ابوترابی درخصوص تالش دولت برای 
نقالبی اسالمی  ریشه کن کردن فقر مطلق گفت: با پیروزی ا
اولین گام برای مبارزه با فقر مطلق برداشته شد و براساس آمار 
لمللی اختالف طبقاتی پس از انقالب اسالمی به میزان  بین ا

زیادی کاهش یافته است.
او افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل تورم شدید و نوع 
نگاه دولت به اقشار مستضعف، به شدت شکاف طبقاتی افزایش 
یافت. در هشت سال دولت تدبیر شاهد بودیم که نرخ فقر مطلق 
و اختالف طبقاتی به شدت افزایش یابد زیرا دولت روحانی نگاه 

سرمایه داری داشت.

کاال برگ الکترونیک راهکار مبارزه با فقر

راده ای جدی برای  یران، ا هیات مذاکره کننده ا
به  تکاء  ا با  و  رد  دا خوب  توافقی  به  دستیابی 
رهنمودهای رهبری و مد نظر قرار دادن خطوط 
قرمز نظام به رغم فشارهای طرف های مقابل در اتاق 
مذاکرات، نه تنها از حقوق ملت حراست کرده بلکه 
طرح ها و ابتکارات جدیدی را برای پیشبرد مذاکرات 

ارائه داده است.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، مذاکرات 
وین به اذعان کشورهای عضو برجام و مقامات 
روپا، پیشرفت های قابل توجهی داشته  تحادیه ا ا
است، دستاوردهای کنونی حاصل ارائه ابتکارات 
تخاذ رویکرد منطقی هیئت  و پیشنهادهای نو و ا
مذاکره کننده و مقامات کشورمان است که در 
نجام  راستای حفظ منافع و حقوق قطعی مردم ا

شده است.
رویکردی که در مقابل خواسته های حداکثری و 
کارشکنی های طرف های عهدشکن غربی از منافع 
کشورمان صیانت کرد و می تواند توافق را به مراحل 

پایانی برساند.
تصمیم سازی های راهبردی و تاکتیکی مقامات 
کشورمان در مذاکرات برپایه صیانت از منافع ملی و 
در عین حال درک متقابل طرف های مقابل و تعامل 
حداکثری است. سیاستی که از ابتدا در دستور کار 
مذاکره کنندگان ایران بوده است. اکنون با وجود 
پیشرفت قابل توجه مذاکرات، هنوز موضوعات مهمی 
باقی مانده است و توافق نهایی هنوز حاصل نشده 
است و زمان قطعی برای آن وجود ندارد. دستیابی 
تخاذ تصمیمات سیاسی  به توافق نهایی، تنها با ا
الزم توسط طرف های غربی به ویژه واشنگتن، در 

دسترس خواهد بود.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 
در توییتر خود نوشت: »کنش های مثبت و منفی 
کشورهای حاضر در مذاکرات وین با هدف تامین 
منافع انجام می شود و قابل درک است. تنها عامل 
موثر بر تعامل ما با 1+4 نیز تامین منافع مردم ایران 
است. ارزیابی مولفه های جدید موثر بر مذاکرات 
و اتخاذ ابتکارات مذاکراتی برای سرعت دادن به 

حصول نتیجه را در دستور کار داریم.«
ابتکار و نوآوری راهگشای مذاکرات

همواره در فرآیند مذاکرات در راستای توافق های 
بین المللی چالش هایی ایجاد می شود که فاصله بین 
دو طرف مذاکره افزایش داده و نتیجه و توافق را به 
تاخیر می اندازد، در چنین شرایطی ارائه ابتکارات 
و نوآوری در مذاکره راهگشا است. این ابتکارات 
می تواند شامل ارائه ایده های نو، ابتکارات سلیس، در 

پیش گرفتن رویکرد انعطاف پذیری و ارائه توصیفی 
جامع از شرایط باشد.

با آغاز دور هفتم مذاکرات در دولت سیزدهم 
طرف های غربی پروپاگاندای تبلیغاتی گسترده ای 
را با بهره گیری از مفاهیم علمی و سیاسی، برای 
تهدیدآمیز جلوه دادن برنامه صلح آمیز هسته ای 
ایران به راه انداختند، اما هیات مذاکره کننده ایران 
با اتکاء به رهنمودهای رهبری و مد نظر قرار دادن 
خطوط قرمز نظام به رغم فشارهای طرف های مقابل 
در اتاق مذاکرات و از طریق تبلیغات رسانه ای، نه تنها 
از حقوق ملت حراست کرده که طرح ها و ابتکارات 
جدیدی را برای پیشبرد مذاکرات بویژه در حوزه 
تضامین حقوقی، سیاسی و اقتصادی ارائه داده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
بتکارات  در گفت وگویی با یورونیوز، با تاکید بر ا
متعدد تیم مذاکره کننده کشورمان گفت:سیاست 
خارجی دولت جدید ایران که به دولتی مردمی و 
تحول گرا شناخته می شود، بر دکترین سیاست 
خارجی متوازن، دیپلماسی پویا، و تعامل و همکاری 

هوشمند مبتنی است.
نه جمهوری اسالمی  بتکار هوشمندا نمونه بارز ا
ایران، اقدام اخیری است که در همکاری آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انجام شد و به پرونده سازی 
رژیم صهیونیستی در آژانس در حساس ترین برهه 
مذاکرات پایان داد و دستاویز تعلل در رفع تحریم ها 

را از غرب گرفت.
آژانس از حدود دو سال پیش ادعایی را درباره 
تمی، مبنی بر اسناد ادعایی رژیم  کشف ذرات ا
صهیونیستی مطرح کرده و این مساله به پاشنه  
آشیل عدم پیشرفت مذاکرات وین تبدیل شده 
مشترک  پروژه  ز  ا بخشی  نادا  پروپاگا این  بود. 
هدف  با  ترامپ  دولت  و  صهیونیستی  رژیم 
هسته ای  صلح آمیز  برنامه  ز  ا یی  مشروعیت زدا
جمهوری اسالمی ایران و در راستای کارزار فشار 
حداکثری بود که نخستین بار از سوی نخست  وزیر 
ز آن توسط  رژیم صهیونیستی مطرح شد و پس ا

رسانه ها و مذاکره کنندگان غربی دامن زده شد.
دولت سیزدهم الگوی سیاست واقع گرایانه

تجربه رفع اختالف با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نشان داد که توانایی مذاکره کنندگان برای ایجاد 
تغییر در بحران های ناگهانی و غیرقابل پیشبینی 
ارتباط مستقیمی به موفقیت مذاکرات دارد. درک 
مسائل موجود در مذاکره، به حل چالش ها و استفاده 
ز فرصت ها کمک می کند و ساختار یک رویکرد  ا

عملگرایانه و واقع گرایانه را می سازد.
واقع گرایی ریشه عمیقی در سیاست خصوصا روابط 
رد. دولت برترین و اصلی ترین نهاد  لملل دا بین ا
واجد قدرت عمومی و سیاسی است. از سویی نظریه 
»واقع گرایی سیاسی« با محوریت بخشی به پدیده 
قدرت و »آموزه زور« از قوی ترین نظریه ها، در عرصه 
علم سیاست و روابط بین الملل است. واقع گرایی 
سیاست های جهانی را بر اساس رقابت دولت ها بر سر 
منافع ملی خود تعریف می کند. پیدایش رسمی آن 
به دوره پس از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. پیش 
از جنگ جهانی دوم، اندیشه واقع گرایی از سوی 
ادوارد کار ارائه شد در نگرش واقع گرایی، قدرت 
زیر بنایی سیاست و شکل دهنده روابط بین الملل 

محسوب می شود.
علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد کشورمان 
بتدایی گفتگوها در  در وین در همان روزهای ا
یادداشتی در روزنامه فایننشال تایمز، نوشته بود 
یران،  نتخابات ریاست جمهوری اخیر ا که در ا
رای دهندگان تصمیم گرفتند تا اعتماد خود را 
لگویی سرمایه گذاری کنند که از تعامل  بر روی ا

واقع گرایانه تر با غرب حمایت کند.
هیات مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران، اراده 
ای جدی برای دست یابی به توافقی خوب دارد، 
توافقی که قابل اتکاء و پایدار باشد و منافع مردم 
ایران را تضمین کند. در این مسیر اگر طرف های 

راده و آمادگی برای لغو تحریم ها  غربی عزم و ا
پذیرش سازوکارهای مد نظر ایران در لغو تحریم ها 
داشته باشد، در مدت زمان کوتاه تری توافق حاصل 

می شود.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان در نشست خبری خود تصریح کرد که 
حصول توافق نهایی در گرو رفع تحریم های ظالمانه 
و غیر انسانی ایاالت متحده علیه ایران است. او گفت: 
هیچ توافقی در وین انجام نمی شود مگر این که پول 
این ملت در اختیار آن ها قرار گیرد و غیر از این 
نخواهد بود. وی با اشاره به موضوعات باقی مانده در 
مذاکرات وین گفت: منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا 
هستیم و هنوز آن اراده را در آنها ندیدیم؛ اگر تعهد 
طرف مقابل را در عمل ببینیم قطعا می توان گفت 

وارد فاز نهایی سازی توافق شده ایم.
باید یادآوری کرد که برنامه هسته ای ایران صلح 
آمیز است و آنچه که مشکل اساسی در روند اجرای 
توافق 2015 )برجام( ایجاد کرد بی عملی طرف های 
اروپایی در اجرای تعهداتشان و خروج آمریکا از این 
توافق بود. اشتباهی که باید از سوی آمریکا و سه 
کشور اروپایی جبران شود. اما با وجود ابتکارات و 
یران، کاخ سفید هنوز  تعامل جمهوری اسالمی ا
لزامات شکل گیری یک  گام های ملموسی را که ا
توافق پایدار و قابل اتکاء را محقق می سازد برنداشته 

است.

ابتکارات مذاکراتی ایران در راستای دستیابی سریعتر به توافق
سنا

: ای
س

عک

دبیر عالی جامعه روحانیت گفت: همکاری با شورای وحدت مانع 
از تالش جامعه روحانیت در راستای ایجاد وحدت بین نیروهای 

انقالبی و ارزشی نخواهد بود.
به گزارش حوزه احزاب ایرنا، نخستین شورای عمومی وحدت 
با حضور ارکان شورا و نمایندگان شوراهای استانی روز جمعه 

20اسفندماه 1400 در مجتمع آدینه تهران برگزار شد.  
مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت در این نشست 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین 

اظهار داشت: طبق گفته رهبر انقالب اگر چنانچه یک جمع دانای 
عاقِل عالقه منِد مؤمِن اهل فکرِ مّتکی به مبانی دینی را بگمارید 
به اینکه آینده را تصویر کنند، آینده ی روشن و خوبی را تصویر 
خواهند کرد؛ مشکالتش را فکر خواهند کرد، پیش بینی خواهند 
کرد، و به مسئولین و کارگزاران کشور پیش آگهی خواهند داد، 
از این رو همه ما باید با رفتار و نگاه عاقالنه و متفکرانه و با توجه به 
مبانی دینی و اسالمی در راستای جهاد تبیین بکوشیم و برای 

آینده برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.  

حجت االسالم پورمحمدی افزود: خدا را شاکریم که جمعی از 
نیروهای انقالبی و ارزشی در جایگاه ریاست جمهوری، دولت، 
مجلس و شوراها و شهرداری ها قرار گرفتند و همه ما وظیفه 
داریم تا با حمایت ها و مشاوره ها به نیروهای انقالبی کمک کنیم 
تا ان شاءاهلل نتیجه کار به بهترین صورت رقم بخورد و در نتیجه 
مردم خوشحال شــوند و تصویر زیبا و دلنشینی از مجموعه 

نیروهای انقالبی و ارزشی ارائه شود.  
دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز در ادامه ضمن تحلیل شرایط 

عمومی کشور گفت: اگرچه مشکالتی در حوزه های مختلف در 
کشور وجود دارد ولی نباید از ظرفیت های بسیار زیاد کشور غافل 
بود. یکی از مهمترین ظرفیت های کشور وجود رهبری معظم 
انقالب است که در دوران های مختلف حضور و راهنمایی های 

ایشان بسیار موثر و راهگشا بوده است.  
وی در ادامه وجود نیروهای خالق، خدوم و دلســوز و جوانان 
متخصص و با انگیزه را از دیگر ظرفیت های کشور عنوان کرد 
که باید از آن ها استفاده شود و گفت: کشور امروز با 4 مشکل 

در  ساختار، نظامات )اداری، مالی، آموزشی و تربیتی(، فرهنگ 
عمومی و شفافبت فعل و انفعاالت سیاسی روبرو است به گونه ای 
که اگر بهترین مدیران با بهترین  نیروها و بودجه را هم در نظر 
بگیریم باز هم تا این مشکالت برطرف نشود؛ تغییرات اساسی و 

تحقق اهداف و آرمان های انقالب میسر نخواهد شد.  
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارزه  در ادامه با قرائت این بخش از 
سخنان مقام معظم رهبری  در دیدار اعضای خبرگان رهبری 
که فرمودند: مسائلی که به طور مستقیم به توده های مردم باز 
می گردد مانند »اتحاد ملی، اعتماد ملی، امید عمومی،  اعتماد به 
نفس ملی، حفظ ایمان ملی، مسئله معیشت عمومی و روان بودن 
و آسان بودن مسائل اجتماعی مرتبط با مردم« در افزایش قدرت 
ملی بسیار مهم است.  گفت:  وحدت ملی برای هرکشوری حیاتی 
و موجب استحکام نظام سیاسی کشور است و جمهوری اسالمی 
نیز مهمترین پشتوانه خود را وحدت ملی و حضور یکپارچه مردم 

در صحنه می داند. 

پورمحمدی رویکردهای »جامعه روحانیت مبارز« درباره 
شورای وحدت را اعالم کرد



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 1۰، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹131۴۸۸۶۸۴     ۴3213۶۸۴-۸5- ۰3۴
تلفنخانه کرمان: ۰3۴-32۴۸۷۴۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

سوسمار استینر
مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف, صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای 
برآمدگی ؛ پالکهای شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقریبا راست در 
حاشیه عقبی؛ که کمی نیمه ویهم قرار گرفته اند؛ فلسهای پشتی صاف و دانه ای شکل 
؛ یقه اره ای شکل نیست؛ ۳ تا 4 )معموال 4 ؛بندرت 5( فلس پیشین لب باال در تماس با فلسهای زیر چشمی؛ 
معموال دارای یک فلس عقب بینی؛ فلسهای روی مژه ای بطور ثابت از فلسهای باالی چشمی توسط ردیف 
کاملی از ۶ تا 18 فلس دانه ای جدا شده اند؛ 5۳ تا ۶0 ردیف عرضی فلس در ناحیه میانی پشت؛ 25 فلس 

گلویی؛ 1۶ منفذ رانی در هر طرف.
رنگ آمیزی؛رنگ زمینه پشتی زیتونی مایل به قهوه ای ؛ با نوارهای عرضی همراه با نوار ستون مهره ای از لکه 
های کوچک؛ لکه های کوچک در هر طرف بدن موازی با نوار ستون مهره الی؛ نوار طولی پشتی در امتداد 

دم بریده بریده که به ردیفی از نقاط شباهت دارد؛ کناره های دم با ردیفهایی از نقاط تیره.
زیستگاه: نواحی معتدل خزری و مدیترانه ای ؛ در حاشیه دامنه ها با تکه سنگهای بزرگ و صخره های 

پراکنده , دارای پوشش گیاهی جنگلی انبوه و بکر همراه با گیاهان فراوان دیگر.
عادات و رفتار: روز فعال اند؛ در البالی شاخ و برگها؛ زیر سنگها و شکاف صخره ها و حفره درختان مخفی 
می شوند؛ از حشرات و عنکبوتها تغذیه می کنند.پراکندگی جهانی:ایران.اندازه: نوک پوزه تا مخرج ۷1 

میلیمتر دم 12۶ میلیمتر.
مالحظات:گزارش اینگونه تا کنون فقط از محل نمونه تیپیک آن از ایران, حوالی مینودشت واقع در استان 

گلستان می باشد./کویرها و بیابان های ایران

زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

خبر

خبر

خبر

خبر

اینفوگرافیک

موقعیت شغلی: حسابدار فروش
جنسیت: آقا و خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
مدرک تحصیلی: حداقل کاردانی حسابداری

حداقل 2 سال سابقه کار
آشنا به حسابداری فروش

آشنا به نرم افزار همکاران سیستم )راهکاران(
تسهیالت و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی وام

سایر مزایا
حقوق و مزایای مکفی

پرداخت بموقع و بدون تاخیر حقوق
بیمه تامین اجتماعی از روز اول

بیمه درمان تکمیلی
بیمه عمر و حوادث

عیدی
سنوات

محل کار
استان کرمان، شهر کرمان

اطالعات تماس
ایمیل 

jobs.mahyaprotein۹۹@gmail.com

موقعیت شغلی:کارمند اداری و دبیرخانه
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
سابقه کار مرتبط حداقل ۳ سال

فارغ التحصیل رشته کارشناسی و یا کارشناس ارشد مرتبط
مسلط به اتوماسیون اداری، سایت مناقصات، نرم افزار های حضور و غیاب، 

لیست بیمه، تغییرات شرکت ها
اطالعات تماس

تلفن 0۳4۳212۶۷49
واتساپ 091۳۳8۷0419

Info@taradod.ir ایمیل

استخدام گروه اقتصادی تردداستخدام صنایع غذایی مهیا پروتئین

عکس نوشت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
و  کنترل  طرح  اجرای  از  کرمان  منطقه 
نظارت بر عرضه فرآورده های نفتی در این 

منطقه خبر داد.
طرح  این  گفت:  نورالدینی  سیدباقر 
عرضه  عملیات  بر  نظارت  راستای  در 
فرآورده های نفتی، طرح تکریم ارباب رجوع 
احتمالی  نواقص  رفع  و  کامل  آمادگی  و 
جایگاه های عرضه سوخت )بنزین/ نفت گاز/ 
سی ان جی( در ایام تعطیالت نوروز 1401 از 
تاریخ 18 اسفند ماه در منطقه کرمان اجرا 

می شود.
مجاری  از  بازدید  داشت:  اظهار  نورالدینی 
عرضه سوخت که در تمام ایام سال انجام 
جهت  در  سال  پایانی  روزهای  در  می شد 
خدمت رسانی مطلوب تر به هم شهریان، به 

صورت ویژه پیگیری می شود.
این مقام مسئول بیان کرد: منطقه کرمان 
یکی از بزرگترین مناطق ۳۷ گانه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که 
با داشتن سه انبار نفت و 2۷8 جایگاه عرضه 
سوخت وظیفه تامین و توزیع فرآورده های 
نفتی در استان کرمان و مناطق همجوار را 

برعهده دارد.

کتاب نمایشنامه تالیفی »مرگ، پشت و پناهتون باشه« به قلم »امیر عابدین پور« مدرس 
دانشگاه و نمایشنامه نویس کرمانی با حضور جمعی از نویسندگان و هنرمندان در کرمان 
رونمایی شد. کتاب مرگ، پشت و پناهتون باشه که در انتشارات افراز به عنوان ناشر 
تخصصی ادبیات نمایشی کشور به چاپ رسیده در 95 صفحه، نمایش نامه ای را بر اساس 
ایده ای از رمان »مغازه خودکشی« نوشته ژان تولی نویسنده، طراح و کارگردان معروف 
فرانسوی است. مغازه خودکشی یک فانتزی سیاهِ تکان  دهنده است که نویسنده کتاب 
مرگ پشت و پناهتون باشه این نمایشنامه را با ایده گرفتن نه اقتباس از این رمان نگاشته 
است. این نمایشنامه که در زمستان 1400 به چاپ رسیده با نگاهی تخیلی به آینده و 
11 شخصیت داستانی، قرار است بزودی به عنوان یک تئاتر در کرمان به صحنه برود.  

آیین رونمایی از این کتاب در خانه هنر و با حضور اهالی فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد 
که با سخنرانی دکتر یداهلل آقاعباسی، عضو هیات علمی دانشگاه و استاد برجسته حوزه 

نمایش کشور همراه بود.

شخصی که در اینستاگرام اقدام به فروش سه بهله 
جوجه جغد کرده بود با همکاری پلیس فتا شناسایی 

و دستگیر شد.
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  سیدی،  نادر 
استان کرمان گفت: شخصی که در اینستاگرام اقدام 
به فروش سه بهله جوجه جغد )گونه مورد حمایت و 
حفاظت شده( کرده بود، با دستور قضایی و همکاری 

پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
به گفته او، این متخلف در دادگاه به اتهام عرضه و 
فروش پرندگان وحشی غیرمجاز در فضای مجازی 

به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت شصت 
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

سیدی می گوید:براساس بند ج ماده 10 قانون شکار 
و صید؛ حمل، عرضه، فروش جانوران وحشی زنده یا 
کشته و اجزای آن ها بدون کسب پروانه یا مجوز از 
سازمان محیط زیست و همچنین طبق بند های ۳ 
و 4 بند م محتوای مجرمانه مرتبط با جرایم محیط 
زیستی و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه عرضه و 
فروش جانوران و پرندگان وحشی در فضای مجازی 

جرم محسوب می شود و مشمول مجازات است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان می گوید در 
هنگام خرید ماهی قرمز،دقت کنید که ماهی ظاهری 

سالم و معمولی داشته باشد.
آمنه زینلی گفت:با توجه به نزدیک شدن به روز های 
عید ضمن  قرمز شب  ماهیان  فروش  آغاز  و  پایانی 
دوره  و  فروشان  دست  از  ماهی  خرید  از  خودداری 
گردان به دلیل نگهداری این آبزیان در شرایط بهداشتی 
نامناسب، از شهروندان تقاضا می شود تا ماهی قرمز را 

از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.
به گفته او، شبکه دامپزشکی در روز های پایان سال 
عالوه بر طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر 
مراحل تولید، عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی، 
برنامه کنترل و نظارت بر مراکز عرضه ماهی قرمز را 

نیز بر عهده دارد.

او می گوید: اکیپ های نظارتی دامپزشکی در این ایام 
بصورت مستمر در سطح شهر کرمان در حال فعالیت 
می باشند و برتمامی فروشگاه های عرضه ماهی قرمز 

نظارت دارند و با متخلفان برخورد قاطعانه می کنند.
زینلی می گوید:افراد در هنگام خرید دقت کنند که 
ماهی دچار ضایعات پوستی نباشد و از ظاهری سالم 
آبشش  و  پولک  باشد، چشم ها،  برخوردار  معمول  و 
ماهی بدون زخم خوردگی باشد همچنین از خریداری 

ماهی ها با پولک های آسیب دیده خودداری کنند.
به گفته رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان 
از رهاسازی ماهیان قرمز در منابع آبی آزاد همچون 
جویبار ها و رودخانه ها، سد ها و آبگیر ها به طور جدی 
خودداری کنند، زیرا می تواند مشکالت بهداشتی و 

زیست محیطی جدی پدید آورد.

عملیات اجرای طرح جنگل کاری با وسعت 120 هکتار و اعتبار ۳0 میلیارد 
از  جمعی  حضور  با  طبیعی  منابع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  تومان 

مسئوالن در ابتدای محور رفسنجان به سرچشمه آغاز شد.
مجری طرح 120 هکتاری جنگل کاری در رفسنجان در این آئین طول این 
پروژه را 11 و نیم کیلومتر و عرض آن را 119 هکتار عنوان کرد و گفت:قرار 
است در این وسعت 40 هزار و 250 اصله درخت با حمایت مالی مجتمع 

مس سرچشمه غرس شود.
فرخ بهرامی افزود:بیش از 1۷ هزار اصله درخت کاج، بیش از 1۷ هزار اصله 
و  شیراز،سیب  سرو  میوه،  زیتون  نوع  از  درختانی  نیز  و  تلخ  زیتون  درخت 
سرو نقره ای در این زمین کشت می شود که انتخاب درخت کاج در نیمی 
از این وسعت به دلیل مقاوم بودن این نوع درخت به کم آبی، شوری خاک 
و طوفان است ضمن اینکه ریشه این درخت برای اصالح خاک هم موثر و 

مفید خواهد بود.
با  و  می شود  احداث  آالچیق  هزار  این طرح  اجرای  داد:در خالل  ادامه  او 
شد؛  خواهد  انجام  درختان  این  آبیاری  مکعبی  متر  هزار  سه  منبع  احداث 
تأمین این آب از روستای آالچیق، سد سرچشمه و یک حلقه چاه خواهد بود 

که طی چهار سال آینده در این مکان سایه مطلق خواهیم داشت.
بهرامی خاطرنشان کرد:اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد تومان برای اجرای این 

طرح از سوی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان تأمین می شود.
در ادامه حجت االسالم اصغر عسکری امام جمعه رفسنجان نیز تربیت فرزند 
الصالحات عنوان و  باقی  از  خوب، کتاب سودمند علمی و کاشت درخت را 
بیان کرد:به درختکاری در آموزه های دینی توجه زیادی شده و توصیه می 
شود در نگهداری از طرح های درختکاری که با میلیاردها تومان هزینه اجرا 

می شود تالش شود.
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آغاز اجرای طرح کنترل 
و نظارت بر عرضه 

فرآورده های نفتی در 
منطقه کرمان

کتاب »مرگ، پشت و پناهتون باشه« در کرمان 
رونمایی شد

شش ماه حبس تعزیری جزای فروشنده سه بهله جغد

 ماهی قرمزهای سالم عید را چگونه تشخیص دهیم؟ 

طرح ۱2٠ هکتار جنگل کاری در رفسنجان به مرحله 
اجرا درآمد

خبر

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور 
به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت.

به گزارش ایسنا، عرب زاده به تشریح عملکرد معاونت 
نمندسازی و موسسات  مشارکت های مردمی، توا
غیردولتی و امور مجلس پرداخت و گفت: در حوزه 
مشارکت های مردمی، کار جذب و جلب مشارکت ها 
چه در حوزه خیرین و چه کمک مردم عادی و چه 
مسئولیت های اجتماعی که شرکت ها و وزارتخانه ها 
انجام می دهند، بر عهده این مجموعه است که فعالیت 
بسیار گسترده ای چه به صورت عادی و روزمره و چه 

به صورت خالقانه و مناسبتی دارد. 
وی با بیان اینکه »استفاده از ظرفیت خیرخواهانه 

مردم« کار این حوزه است، گفت: این موضوع می تواند 
جلب و جذب منابع خیر را به سمت مددجویان ما در 
حوزه های مددجویی مثل معلوالن، زنان سرپرست 
خانوار، کودکان و معتادان بهبودیافته هدایت کند. 
در سال های گذشته اتفاقات خوبی در این حوزه رخ 
داده است که در نظر داریم در سال جدید و پیش رو 
با یک حرکت انقالبی و نوآورانه ای، جهش در این 
موضوع داشته باشیم و مهم ترین برنامه ما در این حوزه 
هوشمندسازی و شفاف سازی است که صاحبین خیر 
از امر خیری که خودشان مسبب آن بودند با سرعت 
باالیی باخبر شوند و مسیر کار خیر خود را بتوانند در 

کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل تعقیب کنند.

و  به مددجویان  بهره  اشتغال کم  وام  پرداخت 
کارفرمایان

بهزیستی  سازمان  مردمی  مشارکت های  معاون 
ینکه در حال حاضر به چند شیوه  کشور با بیان ا
د:  ینطور توضیح دا فتد، ا تفاق می ا نمندسازی ا توا
بخشی از آن حمایت های مالی است؛ از این حیث که 
مددجویان ما اگر مشغول کار شوند سهمی از بیمه 
کارفرمایی یا سهمی از بیمه خویش فرمایی آنها را 
سازمان متقبل می شود. در مورد سهم بیمه کارفرما 
کل بیمه را ما پرداخت می کنیم یعنی اگر فردی از 
تولیدکنندگان بخواهد مددجوی ما را به کار گیرد 

سهم بیمه آن را سازمان پرداخت می کند.

معاون بهزیستی خبر داد

پرداخت »وام« کم بهره به مددجویی که بتواند خود را صاحب شغل کند

عنوان: خانواده تیبو
نویسنده: روژه مارتن دوگار

ترجمه: ابوالحسن نجفی
انتشارات: نیلوفر

خانواده تیبو که نگارش و انتشار آن از سال 1920 تا سال 1940 
طول کشید اثر برجسته روژه مارتن دوگار، نویسنده فرانسوی است. 
او توانست در سال 19۳۷ برنده جایزه نوبل ادبیات شود و موسسه 
نوبل به خاطر قدرت و صداقت هنری و همچنین کشمکش های 
انسانی که در رمان خانواده تیبو به خوبی نشان داده، این جایزه 
را به مارتن دوگار اهدا کرده است. خانواده تیبو بی نظیر است و به 
احتمال بسیار زیاد پس از مطالعه، آن را در لیست سه کتاب برتری 
که خوانده اید قرار خواهید داد. رمانی که زندگی را به شکل کلی 
پیش روی شما به نمایش می گذارد و تقریبا هر احساسی را که 
الزم باشد در شما زنده می کند. رمانی که به جرات می توان گفت 

هرگز فراموش نخواهید کرد.

فراخوان رقابت بین المللی نقاشی 
دیجیتال Pixarra 2٠22 منتشر 

شد.

مهلت: 1 فروردین 1401
رقابت بین المللی نقاشی دیجیتال Pixarra فراخوان خود 
با موضوع »شکوفه« اعالم نموده است. در صورت نیاز و  را 
تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 
فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، 
ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده 

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

بدون  آماتور  و  ای  حرفه  هنرمندان  تمامی  برای  شرکت   
محدودیت سنی از سراسر جهان آزاد است.

لینک ها و دانلود ها:
Pixarra وبسایت رقابت بین المللی نقاشی دیجیتال

کتاب

فراخوان 

نوروز خوانی؛ سنت کهن مردم مازندران

ساری- نوروز خوانی، آوازی سنتی است که از دیر باز در 
میانه اسفند در بسیاری از شهرها برگزار می شده است.در 
این سنت افرادی که به نوروز خوان معروف بودند،پیش از 
فرا رسیدن فصل بهار به صورت دوره گردی وارد شهرها 
و روستاها شده و اشعاری را در مدح بهار یا با ذکر مفهوم 

های مذهبی بداهه سرایی می کردند.

عکس ایرنا


