مـارا
دنبال
کنید

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

عکس:وزارت بهداشت

 ۵۱درصد ایرانیان
دچار کم تحرکی هستند

ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

4

ســال چهــارم

کاغذ وطن  -آسفالت کرمان بعد از اجرای پروژه فاضالب یک تکه نیست .یک جا باالتر است
و جای دیگر پایینتر .این موضوع در بارندگی اخیر نیز نمود بیشتری داشت .چالههای پر از
آبی که وسط معابر ایجاد شد و تا وقتی که با حرکت ماشین ها این آب جابه جا نشد و یا خشک
نشود به قوت باقیماند .این موضوع صبح روز گذشتهدر جلسه شورای شهر هم مطرح شد و

اتصال منطقه ویژه
اقتصادی رفسنجان
به بندر چابهار
مدیرعامل منطقه
ویژه اقتصادی
رفسنجان بر تشکیل کارگروه تسهیلگری
درراستایرفعموانعتولیدوسرمایهگذاری
در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تأکید
کرد.روح اهلل بهرامشاهی در دیدار با فرماندار
رفسنجانبااشارهبهگزارشیازفعالیتهای
منطقه اظهارکرد:از بدو تاسیس منطقه
تاکنون ۶۸واگذاری انجام شده که در
حال حاضر  ۲۱شرکت فعال ۴ ،شرکت
نیمهفعال و  ۲۶واحد واگذارشده اقدامی
صورت ندادند و ۱۲واحد در حال ساخت
و ۵واحد نیز غیرفعال هستند و در مجموع
۱۱۳۳نفراشتغالزاییشدهاست.

عکس :مهر

09133952075

نوبت دوم

نوع
مناقصه

برآورد ریالی

مبنای براورد

میزان تضمین
شركت در فرآیند
ارجاع كار (ریال)

بر اساس
فهرست بها
راهداری سال
1400

1.702.692.578

ردیف

موضوع مناقصه

1

خط كشی سرد/گرم /دو
جزئی راهها

34/053/851/562

2

تكمیل و آسفالت محور گچ
علیا -خاركوئیه و تكمیل
راه روستایی زاركوئیه –
گساوئیه و اسفالت راه
روستایی كهن قاضی (راور)

56/287/701/749

3

تكمیل محور تهرود –محمد
اباد –سبزوییه –پاهبنه بم

36.418.396.335

4

تكمیل راه سرزه-سربنان و
زیرسازی محور ده عباس
بادیز زرند

باسمهتعالی
جمهوریاسالمیاریان
وزارتراهوشهرسازی

سازمانراهاد ری وحملونقلجادهای
ادارهکلراهاد ری وحملونقلجادهایاستانکرمان
شماره مناقصه

175-4-10-00

شماره ثبتی ستاد
ایران

2000001551000175

1.830.000.000

173-1-10-00

2000001551000173

50.581.643.021

2.529.083.000

172-1-10-00

2000001551000172

5

تكمیل محور سرزه –ریگان

192.399.560.952

7.760.000.000

171-1-10-00

2000001551000171

6

رفع نقاط حادثه خیز با
اجرای روشنایی نقطه ای
سطح استان

12/724/761/145

مناقصه عمومی

2.814.385.087

174-1-10-00

۲۰۰۰۰۰۱۵۵۱۰۰۰174

بر اساس
فهرست بها راه
و باند
سال 1400

صریح ریاست جمهور و مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار،
عالوه بر اعالم فهرست کاال و خدمات هرگونه افزایش قیمت منوط به کارشناسی و
اخذ نظرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منطبق بر ضوابط
قیمتگذاریمصوبشد.بهگزارشروزدوشنبهایرناازوزارتصنعت،معدنوتجارت،
با توجه به تاکید رییس جمهور و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از
حقوق مردم و کنترل قیمتها ،کاال ها و خدمات زیر بر اساس نظر کارشناسی سازمان
حمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانوتصویبستادتنظیمبازارانجاممیشود.

سیدمهدی طبیبزاده ،رئیس اتاق کرمان با
اشاره به لزوم راهاندازی مرکز مدرن دیابت
در کرمان ،گفت«:بر اساس آمار ارائه شده در مورد وضعیت دیابت
در کرمان و اينكه عدهی زیادی از بیماری دیابت خود اطالع ندارند
و عدهای دیگر به آن اهمیت نمیدهنــد ،ضرورت راهاندازی مرکز
دیابت مدرن در استان احساس میشود».

 ۷۰۴خانوار زیرپوشش
بهزیستی در سیل جنوب
کرمان آسیب دیدند
مسئوالنبهزیستیکرماناعالمکردندکهدر
صفحه 8را
بخوانيد
مجموع ۷۰۴خانوارزیرپوششبهزیستیدرسیل
جنوبایناستانطیروزهایاخیردچارآسیبشدهاندکه ۵۶۰خانواراز
اینافراددرشهرستانقلعهگنجوبقیهدرشهرستانرودبارجنوببودهاند.

فراخوان مناقصه عمومی

نوبت اول

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار در کارگاه
کابینت و دکور سازی با آموزش نیازمندیم .

صفحه  3را
بخوانيد

صفحه 2را
بخوانيد

کاهشجوجهریزی
در مرغهای
م گذار
تخ 
3

استخـدام

وزارت نیـرو

شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور
(مادرتخصصی)

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

شرکت آب و فاضالب استان کرمان درنظردارد مناقصه عمومی شماره۱۰۱ :ب 1400 - ۱۰/م با موضوع  :تکمیل پروژه آبرسانی به سبلوئيه زرند همراه
با ارزیابی کیفی با معیارعمومی ازمحل منابع عمرانی برآورد 31/172/043/478 :ریال ومبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 1/558/603/000 :ریال به شماره :
 2000005963000136سامانه ستاد ایران ،با حداقل تعداد شرکت کنندگان  ۱نفرازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید .لذا ازکلیه شرکت
هایی که دارای گواهی صالحیت معتبردررشته آب صادره ازساجات و گواهی صالحیت ایمنی معتبرازاداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی  ،دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برنامه زمانی مناقصه:
 مهلت خرید اسناد مناقصه :ازروزسه شنبه مورخ  1400/10/21لغایت یک شنبه مورخ .1400/11/03 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد درسامانه ستاد  :ساعت  ۱۹روزسه شنبه مورخ .1400/11/19 : تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت  ۱۴روزسه شنبه مورخ .1400/11/19 زمان برگزاری مناقصه :ساعت  ۱۰:۰۰روزچهارشنبه تاریخ .1400/11/20الزم به ذکراست درزمان بازگشایی پاکات مناقصه ،یک نفرنماینده ازهرکدام ازشرکت کنندگان می تواند درجلسه حضورداشته باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :کرمان  -بلوار ۲۲بهمن  -شرکت آب و فاضالب استان کرمان  -نبش بلوارساوه  -دفترقراردادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکزتماس021-1456 :
دفترثبت نام 88969738 :و 085193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
نوب

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

تا
ول

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) به

آدرس  www.setadiran.irانجام 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.

بر اساس
فهرست بهای
راهداری و
تاسیسات برقی
سال 1400

636/238/058

170-1-10-00

محل دريافت اسناد  :سايت ستاد ايران به نشاني www.setadiran.ir
مهلت دريافت اسناد :ازساعت 08:00مورخ  1400/10/22تا ساعت  08:00مورخ 1400/10/29
مهلت تحويل پيشنهادات  :تا ساعت 08:00مورخ 1400/11/11
محل تسليم پيشنهادات  :ثبت درسامانه ستاد ايران و ارسال پاكت ضمانت نامه شركت درفرايند ارجاع كاربه دبيرخانه حراست اداره كل راهداري و حمل و
نقل جاده اي استان كرمان واقع دركرمان بلوارجمهوري اسالمي بعد ازپل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مكان بازگشايي پيشنهادات  :ساعت  09:00مورخ  1400/11/12واقع دراداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان سايراطالعات و جزئيات
مربوطه دراسناد و شرايط مناقصه مندرج است .آگهي فوق درسايت ستاد ايران به نشاني  www.setadiran.irقابل رویت میباشد
شناسه آگهی1257268 :

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
شماره

2000001551000170

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

3

عکس :ایرنا

2

منصور ایرانمنش رئیس کمیسیون عمران ،شهرسازی و میراثفرهنگی شورای شهر کرمان
به صراحت اعالم کرد که دیگر مجوز جدیدی برای اجرای پروژه فاضالب صادر نخواهد شد .او
حاال به «کاغذ وطن» می گوید که تقریبا تمام آسفالت صورت گرفته بعد از حفاریهای اجرای
فاضالب کیفیت ندارد.

با کمک خیران و فعاالن اقتصادی؛
افزایش قیمتها باید مطابق
مرکز مدرن دیابت در کرمان مصوبه تنظیم بازار باشد
راهاندازی میشود
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :با توجه به نظر

صفحه 2را
بخوانيد

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

سهشــنبه  21دی 1400

اختالف برسرکیفیتآسفالت

روستای گنجآباد
شکاف برداشت

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــماره پیاپــی 1150

 8صفحــه

قیمــت  500تومــان

خط و نشان شورای شهر کرمان برای مجری پروژه فاضالب

فرونشست زمین در گنج آباد سکونت را غیرممکن کرده است

آب را
َهدر
ندهیم

@kaghazevatan

/131ج1400/3

عنوان
اجرای پریمکت ،آسفالت ،بیس و
ساب بیس محور چاه لک – سه
راهی برجک (تجدید)

تضمين (لاير)

2،411،000،000

نوع
ضمانت نامه بانکی( مطابق با فرمت
ارایه شده در اسناد) _ اصل فیش
واریز وجه نقد

براورد (ریال)

48،208،035،228

فهرست بها
فهرست بهای راه ،راه آهن

و باند فرودگاه سال  1400و
فهرست بهای تجمیعی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی :ساعت  14روز  1400/10/23تا تاریخ .1400/10/29oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  14روز دوشنبه تاریخ .1400/11/11
oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روز سه شنبه تاریخ .1400/11/12

oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس :جیرفت -حدفاصل سیلو

و پلیس راه ،بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره  2تلفن 034-43310516 :و سایت  www.jkerman.mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
کشور ()http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و دفتر ثبت نام  88969737و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

2

سال چهارم | شماره پیاپی 1150
سه شنبه

 21دی 1400

برگزاری دومین جشنواره
رفیق خوشبخت ما

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بر
خبر
تشکیل کارگروه تسهیلگری در راستای رفع موانع
تولید و سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی
رفسنجانتأکیدکرد.
روحاهللبهرامشاهیدردیداربافرمانداررفسنجانبااشارهبهگزارشی
از فعالیتهای منطقه اظهارکرد:از بدو تاسیس منطقه تاکنون
۶۸واگذاریانجامشدهکهدرحالحاضر ۲۱شرکتفعال ۴،شرکت
نیمهفعال و ۲۶واحد واگذارشده اقدامی صورت ندادند و۱۲واحد در
حال ساخت و ۵واحد نیز غیرفعال هستند و در مجموع۱۱۳۳نفر
اشتغالزایی شده است.او با اشاره به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی
رفسنجانکهبایدبهتصویبشورایعالیمناطقکشوربرسد،ازایجاد
طرح تحول در منطقه بر پایه سه محور ازجمله شرکت ملی صنایع
مس ایران بهعنوان محور اصلی ،بنگاههای حاکمیتی و سرمایههای
مردمیخبردادوافزود:درخصوصسرمایهدرگردشمردمطی۴ماه
اخیراستقبالزیادیصورتگرفتهکهب هواسطهوجودمزیتگمرک
در منطقه و تسهیل در واردات و صادرات بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ادامه داد:در حال حاضر
بهدلیل کمبود آب ،مجوز برای صنایع کمآب بر صادر میشود.
بهرامشاهی به راهاندازی مرکز جوار منطقهای با همکاری فنی
وحرفهای و راهاندازی پژوهشکده نوع ۳با همکاری دانشگاه ولی
عصر(ع)پرداخت و از مکاتبه با بانک گردشگری برای فعالشدن
بخشگردشگریباتوجهبهظرفیتهایشهرستانیادکرد.
بهگفتهبهرامشاهی،محورگردشگریمنطقهتادرهراگهتعریفشده
و با توجه به اینکه دره راگه جاذبه طبیعی منحصر بهفردی به شمار
میرود،این محور زیرساخت خوبی در حوزه گردشگری شهرستان
خواهد بود.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان همچنین
از همکاری یک شرکت مشاورهای دانشبنیان برای شناسایی
فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان رفسنجان با منطقه ویژه
اقتصادی خبر داد.بهرامشاهی از انجام طرح مطالعاتی خط ریلی به
منطقهویژهاقتصادیرفسنجانخبردادوگفت:درصورتایجاداین
خط و اتصال به خط کرمان ،مستقیم به بندر چابهار متصل خواهد
شد و یک مزیت خوب برای صنایع است.
او در ادامه در رابطه با تأسیس صندوق پسته و راهاندازی پیست
موتورسواریباهمکاریباشگاه فرهنگیورزشی مسرفسنجاندر
منطقه ویژه اقتصادی مواردی را مطرح کرد.

در آستانه موج جدید بارشها؛

خبر

روستای گنج آباد شکاف برداشت
فرونشست زمین در گنج آباد سکونت را غیرممکن کرده است

با کمک خیران و فعاالن اقتصادی؛

مرکز مدرن دیابت در کرمان
راهاندازی میشود

میزان ترک خوردگی زمین در گنج
آباد به حدی است که اکثرا ً خانههای
این روستا دچار شکست شده و
مردم جرأت حضور در خانهها را
ندارد و با توجه به زلزله خیز بودن
منطقه و احتمال تداوم نشست زمین
امکان فرو ریختن این خانهها بسیار
باالست.
استاندار کرمان نیز در بازدید از
این روستا خواستار شروع فوری
مطالعات زمین شناسی در این روستا
شد و احتمال جابجایی روستا را نیز
رد نکرد.
اساممحمودی|مهر
گزارش

سیل زدههای جنوب کرمان هنوز از شوک سیالب
هفته قبل خارج نشدهاند ودر این شرایط ،از ابتدای
هفته آینده سامانه جدید بارشی وارد جنوب کرمان
خواهد شد.
سیل اخیردر جنوب کرمان سه شهرستان منوجان،
قلعه گنج و رودبار جنوب را تحت تأثیر قرار دارد و
نه تنها  ۱۷۱روستای این شهرستانها را بلکه سه
شهر مذکور را نیز از مخاطرات سیل بی نصیب
نگذاشته است.
هنوز برآورددقیقی از خساراتها اعالم نشده است اما
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از بیش از
دو هزار میلیارد تومان خسارت در برآوردهای اولیه
در جنوب کرمان خبرداده است.
لزوم ترمیم فوری سیل بندها
در جنوب کرمان
نکته قابل توجه اینکهدر این سیالب خسارتهای
قابل توجهی به سیل بندها و سدهای خاکی وارد
شده است ،انباشت شدن رودخانهها از رسوبات ناشی
از سیل و سنگ ،شکسته شدندیوارهای حفاظتی و
برخی از پلهادر حالی رویداده است که اختصاص
اعتبار ویژه و فوری برای ترمیم این سازهها بسیار
مهم است.
طبق اعالم هواشناسی موج بعدی بارندگیهادر
استان کرمان از هفته آینده شروع میشود و اکثر
شهرستانهای استان رادر بر میگیرددر این شرایط و
با توجه به شکسته شدن سیل بندها و سیراب شدن
زمیندر صورت بروز بارندگی سیل مجدد جنوب
کرمان و مناطق شرق و غرب استان را فرا میگیرد.

سیدمهدی طبیبزاده ،رئیس اتاق کرمان با اشاره به لزوم راهاندازی
مرکز مدرن دیابت در کرمان ،گفت«:بر اساس آمار ارائه شده در مورد
وضعیت دیابت در کرمان و اينكه عدهی زیادی از بیماری دیابت خود
اطالع ندارند و عدهای دیگر به آن اهمیت نمیدهند ،ضرورت راهاندازی
مرکز دیابت مدرن در استان احساس میشود».او در نشست بررسی
راهاندازی مرکز مدرن دیابت کرمان بیــان کرد«:اتاق کرمان با درک
درست از مسئولیتهای اجتماعی خود در حوزههای مختلف از جمله
احداث 120مدرسه ،راهاندازی مرکز نابینایان ،کمک به بخش بهداشت
و درمان استان در دوران شيوع کرونا و ...فعالیت داشته که امیدواریم
مرکز دیابت نیز با محوریت اتاق با همراهی ویژهی خیرین سالمت و
کمک دانشگاه علومپزشکی،شهرداری،استانداری و سایر دستگاههای
مربوطه به بهترین شکل راهاندازی شود».طبیبزاده با اشاره به اینکه
تعداد زیادی ســازمان مردمنهاد در حوزهی ســامت استان فعال
هستند ،ادامه داد«:پیشنهاد میشود اتحادیهای برای ساماندهی این
سازمانهای مردمنهاد تشکیل ،سیاستهای خیرانه مشخص و با قرار
دادن اولویتهای استان ،منابع به این سمت سوق داده شود».رئیس
کمیسیون مســئولیتهای اجتماعی اتاق کرمان نیز در این نشست
گفت 62«:درصد بیماران مبتال به دیابت یا از بیماری خود اطالع ندارند
یا به آن اهمیت نمیدهند که همین موضــوع مهم تصمیم ما برای
راهاندازی مرکز دیابت شد».حسین نجفآبادیپوراظهارکرد«:راهاندازی
این مرکز نیازمند دســتگاهها و حضور پزشــکان متخصص به ویژه
چشمپزشک و متخصص کلیه و ارتوپد اســت که باید اقدام جدی و
اساســی در این زمینه انجام شــود».او با بیان اینکه مجمع خیرین
سالمت ســیرجان در راهاندازی مرکز دیابت پیشــگام شده است،
گفت«:امیدواریم دولت حمایتهای الزم در زمینههای مختلف از این
طرح را داشته باشد»
وجود 100هزار بیمار دیابتی در شهر کرمان
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیابتی استان نیز در این نشست
با بیان اینکه در سال  2021آمار فوتشدگان در اثر دیابت در کل دنیا
بسیار بیشتر از کرونا بوده است،گفت«:از  800هزار نفر جمعیت شهر
کرمان حدود 100هزار نفر مبتال به دیابت هستند و برای حدود 20
هزار نفر پرونده در مراکز ايجاد شده است».رئیس دانشگاه علومپزشکی
کرمان ضمن قدردانی از خیرین حوزهی سالمت استان گفت«:مرکز
دیابت در مرکز استان بســیار کامل و جامع و برای ارائ ه هم ه خدمات
مورد نیاز بیماران دیابتی راهاندازی میشود که نمون ه طرح مدنظر در
استانهای مجاور وجود ندارد».
حمیدرضا رشیدینژاد اظهارکرد«:تهی ه زمین مورد نیاز،تامین نیروی
انسانی،پیگیری ارائ ه تسهیالت و دریافت مجوزها برای راهاندازی مرکز
دیابت توسط دانشگاه علومپزشکی انجام میشود تا خیرین بتوانند با
خیال آسودهتری به احداث این مرکز بپردازند».
او افزود«:ایــن مرکز باید بتوانــد هم ه خدمات از جمله آموزشــی،
پیشگیری،تشخیصی،درمانی،غربالگری،مشاورهوهمهیحمایتهای
الزم را ارائه دهد».

عکس :مهر

اتصال منطقه ویژه اقتصادی
رفسنجان به بندر چابهار

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

این در حالیست که هنوز بسیاری از خانهها
در جنوب کرمان متأثر از سیل گذشته مملو از
گل و الی است و آب در مزارع و باغهای مردم
و عرصههای زندگی روستاییان وجود دارد و ۱۰
درصد از مناطق سیل زده نیز با مشکالت جدی
مواجه هستند.
نکته نگران کننده فرو نشست و شکاف برداشتن
زمین در برخی از مناطق سیل زده به خصوص
در روستای گنج آباد منوجان است به طوری که
شکافی بزرگ پس از سیالب ایجاد و از میانه روستا
و خانههای مردم میگذرد که موجب تخریب برخی
از منازل مسکونی شده و سکونت را نیزدر این خانهها
غیر ممکن کرده است.
اکثر خانهها دچار شکست شدهاند
میزان ترک خوردگی زمین در گنج آباد به حدی
است که اکثراً خانههای این روستادچار شکست
شده و مردم جرأت حضور در خانهها را ندارد و با
توجه به زلزله خیز بودن منطقه و احتمال تداوم
نشست زمین امکان فرو ریختن این خانهها بسیار
باالست.
لزوم مطالعات در خصوص فرونشست
در جنوب کرمان
استاندار کرمان نیزدر بازدید از این روستا خواستار
شروع فوری مطالعات زمین شناسیدر این روستا
شد و احتمال جابجایی روستا را نیز رد نکرد.
محمد عباسی ،کارشناس زمین شناسی عنوان کرد:
مناطقسیلزدهجنوبکرمانطیپنجسالگذشته
با افت جدی بارندگی و برداشت بی رویه منابع آب
زیر زمینی مواجه بودهاند و همین امر الیههای زمین
را خالی از آب کرده است و بعد از بارندگی موجب
سست شدن خاک و فرونشست زمین شده است.

او شکافهای ایجاد شدهدر سطح این روستا را نیز
به همیندلیلدانست و افزود :امکان توسعه این
شکافها وجوددارد زیرا حفرههای خالیدر زمین
ایجاد شده که پس از بارندگی این حفرهها فرو
ریختهاند و مانند یک رانش منطقهای عمل کرده و
سازههای موجود را تخریب خواهد کرد.
اوگفت:سالگذشتهدراینمنطقهتقریباًهیچبارانی
نباریده است اما هزاران موتور پمپدر حال برداشت
شبانه روزی آب از چاههای آب بودهاند و همین
مساله زمینه فرونشست زمین را فراهم کرده است
که البته بسیاری از مناطق جنوبی استان کرمان
مستعد فرونشست زمین و بروز شکافدر زمانها
هستند که طبق گزارشهای رسیده این مشکل
بعد از سیالبدر جنوب کرمان افزایش یافته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان نیز با
تایید فرونشست زمین در گنج آباد منوجان افزود:
متاسفانه بر اثر فرونشست زمیندر روستای گنج
آباد به بسیاری از خانهها خسارت وارد شده است.
علی سعیدی افزود :طبق پیگیریهای انجام شده
کار مطالعات زمین شناسیدر این منطقه باید انجام
و میزان مخاطرات این روستا بررسی شود.
او از اسکان موقت خانوارهایی که خانه هایشان صدمه
جدیدادهاند خبرداد و گفت :اقدامات اولیهدر این
روستا انجام شده است و تیمهای بنیاد مسکن نیز از
روستا بازدید کردهاند.
روستا قابل سکونت نیست / شکافدومتری زمین
زهرا حسینی از ساکنان این روستا میگوید :بعد از
جاری شدن سیلدر روستا که موجب جاری شدن
آبدر باغها ،خانهها و نخلستانها شد شکافهای
بزرگی در مناطق مختلف روستا و مزارع اطراف
ایجاد شده است.

او افزود :بسیاری از خانههادچار ریزش شده است و
عرض شکافدر برخی از جاهادو متر و عمق چندین
متر است و موجب ریزش خانهها شده است و امکان
زندگیدر این روستاها وجود ندارد ودر صورت بروز
مجدد سیل این خانهها فرو خواهند ریخت.
او از مسئوالن خواستدر اسرع وقت برای مردم
روستا چاره اندیشی کنند ،سیل بندی که در
باالدست روستا بود بر اثر سیل کام ً
ال تخریب شده
و در صورت بارندگی سیالب مجدداً وارد روستا
میشود.
ایندر حالی است که استاندار کرمان نیزدر ارتباط
ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور که انجام شد بر لزوم
اختصاص اعتبار برای بررسی گسترده فرونشست
زمیندر کرمان تاکید کرد.
علی زینی وند با اشاره به فرونشست زمین و ایجاد
شکاف در برخی از روستاها گفته است که باید
اقدامات فوریدر راستای بهسازی اضطراری سیل
بندهادر جنوب کرمان انجامداددر غیر این صورت
سیالب احتمالی آینده خسارتهای بیشتری به
جنوب کرمان وارد میکند.
این در حالی است که یکی از مهمترین دالیل
بروز سیالبدر جنوب کرمان نیز تجاوز به عرضه
رودخانهها بوده است که این امر را میتواند در
سیل شهر رودبار مشاهده کرد .ساخت و سازهای
غیرمجاز در بستر رودخانه و احداث پل با دهانه
کوچک عم ً
ال موجب پس ز دن آب به سطح
شهر شد و همین امر در روستاها نیز مشاهده
شده است به طوری که ایجاد مزارع و بستن
راه رودخانههایی که سالها خشک شده بودند
موجب تغییر مسیر آب رو دخانهها به سمت
روستاها شد.

اکران محلهای فیلمهای
جشنواره عمار در رفسنجان
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری رفسنجان با اشاره به آغاز اکرانهای
مردمیفیلمهایاینجشنوارهگفت:امسالبحثاکراندرمساجد،هیئت
ها،مدارس،حوزههایعلمیهودانشگاههاباجدیتبیشتردنبالمیشود.
حسینرمضانیاظهارکرد:نمایشفیلمهایدوازدهمینجشنوارهمردمی
عمار با نمایش فیلم «آن زمستان» که روایتی از زندگی آیتالله مصباح
یزدی عمار انقالب بود ،در مسجد امام خمینی(ره) رفسنجان آغاز شد.
او افزود :با توجه به راه اندازی شورای محله ،قصدداریم فیلم ها را با ظرفیت
هیات امنا ودست اندرکاران،در مساجد شهر اکران کنیم و ودر روستاهای
شهرستان نیز آمادگیداریم که فیلمها رادر اختیار بگذاریم؛در عین حال
درخواستهای مدارس،دانشگاهها و حوزه ها را برای اکران فیلم ها با کمک
آموزشوپرورشودانشگاههاپاسخگوهستیم.
رمضانیدر خصوص نحوهدر اختیار گرفتن فیلم های جشــنواره عمار
توضیح داد :از ارگانها ،نهادها و عموم مردم که تمایل به نمایش فیلمهای
جشنواره عمار در سازمان یا در نهادهای های مردمی و خانوادگی خود
دارنددعوت می کنم برایدر اختیار گذاشتن فیلمها از یکی از راههای
ثبت نامدر سایت  ekran.ammarfilm.irودانلود فیلم از بخش فیلمها،
ارســال کلمه «ثبت نام»در ســامانه  ،۳۰۰۰۴۵۵۰تماس با شــماره
 ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۰۰یا مراجعه به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
رفسنجاناقدامکنند.
رمضانی خاطرنشان کرد:امیدواریمدر سالهای آینده متولیان فرهنگی و
فیلمسازانشهرستانبتوانندبابرنامهریزیوساختآثاریفاخروارزشمند
با استفاده از ظرفیت عظیم مردمی این جشــنواره هم فرهنگ غنی و
ارزشمندشهرستانرابهکشورمعرفیکنند.

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:

زنان قدرت نرم نظام جمهوری اسالمی در بحث تمدن سازی هستند
سرپرسـت معاونـت سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی
اسـتانداری کرمان تاکیدکرد:زنان قدرت نرم نظام
جمهوری اسلامیدر بحث تمدن سـازی هستند.
رحمان جاللیدر جلسـه کارگروه مشـترک زنان و
خانواده و کمیته بانواندهه فجـر گفت:برنامههای
بانواندردهـه فجر پرمحتوا طراحی و اجرا شـود.
او از تغییر شـیوه های جنگ سـخن به میـان آورد
و اظهـار کرد:جنگهـای نظامـی به سـمت جنگ
شناختی و ادراکی رفته اسـت و اکنوندشمن روی
نظـام باورهـا کار می کند.
سرپرسـت معاونـت سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی

اسـتانداری کرمان بـا بیـان اینکـه گامدوم انقالب
نقشه راه رسـیدن به تمدن نوین اسلامی رادنبال
میکنـد ودر ادامه محـور خانواده ها را زندانسـت
و بیـان کرد:محور تمدنهـا زن و خانواده اسـت لذا
بایددر حوزه تحکیـم خانواده ها بیشـتر کار کنیم.
او بیـان کـرد :مسـاله زن مسـاله راهبـردی و زنان
قـدرت اسـتراتژیک هسـتند زیـرا زن قـرار اسـت
تمـدن سـاز شـود.
جاللی شـیوه هـای تربیتی را  ۱۲شـیوهدانسـت و
بیان کـرد :الگوسـازی یکـی از روش هـای تربیتی
اسـت،در این راسـتا باید به ابعاد گوناگـون زندگی

حضـرت فاطمـه زهـرا سلامالله علیهـا پرداختـه
شـود.
او تاکیـد کرد:انقالب اسلامی به دنبال آدم سـازی
بود و نگاه بـه زن یک قـدرت راهبردی اسـت.
سرپرسـت معاونـت سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی
اسـتانداری کرمـان خطاب بـه فعالین حـوزه زنان
گفت:به روزتریـن جریانات علیه زنان را بشناسـید
و راهکارهـای مقابله بـا آن را ارائـهدهید همچنین
محتوای بـا کیفیـت تولید و منتشـر کنید.
او افـزود :متاسـفانه بلـد نیسـتیم کار قرارگاهـی
انجـامدهیـم و بدانیـد اگـر کارهـا را تیمـی انجام

دهید،موفقتـر خواهیـد بـود.
سرپرسـت معاونـت سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی
اسـتانداری کرمـاندر ادامـه گریـزی بـه موضـوع
جوانسـازی جمعیت زد و گفت :مشـکل جمعیت
گره ذهنـی اسـت و بـرای اغنـا بایـد کار کنیم.
جاللـی تاکیـد کرد:نظام مسـائل زنان اسـتخراج و
راهکارهای بـرای حـل آنها پیشـنهاددهید.
سرپرسـت معاونـت سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی
اسـتانداری کرمان توصیـه کرد:دهه فجر امسـال،
دهه فجـر خاصی اسـت و برنامه هـای این ایـامدر
راسـتای مقابله بـا جنـگ ادراکی باشـد.

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  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۴۸هیات 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 فتح اله محمدی هنجروئی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۷
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۳۸۳.۸۲مترمربع از پالک  ۱۷۷۸اصلی واقع در زرند اکبرآباد
خیابان شهید جوکار کوچه  ۱خریداری از مالک رسمی آقای علی ارباب مومنی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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/الف ۲۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۶:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۰/۲۱:
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  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۸۰۱هیات 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 مطهره پورسهرابی زرندی فرزند درعلی به شماره
شناسنامه  ۱۳۶۷صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۳۴۹.۱۰مترمربع از پالک  ۱۷۷۸اصلی واقع
در زرند _ اکبرآباد خریداری از مالک رسمی آقای حسین نیک نفس محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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/الف ۲۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۲۱:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۶:
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  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
م موضوع قانون تعیین
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۹۰۲هیات دو 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی ملکی باب هویزی فرزند علی به شماره ملی ۳۰۸۰۱۴۵۵۶۹
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۴۱۴.۳۵مترمربع از پالک  ۱۷۷۸اصلی واقع در زرند _ اکبرآباد
خیابان شهید زمانی خریداری از مالک رسمی آقای یداله ابراهیمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
ت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
عموم مراتب در دو نوب 
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/الف ۲۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۲۱:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۶:
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/09/28-140060319079000574هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قنبرسنجری فرزند عیسی بشماره شناسنامه
708صادره ازرودبارجنوب در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 336644متر مربع پالک 732فرعی
از -190اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 187اصلی و پالک 1فرعی از 190اصلی قطعه سه واقع در رودبار
جنوب میش پدام که با توجه دادنامه شماره 9809973410500807شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی
کرمان مالکیت متقاضی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف203:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/07:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/10/21:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

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  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۲۸هیات 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 عباس محسنی باب عبدانی فرزند حسین
به شماره شناسنامه  ۱۲صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۷۵مترمربع از پالک ۲۳۸۹
اصلی واقع در زرند _ خیابان شهید بهشتی کوچه  ۶خریداری از مالک رسمی خانم پروین طهرانی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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/الف ۲۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۲۱:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۶:
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس محمدی والیتا از طرف فرزندش احسان محمدی ،مالک ششدانگ
پالک  ۶۳۲۱فرعی مفروز و مجزی شده از  ۱۰۹فرعی از  ۱۸۸۶۷اصلی واقع در زرند
بخش  ۱۳کرمان که سند مالکیت آن در دفتر  ۲۲۷صفحه  ۳۴به شماره ثبت
 ۳۷۸۶۶و شماره چاپی  ۰۰۴۶۸۶ب  ۹۱به نام عباس محمدی صادر و تسلیم گردیده ،سپس برابر
خالصه معامله به شماره  ۱۴۰۰/۸/۲۲ _ ۵۱۲۶۸دفتر اسناد رسمی شماره  ۱۱شهر زرند به آقای
احسان محمدی منتقل گردیده ،ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند
مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد
تبصره یک ماده  ۱۲۰اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی
ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار
اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .م الف ۲۹۴
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی مزایده اتومبیل پرونده
کالسه 140001397

نظر به اینکه آقای ناصر مهدی آبادی تکابی
بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت بدهی
خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند
و بنا به درخواست بستانکار خودرو سواری
پراید به شماره انتظامی 885-45س 74
جهت وصول طلب مهریه مزایده می گردد که
مشخصات آن طبق گزارش کارشناس رسمی
دادگستری بدین شرح می باشد:

مشخصات خودرو:

یک دستگاه خودرو سواری –سیستم پراید
 تیپ صبا جی تی ایکس  :مدل ، 1381رنگ سفید معمولی – سوخت بنزین -به
شماره موتور *  * 00398675و شماره شاسی
**141228186487ظرفیت  4نفر-تعداد
محور -2تعداد چرخ -4کارکرد هنگام بازدید
600/295کیلومتر که در آدرس پارکینگ آزادی
واقع در ابتدای جاده کوهپایه متوقف شده
قابلیت شماره گذاری دارد-اصالت دارد-بیمهشخص ثالث دارد تا تاریخ  7اردیبهشت -1401
بیمه بدنه ندارد-نقص ماده  30قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی ندارد-درصد الستیک عقب 50
درصد  ،جلو  50درصد-

وضعیت بدنه و اتاق:

به جزء سقف،ازاکثرقسمتها ضربه خورده و تمام
رنگ تشخیص داده شده و سپرهای جلو و عقب
آن آسیب دیده و شکستگی داشتند

وضعیت فنی:

موتورو گیربکس سالم بنظررسید.
تغییرات انجام شده :
تغییری مشاهده نگردید

توضیحات:

ارزیابی با توجه به وضعیت ظاهری و براساس
قیمت روز بازار معامالت و جهت مزایده و به
صورت پایه تعیین گردید که طبق نظرکارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ  300/000/000ریال
( سیصد میلیون ریال ) معادل سی میلیون
تومان قیمت پایه برآورد گردیده است.
مزایده ازساعت  9الی  12ظهر یک شنبه مورخ
 1400/11/10در اداره كل ثبت اسناد و امالك
كرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه
دوم سالن اجتماعات شهید نصرازطریق مزایده
بفروش میرسد و مزایده ازمبلغ پایه کارشناسی به
مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی تومان که
قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی
با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد .خریدار
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریزنکند
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید
میگردد .بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده
است .ضمن آنکه پس ازانجام مزایده درصورت
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد.
طالبین می توانند جهتکسب اطالعات بیشتردر
ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.

شناسه آگهی  -1258018تاریخ انتشار1400/10/21 :

اخبارشرکتها

مصرف گاز در کشور چقدر است؟
امسال کل گاز تحویلی به خطوط کشور نسبت به سال پیش بهتر
بود ،به طوری که کل گاز تحویلی به شبکه  ۱۹دیماه ()۱۴۰۰
معادل  ۸۴۴.۱میلیون مترمکعب در روز ثبت شده که رقم بسیار
خوبی بوده و در آستانه  ۸۵۰میلیون مترمکعب در روز قرار گرفته
است.
به گزارش ایسنا ،مقدار گاز مصرفی در بخشهای نیروگاهی ،صنایع
عمده ،خانگی و تجاری در  ۱۹دیماه  ۷۸۸.۹میلیون مترمکعب
بوده که  ۱۱۶.۱میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها و  ۱۰۶.۵میلیون
مترمکعب به صنایع عمده کشور تحویل شد و سهم بخش خانگی و
تجاری از این مقدار  ۵۶۶.۳میلیون مترمکعب گاز بوده که عدد بسیار
قابلتوجهی است.
همچنین در همین تاریخ  ۵.۵میلیون مترمکعب به کارخانههای
سیمان ۲۳ ،میلیون مترمکعب به بخش فوالد ۵۵.۵ ،میلیون
مترمکعب به بخش پتروشیمی و  ۲۲.۵میلیون مترمکعب به
پاالیشگاهها ،تلمبهخانهها ،بخش مس و آلومینیوم کشور اختصاص
یافته است اما باید توجه داشت که مصرف گاز در بخشهای مختلف
امسال نسبت به پارسال افزایش یافته است.
برای نمونه ،پیشبینی شده بود که در بخش نیروگاهی بهطور
متوسط روزانه  ۲۰۰میلیون مترمکعب سوخت معادل مصرف
شود ،اما مقدار مصرف این بخش در آذرماه امسال از  ۱۸۷میلیون
مترمکعب در مدت زمان مشابه پارسال به  ۲۰۶میلیون مترمکعب
رسید؛ یعنی بیش از  ۱۰درصد مصرف سوخت معادل نیروگاهها در
آذرماه امسال نسبت به پارسال افزایش یافته است.
در این راستا ،هوشنگ فالحتیان  -معاون برنامهریزی وزیر نفت
رشد مصرف در بخش نیروگاههای حرارتی کشور را در  ۱۱روز
نخست دیماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  ۱۲.۳درصد
عنوان کرد و گفت :کل سوخت معادل نیروگاهها بهطور میانگین از
ابتدای آبانماه تا  ۱۱دیماه سال پیش  ۱۹۰میلیون مترمکعب بوده
که امسال به  ۲۰۹میلیون مترمکعب افزایش یافته که رشد ۱۰.۱
درصدی نشان میدهد ،به همین ترتیب میانگین مصرف سوخت
معادل نیروگاهها از ابتدای آذرماه تا  ۱۱دیماه امسال با  ۱۰.۷درصد
رشد روبهرو شده است.
وی روند مصرف نفتگاز (گازوئیل) در نیروگاهها را هم صعودی
عنوان کرد و افزود :مصرف نفتگاز در نیروگاههای کشور بهدلیل
سرمای زودرس از روزانه  ۲۸میلیون لیتر در آبانماه  ۱۳۹۹به ۵۱.۲
میلیون لیتر رسیده که با رشد  ۸۲.۲درصدی مواجه شده است.
خوشبختانه در آذرماه وضع معکوس شد و مقدار مصرف نفتگاز در
نیروگاهها به  ۴۵میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و وضعیت بهتر شد و به
همان ترتیب گاز بیشتری به نیروگاهها تحویل شده است.
او از کاهش  ۳۶درصدی مصرف نفتگاز در سال جاری در بازه زمانی
ابتدای آبانماه تا  ۱۱دیماه نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و
گفت :میانگین مصرف نفتگاز در سال  ۱۳۹۹در بازه زمانی یادشده
 ۸۴.۷میلیون لیتر در روز بوده که این رقم امسال به  ۵۴میلیون لیتر
در روز رسیده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه موجودی مخازن نفتگاز در پایان ۱۱
دیماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  ۴درصد افزایش یافته
است ،یادآوری کرد :موجودی مخازن نفتگاز در شروع کار دولت
جدید نسبت به پارسال کمتر بود ،اما با وجود مصرف قابلتوجه
بهتدریج این وضع بهبود یافت.

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

تولیدگندلهشرکتهای
بزرگمعدنی ۲۳درصد
افزایشیافت

اختالف بر سر کیفیت آسفالت

رئیس کمیسیون عمران ،شهرسازی و
میراثفرهنگی شورای شهر کرمان در گفت
و گو با «کاغذ وطن» مدعی است که آسفالت
تمام خیابانهای که تا به حال در اجرای پروژه
فاضالب کنده و بعد آسفالت شده ،کیفیت
سابق را ندارد«:خیلی از خیلی از خیابانها من
جمله سرباز ،میرزا آقاخان ،شهاب و تقریبا
اکثر جاهایی که اسفالت کردند کیفیت جالبی
ندارد و وعده دادند که تمامی اینها را اصالح
کنند ».به گفته او تا وقتی که اصالحات صورت
نگیرد و خیابانهایی که حفاری شده آسفالت
نشود دیگر مجوز جدیدی برای حفاری صادر
نخواهد شد.
مرضیه قاضیزاده|کاغذ وطن

گزارش

آسـفالت کرمـان بعـد از اجـرای پـروژه فاضلاب
یـک تکـه نیسـت .یـک جـا باالتـر اسـت و جـای
دیگـر پایینتـر .ایـن موضـوع در بارندگـی اخیـر
نیـز نمـود بیشـتری داشـت .چالههـای پـر از آبی
کـه وسـط معابـر ایجـاد شـد و تـا وقتـی کـه بـا
حرکـت ماشـین هـا ایـن آب جابـه جـا نشـد و یا
خشـک نشـود بـه قـوت باقیمانـد .ایـن موضـوع
صبـح روز گذشـته در جلسـه شـورای شـهر هـم
مطرح شـد و منصـور ایرانمنش رئیس کمیسـیون
عمـران ،شهرسـازی و میرا ثفرهنگـی شـورای
شـهر کرمـان بـه صراحـت اعلام کـرد کـه دیگر
مجـوز جدیـدی بـرای اجـرای پـروژه فاضلاب
صـادر نخواهد شـد .او حاال بـه «کاغـذ وطن» می
گویـد کـه تقریبـا تمـام آسـفالت صـورت گرفته
بعـد از حفار یهـای اجـرای فاضلاب کیفیـت
نـدارد.

پروژه فاضالب شـهر کرمان از سـال ۷۵شروع شد.
بعـد از ۲۲سـال امـا کل پیشـرفت فیزیکـی پروژه
۱۱درصد بـود .این موضـوع شـرکت آب و فاضالب
کرمـان را بـر ایـن بـاور رسـاند کـه بـا اعتبـارات
دولتـی ایـن پـروژه تمـام شـدنی نیسـت .بعـد از
آن بـود کـه اجـرای پـروژه فاضلاب بـه فوالدیها
سـپرده شـد .با این شـرط که تـا ۲۸سـال کل آب
اسـتحصالی به سـرمایه گـذار پـروژه واگذار شـود.
کل فراینـد اجـرا از تصفیـه خانـه ،خـط انتقـال،
ایسـتگاه باالبـر و شـبکه فاضلاب بـر عهـده فوالد
بوتیا گذاشـته شـد.
*پیشرفت ۳۵درصدی شبکه فاضالب
قرارداد سـال  ۹۸منعقد شـد و قرار شـد تا ۵سال
دیگـر ایـن پـروژه بـه بهـره بـرداری برسـد .دو
سـال گذشـته و مجمـوع کل پیشـرفت فیزیکـی
پـروژه در بخـش شـبکههای فاضلاب ۳۵درصـد
بـوده .سـرعت کار از دید مسـئوالن شـرکت آب و
فاضالب قابل قبول اسـت امـا کیفیت اجـرای کار
صدای مردم و شـهرداری را در آورده اسـت .صبح

دیروز در نشسـت علنی شـورای شـهر این موضوع
بـار دیگـر از سـمت منصـور ایرانمنـش ،رئیـس
کمیسـیون عمـران ،شهرسـازی و میرا ثفرهنگی
شـورای شـهر کرمـان مطـرح شـد .ایرانمنـش
کیفیـت آسـفالت پیمانـکار آبفـا را غیـر قابـل
قبـول دانسـت و بعد هـم اعالم کـرد که تـا اطالع
ثانوی مجـوز جدیدی بـرای حفـاری داده نخواهد
شـد«:نحوهی اجـرای آسـفالت طـوری بـوده کـه
موانعـی در خیابانهـا ایجـاد شـده و کیفیـت کل
آسـفالت را هم حتـی خـراب کردهاند .قرار اسـت
ایـن آسـفالتها را ترمیـم کننـد و منتظریـم این
اتفـاق بیفتد .بـه همیـن دلیل هـم گفتیـم فعال از
صـدور مجوزهـای جدیـد ممانعت شـود».
*آسفالت انجام شده کیفیت ندارد
او در گفتوگـو بـا «کاغـذ وطـن» مدعـی اسـت
کـه تمـام خیابانهـای کـه تـا بـه حـال در اجرای
پـروژه فاضلاب حفـاری و بعـد آسـفالت شـده،
کیفیـت سـابق را ندارد«:خیلـی از خیابا نهـا از
جملـه سـرباز ،میـرزا آقاخـان ،شـهاب و تقریبـا

قیمت مسکن کاهشی خواهد شد؟
محققان بررسی میکنند که آیا پس ازدو سال رشد بیش از
حدقیمتمسکن،درسال ۲۰۲۲اصالحیدربازارمسکنرخ
خواهدداد یا خیر البته چندین کارشناس مسکن معتقدند
امید زیادی به بهبودی در بازار مسکن ندارند.
به گزارش ایسنا به نقل ازفایننس یاهو ،الرنس یون،
اقتصاددان ارشد انجمن ملی مشاوران امالک ایاالتمتحده
گفت :احتماال فروش خانهدر سال  ۲۰۲۲نسبت به افزایش
پیشبینیشدهدر نرخ وام مسکن اندکی کمتر خواهد بود اما
افزایشقیمتمسکنبهدلیلکمبودمسکنباوجودکاهش
اندک تقاضا ادامه خواهد یافت.

آندریس برگرون ،رئیس کارگزاری یک شرکت فناوری
امالک و مستغالت گفت« :فکر نمیکنم بعد از چنین رشد
فوقالعادهای ،شاهد اصالح باشیم اما ممکن است کاهش
سرعترامشاهدهکنیم».
رایان مک الفلین ،مدیر عامل انجمن امالک ویرجینیای
شمالی ( )NVARنیز انتظار کاهش قیمتها را ندارد زیرا
با توجه بهدورکاریدر آمریکا ،تقاضا برای خانههای بزرگتر
افزایش یافته است .نرخ پایین وام مسکن همچنین افزایش
میزان خرید خانه اولیهای نیزدر این موضوع موثر است.
بر اساس گزارش انجمن ملی مشاوران امالک آمریکا ،قیمت

قطعی شدن سرمایهگذاری شرکت
گهرزمین در خراسان جنوبی

نظر به اینکه مرتضي  /رضائي زاده روکردخنامان فرزند علي شماره شناسنامه  4تاريخ تولد  01/01/1349صادره از رفسنجان دارای شماره

ملی  3052017772با جز سهم  3از کل سهم  6بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت

 20346تاريخ  03/08/1393موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپی  020233سری ب سال  91که در صفحه  526دفتر امالک
جلد 276ذيل شماره 69021ثبت گرديده است پالک 12330فرعی از 1783اصلی بخش  3کرمان بموجب درخواست وارده بشماره

1102/22453مورخ  1400/10/14ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك مزبوربعلت

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار
استان تهران میگوید در بخش مرغ
تخمگذار جوجهریزی کاهش یافته است ،زیرا
تولیدکنندگان سرگردانند و نمیدانند که برای
آینده چه برنامهایداشته باشند وآیا ارز ترجیحی
حذف می شود یا خیر.به گزارش اقتصاد آنالین
به نقل از ایسنا ،ناصر نبیپور  ،با بیان اینکه روزانه
 ۳۰۰۰تن تخم مرغدر کشور تولید میشود و این
در حالیست که سال گذشته عدد تولید ۲۸۰۰تا
 ۲۹۰۰تن بود ،گفت :تولید تخم مرغدر باالترین
حد ممکن است و با مازاد تولید مواجه هستیم
اما از طرفی بهدلیل باال بودن قیمت محصوالت
پروتئینی و کاهش توان خرید مردم ،تخم مرغ
تقاضای بیشتری پیدا کرده است.وی ادامه داد:
قیمتهرکیلوتخممرغدربازارآزاد ۱۹هزارو۳۰۰

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های
فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات حل اختالف موضوع قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان راور تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  .لذا مشخصات

متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که

جابجایی مفقود و درخواست سند مالكيت المثني نموده لذا باستناد اصالح تبصره يك اصالحي ماده  120آئين نامه قانون ثبت مراتب در

اشخاص ذینفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند بایداز

نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشارآگهي به اداره ثبت منطقه  2شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسیداخذنمایند،

يك نوبت درتاريخ مندرج درذيل آگهـــي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكربا وجود سند مالكيت

سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند درغیراین صورت پس ازمدت مذكورنسبت به صدورسند مالكيت المثني اقدام خواهد شد.
شناسه آگهی  -1257396 :تاريخ انتشار1400/10/21:
رونوشت  :ستاداجرایی فرمان امام (ره)

تاریخ انتشار آگهی ودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل به مدت

معترض بایدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
،مبادرت به تقدیم

دادخواست به دادگاه عمومی محل

نمایدوگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت محل تحویل

دهددراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی

دادگاه است .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه علي اکبر  /پهلوان زاده لنگري فرزند محمدعلي شماره شناسنامه  8702تاريخ تولد  16/06/1367صادره از كرمان
دارای شماره ملی  2993889915مالک شش دانگ عرصه و اعيان پالک 10499فرعی از 2787اصلی بخش  3کرمان طبق
درخواست شماره 1102/16940مورخ 1400/08/10موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپی  141649سری الف سال  94با شماره
دفترالکترونيکی  139720319078013768ثبت گرديده است ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي
است سند مالكيت پالك مزبوربعلت سهل انگاری مفقود و درخواست سند مالكيت المثني نموده لذا باستناد اصالح تبصره يك
اصالحي ماده  120آئين نامه قانون ثبت مراتب دريك نوبت درتاريخ مندرج درذيل آگهـــي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام
معامله نسبت به ملك فوق الذكربا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشارآگهي به اداره ثبت منطقه
 2شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند درغیراین صورت پس از
مدت مذكورنسبت به صدورسند مالكيت المثني اقدام خواهد شد.
شناسه آگهی  -1257405 :تاريخ انتشار1400/10/21:
رونوشت  :ستاداجرایی فرمان امام (ره)

اکثـر جاهایی که آسـفالت کردنـد کیفیـت جالبی
نـدارد و وعـده دادنـد کـه تمامـی اینهـا را اصالح
کنند ».بـه گفتـه او تا وقتـی که اصالحـات صورت
نگیـرد و خیابانهایـی کـه حفاری شـده آسـفالت
نشـود دیگـر مجـوز جدیـدی بـرای حفـاری صادر
نخواهـد شـد.
مجتبـی ابراهیـم نـژا د ،معـاون بهر هبـر داری و
توسـعه فاضالب اسـتان کرمان اما معتقد اسـت که
کیفیت آسـفالت ایجاد شـده قابـل قبول اسـت .او
در گفتوگـو بـا «کاغـذ وطـن» مدعی اسـت آنچه
باعـث نشسـت و فرورفتگـی آسـفالت در بعضـی از
نقاط شـده به دلیل تاکید بـر سـرعت کار بوده«:ما
میخواهیـم در سـرعت زیادی پـروژه را بـه جهت
مشـکالت ترافیکـی و رفـت و آمـد مـردم انجـام
دهیـم .ایـن مشـکالت اجتنـاب ناپذیر اسـت؛ چرا
که وقتـی خـاک کوبیـده میشـود باید یـک مدت
بگـذرد تـا نشسـت صـورت گیـرد و بعـد آسـفالت
شـود اما مجری بـه خاطـر ترافیـک و تـردد مردم
مجبور اسـت تا این کار را سـرعت ببخشـد و همین
مسـئله منجـر بـه نشسـت آسـفالت و ناهمـواری
شـده ».او توقف پـروژه از سـمت شـهرداری را یک
سیاسـت اشـتباه میدانـد و معتقد اسـت کـه برای
حل ایـن مشـکل می تـوان بـا صحبـت با شـرکت
فـوالد ناظـر را تغییـر داد و یـا همچـون گذشـته
اجـرای پـروژه آسـفالت را بـه شـهرداری محـول
کـرد.
*مصالح به کار رفته بی کیفیت است
اگـر چـه ابراهیـم نـژاد محدودیـت زمانـی را علت
فاصلـه ارتفاع بین آسـفالت صـورت گرفتـه و معابر
و گاهـا فرورفتگـی ایـن آسـفالتها میدانـد امـا
ایـن مـوارد از دیـد ایرانمنش قابـل توجیه نیسـت:
«مشـکل ایـن اسـت کـه ایـن افـراد میخواهند از
هزینههایشـان بزننـد .جنس خـاک کرمان رسـی
و تراکـم پذیـر اسـت و اگـر ایـن افـراد از مصالحی
که بـه لحـاظ فنـی قابـل تاییـد بـودو تراکـم الزم
را داشـت اسـتفاده مـی کردنـد چنیـن معضالتـی
ایجـاد نمیشـد».

عدم وصول اعتراض یاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل اداره ثبت طبق مقررات مبادرت به صدور

سند مالکیت خواهد کرد .صدورسند مالکیت مانع از مراجعه
متضرربه دادگاه نیست.
بخش  8کرمان:

-1خانم مریم آماده به شناسنامه شماره  455و شماره ملی

 3090734893صادره زرند فرزند علی در ششدانگ یک باب

خانه به مساحت  233مترمربع پالك شماره  71فرعي مفروز از
 28فرعی از-372اصلي واقع در راور بخش کوهساران روستای
هجدک بخش  8كرمان خریداری ازمالک رسمی حسن عباس
زاده مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

 -2آقای رمضان حیدری به شناسنامه شماره  4و شماره ملی
 2993405098صادره کرمان فرزند محمد در ششدانگ یک باب

خانه به مساحت  210مترمربع پالك شماره  72فرعي مفروز از
 11فرعی از-372اصلي واقع در راور بخش کوهساران روستای
هجدک بخش  8كرمان خریداری ازمالک رسمی حسن عباس

تومان و هر شانهدو کیلویی آن نیز حدود ۴۰هزار
تومان است .البتهدر مراکز عرضه عمده نیز هر
شانه تخم مرغ با قیمت ۳۸هزار تومان توزیع می
شود.رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار
استان تهراندر پاسخ به این سوال کهدر حال
حاضر قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ برای
مرغداران چقدر است ،گفت :اگر نهادههای مورد
نیاز تولیدکنندگان به طور کامل توسطدولت
تامین شود ،قیمت هر کیلو تخم مرغ  ۱۸هزار و
 ۳۰۰تا ۱۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد شد که البته
تاکنون نیز چنین نبوده است اما اگر نهادهدولتی
تعلق نگیرد ،قیمت تخم مرغ مشخص نخواهد
بود ،چون برخی اقالم یادر بازار پیدا نمی شوند
یا قیمت آنها به شدت افزایش یافته است .برای
مثالقیمتهرعددشانهمقواییتخممرغ۱۲۰۰

زاده هجدکی مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  317مترمربع پالك شماره

 246و شماره ملی  3219850081صادره راور فرزند غالمرضا

کوهساران روستای هجدک بخش  8كرمان خریداری ازمالک
رسمی حسن عباس زاده مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده

است.

بخش  18کرمان

در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  312مترمربع پالك

شماره  115فرعي از-1628اصلي واقع در راور خیابان گلزار

کوچه شماره  33بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی
موسی هنرمند ابراهیمی مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده

است.

-1آقای محمود نخعی ده علی به شناسنامه شماره  5و شماره

باب مغازه به مساحت 90.50مترمربع پالك شماره  8فرعي

باب خانه به مساحت  247مترمربع پالك شماره  2فرعي

از-520اصلي واقع در راور خیابان امام خمینی (ره) بعد از چهار
راه قدس بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی عبداله
کمساری مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

 3210033714صادره راور فرزند محمد در ششدانگ یک

از -1818اصلي واقع در راور خیابان گلزار کوچه مسجد میالنی
بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی علی اعتماد
الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

مع

-2آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره ملی

-7آقای اسداله یوسفی کهنوجی به شناسنامه شماره 16و شماره

مغازه به مساحت  57مترمربع پالك شماره  13فرعي از-779

از کل ششدانگ یک باب خانه به مساحت  286مترمربع پالك

 3210042136صادره راور فرزند عباس در ششدانگ یک باب

اصلي واقع در راور خیابان اربعین غربی جنب کوچه تل علیرضا
بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد استوارزاده مع
الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

ملی  3219920217صادره راور فرزند محمد در چهار دانگ مشاع

شماره  6فرعي از-1847اصلي واقع در راور خیابان گلزار جنوبی
یک راه ده شیب بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی

حسین مظفری مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

-3آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره ملی

-8خانم ملیحه شریفی پور فوزی به شناسنامه شماره  6و

به مساحت  60مترمربع پالك شماره  14فرعي

مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه به مساحت  286مترمربع

 3210042136صادره راور فرزند عباس در ششدانگ یک

باب مغازه

از-779اصلي واقع در راور خیابان اربعین غربی جنب کوچه
تل علیرضاجنب صافکاری بخش  18كرمان خریداری ازمالک
رسمی احمد استوارزاده مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده

است.

شماره ملی  3219986722صادره راور فرزند عسکر در دو دانگ
پالك شماره  6فرعي از-1847اصلي واقع در راور خیابان گلزار
جنوبی یک راه ده شیب بخش  18كرمان خریداری ازمالک
رسمی حسین مظفری مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده

است

-4آقای احسان یزدی زاده راوری به شناسنامه شماره  2131و

تاریخ انتشار نوبت اول :روز سه شنبه مورخ 1400/10/21

به مساحت  28مترمربع پالك شماره  4فرعي

مرتضی کاربخش راوری

شماره ملی  3219970052صادره راور فرزند احمد در ششدانگ

ساختمان

از-1351اصلي واقع در راور خیابان امام رضا (ع) روبروی تکیه

بسمهتعالی
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یکباب خانه و باغچه بمساحت

-5آقای مهدی احمدی برهان آبادی به شناسنامه شماره

-6آقای علی رضا جعفری فوزی به شناسنامه و شماره ملی

ملی  3219850928صادره راور فرزند عباس در ششدانگ یک

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:
با توجه به نظر صریح ریاست جمهور
و مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار ،عالوه
بر اعالم فهرست کاال و خدمات هرگونه
افزایش قیمت منوط به کارشناسی و اخذ
نظرات سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان منطبق بر ضوابط
قیمتگذاری مصوب شد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،با توجه به تاکید رییس
جمهور و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار به
منظور حمایت از حقوق مردم و کنترل
قیمتها ،کاال ها و خدمات زیر بر اساس
نظر کارشناسی سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد
تنظیم بازار انجام میشود.
این گزارش حاکی است بنابر تصمیمات
متخذه و با عنایت به ضرورت و نقش
حاکمیت در کنترل بازار و حسب تاکیدات
رییس جمهور و با رویکرد حمایت از مصرف
کنندگان هرگونه تغییر قیمت اقالم منتخب
از طرف دستگاههای قانونی قیمت گذاری،
پس از ارایه مستندات و مدارک مربوطه و
انجام محاسبات کارشناسی توسط سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و
طرح و تصویب در ستاد تنظیم بازار صورت
خواهد گرفت.

ابوالفضل بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد

 -3آقای مسعود عباس زاده هجدکی به شناسنامه شماره 2

 73فرعي مفروز از  40فرعی از-372اصلي واقع در راور بخش

افزایشقیمتها
بایدمطابقمصوبه
تنظیمبازارباشد

تومان شده است.
ویدر پاسخ به سوالدیگری مبنی بر اینکه اگر
ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف شود ،قیمت تخم مرغ
چقدر خواهد شد ،افزود :البته هنوز نمیدانیم
دقیقا منظور از برداشتن ارز یعنی چه .تاکنون نیز
اینارزهاییکهبهاسممرغدارودامدارتعلقگرفته
بهدست تولیدکنندگان این بخش بهدرستی
نرسیده و وارد بخشهایدیگری شده است .نبی
پور تصریح کرد:حدود دو ماه است که صحبت از
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی است .همین صحبتها
باعث نابسامانی بازار شده ،زیرا تولیدکنندگان
یدانندقراراستچهاتفاقی
سرگردانهستندونم 
در آینده برای آنها بیفتد.در مرغ تخم گذار جوجه
ریزی بسیار بد شده است .یعنی تولیدکنندگان
کمترجوجهریزیمیکنندچونبرایبرنامهریزی
از آینده خبر ندارند؛ بنابرایندقیقا نمیدانیم که
آیا قرار است پایاندی ماه ارز ترجیحی حذف
شودیاخیر.

رحیمی پور مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

و شماره ملی  2993411799صادره کرمان فرزند محمود در

سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) اعالم کرد :میزان تولید
گندله شرکتهای بزرگ معدنی کشور از
ابتدای سال ۱۴۰۰تا پایان آذرماه نزدیک به۲۳
درصد افزایش یافت.به گزارش روز دوشنبه
ایرنا از ایمیدرو ۹،شرکت بزرگ کشور از ابتدای
فروردین تا پایان آذرماه ۲۸میلیون و ۶۴۹هزار
و ۲۵۶تن گندله سنگ آهن تولید کردند .این
رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳ ،میلیون
و  ۲۸۵هزار و  ۴۲۲تن بود.بنا بر این گزارش ،از
این میان شرکتهای«گل گهر»  ۹میلیون و
 ۳۴۶هزار و ۵۱۰تن«،توسعه معادن و صنایع
معدنی خاورمیانه» چهار میلیون و ۴۳۴هزار و
 ۴۸۰تن«،صنایع معدنی فوالد سنگان» سه
میلیون و  ۲۶۸هزار و  ۶۳۱تن«،چادرملو» ۲
میلیون و  ۷۶۴هزار و  ۶۳تن«،گهر زمین» ۲
میلیون و ۶۴۴هزار و  ۸۹۵تن«،اپال پارسیان
سنگان»  ۲میلیون و  ۵۳۸هزار و  ۹۰۲تن،
«مرکزی»  ۲میلیون و  ۳۹۵هزار و  ۸۹۵تن،
«صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد»۹۳۹
هزار و ۳۰۲تن و«صبانور» ۳۱۶هزار و ۵۷۷تن
گندلهتولیدکردند.
رشد ۱۰درصدی ارسال
همچنین،شرکتهایبزرگمعدنیدر ۹ماهه
امسال ۱۳،میلیون و ۹۶۷هزار و ۶۷تن گندله
به دیگر شرکتها ارسال کردند که در مقایسه
با رقم مدت مشابه سال گذشته ( ۱۲میلیون و
 ۶۸۹هزار و  ۷۹۰تن) ۱۰ ،درصد رشد نشان
میدهد.
افزایشتولیدوارسالآذر
این شرکتها در آذرماه سه میلیون و ۲۶هزار و
 ۴۶۴تنگندلهتولیدویکمیلیونو ۸۵۱هزار
و ۶۷۵تن محصول ارسال کردند که نسبت به
آمارمدتمشابهسالگذشته ( ۲میلیونو۵۹۷
هزار و ۵۰۵تن تولید و یک میلیون و ۶۲۷هزار
و  ۱۲۶تن ارسال) ،به ترتیب حاکی از رشد ۱۷
و ۱۴درصدی است.

اما خریداران باید با تورم فزایندهای که میتواند قیمتها
همچنین نرخهای بهره اندکی باالتر را افزایشدهد ،مقابله
کنند.
یونگفت:نرخواممسکنامسالپسازرسیدنبهپایینترین
سطح تاریخیدر همهگیری افزایش خواهد یافت اما این
افزایشخیلیزیادنیست.اگرچهممکناستدرسال۲۰۲۲
شاهد حدود۲درصد کاهش فروش خانه باشد.
انجمن ملی مشاوران امالک آمریکا پیشبینی میکند که
میانگین ساالنه قیمت مسکندر سال  ۲۰۲۲به میزان ۵.۷
درصد افزایش یابد.
کارشناسان بر این باورند که اصالح ارزش مسکن تحقق
نخواهد یافت بلکه کاهش برخی روندهای رشد را خواهیم
داشتوالبتهبازارهایکوچکتردرحالرشدهستند.

م گذار
غ های تخ 
کاهش جوجه ریزی در مر 

استاندار خراسان جنوبی در نشستی با مدیرعامل شرکت گهر زمین از آمادگی این استان
برای انجام تمهیدات الزم برای سرمایه گذاری این هلدینگ خبر داد .قناعت با اشاره به
ظرفیتهایمعدنیاستان،گفت:خراسانجنوبی،بهشتمعادناستومابرایبهرهبرداری
از این ظرفیت های خدادادی از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.
ویازبرنامههایاستاندرراستایحمایتازسرمایهگذارانگفتوضمنتشریحاقداماتی
که برای تسهیل سرمایه گذاری ها در اولویت برنامه های استان قرار داده ،حضور و فعالیت
اینهلدینگرادرتوسعهاستانمؤثرخواند.فالحمدیرعاملشرکتگهرزمینضمناعالم
آمادگیبرایسرمایهگذاریدرحوزهمعدنوفرآوریمعدنی،همراهیاستانبرایتسهیل
شرایط حضور و فعالیت مجموعه را خواستار شد.پیگیری مطالبات این مجموعه در داخل
استان و نیز بررسی نحوه سرمایه گذاری آن در نشستی با وزیر صنعت ،معدن و تجارت از
مصوباتاینجلسهبود.شرکتگهرزمینکهدرزمینههایاکتشاف،استخراجوبهرهبرداری
از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره ،گندله و فوالد ،مشارکت و سرمایه گذاری در سایر
شرکتهاوطرحهایمعدنیوصنعتی،انعقادقراردادهایپیمانکاریبهمنظورارائهخدمات
فنیومهندسیفعالیتدارد،ازجملهسهامدارانشرکتانتقالآببهاستاننیزمیباشد.

آگهی فقدان سند مالکیت

متوسط یک خانهدر سال گذشته به باالترین حد خود یعنی
 ۳۵۷هزار و ۹۰۰دالر رسید که ۲۳درصد نسبت به سال
قبلافزایشیافت.
این سازمان گفت :حدود ۹۴درصد از  ۱۸۳منطقه شهری
ارزیابیشده،افزایشدورقمیداشتندکهنسبتبهسالقبل
۸۹درصد افزایشداشت.
به گفته کارشناسان،در مورد فروش خانهدر سال جاری ،بازار
قویخواهدمانداماشبیهبهسطوحنزدیکبهنرمالاست.
پیشبینی انجمن ملی مشاوران امالک آمریکا افزایش
میانگین قیمت تا پایان سال  ۲۰۲۲بین  ۵تا ۷درصد است
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بازار و بورس

خط و نشان شورای شهر برای مجری پروژه فاضالب

مردم میوه نمیخرند!
رییس اتحادیه بارفروشان میگوید خبرهای بازگشت محصوالت
کشاورزی ایران در چند وقت اخیر ،تمایل مردم را برای خرید میوه
کاهش داده است.
مصطفی دارایینژاد در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه وضعیت بازار
میوه خوب نیست ،گفت :روزانه  ۱۰تا  ۲۰هزار تن ورودی بار میدان
مرکزی میوه و تره بار است که قبال این میزان بار تا روز بعدش به فروش
می رفت .اما شب قبل ورودی بار به میدان ۸۵۰۰تن بود که ۲۵۰۰تن
آن تا کنون باقی مانده است .اینکه میوه در میدان مرکزی خریداری
نمیشود ،یعنی مردم در سطح شهر از مغازهها میوه نمیخرند.
وی ادامه داد :قدرت خرید مردم کاهش یافته است و تمایلی به خرید
میوه ندارند .از طرفی خبرهایی که چند وقت اخیر در خصوص برگشت
محصوالت کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است.
در حالی که باید گفت محصوالت ما همگی سالم هستند.
رییس اتحادیه بارفروشان گفت :اگر این روند ادامه پیدا کند ،میوهها بر
روی دست کشاورزان می ماند و آنها ضرر خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،چندی پیش روسیه فلفل دلمههای ایران را به دلیل
استفاده از چهار نوع سم شناخته نشده در این کشور برگشت زد .بعد
از آن هند و امارات ،کیوی ایران را به دلیل وجود نوعی آفت (شپشک)
برگشت زدند که سازمان گیاهپزشکی کشور وجود این نوع آفت را
تکذیب کرد .ازبکستان نیز چندین محموله از سیبزمینی ایران را
برگشت داد که مقامات مسوول علت آن را وجود خاک همراه سیب
زمینی اعالم کردند.

10003432117834

منبع :راه دانا

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان
خبر
کرمان خبر داد :دومین جشنواره “رفیق
خوشبخت ما” همزمان با ایام شهادت حضرت
امام هادی علیه السالم برگزار می شود.
ابراهیم بابایی در تشریح این جشنواره بیانکرد:در سال گذشته
نخستین جشنواره رفیق خوشبخت ما به پاس نکوداشت
خدمات کم نظیر سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب
دو رویداد ملی برگزار شد.
او افزود:در این رویدادها جشنواره فرهنگی هنری با هدف تولید
آثار و فرآورده های فرهنگی توسط هنرمندان جوان جامعه به
منظور تبیین مبانی فکری و معرفی سبک زندگی حاج قاسم
در ارتباط با اهداف جمعیت بود و دیگری پویش ملی چلچراغ به
نیت نذر حداقل ۴۰کار خیر و خدمت عام المنفعه توسط جوانان
و مخاطبین این طرح به نیابت از این شهید عزیز اجرا شد.
بابایی خاطرنشان کرد :با توجه به مفاد بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی و رسالت ویژه همه دستگاههای اجرایی کشور ،جمعیت
هالل احمر هم ماموریت دارد تا با اجرای برنامه های غنی ،تحول
آفرین و کارآمد موجب گسترش چتر گفتمانی انقالب اسالمی و
پرورش جوانان مومن ،دانا ،پرانگیزه و توانمند شود.
او با اشاره به استقبال و مشارکت شورانگیز و توام با عالقه جوانان
در این جشنواره تصریح کرد :به منظور تداوم این مسیر ،طی
اقدامی ارزشمند و امیدآفرین ،خانه هنرمندان ماه نگار توسط
سازمان جوانان تاسیس شد.بابایی اظهار کرد:امسال با همت
اعضای آموزش دیده و سازماندهی شده در شبکه تسهیلگران
تخصصی ماه نگار ،رویداد دوم با کیفیت بسیار باالتری برای
آشنایی هر چه بیشتری آحاد جامعه علی الخصوص نسل جوان
با سبک زندگی و الگوی رفتاری اخالقی و تربیتی سردار دل
ها اجرا خواهد شد.معاون امور جوانان با اشاره به مراسم آیین
افتتاحیه این جشنواره در شانزدهم بهمن ماه  ۱۴۰۰همزمان با
ایام شهادت حضرت امام هادی علیه السالم افزود :مهلت دریافت
آثار به دبیرخانه جشنواره فرهنگی و هنری چهاردهم خرداد ماه
سال  ۱۴۰۱همزمان با ارتحال حضرت امام خمینی رضوان اهلل
تعالی علیه است.او خاطرنشان کرد:مهلت شرکت در پویش
چلچراغ و مراسم اختتامیه بیست و چهارم تیرماه۱۴۰۱همزمان
با ایام والدت حضرت امام هادی علیه السالم است.

کاغذ استان

10003432117834

کاغذ اقتصادی
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

 ۶۱۷/20متر مربع تحت پالک  ۱۱۵فرعی از  - ۴۱۸اصلی قسمتی از
 ۴۸فرعی از  - ۴۱۸اصلی واقع در قطعه  ۴بخش  ۳۴کرمان واقع در
اراضی روستای بارده موسوم به زمین میان رزان سفلی بارده جبالبارز
جنوبی .آدرس  :عنبراباد  -روستای بارده جبالبارز جنوبی عنبراباد مورد
تقاضای خانم سودابه احمدیوسفی فرزند محمد باستناد رای هیات
محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۷۱۱
مورخه ۱۳۹۹/۰۷/14در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع
ماده  3قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳آئین نامه قانون ثبت منتشر و در
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود
دارد .لذا حسب درخواست مورخه شماره  1400/11030/ 2883مورخ
۱۴۰۰/۱۰/11

مالک،

بدینوسیله

آگهی

تحدید

حدود

أن

باستناد تبصره ماده  ۱۳قانون مزبور منتشر و عمليات
تحدیدی

آن

از ساعت ۸

صبح

روز یکشنبه

مورخ

 ۱۴۰۰/۱۱/17شروع و بعمل خواهد آمد .لذا به مالک یا مالکین
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این
اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین
برحدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد .بر طبق ماده ۲۰
قانون ثبت و ماده  - ۸۶اصالحی پس از تنظیم صورت مجلس
تحدیدی فقط تا سی روز مهلت دارد تا اعتراض خود را از طریق
مرجع صالحيتدار تقدیم دارد و گواهی تقدیم دادخواست به این
اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یادشدهیچگونه ادعایی
مسموع نخواهد بود. .
تاریخ انتشار  ۱۴۰۰/۱۰/21 :روز انتشار  :دوشنبه
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یک متخصص تغذیه:

مصرف میوه و سبزیجات تازه
موجب افزایش ایمنی بدن و
کارایی بیشتر واکسن میشود

شیوعسرطاندرایرانتغییر
کردهاست

اصالح«حقوق» و ساعات تدریس معلمان
گزارش

کرمان نو

سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی
و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه یک میلیون و  ۸۰۰هزار
دانشآموز در مدارس غیردولتی و آموزش از راه
دور مشغول به تحصیل هستند گفت :حدود یک
میلیون دانشآموز نیز در مدارس هیئت امنایی
تحصیلمیکنندومیتوانگفتحدودسهمیلیون
دانشآموز را در این حوزه رصد میکنیم که به مثابه
یک وزارتخانه کوچک است.
به گزارش ایسنا ،احمد محمودزاده در نخستین
نشست خبریاش که به مناسبت گرامیداشت
هفته شوراهای آموزش و پرورش برگزار شد،
با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر اهمیت
آموزش و تربیت نیروی انسانی اظهار کرد :به
تربیت نیروی انسانی تمام ساحتی و در تراز
جمهوری اسالمی و رسیدن به حیات طیبه در
سندتحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید
شده است .وی افزود :سندتحول بنیادین در
سال  ۹۰تصویب شد و ظرفیتهای خوبی در
حوزههای مختلف به ویژه تربیت نیروی انسانی
دارد .گامهای خوبی در این زمینه برداشتهشده و
تالش میکنیم این مسیر را به خوبی ادامه دهیم.
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و
توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و
پرورش با بیان اینکه در روزهای آتی برنامههای
کیفیت بخشی در سه فاز برنامهای در وزارت
آموزش و پرورش رونمایی خواهدشد و ماهم
برنامههای خود را برای کیفیت بخشی ارائه
میکنیم گفت :نگاه ما بر این است که با ترسیم
وضعیت موجود بستههای برنامهای در راستای
مهندسی کیفیت ،برای سال آینده تدارک ببینیم.
تحصیلیکمیلیونو ۸۰۰هزاردانشآموزدر
مدارس غیردولتی و آموزش از راه دور
محمودزاده با بیان اینکه یک میلیون و  ۸۰۰هزار
دانشآموز در مدارس غیردولتی و آموزش از راه
دور مشغول به تحصیل هستند گفت :حدود یک
میلیون دانش آموز نیز در مدارس هیئت امنایی
تحصیلمیکنندومیتوانگفتحدودسهمیلیون
دانشآموز را در این حوزه رصد میکنیم و به مثابه
یک وزارتخانه کوچک است .در تالشیم فعالیتهای
پرورشی و عدالت تربیتی نیز در کنار فعالیتهای
آموزشی به طور جدی دنبال شود.
وی با اشاره به تصویب قانون شوراهای آموزش و
پرورش در سال  ۱۳۸۲برای بهرهمندی از ظرفیت

سایردستگاههایاجراییدرراستایارتقایعملکرد
آموزش گفت :این ظرفیت ،همه دستگا هها و
شرکا را در خدمت آموزش و پرورش قرار میدهد.
تجربه  ۲۸ساله اجرای این قانون نشان میدهد که
منشاء توفیقات و خدمات بسیاری شده و همچنان
ظرفیتهایی دارد که تالش میکنیم در دوره جدید
به آن بپردازیم.
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و
توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و
پرورش ادامه داد :چالشهایی هم وجود دارد که
در تالشیم با برنامهریزی منسجم آنها را رصد و
مدیریت کنیم .قانون تکالیفی را در زمینه آموزش و
پرورش بر عهده ۱۷دستگاه گذاشته اما به علت نگاه
بخشی و فقدان نگاه ملی تا امروز با الزام این قانون در
همهحوزههامواجهنبودیم.
محمودزاده افزود :البته برخی قوانین اجرایی شده
و بند  ۱۳ماده  ۸قانون شوراها مبنی بر اختصاص
بخشی از درآمد و سود خالص شرکتها در الیحه
بودجه آمده که امید است عملیاتی شده و بخشی از
فعالیتهای آموزش و پرورش با این ظرفیت جدید
تقویتشود.
تقویت مدارس هیات امنایی با اجرای
فوقبرنامهها
وی با بیان اینکه مدارس هیئت امنایی نیز با عنوان
مدرسه محوری و اجرای فوق برنامهها تقویت
میشوند گفت :هفته شوراها از  ۲۴دی ماه آغاز

راهاندازی مدرسه باقی نمانند .در تالشیم سامانه
نظارت همگانی تحت عنوان "مدرسه شیشهای"
تا پایان اسفندماه راه اندازی شود .محمودزاده با بیان
اینکه در حال حاضر آموزش مجازی در کنار آموزش
حضوری انجام می شود گفت :طبق آمار حدود
 ۹۰درصد در مقاطع مختلف ،آموزشها تلفیقی و
ترکیبی است .حدود  ۱۰درصد آموزشها به طور
کامل ،مجازی است.
وی تاکید کرد که مراکز غیردولتی را به مثابه دیواری
یدانیمکههرروزبایدبلندترشودورشدکند.اوایل
م
انقالب ۲۹درصد دانش آموزان در مدارس تحصیل
می کردند اما امروز این افتخار را داریم که پوشش
تحصیلی در دوره ابتدایی در برخی استان ها به ۹۹

سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با
بیان اینکه نگاهم به مدارس غیردولتی هم غیردولتی و هم انتفاعی است و قرار است موسسی که زحمت
میکشد در کنار سودآوری باید فعالیتهایش به ارتقای کیفیت آموزشی بینجامد گفت :برای سال آتی
قانونی در مجلس در دست تصویب داریم که به تعیین شهریهها کمک میکند .بر اساس قانون جدید که
در دست تصویب است ،قرار است سقف شهریه فوقبرنامه مدارس غیردولتی در هیچ حالتی بیشتر از ۵۰
درصد شهریه مصوب نباشد .شفافیت مهم است و اولیاء باید بدانند چقدر هزینه آموزش و پرورشی در
سبد خانواده باید داشته باشند.

میشود و برنامههایی تدارک دیدهشده است.
راهاندازی سامانه نظارت "مدرسه شیشهای"
تاپایانامسال
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و
توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و
پرورش در ادامه با بیان اینکه قانون تأسیس و اداره
مدارسغیردولتیبهزودیدرصحنمجلسمصوب
میشودوباوجودشعاردولتمبنیبرعدالتمحوری
و شفافیت در حوزه شفافیت به ویژه در حوزه مدارس
اقداممیکنی مگفت:همچنینتالشمیشودافرادی
که آماده ورود به حوزه مدارس غیردولتی هستند
خیلیدرپیچوخماداریبرایموافقتبااصولیبرای

درصد رسیده است .امید است در ادامه مسیر هم در
راستای ارتقای کمیت و کیفیت آموزش گامهای
خوبی برداریم.
تغییرنحوهتعیین«شهریه»مدارس
غیردولتی
سرپرستسازمانمدارسومراکزغیردولتیوتوسعه
مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با
بیاناینکهنگاهمبهمدارسغیردولتیهمغیردولتی
و هم انتفاعی است و قرار است موسسی که زحمت
میکشد در کنار سودآوری باید فعالیتهایش به
ارتقای کیفیت آموزشی بینجامد گفت :برای سال
آتی قانونی در مجلس در دست تصویب داریم که به

آب مجازی

آبی که بیسر و صدا هدر میرود
در شرایطی که کشور ما در وضعیت تنش آبی قرار
دارد و محیط زیست با پرداخت نشدن حقآبهاش
دست و پنجه نرم میکند ،قطره قطره آب موجود
در این سرزمین اهمیتی صد چندان دارد .یکی از
مواردی که مصرف آب در آن مقدار قابل توجهی
دارد ،آب مجازی است .یک عضو هیئت مدیره
انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان بر اهمیت توجه
به این موضوع تاکید میکند.
به گزارش ایسنا ،کشور ما در نیمقرن اخیر درگیر
مشکالت آبی و خشکسالی شده و دریاچهها،
تاالبها و خاک ما از عطشی طوالنی رنج میبرند.
بارش های موقت که گهگاهی چند جرعه آب در
گلوی خشک شده تاالبها میریزند ،نمیتوانند
دوای درد مزمنی کمآبی و خشکسالی باشند .در
این سالها راهکارهای زیادی برای کنترل این
چالش پیشنهاد شده که همه در جایگاه خود
قابل تامل و مهم هستند .یکی از راه حلهای
مطرح شده استفاده از«آب مجازی» است .آب

مجازی مقدار آبی است که یک کاال یا یک محصول
کشاورزی در فرایند تولید مصرف میکند تا به
مرحله نهایی برسد .در شرایطی که کشور ما در
وضعیت تنش آبی بهسر میبرد و حقآبه تاالبها
بهطور کامل تامین نمیشود ،بهتر است تولید
محصوالت پرآ ببر مورد بازنگری قرار بگیرد.
محسن موسوی با اشاره به اهمیت آب مجازی
میگوید :کشور ما باید برای واردات آب مجازی
از طریق محصوالت پرآ ببر برنامهریزی کند.
محسن موسوی خوانساری در گفت و گو با ایسنا
با اشاره به وضعیت تنش آبی در کشور خاطرنشان
کرد :کشور ما از نظر مصرف آب در حالت تنش
شدیدی قرار دارد .بر اثر این تنش شدید ،برخی
از تاال بهای ما خشکید هاند و ما باید حقآبه
آنها را تامین کنیم .برای تحقق این هدف الزم
است  ۲۰درصد از مصارف آبهای سطحی در
بخش کشاورزی کم شود .وی با اشاره کسری
مخزن و کمبود منابع آب زیرزمینی ادامه داد:

در زمین ه آبهای زیرزمینی نیز کسری مخزن ما
به  ۱۴۰میلیارد متر مکعب میرسد .این کسری
طی دههها ایجاد شده است و هر سال به آن
افزوده میشود .ساالنه  ۵میلیارد متر مکعب
اضافه برداشت داریم در حالی که در مجموع باید
 ۳۰درصد از مصارف چاههای مجاز و غیرمجاز
کشاورزی در سطح کشور ( ۴۰میلیارد متر
مکعب) کاسته شود .امسال و سال آینده باید  ۲۰تا
 ۳۰درصد مصارف کشاورزی به ناچار کاهش پیدا
کند تا پایداری سرزمین و تابآوری محیط زیست
حفظ شود .موسوی ضمن تاکید بر تاثیر کنترل
مصرف آب بر میزان تولیدات کشاورزی گفت :به
علت کاهش منابع آب و کاهش تولید مواد غذایی
ما با کسری  ۳۰درصدی مواد غذایی مواجه
خواهیم شد .این کسری باید از طریقی جبران
شود .جبران این کسری  ۳۰درصدی ،به سه روش
ممکن است .این عضو هیئت مدیره انجمن آب و
خاک پایدار ایرانیان با تاکید بر اهمیت وارد کردن

آمارها نشــان میدهد کــه هماکنون
مازندران ،تهران و قزوین با نرخ ســواد
باالی ۹۹درصد باســوادترین استانها
هســتند و سیســتان و بلوچســتان با
۷۵/۸۴درصد ،تنها اســتانی اســت که
نرخ سوادش به ۹۰درصد نرسیده است.
به گزارش همشهری آنالین ،در جدول
نرخ باســوادی در اســتانهای مختلف
کشور ،مازندران ،تهران و قزوین در صدر
واقع شدهاند و باسوادترین استانهای کشور بهحساب میآیند و درحالیکه براساس
آخرین آمار ،نرخ کل باسوادی کشور ۶/۹۶درصد است ،این ۳استان به نرخ ۹۹درصد
رسیدهاند.
حتی مسئوالن آموزش و پرورش و نهضت ســوادآموزی مازندران توانستهاند نرخ
۱۵/۹۹درصد باسوادی را در این استان شمالی ثبت کنند و امروز با افتخار بگویند
تا ریشهکنکردن بیســوادی در اســتان فقط ۸۵صدم درصد فاصله دارند .بعد از
مازندران ،تهران و قزوین قرار دارند که نرخ باسوادی آنها ۹۹درصد است .این روزها از
پایتخت خبر میرسد که تهران با نرخ باسوادی ۴/۹۹درصد باسوادترین شهر کشور
است که در آن به ازای هر هزار نفر فقط ۲نفر بیسواد هستند.
نکته جالب توجه درباره قزوین که یکی از اســتانهای پیشرو در ریشهکنکردن
بیسوادی بهحســاب میآید هم این اســت که بهگفته کبری جعفربیگلو ،معاون
نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جاری ۸۷۰۰نفر در
استان قزوین در دورههای سهگانه و مهارتی نهضت سوادآموزی شرکت میکنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
آخرین مطالعه سال  ۱۴۰۰در گروه سنی
 ۱۸تا  ۶۵سال نشان می دهد که یک سوم
جمعیت فعال کشور کلسترول باال۴۰ ،
درصد مردان و  ۳۶درصد زنان اضافه وزن
دارند و  ۵۱درصد جمعیت تحرک بدنی
کافی ندارند.
به گزارش ایرنــا ،زهــرا عبداللهی روز
دوشنبه در وبینار ضرورت توجه به تغذیه کارکنان افزود :بیماری های غیرواگیر علت
 ۶۰درصد مرگ ها در جهان و  ۷۶درصد مرگ ها در ایران است .این وضعیت در همه
کشورهای با درآمد باال ،متوســط و پایین از جمله در ایران که درآمد متوسط دارد،
یک روند افزایشی دارد.
وی با بیان اینکه الگوی غذایی نامناسب اولین ریســک فاکتور و اولین دلیل مرگ
هاســت ،ادامه داد ۱۰ :عامل از  ۱۹عامل مرگ در بیماری های غیرواگیر مربوط به
تغذیه است و در یک مطالعه که در  ۱۹۵کشور توسط  ۱۳۰محقق از  ۴۰کشور جهان
انجام شد ،رژیم غذایی نامناسب با  ۱۱میلیون قربانی اولین عامل خطر مرگ در جهان
شناخته شده و یک پنجم مرگ ها را در جهان داراست.

 ۵۱درصد ایرانیان دچار کم تحرکی هستند

عبداللهی تصریح کرد :در سال  ،۲۰۱۷ایران  ۲۹۹هزار مورد مرگ داشته که این رقم
در سال  ۲۰۴۰میالدی به حدود  ۸۰۰هزار مورد می رسد که  ۳۹۰هزار مورد آن ناشی
از بیماری های غیرواگیر خواهد بود.

تعیینشهریههاکمکمیکند.براساسقانونجدید
که در دست تصویب است ،قرار است سقف شهریه
فوقبرنامهمدارسغیردولتیدرهیچحالتیبیشتراز
 ۵۰درصدشهریهمصوبنباشد.شفافیتمهماست
و اولیاء باید بدانند چقدر هزینه آموزش و پرورشی در
سبدخانوادهبایدداشتهباشند.
وی درباره طرح مدرسه شیشه ای نیز توضیح
بیشتری داد و گفت :هنوز شهریه برای جلسات آتی
تشکیل نشده است ،اما نگاه این است که در ابتدا رقم
کامل شهریه را به اولیاء نمیگویند و در حین مسیر
پول برای برنامههای مختلف میگیرند .بنا داریم در
طرح مدرسه شیشهای که پس از راه اندازی سامانه
محقق میشود ،تمام فرایندهای مدارس از ثبت
درخواست و صدور مجوز تا تعیین شهریه ،ثبت
شکایت ،رتبه بندی و غیره در این سامانه انجام شود
که به مرور تکمیل میشود و نظر ما این است که تا
آخراسفنداجراییشود.
حقوق و ساعات تدریس معلمان مدارس
غیردولتی همانند معلمان مدارس آموزش و
پرورشمیشود
محمودزاده با بیان اینکه برای سالهای آتی برنامه
داریم حقوق معلمان متناسب با قانون کار و ساعات
تدریس ،همانند آموزش و پرورش  ۲۴ساعت در
هفته باشد گفت :در تالشیم بخش قابل توجهی از
دغدغههایمعلمانمدارسغیردولتیبرطرفشود.
کالسهای درس مدارس غیردولتی بنابر
شرایطوبتدریجحضوریمیشوند
ویدربارهاینکهآیافوقبرنامههادرمدارسغیردولتی
حضوریبرگزارمیشوند؟گفت:برنامهبرگزاریفوق
برنامهها،همانندبرنامهآموزشهایحضوریماست.
اگر قبال منعی برای حضور در کالسها بود برای فوق
برنامهها هم بود .همانطور که گفته شد اکنون ۹۰
درصد آموزشها ترکیبی است .برنامههای آموزشی
مابهتدریجوبرحسبشرایطحضوریخواهندشد.
آب مجازی در قالب محصوالت کشاورزی اضافه
کرد :سومین راه حل موجود ،واردات مواد غذایی
پر آببر و در واقع واردات آب مجازی است .ما در
حال حاضر  ۲۵میلیارد متر مکعب واردات آب
مجازی داریم .این آب عمدتا در محصوالتی نظیر
جو ،کنجاله ،ذرت و گندم وجود دارد .وی ضمن با
بیان بر اینکه کاهش مصرف آب به شکل ناگزیری
کاهش تولیدات کشاورزی را در پی خواهد داشت،
اظهارکرد :واردات آب مجازی با اینکه میتواند
این مشکل را تا حدودی برطرف کند اما کشور
را وابسته به تولیدات خارجی خواهد کرد و اتکای
بیش از حد به واردات مواد غذایی ،وابستگی ایران
به کشورهای خارجی را در پی خواهد داشت.البته
این مشکل نیز راهکارهای مربوط به خود را دارد.
موسوی بر وارد کردن محصوالت پرآببر به جای
تولید آنها در داخل کشور تاکید کرد و گفت:
واردات محصوالت گیاهی و گوشتی پرآ ببر
بهویژه گوشت قرمز باید افزایش پیدا کند .گوشت
قرمز باالترین میزان مصرف آب مجازی را دارد
و هر کیلوگرم گوشت قرمز  ۱۵متر مکعب آب
مصرف میکند .هرچقدر تولید گوشت قرمز در
کشور کمتر شود مصرف آب حوزه دامداری نیز
کاهش مییابد.

واکسن «کووپارس» در انتظار عقد قرارداد
با وزارت بهداشت
ســخنگوی پروژه واکســن کووپارس
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
رازی ضمن تشریح آخرین اخبار پیرامون
کارآزمایــی بالینی واکســن کووپارس
و تولیــد آن ،گفت :تاکنــون حدود ۱۰
میلیون دز واکسن تولید کردیم و وزارت
بهداشت به ما قول داده است  ۵میلیون
دز را تحویل بگیرد؛ البته هنوز این اتفاق
نیفتاده اســت .به گزارش ایســنا دکتر
محمد حسین فالح مهرآبادی درباره آخرین وضعیت پروژه واکسن "کووپارس" و
تولید این واکسن سه دزه (دز سوم استنشاقی است) ،گفت :پیگیری مطالعات فاز
یک و دو با نتایج بسیار خوب انجام شده است .فاز ســوم کارآزمایی بالینی هم که
واکسنمان را با واکسن سینوفارم مقایسه کردیم تقریبا به اتمام رسیده است و در
کل جمعیت مورد مطالعه واکسن کووپارس اثربخشی بهتری نسبت به سینوفارم
داشت و عوارض جدی هم در حدود  ۲۳هزار داوطلبمان نداشتیم.
وی افزود :در فاز اول کارآزمایی بالینی  ۱۳۳نفر و در فاز دوم  ۵۰۰نفر مورد بررسی
و مطالعه قرار گرفتند.
وی درخصوص ورود به فاز صنعتی تولید انبوه واکســن کووپــارس ،تصریح کرد:
تاکنون حدود  ۱۰میلیون دز واکسن تولید کردیم که وزارت بهداشت به ما قول داده
اســت پنج میلیون دز را تحویل بگیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است .امیدواریم
ظرف این هفته واکسن را تحویل بگیرند البته هنوز قراردادی با ما نبستهاند و پولی
هم به موسسه رازی پرداخت نشده است.

در هر دوره مجلس شورای اسالمی در ارتباط با سربازی طرحهایی
بررسی شده است .درست اســت که موضوع سربازی به ستاد کل
نیروهای مسلح مربوط میشــود ،اما قانون نظام وظیفه متعلق به
مجلس شورای اسالمی است .به گزارش همشــهری آنالین ،در
تازهترین اظهارنظر ،وحید جاللزاده ،رئیس کمیسیون امنیت ملی
مجلس شورای اســامی گفته که خرید سربازی برای مشموالن
جدید موضوعیت ندارد.
از سویی تکلیف غایبان در این طرح مشــخص شده و میگویند
که از این پس چگونه باید بحث سربازی را پیگیری کرد؛ موضوع
حقوق ،بحث مشموالن و ایرانیان خارج از کشور نیز مطرح شده و
همه این موارد در قالب یک طرح آمده که در کمیسیون هر هفته
یک جلسه پیرامون این موضوع تشکیل شود .از این خبرها ۲طرح
فروش سربازی و حذف آن برای فارغالتحصیالن دکتری مهمترین
بوده است .اما چقدر چنین طرحهایی به فرجام خواهد رسید؟ آیا
این درمانها موقتی است؟ مجلس تا چه اندازه در اینمیان نقشی
مهم و اثرگذار دارد؟
گریزپایاندیروز،منتظرانامروز
وقتی مجلس قانونی را مصوب کند ،میتوانــد خودش هم آن را
اصالح کند .این طرح جدید مجلس درباره سربازی هم قرار است
تکلیف غایبین را مشــخصکند که چطور بعد از این باید سربازی
را پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی میگوید«:خرید سربازی برای مشموالن اصال موضوعیت
ندارد ،اما برای آنها که غایب بوده و سنشان از عددی گذشته بهطور
مثال فردی  ۵۵ساله و مشمول غایب احتماال این موضوع در طرح
جدید مطرح شود .برای مشموالن جدید به هیچ عنوان بحث خرید
سربازی وجود ندارد.
ممکن اســت برای ایرانیان خارج از کشور و کســانی که بیش از
۲۰ســال مقیم آنجا بوده و اصال تابعیت آن کشــور را دارند ،اما
میخواهند شناسنامه ایرانی هم داشته باشند و برگشت هم به ایران
نخواهند داشت و ...برای آنها بحث خرید سربازی مطرح شود ،اما
برای مشموالن جدید که هر سال دارد اعالم میشود خرید سربازی
مطرح نیست ».این یعنی مشموالن پیگیر سربازی که دلشان را
به طرحهای تازه خوش کردهاند دربــاره این طرح جدید مجلس
نیز امیدوار نباشند .طرحهای تازه مجلس بیشتر برای گریزپایان
سالهای پیشین صدق میکند و منتظران سالهای پیشرو باید
همچنان در انتظار بمانند.

گواهینامه کدام کشورها در ایران
معتبر است؟
در این گزارش از کشــورهایی که گواهینامه هایشان در ایران قابل
تبدیل است ،آگاه شوید .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان هر
کشــوری با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی موجود معیارها و
شاخصهای مختص خود را دارند که با توجه به نزدیکی و یکسان
بودن قوانین بعضی کشورها به ایران ،گواهینامه صادره در آن کشور
در ایران قابل تبدیل به گواهینامه پایه سوم و موتور سیکلت است.
گواهینامههای معتبر کشورهای خارجی در ایران
آرژانتین ،سودان ،آلبانی ،سوئیس ،آذربابجان«آزمون عملی شهری»،
شیلی«آزمون آئین نامه وعملی شــهری» ،اتریش«آزمون عملی
شهری» ،صربستان ،اســترالیا«آزمون آئین نامه وعملی شهری»،
عمان ،اسلوانی ،فرانسه ،الجزایر ،فیلیپین«آزمون آئین نامه وعملی
شــهری» ،اردن ،فنالند ،اروگوئه ،قبرس ،ازبکستان ،قرقیزستان،
اندونزی ،قطر«آزمون آئین نامه وعملی شــهری» ،ایتالیا«آزمون
آئین نامه وعملی شهری» ،کرواســی ،ایرلند ،کلمبیا«آزمون آئین
نامه وعملی شهری» برونئی کوبا«آزمون آئین نامه و عملی شهری»،
بلژیک ،کره جنوبی ،بالروس«آزمون آئین نامه و عملی شهر» ،کره
شمالی«آزمون آئین نامه وعملی شهری» ،بوسنی هرزگوین ،کویت
«آزمون آئین نامه وعملی شهری» ،بنگالدش ،کنیا ،پرتقال ،گینه،
پاکستان«اخذآزمون عملی شهر» ،گرجستان ،تایلند ،لبنان ،تانزانیا،
لیبی ،ترکیه ،مالی ،تونس ،مکزیک ،چین«آزمون آئین نامه» ،مصر،
دانمارک«آزمون آئین نامه وعملی شهری» ،مجارستان ،رومانی،
موریتانی ،روسیه«آزمون عملی» ،نیکاراگوا ،زئیر (کنگو) ،نیجریه،
ژاپن«آزمون آئین نامه وعملی شهری» نیوزلند«آزمون آیین نامه
وعملی شهری» ،ساحل عاج ،ویتنام ،سوئد«آزمون آئین نامه وعملی
شهری» ،هنگ کنگ«آزمون آئین نامه وعملی شهری» ،سنگال،
هلند«آزمون آئین نامه وعملی شــهری» ،سریالنکا ،هندوستان،
سیرالئون ،یمن ،سوریه ،سومالی .گواهینامه رانندگی در ایران یک
مدرک هویتی است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی ،برای شهروندان باالی  ۱۸سال پس از قبولی در دو آزمون
آئیننامه و عملی شهری صادر میشود .گواهینامه رانندگی در پنج
سطح پایه سه ،پایه دو ،پایه یک ،موتور سیکلت و ویژه صادر میشود
و برای افراد کمتر از  ۷۰سال  ۱۰سال اعتبار دارد.

آخرین وضعیت بررسی رتبهبندی
معلمان توسط شورای نگهبان
سخنگویشوراینگهبانگفتهاست:نسبتبهبخشهاییازرتبهبندی
معلمان که در مجلس اضافه شده است سؤاالت و ابهاماتی داریم که
در حال بررسی آنها هستیم .به گزارش تسنیم ،رتبهبندی معلمان از
اوایل دهه  90مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس و حتی اجرای
بخشهایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبهبندی معلمان،
این الیحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از
تصویب در مجلس مدتی است برای اعالم نظر شورای نگهبان ارسال
شده است .بر اساس این مصوبه مجلس ،معلمان بر پنج رتبه«آموزشیار
معلم»«،مربی معلم»«،استادیار معلم»«،دانشیار معلم» و«استاد
معلم» تقسیم میشوند .فرایند رتبهبندی برای تمام معلمان بر مبنای
امتیازات ناشی از دورههای ضمن خدمت ،شایستگیهای عمومی،
تخصصی و حرفهای ،عملکرد رقابتی ،دانش تخصصی ـ تربیتی و
پژوهشی ،خالقیت و نوآوری ،سنوات تجربه معلمی ،سنوات تحصیل
در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ،سوابق مدیریتی
در آموزش و پرورش ،آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات الزم
در نظام رتبهبندی معلمان در یکی از رتبههای این قانون و مطابق
آییننامه اجرایی قانون حداکثر تا پایان سال  1400انجام میشود.
«هادی طحاننظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری
خود درباره بررسی الیحه رتبهبندی معلمان گفته است :طرح
رتبهبندی معلمان به شورای نگهبان رسیده و در حال بررسی آن
هستیم .درباره بار مالی این مصوبه با توجه به اینکه ماهیت آن الیحه
است طبیعتاً بخشی از بار مالی آن توسط دولت تأمین شده است اما
نسبت به بخشهایی که در مجلس اضافه شده است سؤاالت و ابهاماتی
داریم که در حال بررسی این سؤاالت هستیم.

خسرو معتضد تاریخچه
بیماریهای همهگیر را ورق میزند
کارگردان و تهیهکننده مجموعه مستند«مارستان» گفت :تاریخچه
بیماریهای همهگیر از زمان خسرو پرویز تا به امروز را از زبان خسرو
معتضد روایت کردهایم.
به گزارش ایرنا از شبکه مستند ،مجموعه مستند مارستان تولید
جدیدشبکهمستندبهنویسندگی،کارگردانیوتهیهکنندگیعلیرضا
محمدی است که دوشنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۹:۳۰از این شبکه
پخش می شود .محمدی در این باره گفت :فراگیری ویروس کرونا
بهانهای شد تا تاریخچه بیماریهای همهگیر در تاریخ زندگی انسان
را بررسی کنیم .اولین بیماری همهگیر که در تاریخ ثبت شده است،
طاعون دوران شیرویه مربوط به زمان خسرو پرویز است و آخرین
همهگیری نیز ویروس کرونا است که همه ما با آن آشنا هستیم .این
بازه زمانی را در قالب  ۵۲قسمت مستند روایت کردهایم .به عبارت
دیگر ،در مجموعه مستند مارستان ،بیماریهای همهگیر در مقاطع
مختلف تاریخی بررسی شده است .وی ادامه داد :در بررسی اسناد
تاریخی ،ضمن توجه به شیوع بیماریهای همهگیر شیوه برخورد
با آنها و توسعه طب را نیز روایت کردهایم .در حقیقت به این سوال
پاسخ دادیم که پیشرفت طب چگونه توانسته انسان را برای مقابله
با این بیماریهای همهگیر مجهز کند .وی درباره شیوه روایت این
مجموعه مستند نیز گفت :در ابتدای هر قسمت یک نریشن (گفتار
متن) داریم که مقدمه ورود آقای معتضد به بحث است ،سپس ایشان با
استفاده از اسناد تاریخی موضوعات مختلف را مطرح کرده و همزمان با
صحبتهای ایشان تصویرگذاری داریم .از آنجا که دسترسی به تصاویر
آرشیوی در چنین موضوعی بسیار کم است ،با تکنیک موشنگرافی،
بازسازی و تصویرسازی انجام دادیم؛ استفاده از این تصاویر مزیت
ویژه این مستند است .عالوه بر این ،هر قسمت از این مجموعه را به
یکی از شهدای مدافع سالمت تقدیم کردهایم .محمدی افزود :مرور
تاریخ در قالب این مستند میتواند تبدیل به انگیزهای برای مردم شود
که بتوانند با این همهگیری مقابله کنند و بدانند که این بیماری نیز
باالخره شکست خواهد خورد.

حمید لبخنده به دامان خاک سپرده شد

پیکر حمید لبخنده کارگردان سریالهای خاطرهانگیزی چون«در
قلب من» و«در پناه تو» امروز دوشنبه ۲۰،دیماه در بهشت زهرا (س)
به خاک سپرده شد .به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ،حمید لبخنده
امروز طی مراسمی با حضور اصحاب رسانه ،هنرمندان بهنام و اعضای
خانوادهاش در خارج از قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
از آنجایی که این هنرمند تمایلی به دفن در قطعه هنرمندان نداشت،
بنابراین مراسم تشییع او در قطعه  ۱۱۰بهشت زهرا برگزار شد.
منوچهر شاهسواری ،مدیرعامل خانه سینما ،حمید پورآذری ،شهروز
ابراهیمی ،معصومه کریمی،کاوه سمندریان،محمودرضا رحیمی و
اتابک نادری از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.مراسم
ختم این کارگردان پیشکسوت فردا ۲۱دی ماه از ساعت ۱۴تا۱۵:۳۰
در مسجد جامع شهرک غرب برگزار میشود.

مجریانی که باید باشند اما نیستند!
گفت و گو

کریم خودسیانی ،نویسنده سریالی با موضوع
کروناست که مسعود ده نمکی قرار است آن را با درون
مایه ای طنز کارگردانی کند .خودسیانی در گفت
وگویی با ایسنا به این پرسش پاسخ داد که آیا برای
ساخت چنین سریالی کمی دیر نیست؟ او که مجری
برنامه های شبانگاهی تلویزیون هم بوده مدتی است
از حوزه اجرا به دور است و انتقادهایی را از تلویزیون
دارد نسبت به مجریانی که باید باشند اما نیستند.
خودسیانی در گفت و گویی با ایسنا درباره جزئیات
نگارش سریال«آزادی مشروط» ،در پاسخ به اینکه
ساخت سریالی با موضوع کرونا در شرایطی که به
تازگی مردم کمی به شرایط عادی زندگی برگشتهاند،
کمی دیر و ناراحت کننده نیست؟ اظهار کرد :کرونا
یک سونامی بود که تا دهه های آینده هم می شود
از زوایای مختلف و در ژانرهای گوناگون از آن فیلم و
سریال ساخت .ما در این مجموعه سعی کردیم نگاه
کمدی به کرونا داشته باشیم البته با زاویه دیدی که
آقای ده نمکی در کارهایشان دارند و اینکه ملودرامی
هم در آن وجود دارد.
آیا بازیگران طنز در سریال ده نمکی حضور
دارند؟
او در پاسخ به اینکه آیا قرار است از بازیگران طنز
در سریال «آزادی مشروط» استفاده شود؟ توضیح
داد :هنوز وارد مرحله انتخاب بازیگر نشده ایم و
صحبتی هم در این زمینه نشده است ،اما اینکه
الزاما کامال بازیگران سریال ،کمدین باشند و کل
کار و بازیگران معرف کمدی باشند ،اینگونه نیست.
امیدوارم در این سریال با موضوع سونامی کرونا که
همچنان هم درگیرش هستیم ،بتوانیم هم لحظات
خوشی را انتقال دهیم و هم تقدیر و تشکری شود از
تمام افرادی که درگیر بودند و همچنین مشاغلی
که دستخوش این سونامی شدند؛ از شغل خودمان
سینما گرفته تا مشاغل دیگر .واقعیت این است که در
این روز و روزگار مردم نیاز به کارهای شیرین دارند.
منتظریم مه کنار برود و ببینیم چه خبر است
او درباره همکاری اش با تلویزیون و فضای فعلی آن
اظهار کرد :االن دقیقا مشخص نیست چه اتفاقی
برای تلویزیون افتاده است ،فضای تلویزیون در حال
حاضر شبیه به صبحی است که چشمانت را باز کرده

ای اما همه جا مه آلود است .فعال ما اصحاب رسانه و
تلویزیون در این شرایط هستیم و نمی دانیم یک متر
جلوتر از دیدمان چه خبر است .منتظریم مه کنار
برود و ببینیم چه خبر است.
علت غیبت در حوزه اجرا/زمانی انگار بار به من
خورده بود
خودسیانی که کار اجرا در تلویزیون را با برنامه های
رمضانی ،شب یلدا ،سیمای خانواده و  ...بر عهده
داشته ،درباره علت غیبتش در این حوزه توضیح
داد :اجرای من در تلویزیون مثل این حکایت است
که ظاهرا انگار زمانی بار به من خورده بود! اگر برنامه
درست و درمانی باشد که بتوان در آن حرف زد ،حتما
قبول می کنم .اصال مهم نیست چه نوع همکاری
باشد؛ نویسندگی ،تهیه کنندگی ،کارگردانی،
بازیگری و یا مجری گری .مهم این است که با خیال
راحت حرف هایم را بزنم و به همه بگویم این کار ،کار
من بوده و با افتخار از آن یاد کنم.
روی آنتن کدام مجریان را می بینید؟
خودسانی فضای اجرا در تلویزیون را نامناسب و
ناخوشایند دانست و درباره علت آن گفت :وقتی
سیستمی برای اجرا وجود ندارد و ما برای اجرا ،رشته
ی آکادمیک دانشگاهی نداریم و هر کسی از مادرش
قهر می کند یا فالن آدم توصیه می کند اجرا کند ،در
تلویزیون آنتن می گیرد ،همان چیزی می شود که
می بینید .چرا مجریانی که آزمون و خطاهایشان را
کرده اند و برای آنها هزینه صرف شده ،در حال حاضر
کار نمی کنند؟ االن روی آنتن چه کسانی را می
بینید .کدام مجریان را می بینید؟
اجرای برنامه شب یلدایی که کار مجری را به
بیمارستان کشاند
این مجری درباره ماجرای اجرای برنامه شب یلدا
در تلویزیون که بالفاصله پس از عمل جراحی این
پیشنهاد را پذیرفته بود ،یادآور شد :من عمل جراحی
داشتم و چون در اصفهان بودم ،برگشت به تهران با
آن شرایط برایم سخت بود ،ولی با این حال تهیه
کننده آن کار که آقای احسان ارغوانی بودند از من
دعوت کردند و من کل راه اصفهان تا تهران را در
عقب ماشین خوابیدم تا بیایم و خودم را به اجرا
برسانم .و البته بعد از آن اجرا هم دوباره به دلیل
خونریزی بستری شدم .اجرای خوبی بود .موضوع این
بود که آقای فرجی که هفت سال قبل مدیر شبکه
بودند آن زمان تقریبا هر روز جویای حال من بودند.

گزارش

ایلنا

پیر» آمده است :در یکی از طوالنیترین
شبهای زندگی«مهندس داوود مینو» پناهنده
ایرانی در کلن ،خبری از زادگاهش مشهد به
او میرسد؛خبری که زندگیاش را دگرگون
میکند…
عالقمندان جهت تماشای این نمایش که از
روز چهارشنبه  ۲۲د یماه ،هر روز ساعت ۲۰

در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه
میرود ،میتوانند از طریق سایت تیوال و یا
گیشه خانه نمایش مهرگان به آدرس خیابان
انقالب ،خیابان خارک ،بن بست اول ،پالک ۵
مراجعه کنند .الزم به ذکر است ،فروش بلیت در
سه روز ابتدایی این نمایش با  ۳۰درصد تخفیف
انجام خواهد شد.

خروج بیشتر رانندهها از گردشگری ایران و افزایش نرخ کرایهها
رئیـس جامعـه تورگردانـان ایـران از خـروج تعـداد قابـل توجهـی از
راننـدگان از صنعـت گردشـگری و افزایش نـرخ کرایه روزانه وسـایل
نقلیـه خبر میدهـد و وضعیـت حمـل و نقـل در گردشـگری ایران را
بههمریختـه توصیـف میکنـد.
ابراهیـم پورفـرج بـه ایسـنا میگویـد :تعـداد رانند ههایی که سـا لها
د ر گر د شـگر ی کا ر میکر د نـد  ،با تجر بـه و آ مو ز شد یـد ه بو د نـد
خیلـی کـم شـده اسـت .رکـود دوسـاله صنعـت گردشـگری ،اجرای
محدودیتهـای کرونـا بـرای سـفرهای داخلـی و خارجـی ،بسـته
شـدن مرزهـا و توقـف صـدور ویـزا ،باعـث شـد بیشـتر آ نهـا از این
حرفـه خـارج شـده و در مشـاغل دیگـر مشـغول شـوند.
او ادامـه میدهـد :سـال هـا وقـت صـرف شـد تـا ایـن رانند ههـا
آمـوزش ببیننـد و تجربـه کار در صنعـت گردشـگری را بهدسـت
آوردند ،الزم اسـت دوبـاره دوره آموزشـی برگـزار کنیـم و رانندگان
قدیمـی را دعـوت کنیـم .بایـد سـعی کنیـم آ نهایـی را کـه از مـدار
خارج شـد هاند دوبـاره بـه ایـن صنعـت برگردانیم .البتـه بایـد به این
هـم فکـر کنیـم اگـر تعـداد تورهـا و گردشـگران کم بـود ،چـه کنیم
کـه رانند ههـا بـار دیگـر بـا مشـکل معیشـت مواجـه نشـوند.
پو ر فـر ج همچنیـن میگو یـد  :بـه جـز ر ا نند ههـا  ،ر ا هنما هـا ی
گردشـگری زیـادی از ایـن حرفـه خـارج شـد هاند ،حتـی نیروهـای

برگزیدگاندومین
جشنوارهفیلمکوتاه
«سلفی»۲۰معرفیشدند

کسی را کجا بگذارند و هر کسی در جای خودش و
در حوزه ای که اشراف دارد ،قرار بگیرد و همه چیز
با روابط جلو نرود ،وضعیت به گونه ای دیگر می
شود .چرا مخاطبانی که زمانی سریالهایی چون
«هزاردستان» و «امام علی(ع)» را می دیدند االن
باید این برنامه ها را ببینند؟
چرا عموهای فیتیله ای نیستند؟
خودسیانی که سرپرست نویسندگان «فیتیله ای
ها» در حوزه کودک هم بود ،در پایان گفت و گویش
با ایسنا با یادی از این برنامه و در پاسخ به اینکه چرا
عموهای فیتیله ای دیگر در تلویزیون نیستند؟
اظهار کرد :عموهای فیتیله ای که هستند ،منتها
آنجا که باید باشند ،نیستند .چرا؟! چون تلویزیون
حواسش نیست سرمایه های خودش را حفظ کند.
از رضا عطاران بگیرید تا اصغر فرهادی .ایشان
مگر در تلویزیون «داستان یک شهر» را نساخت؟
چرا نباید باشند .عموهای فیتیله ای چقدر برای
کودکان محبوبیت داشتند ،چرا تلویزیون مثل یک
پدر دورشان را نگرفت؟ متاسفانه زمینه بازگشت
عموهای فیتیله ای میسر نشد .امیدوارم آقای جبلی
با حضورشان خیلی از این هنرمندان و مجریانی را که
تلویزیون بابت آنها هزینه کرده و خودش آنها را کنار
گذاشته ،برگرداند.

مطالبه سینمای ایران به روایت
کارگردان "نیاز"

خبری که زندگی یک پناهنده ایرانی
را دگرگون کرد
نمایش «ماه بر ت ِ
َرک اسب پیر» به نویسندگی
ایوب آقاخانی ،کارگردانی محمد عبدالهادی و
تهیهکنندگی سارا داروفروش در خانه نمایش
مهرگان روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا ،نمایش «ماه بر ت ِ
َرک اسب پیر»
به نویسندگی ایوب آقاخانی ،کارگردانی محمد
عبدالهادی و تهیهکنندگی سارا داروفروش از
روز چهارشنبه  ۲۲دی ،ساعت  ۲۰در سالن یک
خانه نمایش مهرگان روی صحنه میرود.
ایوب آقاخانی در این اثر به ایفای نقش
میپردازد.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به مجری
طرح :مهدی علینژاد ،طراح صحنه :سینا
ییالقی ،طراح پوستر و بروشور :آریا درفش
رزم ،دستیار یک کارگردان :مهرنوش بیگ زاده،
دستیار دوم کارگردان :آریان عرفانی ،موشن
گرافیک :مصطفی خمسه ،مدیر صحنه :آرام
طالشی ،مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای:
سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.
در خالصه داستان نمایش «ماه بر ت ِ
َرک اسب

مجریانی که باید باشند اما نیستند
خودسیانی با انتقاد از وضعیت حال حاضر اجرای
برنامه های تلویزیونی ،گفت :االن محتوای برنامه
ها و اجراها را می بینید .مجریانی که باید باشند
نیستند؛ چرا ؟! به دلیل اینکه تفکری پشت کار وجود
ندارد ،چه در موضوعات ملی و چه در موضوعات
مذهبی .اگر به  ۹۰درصد از این مجری ها بگویید
که یک صفحه درباره موضوعات ملی صحبت کن،
اگر توانستند .یا درباره موضوعات معارفی و مذهبی
حرف بزن ،اگر توانستند؛ این فاجعه است .چرا بازار
رسانه های خارجی داغ است؟ چون بازار رسانه ما
بازار مکاره شده است.
آقایان بدانند چه کسی را کجا بگذارند
وی سپس با تاکید بر لزوم سپردن اجرای برنامه های
تلویزیونی به افراد متخصص در هر حوزه ،در این
ارتباط مثالی زد و گفت :یکی از مدیران ،پیشنهاد
اجرای یک برنامه صبحگاهی را به من داده بود و من
مطرح کردم که خیلی شرمنده ام ،می دانید که من
آدم صبحگاه نیستم و آدمی نیستم که صبح بیام
و بگویم «سالم صبحتون بخیر »...یا «گلها به شما
سالم می کنند» .من آدم برنامه های شامگاهی ام،
آدم برنامه های اجتماعی ،خانوادگی و روانشناختی
هستم .موضوع این است که اگر آقایان بدانند چه

حرفـهای هتلـداری بهویـژه در بخـش پذیـرش
کـه سـا لها تجر بـه ر فتـا ر بـا گر د شـگر و
خبر
مهما نداری را به دسـت آورده بودند ،از دسـت
داد هایـم .ایـن پیشبینیهـا قبلا شـده بـود،
حتـی به مسـئوالن بـرای حفـظ نیروهـای ماهر
و متخصـص گردشـگری بارهـا هشـدار داده بودیـم ،ولـی متاسـفانه
اتفاقـی کـه نبایـد رخ داده اسـت.
رئیـس جامعـه تورگردانـان اضافـه میکنـد :فعال کـه فصـل کمکاری
و خلوتـی اسـت و تـا بهـار و پاییـز سـال بعـد کـه پیشبینـی شـده
تعـداد سـفرها بـه ایـران بیشـتر شـود ،فرصـت داریـم تـا بـه نقطـه
قبـل برگردیـم و خدمـات از دسـترفته را احیـا کنیـم .نیـاز ،سـلیقه
و رفتـار گردشـگران در ایـن دو سـال تغییـر کـرده بایـد آ نهـا را
شناسـایی کنیـم و آمـوزش دهیـم .عالو هبـر کمبـود راننـده ماهـر
و متخصـص در گردشـگری ،بسـیاری از تورگردانـان مبلـغ کرایـه
وسـایل نقلیـه را نیـز عاملـی بـرای گرا نتـر شـدن هزینـه سـفر در
ایـران میداننـد .مهـدی اشـراقی کـه بـرای گردشـگران ایرانـی و
خارجی تـور اجـرا میکنـد ،بـه ایسـنا میگوید :سـفر بـرای ایرانیها
خیلـی گران شـده اسـت .مـا تـور داخلـی هـم اجـرا میکنیم ،امـا با
ایـن قیمتهـا نمیشـود ادامـه داد.

کارگـردان فیلـم« نیـاز» معتقـد اسـت:
"مطالبـه سـینمای ایـران شکسـتن
انحصـار نمایش در سـالن  ،برخـورداری
از بـازار امـن و امـان نمایـش خانگـی و
رسـیدن بـه آسـتانه تولیـد هـزار فیلـم
بومـی و محلـی و ملـی در سـال اسـت.
چشـم انـدازی کـه بـه رونـق و توسـعه
سـالن های سـینما نیز منجر می شـود و
جذب مخاطبـان را از هردو بازار سـالن و
نمایـش خانگی -چـه در داخـل و چه در
خـارج از مرزهـا  -بـرای سـینمای ایران
ممکـن مـی کند" .
علیرضـا داودنـژاد در متنی که بـا عنوان
«اکـران قطره چکانـی» در اختیار ایسـنا
گذاشـت ،نوشـت  «:سـینمای ایـران در
تنگنـای نمایـش اسـت .محـدود بـودن
امنیـت بـازار فیلم هـای ایرانی به سـالن
های سـینما و محرومیت ان هـا از امنیت
و رونـق در نمایش خانگی مشـکل عاجل
سـینمای ایـران اسـت ؛ مشـکلی کـه
بـه حـراج هرچـه بیشـتر تولیـدات ایـن
سـینما-بدون هرگونـه معرفـی و تبلیـغ
فراگیـر و اثـر گـذار  -در سـالن هـای
نمایـش منجـر شـده اسـت.
افزونـی فیلـم بـر ظرفیـت سـالن حاصل
تعطیلی این بازار در زمـان کرونا و تراکم
فیلمهـای پشـت اکـران اسـت .فرصتـی
طالیی بـرای سـینمای ایـران کـه بنا به
ضرورت بیشـتر در خانه مانـدن مردمان
مـی توانسـت بـه دنبـال امنیـت بـازار
و جـذب مخاطـب بـرود و زیـر سـاخت
هـای نمایـش خانگـی را سـر و سـامان
بدهـد و بـا معرفـی موثـر و تبلیغـات
فراوان«سـینما آنالیـن» را راه بیندازد و
دوران تازه ای از شـکوفایی را پیش روی
سـینمای ایـران بگشـاید.
فرصتـی کـه بـه نحـوی بـاور نکردنـی
سـوزانده شـد ؛ انحلال موسسـه رسـانه
های تصویری و سـپردن نمایـش خانگی
بـه بـازار سـیاه و انحصـار و پـس زدن
سـینمای ایـران و بـی اعتنایـی بـه فیلم
هـای ایرانی زمیـن گیر شـده در پشـت
درهـای بسـته سـالن؛ واقعیـت مصیبتی
اسـت کـه بـر سـینمای ایـران رفتـه و
نهایتا بـه وضعیت انـدوه بار اکـران قطره
چکانی امـروز منجر شـده اسـت .به قول
شـاعر همچون جرعـه ای کـه غالمان به
کبوتـران مـی نوشـانند پیـش از آن کـه
خنجـر بـر گلـو گاه شـان نهند!

معضـل قطعـی سـینمای امـروز ایـران
تنگنـای نمایـش در سـالن اسـت و جـز
سروسـامان دادن بـه نمایـش خانگـی و
گشـودن این بازار ملی میلیونـی به روی
سـینمای ایـران چـاره دیگـری وجـود
نـدارد .دوسـتان سـینمای ایـران بـرای
حفـظ و رونـق و اعتلا چرخـه تولیـد و
عرضـه فیلـم فقـط بـه دریچـه گیشـه
سـالن هـای نمایـش نظـر نمیدوزنـد
و روی سـرمایه و سـفارش میلیـون هـا
مخاطبـی حسـاب بـاز مـی کننـد کـه
در خانـه هـای خـود فیلـم مـی بیننـد.
مدیریـت سـالن محـور دولتـی و صنفی
کـه آرایـش تشـکیالتی و مناسـبات
دیوانـی خـود را بـر مبنای ظرفیـت های
نمایـش و تعـداد صندلـی هـای سـالن
تنظیـم کـرده بـا سـونامی دیجیتـال
بـه مـوزه هـای تاریـخ سـپرده شـده و
اینـک بـا توسـعه امـکان نمایـش فیلـم
در موبایـل و تبلـت و لـب تـاب و انـواع
مانیتـور و تلویزیون هـای نمایش خانگی
؛ مدیریـت دولتـی و صنفـی سـینما باید
از جلـد سـالن محـوری بیـرون بیاینـد و
پاسـخگوی نیـاز بـی پایـان مخاطبان ده
هـا میلیونـی زبـان فارسـی بـه تولیدات
صوتـی تصویـری مخصـوص فیلـم های
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برگزیدگاندومینجشنوارهفیلمکوتاهسلفی
 ۲۰در آیین اختتامیه این رویداد سینمایی
معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی
جشنوارهفیلمکوتاهسلفی،۲۰آییناختتامیه
دومین دوره این رویداد عصر یکشنبه ۱۹
دیماه ،در سالن اصلی فرهنگسرای ارسباران
با اجرای مژده لواسانی برگزار شد .در ابتدای
این مراسم ،مریم دوستی موسس و دبیر
جشنواره فیلم کوتاه سلفی ۲۰گفت :ایستگاه
پایانی همه ما سینماییها ،شروع سفری نو و
مجدد به قله آرزوها و رویاهای همیشگیمان
است .وی به  ۴۶۴اثر رسیده و  ۸۶راهیافته به
بخشمسابقهجشنوارهشاملفیلموفیلمنامه
اشاره و از مدرسه فیلمسازی هیالج ،نهالت،
فرهنگسرای ارسباران ،انجمن سینمای
جوانان ایران ،یونیتک ،خانه سینما و دفتر
امور جشنوارههای سازمان سینمایی به خاطر
حمایت و همراهی در برگزاری این دوره از
جشنواره سلفی ۲۰قدردانی کرد.
وی افزود :سختی راه و رسم سینماست،
رسم هنر و هنرمند است .در ادامه این
برنامه ،پاسداشت یک عمر شاعرانگی
احمدرضا احمدی با حضور مریم دوستی،
الله اسکندری و مهدی یوسفی (رئیس
فرهنگسرای ارسباران) برگزار و کامران
رسولزاده به نمایندگی از طرف احمدرضا
احمدی روی سن حاضر شد.
رسو لزاده گفت :استاد احمدی نماینده
نسل بیتکراری از ادبیات و شعر ما است.
نسل درخشانی که تمام قلهها را به ما نشان
دادند .جایشان اینجا خالی است و برایشان
آرزوی سالمتی میکنم .او یکی از مفاخر ایران
زمین در حوزه ادبیات ،سینما و تئاتر است.
در ادامه با حضور آرمان فیاض ،تیام یاینده،
سید امین جواهری (اعضای هیات انتخاب
جشنواره) و مریم دوستی جایزه بهترین
فیلم کوتاه با موضوع کرونا به فیلم آنالین به
کارگردانی محسن بزمی و محدثه بزمی اهدا
شد .در بخش فیلمنامه ،از آوات ساعدپناه
برای فیلمنامه زمستان سبز ،علی دائمی
برای فیلمنامه قایم باشک و محمد ابراهیم
حاجی زاهدی برای فیلمنامه سوت تقدیر شد.
تندیس بهترین فیلمنامه این دوره از جشنواره
سلفی ۲۰نیز به منان جانبراری تنکابنی برای
فیلمنامه یادم تو را فراموش رسید.

وزیر فرهنگ:

تقویت مردمیسازی
فرهنگ و هنر از اهداف
مهم دولت سیزدهم است

عکس :ایرنا

باسوادترین استانهای ایران را بشناسید

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

فوت  ۳۹۰هزارنفردرایران براثربیماری های غیرواگیردرسال ۲۰۴۰

چه کسانی میتوانند خدمت
سربازی را بخرند؟

خبر

گفت و گو با کریم خودسیانی ـ مجری و نویسنده

عکس :ایلنا

دبیر علمی ششمین کنگره بینالمللی کلینیکال
خبر
انکولوژی با اشاره به چهار کانسر شایع در جهان
شامل کولون ،پروستات ،پستان و ریه گفت:
شیوع سرطان در ایران تغییر یافته و سرطان های پروستات و
پستان از شایع ترین سرطان ها هستند .به گزارش ایرنا از انجمن
رادیوتراپی آنکولوژی ایران ،دکتر امیر محمد عارف پور با اشاره
به این موضوع که کنگره امسال به صورت ترکیبی( حضوری
و مجازی) با شرکت اساتید و صاحبنظران برجسته از داخل
و خارج از کشور  ۲۷تا  ۲۹بهمن سال جاری در هتل المپیک
تهران برگزار میشود و جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه
درمان سرطان و به طور کلی کلینیکال انکولوژی ارائه و مورد
بحث و گفتوگو قرار میگیرد ،افزود :این سمینار بین المللی
تحت لیسانس انجمن ازمو( ESMOو استرو( ) ESTROاست و
ارزش علمی و حرفهای بسیار باالیی دارد .وی با اشاره به سرطان
های شایع در جهان که شامل کولون ،پروستات ،پستان و ریه
می باشند ،افزود :تا  10سال اخیر کانسرهای گوارشی جزو
شایعترین سرطان ها بودند که امروزه شاهد تغییر شیوع سرطان
در ایران هستیم و کانسر پروستات در مردان و کانسر پستان در
زنان بسیار شایع است .عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
ایران همچنین سرطان های خونی ،تومورهای مغزی نخاعی
و اعصاب محیطی را از شایعترین سرطان های کودکان نام
برد و اظهار داشت :درمان اصلی سرطان های مغزی نخاعی و
عصب محیطی (نوع مدوبالستوم) توسط رادیوتراپی صورت
می پذیرد و درمان هایی از نوع شیمی درمانی در کنار درمان
رادیوتراپی قرار می گیرند .دبیر علمی ششمین کنگره بین
المللی کلینیکال انکولوژی با بیان اینکه در کنگره امسال پنل و
موضوعاتی درباره تومورهای مانند تومورهای اطفال  ،تومورهای
سر و گردن و سرطان های ریه برگزار می شود ،گفت :همچنین
پنل اختصاصی برای درمان های جدید تومورهای ناحیه مغز و
اعصاب محیطی در این کنگره خواهیم داشت.
عارف پور یادآور شد :همچنین در کنگره امسال پنل اقتصاد
سالمت در حیطه انکولوژی برپا خواهد شد و از حضور اساتید و
صاحبنظران برجسته در این زمینه بهره مند خواهیم بود.

تغییرنحوه تعیین «شهریه» مدارس غیردولتی از۱۴۰۱

خبر

عکس :ایرنا

دبیرعلمی ششمینکنگره بینالمللیکلینیکال انکولوژی:
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

عکس :ایسنا

کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت
خبر
شهرستان همدان گفت :تقویت سیستم ایمنی
یکی از نکات مورد تاکید برای پیشگیری از ابتال به
کرونا و افزایش کارایی واکسیناسیون است که این مهم با خوردن
میوه و سبزیجات تازه تا حد قابل توجهی محقق میشود .به
گزارش ایرنا«مریم شلیله» افزود :تغذیه همواره با همه جنبه
های زندگی انسان ارتباطی مستقیم دارد که یکی از آنها تاثیر
مثبت تغذیه سالم و کافی برای تقویت سیستم ایمنی و کمک به
پیشگیری از ابتال به بسیاری از بیماری ها از جمله کرونا است.
وی با بیان اینکه تغذیه سالم منجر به تقویت تاثیر واکسیناسیون
برای پیشگیری از ابتال به کووید  ۱۹می شود ،اظهار داشت:
رعایت تعادل و تنوع در مصرف مواد غذایی ،مصرف سبزی و
میوه های تازه اثرات دفاعی و تقویتی واکسن را بیشتر می کند.
این کارشناس ارشد علوم تغذیه ادامه داد :تاکید بر تازه بودن
سبزی و میوهجات به ابن علت است که سبزی و میوه های
تازه حداکثر ویتامین ها به خصوص«سی» را در خود حفظ
می کنند که این ویتامین تاثیر بسیار زیادی در تقویت سیستم
دفاعی بدن دارد .شلیله گفت :مصرف موادغذایی حاوی پروتئین
از جمله تخم مرغ ،گوشت سفید و کم چرب ،شیر و لبنیات کم
چرب ،حبوبات و بادام و پسته نیز می تواند تاثیر مثبتی بر روی
تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشد .وی افزود :مصرف مواد
غذایی مثل زنجبیل ،دارچین ،فلفل ،سیر ،پیاز و زردچوبه که
اثرات ضد التهابی دارند و همچنین انواع ماهی های چرب،
روغن ُکنجد و روغن زیتون نیز در این زمینه بسیار موثر و مورد
تاکید است .کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت شهرستان
همدان اظهار داشت :مواد غذایی پُر چرب ،سرخ شده ،انواع روغن
های جامد و نیمه جامد ،مواد شور و پُر نمک ،مواد شیرین و انواع
فست فود(غذاهای آماده) به شدت می تواند سیستم ایمنی بدن
را تضعیف کند بنابراین مصرف بسیار کم آن همواره از سوی
متخصصان توصیه می شود .به گفته وی ،افراد در زمان تزریق
واکسن نباید ناشتا باشند بلکه صبحانه یا میان وعده سادهای باید
میل کنند و در همین رابطه مصرف آب ،مایعات و مواد غذایی آب
دار قبل و بعد از تزریق واکسن به صورت جدی توصیه می شود.

کاغذ جامعه
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کاغذ فرهنگ و هنر
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سـینمایی شـوند.
در حالیکه شـط پهنـاور نمایـش خانگی
در گـذر اسـت انصاف نیسـت فیلـم های
ایرانی قطـره چکانـی و گم و گـور ،اکران
را چشـیده نچشـیده  ،راهـی مسـلخ
شـوند.
مطالبـه سـینمای ایـران شکسـتن
انحصـار نمایش در سـالن  ،برخـورداری
از بـازار امـن و امـان نمایـش خانگـی و
رسـیدن بـه آسـتانه تولیـد هـزار فیلـم
بومـی و محلـی و ملـی در سـال اسـت.
چشـم انـدازی کـه بـه رونـق و توسـعه
سـالن های سـینما نیز منجر میشـود و
جـذب مخاطبان را از هر دو بازار سـالن و
نمایـش خانگی -چـه در داخـل و چه در
خـارج از مرزهـا  -بـرای سـینمای ایران
ممکـن میکنـد .نجـات فضـای دیداری
شـنیداری کشـور از سـلطه محصـوالت
ترکـی ،اروپایـی ،آمریکایـی  ،مکزیکـی ،
کـرهای و هندی و بازگردانـدن مخاطبان
بـه تـاراج رفتـه ده هـا میلیونـی توسـط
بـازار سـیاه و شـبکه هـای ماهـواره ای
بـه دامـان تولیـد داخلـی جـز بـا تامین
امنیـت شـغلی بـرای هنرمنـدان و ایجاد
بـازار امـن و امـان و بـه رونـق بـرای
کاالهـای فرهنگی به دسـت نمـی آید».

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از راه اندازی
کارگروه ویژه اقدام مشترک مجموعههای
مردمی شامل کانو نهای فرهنگی و
هنری مساجد و نهاد کتابخانهها در این
وزارتخانه خبرداد و گفت :باید در بین این
مجموعهها به یک برنامه مشترک برسیم تا
فضای مردمیسازی فرهنگ و هنر تقویت
و پشتیبانی شود .به گزارش روز دوشنبه
خبرنگار فرهنگی ایرنا از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،محمدمهدی اسماعیلی
در نشست امضاء تفاهمنامه ستاد عالی
کانو نهای فرهنگی هنری مساجد و
صندوق اعتباری هنر که به منظور عضویت
۲۶هزار نفر از مدیران این کانونها برای
بهرهمندی از فهما کارت (هنرکارت) این
صندوق در محل وزارتخانه برگزار شد،
گفت :دولت مردمی و انقالبی به دنبال
مردمیسازی فرهنگ و هنر است البته با
توجه به این نکته کلیدی که دولت در فضای
فرهنگی و هنری مشارکت میکند تا فضای
کنشگری فعاالن مردمی را تقویت کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :در حال
حاضر فعاالن فرهنگی و هنری در ۲۶هزار
کانون فعال مساجد  ،سازمان اوقاف و امور
خیریه با امامزادگان و بقاع متبرکه و شبکه
گستردهای از کتابخانهها مشغول فعالیت
هستند که از این رو ما با یک شبکه عظیم
و گسترده روبرو هســتیم که این شبکه
مردمی فرهنگ قابل درک بوده و با عالیق
عاطفی ،مذهبی و سنتی ما گره خورده اند.
اسماعیلی تاکید کرد :در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی وظیفه داریم با به هم پیوسته
کردن شبکه ها اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان
اینکه تمــام آنچــه در حوزههای مختلف
فرهنگی و هنری شــاهدیم در کانونهای
فرهنگی و هنری مساجد قابل اجرا است،
یادآور شد :در سفرهای استانی ام از نزدیک
شاهد انگیزه مدیران کانونهای فرهنگی
و هنری مساجد هستم که باید به آن توجه
کرد .وی از راهاندازی یک کارگروه ویژه اقدام
مشــترک در مورد مجموعههای مردمی
وزارتخانــه از جمله ســازمان اوقاف ،نهاد
کتابخانهها ،کانونهای فهما و ...خبر داد و
افزود :باید در بیــن این مجموعهها به یک
برنامهمشترکبرسیموفضایمردمیسازی
فرهنگوهنررابهخوبیپشتیبانیکنیم.
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

خبر
رئیس مرکزبررسی های استراتژیک ریاست جمهوری خبرداد:

راهاندازی سامان ه جامع تسهیل
ارتباط دولت با نخبگان و صاحبنظران

معاوننظارتوهماهنگیمعاونتپارلمانیریاستجمهوریبااشارهبه
مطرحشدناستیضاحوزیربهداشت،گفت:استیضاحیکوزیرمراحلی
دارد که تاکنون برای وزیر بهداشت مراحلی ثبت و طی نشده است .به
گزارش ایسنا ،قاسم جعفری درباره مباحث مرتبط به موضوع استیضاح
وزیر بهداشت ،اظهار داشت :قبل از استیضاح مراحلی مانند سئوال
و تذکر پیشبینی شده است که تاکنون سوالی از وزیر بهداشت در
صحن علنی مجلس مطرح نشده است .وی گفت:خواهان آن نیستیم
که مجلس و دولت به طور مستعجل برای اموری مانند استیضاح هزینه
بپردازند چرا که از نظر ما اغلب مشکالت با درایت قابل برطرف شدن
است ،بخصوص آنکه دولت و مجلس نشان داده اند ضمن وجود بحث
های کارشناسی  ،در ارائه خدمت به مردم همدل و همگام هستند.

تکلیف مجلس به دولت برای حذف رانت«ترجیحی»

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نقطه مشترک بهارستان-پاستور
گزارش

دولت و مجلس حرکت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی با احتیاط و دقت آغاز کردهاند تا همه جوانب
ماجرا مورد بررسی قرار گیرد؛ بدون شک تکمیل
هماهنگی و همکاری دولت و مجلس میتواند،
بزرگترین جراحی اقتصادی کشور در یک دهه
گذشته را منطقی و کم هزینه تر پیش ببرد .ارز
 ۴۲۰۰تومانی؛ این را شاید بتوان بزرگترین خسارت
یک دهه اخیر ایران نامید؛ خسارتی که نه تنها
نتوانست مانع افزایش قیمت ها شود ،بلکه یک تورم
عمیق را برای کشور به ارمغان آورد .حاال نه می توان
آنرا در الیه های مختلف اقتصادی کشور به یکباره
حذف کرد و نه می توان به پرداختش ادامه داد؛ تنها
راه اصالح به مرور وضعیت بغرنج امروز ،برنامه ریزی
منسجم در جهت جلوگیری از افزایش فشار به مردم
است.افزایش تورم ماندگار در اقتصاد فقط یکی از
نتایج ارز  ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد و معیشت مردم
است .دولت سیزدهم از ابتدای استقرار در جایگاه
اجرایی کشور ،تالش کرد تا این معضل ایجاد شده
در اقتصاد ایران را حل و فصل کند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تقریبا همه
کارشناسان ،اعم از موافق و مخالف ارز  ۴۲۰۰تومانی
می دانستند که این اقدام قطعا باعث تحمیل هزینه
هایی می شود ،اما بازهم همگی معتقد بودند که
تداوم ارز ترجیحی نیز اقتصاد کشور را به سرعت
در مسیری انحرافی قرار خواهد داد .مجلس نیز با
اصل حذف ارز ترجیحی و رانتی که برای عده ای
خاص ایجاد کرده بود موافق است؛ البته نگرانی
هایی هم در دولت و هم در مجلس وجود دارد که
ریشه آن عدم تحمیل فشار شدید به معیشت مردم
است .محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در
اینباره در گفتوگویی در مهرماه سال جاری تاکید
میکند که« دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی عزم جزم کردهاند» .دولت سیزدهم بر اساس
لزوم حذف این رانت مشکل آفرین از اقتصاد کشور،
آبان ماه سال جاری ،الیحه «اصالح ارز ترجیحی»
را به مجلس شورای اسالمی فرستاد .موافقان و
مخالفان این الیحه بعضا تاکید داشتند که موافق
اصل ساماندهی و حتی حذف این الیحه هستند اما

به دلیل تبعات اقتصادی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی ،نگرانی هایی درباره آن دارند .در این میان
و در روز رای گیری ،پیرامون الیحه ارسالی دولت،
نمایندگان مجلس با دو فوریت بررسی این طرح
مخالفت کردند و حتی در ادامه نیز با یک فوریت آن
به مخالفت پرداختند و قرار شد این الیحه دولت به
صورت عادی در مجلس بررسی شود .لذا یک ابهام
بزرگ برای وضعیت اقتصادی سال آینده کشور و ارز
 ۴۲۰۰تومانی از آبان ماه تا روز گذشته باقی مانده
بود؛ چون مجلس مشخص نکرده بود آیا موافق
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی است یا تداوم آن؟!  .روز
گذشته اما در نهایت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در مسیر تصویب کلیات الیحه بودجه
سال  ،۱۴۰۱با حذف ارز ترجیحی نیز موافقت
کردند؛ این موافقت البته یک تاکید مهم و اساسی
نیز داشت؛ «نباید سفره و معیشت مردم تحت تاثیر
قرار گیرد» .دولت اما طی چندماه گذشته نشان داد
که نمی خواهد برای حذف ارز ترجیحی ،بدون در
نظر گرفتن معیشت مردم عجله کند ،شخص رئیس
جمهوری و تیم اقتصادی دولت نیز طی هفته ها و
روزهای گذشته تاکید کردند که ارز ترجیحی بدون
توجه به سفره مردم حذف نخواهد شد.این شاید تنها
و بزرگترین دغدغه نمایندگانی که دیروز با رای خود
به کلیات بودجه سال آینده به حذف ارز ترجیحی
نیز رای دادند باشد.
آیت اهلل رئیسی روز گذشته در صحن علنی مجلس
تاکید کرد که «دولت ارز ترجیحی را بدون در فکر
برای سفره مردم حذف نخواهد کرد و خط قرمز
دولت معیشت مردم است ».بدون شک تداوم ارز
 ۴۲۰۰تومانی که دولت و مجلس در مسیر حذف
آن و حمایت معیشتی از مردم قرار دارند ،در صورت
تداوم ،دقیقا اقشار آسیب پذیر جامعه را در مرکز
سیبل فشار اقتصادی قرار می داد.افزایش تورم
به دلیل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی
و خلق پول ،طی سال های گذشته یکی از دالیلی
بود که با وجود پرداخت ارز ترجیحی ،نتوانست مانع
افزایش قیمت ها و کوچک شدن سفره مردم شود.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه
در صحن علنی مجلس با اشاره به تاثیرات منفی
ارز  ۴۲۰۰تومانی بر معیشت مردم گفت :علی
رغم ثابت نگه داشتن قیمت سوخت تورم بیش

رییس جمهور پیگیر طرح ساماندهی
استخدام کارکنان دولت است

هیچ توافق موقتی در وین انجام نمیشود
گزارش

باشگاه خبرنگاران

عکس :ایرنا

کشورها با عربستان در حاشیه مذاکرات وین،
این مالقا تها را محدود به عربستان ندانست و
گفت :تمام کشورها در وین رفت و آمد میکنند
ضمن اینکه این رایزنیها مربوط به امروز و دیروز
نیست و در گذشته نیز چنین اتفاقاتی رخ میداد.
در ادامه ،سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد که
قرار است امیرعبداللهیان در آخر هفته جاری به
چین سفر کند.نقشه راه همکاریهای جامع ۲۵
ساله ایران و چین یکی از موضوعاتی است که قرار
است در این سفر مورد بحث و تبادلنظر قرار بگیرد.
خطیبزاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به تحوالت افغانستان گفت :وضعیت امروز مردم
افغانستان دغدغه بسیار بزرگ ایران است .سفر
هیئت افغانستانی به تهران در چارچوب این دغدغه
بزرگ بود که چگونه میتوان افغانستان را از این
وضعیت ناخوشایند کنونی خارج کرد .باید به هیئت
حاکمه افغانستان وقت بدهیم که در چارچوب مورد
نظر گام بردارد.

سخنگویکمیسیوناجتماعیبابیاناینکه۲۶
نوع قرارداد در نظام اداری کشور داریم گفت:
مجلس به دنبال نظام بخشی و ساماندهی
کارکنان دولت است و رییس جمهور هم با
ماموریت به سازمان امور اداری و استخدامی
پیگیر این طرح است«.مجید انصاری» در
گفتوگو با ایرنا ،در مورد طرح ساماندهی
استخدام کارکنان دولت گفت:یکی از آسیب
های جدی اداری و سازمانی کشور که بارها از
سوی مردم ،کارشناسان و رئیس جمهور مورد
توجه قرار گرفته است ،بحث نوع قراردادها
و رابطه کاری کارکنان دولت است که هم
اکنون بالغ بر  ۲۶نوع قرارداد را در نظام اداری
کشور داریم .نماینده مردم ممسنی و رستم
گفت :کمیسیون اجتماعی مجلس برای نظام
بخشیوساماندهیکارکناندولتاینموضوع
را در دستور کار خود قرار داده است و کمیته ای
به همین نام در کمیسیون اجتماعی مجلس
تشکیل شده که موضوعات تخصصی را با
حضورکارشناسانونمایندگانسایرکمیسیون
ها مورد بحث و بررسی قرار می دهد و طرح را
تحت عنوان به کارگیری و ساماندهی کارکنان
دولت در کمیسیون بررسی می کند .او با بیان
اینکه کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت
به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده است
گفت:این طرح پس از بازگشت به کمیته
دوباره به صحن کمیسیون برگشت و در اثنای
رسیدگی به این طرح با تغییر دولت مواجهه
شدیم که با توجه به تاکیدات رهبر انقالب که
فرمودند مجلس باید الیحه محور باشد اولویت
ما بررسی الیحه دولت در این زمینه است

سرلشکر سالمی:

بخشی از انتقام سخت هنوز باقی مانده است
فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :بخشی از
انتقام سخت را گرفتهایم و بخش دیگری از آن هنوز باقی
مانده است و مطمئناً همه این را میدانند ،مقامات آمریکایی
باید بدانند که نمیتوان به ملتی تهاجم کرد و از انتقام متقابل
او در امان بود .به گزارش تســنیم ،سردار سرلشکر پاسدار
حسین سالمی فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در آیین بزرگداشت شهدای عرفه که در حسینیه حضرت
فاطمه الزهرا(ع) سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران بزرگ
برگزار شد ،ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(ع) و
سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،اظهار

داشت :اینکه میبینیم شهیدانی از کرخه ،کارون ،اروند
فکه ،طالئیه و شلمچه در گلزارهای شــهدا رخ در خاک
کشیدهاند؛ اما جمال ملکوتی و جالل الهی آنان تا ابد زنده و
جاری است و اینکه گاه میبینیم شهیدانی در عراق ،لبنان،
سوریه و یمن تشییع میشوند ،نشاندهنده یک واقعیت
عظیم ،حقیقت بزرگ ،تکامل و گسترش کرانههای نبرد
بین مسلمانان و مستکبران است .وی افزود :ما دشمن را
از اینکه بر این سرزمین تسلط یابد ،متفرق ساختهایم و
روح جهاد در همهجا برافراشته است و این موضوع نشان
میدهد که انقالب اســامی پیش رفته و سرزمینهای

وسیع و قلبهای بیشماری را به تصرف خود درآورده است
و دشمن درحال عقبنشینی اســت و این حقایق را ما در
گستره جغرافیای شهادت بهزیبایی میبینیم .فرماندهکل
سپاه با بیان اینکه موازنه در حال تغییر و نبرد بین استکبار
و اسالم حقیقتی است که از مرزهای ایران گذشته است و
سرزمینهای اسالمی بههمدیگر پیوند خوردهاند و اخوتها
فراتر از مرزها مستحکم شده است ،گفت :جهاد امروز یک
حقیقت جاری است و جوانان مسلمان با الهام از شهیدان
روح جهاد را دریافتهاند و عشق به شهادت امروز برای جوانان
ما به یک آرزو تبدیل شده است .سرلشکر سالمی ادامه داد:

باشگاه خبرنگاران جوان -عضو کمیسیون
صنایع مجلــس اعتقاد دارد کــه ماجرای
احتکار خودروهای سایپا و ایرانخودرو به
دلیل قیمتهای دستوری و مدیریتهای
دولتی رخ داده .مصطفــی طاهری گفت:
«کارشناســان و خودروســازان اذعــان
کردهاند که قیمتگذاریهای دســتوری
دولت موجب زیاندهی شــده و فروختن
خودروها نتیجــهای جز عرضــه نکردن
خودروهای ناقص یا کاهش تولید ندارد».
در هفتههای گذشته رسانهها گزارش دادند
سایپا و ایرانخودرو ،دو تولید کننده عمده
خودرو در کشور دست به«احتکار خودرو»
زدهاند ،اگرچه در ســالهای گذشته هم
مشــابه این خبرها با تکذیب و تأییدهایی
روبهرو شده بود .ســازمان بازرسی پس از
بازدید از پارکینگهای خودروسازیهای
ســایپا و ایرانخودرو اعالم کــرده بود این
دو خودروســاز ،خودروهای ناقص داخل
پارکینگ را تکمیل و به بازار عرضه کنند؛
پس از عملی نشدن عرضه خودروها به بازار،
دستگاههای نظارتی این اتفاق را به عنوان
مصداق ترک فعل و احتــکار مورد پیگرد
قرار دادند .به گفته برخی کارشناســان،
به نظر میرسد این نخســتین باری باشد
که خودروســازات به عنوان احتکار کننده
معرفی شدهاند .حجتاالسالم سید جواد
حسینیکیا ،نایب رئیس کمیسیون صنایع
و معادن هم از انحصار دو خودروساز عمده
انتقاد کرده و با«غیر قابل قبول» دانستن
شــرایط کنونی گفته«اگر واردات خودرو
آزاد شود ،این شرایط بهبود پیدا میکند و
برای تنظیم بازار ،چارهای جز واردات خودرو
نیست ».هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام مدتی پیش طرح
مجلس یازدهم واردات مشروط خودرو را
برخالف بندهایی از  ۳سیاست کلی نظام
از جمله سیاست کلی«تولید ملی ،حمایت
از کار و ســرمایههای ایرانی» اعالم کرده
اســت .آمارهایی از تولید و فروش  ۹ماهه
خودروسازان نشــان میدهد بیش از ۴۳
هزار دستگاه خودرو تولیدی ایرانخودرو
و سایپا تجاری نشده و به صورت ناقص در
پارکینگ خودروســازان باقی مانده است.
برخی نمایندگان مجلس دهم شــهریور
ماه سال  ۹۷در طرح استیضاح از وزیر وقت
صنعت ،معادن و تجــارت«،نبود نظارت
بر صنایع خودروسازی کشــور که سبب
گرانفروشی ،احتکار خودرو و به همریختگی
بازار شده» را از علتهای درخواست خود
برای توضیح شریعتمداری اعالم کرده بودند.

دیدار وزیرخارجـه طالبان با
نماینده ویـژه ایـران در امور
افغانستان

عکس :ایرنا

کند .بر اساس ادعای این روزنامه ،ذخایر اورانیوم
ایران در این توافق به روسیه منتقل خواهد شد
و در لحظه خروج آمریکا از توافق موقت ،به ایران
بازمیگردد .همچنین در صورت خروج آمریکا از
توافق ،ایران از همانجایی که برنامه هستهای خود
را متوقف کرده دوباره شروع خواهد کرد .برنامه
جامع اقدام مشترک مشهور به برجام در راستای
توافق بر سر برنامه هستهای ایران و به دنبال تفاهم
لوزان در روز سهشنبه  ۲۳تیر  ۹۴بین ایران و گروه
 ۵+۱منعقد شد .اما سه سال بعد و با اقدام دونالد
ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در تاریخ ۱۸
اردیبهشت  ۹۷آمریکا به صورت یکجانبه از برجام
خارج میشود .بر اساس اظهارات محمدجواد ظریف
وزیرسابق امورخارجه ،طی این توافق ایران در قبال
لغو تحریمها متعهد به پذیرش محدودیتهایی
در بخشهای فنی و هستهای تاسیسات هستهای
شد .خطیب زاده در انتهای نشست خبری خود با
اشاره به موضوع مالقاتهای صورت گرفته برخی

از  ۵۰درصد رشد داشته که ریشه آن استقراض
دولت ازبانک مرکزی است .استقراض و خلق پول
خط قرمز ما است و اجازه خلق پول از سوی دولت
سیزدهم را ندادیم .میرکاظمی تاکید کرد« :در
چند ساله گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار
آزاد خریداری شده و به قیمت  ۴۲۰۰به عنوان ارز
ترجیحی پرداخت شده که باعث افزایش پایه پول
شده است .ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم
و باید برای ارز تصمیمی عاقالنه بگیریم ».رئیس
سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت پس از حذف
ارز ترجیحی نیز رونمایی کرده و گفت« :با حذف
ارز  ۴۲۰۰میخواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و
درآمد نفتی  ۲۶هزار میلیاردی داریم که  ۶۰درصد
آن را میتوانیم هزینه کنیم و  ۴۰درصد دیگر آن با
صندوق توسعه ملی میرود».
دولت سیزدهم به دلیل واضح بودن برخی آثار
تورمی حذف ارز  ۴۲۰۰تالش می کند برای حذف
آن ،آرام و با برنامه ریزی گام بردارد؛ موضوعی
که می توان اعمال برخی مالحظات از سوی تیم
اقتصادی دولت را در قالب آن تعریف کرد .در این
بین همراهی مجلس و هماهنگی با دولت که مورد
تاکید رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته است،
تا امروز توانسته مسیر حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی را

هموارتر کند .غالمرضا مصباحی مقدم نماینده
سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اشاره به لزوم هماهنگی مجلس و دولت
در روزنامه ایران نوشت« :با رأی مجلس شورای
اسالمی حذف ارز ترجیحی قطعی شد ،اگرچه
برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن
علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود
مجلسیهاست ،مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی
را برابر با شوکهای احتمالی تورمی دانستهاند ،اما
این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات
الیحه بودجه  ۱۴۰۱رأی مثبت داد .این رأی مجلس،
یعنی دولت مکلف شده است تا سال آینده به طور
قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کن واین یک
تکلیف قانونی روی دولت است از سوی مجلس».
اظهارنظرها نشان می دهد که همه ارکان کشور
در حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد کشور حتی با
وجود نگرانی های مختلف ،موافق هستند .دولت و
مجلس تا امروز در مسیر حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی با
احتیاط و دقت پیش رفته اند تا همه جوانب ماجرا
مورد بررسی قرار گیرد؛ بدون شک تکمیل شدن
این بررسی ها می تواند بزرگترین جراحی اقتصادی
کشور در یک دهه گذشته را منطقی و کم هزینه تر
پیش ببرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی:

بزاده:
خطی 

سخنگوی وزارت خارجه آنچه که امروز در وین
اتفاق میافتد را حاصل تالش تمام طرفها برای
رسیدن به یک نتیجه پایدار و نه موقت دانست.
باشگاه خبرنگاران جوان  -سعید خطیبزاده گفت:
ما به دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا هستیم
و هیچ توافقی که این دو مولفه را نداشته باشد،
در دستور کار ما قرار ندارد .به گفته سخنگوی
وزارت خارجه«،همه طرفهای برجام باید تالش
کنند که مطمئن شویم بازگشت آمریکا به برجام
همراه با اخذ تضامین الزم و راستی آزمایی است و
همچنین چرخهای از رفع تحریمها که وفق برجام
باید انجام میشده ،به طور موثر انجام میشود که
اینها با هیچ توافق موقتی حاصل نمیشود ».ایده
توافق موقت بین ایران و آمریکا از آنجایی آغاز شد
که بسیاری از تحلیلگران میگویند رسیدن به یک
توافق جامع و جدید بین ایران و کشورهای دیگر،
بسیار زمانبر است .به خصوص که گفته میشود
در جریان مذاکرات جدید فقط شش کشور حضور
ندارند و پای کشورهای دیگر هم به میان آمده است
و رسیدن به یک توافق همه جانبه زمانبر است.
روز پیش از نشست خبری خطیب زاده ،روزنامه
رأ یالیوم با پیش کشیدن دوباره موضوع توافق
موقت مدعی شده بود ایران و آمریکا در دور نهایی
مذاکرات بر سر یک توافق موقت دو ساله به اتفاق
نظر رسیده اند .این رسانه مدعی شده این دور از
مذاکره به توافقی موقت و  ۲ساله ختم شده تا مرحله
آزمایش و اعتمادسازی باشد و به موجب آن آمریکا
تمامی تحریمهای وضع شده در دوره ترامپ را لغو

احتکارخودروهایسایپا
وایرانخودروبهعلت
قیمتهایدستوریاست

عکس :همشهری آنالین

تاکنون مراحلی برای استیضاح وزیر
بهداشت طی نشده است

خبر

در صورتی که دولت این اقدام را انجام دهد.
انصاری بابیاناینکهدولتگذشتهتمایلیبرای
ساماندهیکارکنان خود نداشتهاست،گفت:با
شروع بکار دولت سیزدهم رییس سازمان امور
استخدامیکشوررابهجلسهکمیسیوندعوت
کردیم که موضوع ساماندهی کارکنان دولت را
در اولویت کاری خود قرار دهد فرصت سه ماهه
ای را برای پیگیری این موضوع درخواست
کردند و مجلس با وقت  ۴۵روزه موافقت کرد،
اما با اتمام این مهلت سازمان امور استخدامی
همتی در راستای تنظیم الیحه انجام نداد .وی
اضافه کرد :کمیسیون اجتماعی در این زمینه
نامهایخطاببهرئیسجمهورنوشت،سهروز
پس از این نامه رئیس جمهور در دستوری از
سازماناموراداریواستخدامیخواستندکهدر
بحث سامان بخشی حقوق و دستمزد با تدوین
الیحهایکهمتضمنعدالتباشدباکمیسیون
اجتماعیهمکاریکنند.سخنگویکمیسیون
اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین جلسه

اگر جهاد در سرزمینهای اسالمی برقرار باشد ،مسلمانان
ذلیل نمیشــوند ،حضرت امیرالمؤمنین(ع) جهاد را بابی
از ابواب جنت و ترک آن را معادل پوشاندن لباس ذلت بر
تن هر قومی توسط خدا میدانند .وی بیان داشت :شهدای
عرفه نقاط نورانی ایمان ،باور ،وفای به عهد و نشــانههای
فداکاری ملت هســتند که اجازه ندادند تسلیم و تعظیم
مقابل مستکبران به نام این ملت بزرگ نوشته شود و تاریخی
نوشتهاند که سرشار است از عزت ،روح مقاومت ،ایستادگی
مقابل ظالم ،ندا دادن پیام عدالت ،آزادی انسان از اسارت
طاغوت و استقالل یک ملت که این مفاهیم در دنیای امروز
هرگز بهآسانی برای یک ملتی حاصل نمیشود .فرماندهکل
سپاه با بیان اینکه تاریخ اسالم سرشار از واقعیتهای تلخ و
شیرین است ،گفت :هروقت خورشید اسالم طلوع میکند تا
انسان را به عدالت ،آزادی و کرامت برساند ،مستکبران مقابل
آن میایستند و امکان ندارد که مستکبران مقابل تشکیل
حاکمیت ،قدرت ،آزادی و اســتقالل مسلمانان نایستند.

بررسیاینطرحگفت :ایراداتجزیی اینطرح
با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی
اصالح شد با توجه به تاکید رییس جمهور در
اینزمینهسازماناموراستخدامی آمادگیدارد
در راستایهمراهیباکمیسیوناجتماعیاین
موضوع را در دستور کار خود قرار دهد .نماینده
مردم ممسنی و رستم تصریح کرد :این طرح
تحول مهمی را در حوزه روابط کار ،دستمزدها
و قراردادها رقم می زند و اگر به سرانجام برسد
قدمهای مثبتی در راستای موضوع عدالت و
همسان سازی روابط کار ،حقوق دستمزدها
خواهد بود و می تواند تحول بسیار مثبت در
حوزه سازمانی و اداری کشور باشد.وی با بیان
اینکه وضعیت فعلی قراردادها کارکنان دولت
شایسته نظام اداری جمهوری اسالمی ایران
نیست ،گفت:تصویب این طرح تحول مثبتی
در حوزه عدالت و انتظام بخشی کارکنان دولت
است و می تواند با ایجاد انگیزه بین کارکنان به
توسعهنظاماداریکمککند.

سرلشکر سالمی گفت :مسلمانان از تنهایی حضرت علی(ع)
در محراب کوفه ،از تنهایی امام حســن(ع) مقابل ســپاه
بنیامیه و تنهایی امام حسین(ع) مقابل سپاه یزید و حادثه
عاشورا درس گرفتند و شهیدان رهروان همان راه و اصحاب
عاشورا در زمان و مکانی دیگر هستند.

یک سخنگوی دولت طالبان در پیامی در
پی سفر سرپرست وزارت امور خارجه دولت
موقت طالبان به تهران ،از دیدار او با نماینده
ویژه ایران در امور افغانستان خبر داد .به
گزارش ایسنا ،بالل کریمی ،معاون سخنگوی
دولت طالبان در صفحه توییترش نوشت:
دیداری دوجانبه میان مولوی صاحب امیر
خان متقی ،وزیر امور خارجه موقت دولت
طالبان و حسن کاظمی قمی ،نماینده ویژه
رئیس جمهور ایران در امور افغانستان [در
تهران] برگزار شد .اظهارات این عضو طالبان
در پی این مطرح میشود که مولوی امیرخان
متقی سرپرست وزارت امور خارجه هیات
حاکمه افغانستان در راس یک هیات اقتصادی
و سیاسی شنبه شب وارد تهران شد .وزارت
امورخارجه دولت موقت طالبان روز یکشنبه
از دیدار متقی با حسین امیرعبداللهیان،
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،
پیرامون مسائل اقتصادی دوجانبه و مسائل
امنیتی خبر داد .عالوه بر این ،ذبیحاهلل مجاهد،
سخنگوی طالبان در صفحه توییترش درباره
سفر دیروز هیاتی از طالبان به تهران نوشت:
اسماعیل خان و احمد مسعود با هیاتی از
امارت اسالمی در تهران دیدار کردند .طی این
نشست ،امارت اسالمی به آنها اطمینان داد
میتوانند بدون هیچ نگرانی به کشور بازگردند.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان در نشست خبری امروزش در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه برخی اخبار منتشر
شده که در جریان سفر هیئت طالبان به ایران
نشستی بین این گروه و برخی از گروههای
افغانستانی از جمله احمد مسعود و همچنین
اسماعیلخان والی پیشین هرات برگزار شده
است و به طور کلی آیا در جریان مذاکرات
هیئت طالبان به تهران در ارتباط با وضعیت
منطقه پنجشیر نیز با توجه به اهمیت این
موضوع برای مردم ایران گفتوگویی با آنها
از سوی تهران صورت گرفته است ،گفت :نگاه
جمهوری اسالمی ایران به وضعیت مردم
افغانستان یک نگاه شمولگرا است ،فارغ از
منطقه و قومیت آنها .نگاه ما این است که
تمام اقوام در داخل جغرافیای افغانستان باید
صدا و خواستهشان شنیده شود.

پاسخ پوالدگر درباره تجدید
انتخابات تکواندو :هنوز
تصمیمی گرفته نشده است
معــاون قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان
خبر
گفت :شــنا یکی از رشتههای مهم و ویژه در
بین رشته های ورزشی اســت و همه باید با
رییس فدراسیون همراه باشــند.به گزارش ایسنا ،محمد
پوالدگر در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون
شنا بیان کرد :امروز روز مهمی برای فدراسیون شنا بود.
سکاندار هدایت این فدراســیون امروز مشخص شد تا با
برنامههایش باعث رشد این رشــته شود .رسمیت مجمع
را با حضور  ۵۴نفر اعالم میکنم .فرصت برای حرف زدن
کم اما فرصت برای عمل زیاد است .پوالدگر گفت :رشته
شــنا یکی از رشــته های مهم و ویژه در بین رشته های
ورزشی است .جزو رشــته های پایه اســت و هر چه این
رشته توسعه داشته باشــد مهم است .دوستان اساسنامه
جدید را مطالعه کردند .مهمترین نکته آن این اســت که
جامعه ورزشی کشــور از بلوغ برخوردار است .همه چیز
براســاس خرد و تصمیــم مجمع انتخاب میشــود .قبال
اینگونه نبود .شماها مســئول هستید برای هر انتخاب .از
همه شــما میخواهم که همراه رئیس فدراسیون باشید
و در دوره پیــش رو او را کمک کنید .او در پاســخ به این
پرسش که انتخابات فدراســیون تکواندو تجدید می شود
یا خیر؟ تصریح کرد :هنوز تصمیمی گرفته نشــده است
و اطالعی ندارم.

 ۳ایرانی دیگر در جمع نامزدهای
بهترین بازیکن  ۲۰۲۱فوتسال جهان
سایت فوتسال پلنت ،از علیاصغر حسنزاده
خبر
و ســاالر آقاپور به عنوان نامزدهای بهترین
بازیکن ســال در بخــش مــردان و بهترین
بازیکن جوان سال نام برد .ســهیال ملمولی نیز در فهرست
بهترین بازیکن فوتســال بانوان اســت .به گزارش ایسنا،
ســایت معتبر فوتســال پلنت در ادامه معرفی نامزدهای
بهترینهای ســال  ۲۰۲۱در رشته فوتســال ،نامزدهای
اعالم شــده در بخشهای دیگــر مثل بهتریــن بازیکن
ســال را اعالم کرد که نام علیاصغر حســنزاده و سهیال
ملمولی در این بین دیده میشود .لیست نامزدهای اعالم
شــده در بخشهای مختلف به شرح زیر اســت :بهترین
بازیکن ســال (مردان) :الخانــدرو بروتو(آرژانتین) ،اریک
اولیم(پرتغال) ،استبان گوئررو(اسپانیا) ،فرائو(برزیل) ،علی
اصغر حسنزاده(ایران) ،یوان الزارویچ(صربستان) ،مرلیم
بابالو(ایتالیا-اســپانیا) ،پنی وارال(پرتغال) ،پیتو(برزیل)،
رودریگو هاردی(برزیل) .بهترین بازیکن ســال (بانوان):
آماندینیا(برزیــل) ،امیلــی میکائال(برزیــل) ،جنیــس
داسیلوا(پرتغال) ،لوانا مورا(برزیل) ،سهیال ملمولی(ایران)،
الیزاوتا نیکیتینا(روسیه) ،پکه(اســپانیا) ،رناتینیا(برزیل-
ایتالیــا) ،تاتی(برزیل) ،وانیــن میودا(برزیــل) .بهترین
بازیکن جوان سال (مردان) :ســاالر آقاپور(ایران) ،آنتونیو
پرز(اسپانیا) ،ارنستو کالدینیو(برزیل) ،گریخانوف(روسیه)،
مارکــوس فریرا(آرژانتیــن) ،میــگل مالندو(اســپانیا)،
محمد عثمــان موســی(تایلند) ،پدرینیو(برزیل) ،آنتون
شوکولوف(روسیه) ،زیکی(پرتغال)
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

سرپرست مدیریت مالی و توسعه پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان:

دخالتی در بودجه کمیته المپیک و پارالمپیک نداریم
سرپرست مدیریت مالی و توسعه پشتیبانی
وزارت ورزش و جوانان گفت :به هیچ عنوان
در تقسیم بندی و نظارت بودجه کمیته ملی
المپیک و پارالمپیک دخالتی نخواهیم داشت
و اعتبارات این دو ارگان مستقیم به حساب
آنها واریز خواهد شد .سید امیرحسین مطلبی
در گفتوگو با ایسنا ،درباره در اختیار قرار
گرفتن بودجه سال آینده کمیته ملی المپیک
و پارالمپیک به وزارت ورزش و این که آیا این
مساله دوگانگی ایجاد نمیکند ،اظهار کرد:
براساس تفاهمنامهای که در ابتدای سال با
فدراسیونهای ورزشی داشتیم به آنها اعالم
کردیم که پرداخت اعتبارات سالیانه آنها به
صورت مرحلهای خواهد بود ،به این شکل
که هر  ۳ماه براساس عملکرد فدراسیونها
و رخدادهای مهمی که در طی سال دارند،
کمک های مصوب به آنها تزریق میشود.
براساس گزارشی که دریافت کردم برای  ۶ماه
اول سال تا پایان شهریور ۵۰ ،درصد اعتبارات
به حساب فدراسیو نها واریز شده و حتی
برخی فدراسیونها با توجه به عملکردشان و
اردوها و تورنمنتهای برون مرزی که داشتند،
بیش از  ۵۰درصد اعتبارات خود را دریافت
کرد هاند .وی گفت :هیچ فدراسیونی نمی
تواند ادعا کند که کمتر از  ۵۰درصد اعتبارات
سالیانه خود را دریافت کرده است ،البته شاید
فدراسیونی خارج از این موضوع مطالبهای
از جایی دریافت کرده باشد که در اختیار ما
نیست .سرپرست معاونت توسعه مدیریت و
منابع زارت ورزش و جوانان اضافه کرد :هیچ
فدراسیونی نیست که اعتبارات خود را کمتر
از  ۵۰درصد دریافت نکرده باشد ،آن چیزی
که وزیر ورزش به من امر کردهاند این بود که
حمایتهای پرداختی خود را در  ۳ماه سوم
سال جاری به فدراسیونهای ورزشی داشته
باشیم که برای تخصیص آن منتظر تخصیص
اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه و
خزانه هستیم تا براساس عملکرد فدراسیونها،
بودجه را واریز کنیم.
مطلبی همچنین در خصوص وضعیت بودجه
فدراسیون ناشنوایان و این که چه مقدار از
اعتبارات سالیانه خود را دریافت کرد هاند،
خاطرنشان کرد :به این فدراسیون تاکنون بیش
از  ۹۰درصد بودجه واریز شده و در حقیقت
اعتبارات سال جاری خود را دریافت کردهاند.
حال این که برای برگزاری اردوهای المپیکی از
اعتبار ویژه برخوردار هستند یا خیر در جریان
نیستم و بستگی به مکاتبه آنها با سازمان برنامه
و بودجه و مجلس دارد .اگر اعتبارات ویژه این
فدراسیون در ردیف بودجه ما قرار گرفته باشد،

طبیعتا پرداخت خواهیم کرد .البته اعتبارات
ویژه فدراسیون ناشنوایان در بودجه ما دیده
نشده است .وی در توضیح بودجه سال ۱۴۰۱
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک که در اختیار
وزارت ورزش گذاشته شده است ،تصریح کرد:
تا امروز تعامل خوبی با کمیته ملی المپیک
و پارالمپیک داشته و در ادامه نیز خواهیم
داشت .بودجه تخصیص یافته نیز مخصوص
این دو ارگان است و این طور نیست که در

کمیته ملی المپیک و پارالمپیک دخالتی
نخواهیم داشت .در حقیقت این سیاست دولت
بوده تا در سر جمع اعتبارات بداند که چه میزان
بودجه برای ورزش در نظر گرفته است .ما
تعامل خوبی تا به امروز با این دو ارگان داشتیم
و بعد از این نیز خواهیم داشت و بودجه آنها
نیز براساس ردیف بودجه و موافقتنامههایی
که مبادله میشود ،مستقیم به حساب کمیته
ملی المپیک و پارالمپیک واریز خواهد شد .وی

با توجه به این که سال آینده بازیهای آسیایی و پاراآسیایی را پیش رو داریم آیا اعتبار ویژهای برای این دو
رویداد مهم در ردیف بودجه سال  ۱۴۰۱دیده شده است یا خیر؟ خاطرنشان کرد :در ردیف بودجه برای این
دو رویداد مهم بودجه ویژهای لحاظ شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

جای دیگری هزینه کنیم .مطلبی پیرامون
این پرسش که آیا تخصیص بودجه کمیته ملی
المپیک و پارالمپیک به وزارت ورزش از نظر
قانونی مشکلی ایجاد نمیکند ،خاطرنشان کرد:
این سیاست دولت است مبنی بر این که بودجه
حوزه های مختلف را یک جا ببیند.
تا جایی که اطالع دارم حتی به عنوان مثال؛
بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز که
 ۱۹دستگاه زیرمجموعه این وزارتخانه است
همه یک جا دیده شده تا عدالت در جاهای
مختلف رعایت شود .سرپرست معاونت توسعه
مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان افزود:
تمام بودجه سال  ۱۴۰۱کمیته ملی المپیک
مثل گذشته در اختیار این نهاد قرار خواهد
گرفت تا خود کمیته تصمیم بگیرد که به چه
نحوی بودجه در اختیار فدراسیونها قرار دهد .به
هیچ عنوان ما در تقسیم بندی و نظارت بودجه

همچنین در خصوص آییننامههای هیاتهای
استانی و این که با بازنشسته بودن برخی
روسای هیاتهای استانی آیا دوباره بودجه در
اختیار آنها گذاشته میشود یا خیر؟ تاکید کرد:
کمکهایی که به هیا تهای ورزشی صورت
میگیرد از طریق ادارات کل استانها است و
ربطی به بازنشسته بودن رییس هیات ندارد.
وظیفه ما حمایت از هیا تهای استانی است.
قوانین و آییننامههای هیات های ورزشی
در اختیار معاونت قهرمانی است و براساس
اساسنامه که مصوبه هیات وزیران دارد ،حمایت
ها کماکان ادامه خواهد داشت و کاری نداریم
که رییس هیات استانی بازنشسته است یا خیر؟
مطلبی در پاسخ به این پرسش که ،با توجه به
این که سال آینده بازیهای آسیایی و پاراآسیایی
را پیش رو داریم آیا اعتبار ویژهای برای این دو
رویداد مهم در ردیف بودجه سال  ۱۴۰۱دیده

شده است یا خیر؟ خاطرنشان کرد :در ردیف
بودجه برای این دو رویداد مهم بودجه ویژهای
لحاظ شده و مشکل خاصی وجود ندارد .وی
پیرامون این پرسش که آیا بودجه سال آینده
وزارت ورزش برای اجرای برنامههای پیشبینی
شده و اتمام پروژ ههای نیمه تمام کافی است
یا خیر؟ گفت :مجلس تا به امروز حمایتهای
خوبی را از ورزش داشته است ،البته در ردیف
بودجه یک بخش با افزایش بودجه و در بخش
دیگر با کاهش بودجه مواجه بودهایم ،ضمن این
که در حال رایزنی با کمیسیون فرهنگی مجلس
هستیم تا درآمد حاصل از مالیات دخانیات و ۲۷
صدم درصد مالیات برارزش افزوده که از ورزش
حذف شده ،دوباره به ورزش اختصاص پیدا کند
تا از این طریق بتوانیم پروژههای نیمه تمام را
به اتمام برسانیم و بحث اشتغالزایی جوانان را
مرتفع کنیم .سرپرست معاونت توسعه مدیریت
و منابع وزارت ورزش و جوانان در پایان پیرامون
این پرسش که براساس رای دیوان عدالت
اداری ،سوابق شغلی در نهادهای عمومی
غیردولتی جزو سوابق موثر در بازنشستگی
لحاظ نشده است ،چون فدراسیونهای ورزشی
نهادهای عمومی غیردولتی هستند ،موضوع
بازنشستگی روسای فدراسیونهای ورزشی بر
این اساس چگونه خواهد بود ،افزود :این مساله
شرایط خاص خود را دارد و در خصوص افرادی
در نظر گرفته می شود که حقوق گرفته و سه
چهارم کار کرده باشند ،براساس اطالعات
پرونده پرسنلی موجود در وزارت ورزش ،علی
مرادی بیش از  ۳۵سال سابقه دارد و بازنشسته
است .بنابراین از لحاظ پرونده شغلی وی
بازنشسته محسوب می شود.
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خبر
پایان یک سوءتفاهم؛

مهدویکیا به تهران میآید

عکس :ایرنا

رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری از راهاندازی
سامانهای جامع و کارآمد برای تسهیل و تحکیم ارتباط دولت با نخبگان
و صاحبنظران در آیندهای نزدیک خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از
مرکز بررسیهای مرکز استراتژیک ریاستجمهوری ،محمد صادق
خیاطیان با اعالم این خبر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
ارتقای حکمرانی و تدبیر عالمانه چالشهای پیش روی کشور ،جز با
تسهیل و قوامبخشی به ارتباط دولت و شبکه نخبگانی کشور ممکن
نیست .در دولت سیزدهم عمیقا اعتقاد داریم که غفلت از این ظرفیت
بزرگ ،نه فقط یک تصمیم نابجای مدیریتی که یک خطای راهبردی
سرمایهسوز است .وی افزود :در همین راستا از همان ابتدای مسئولیت
در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ،این مهم را با تاکید
ویژه رئیسجمهور محترم جزء رئوس برنامهها و اقدامات مرکز قرار دادم
و در همین مدت کوتاه ،بسیار تالش کردم ،در این مسیر گامهای موثری
برداشته شود .تاکید مقام معظم رهبری بر ایجاد سازوکار برای استفاده
از دیدگاهها و شیوههای پیشنهادی صاحبنظران ،نخبگان و مردم ،عزم
بنده و همکارانم در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری را
برای استمرار این رویکرد مستحکمتر کرد .خیاطیان در ادامه نوشت:
خدمت مردم شریف ایران ،نخبگان دغدغهمند کشور و همه کسانی که
سودای آبادانی این آب و خاک را در سر دارند ،عرض میکنم که مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به زودی سامانهای جامع و
کارآمد برای تسهیل و تحکیم ارتباط دولت با آنان راهاندازی خواهد کرد.
تعمیق این ارتباط البته فقط با اراده دولت شدنی نیست و الزم است
این عزیزان هم منت گذاشته و ما را به دریافت نظرات و پیشنهادتشان
مفتخر کنند.رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در
پایان از آمادگی این مرکز برای دریافت نظرات و پیشنهادات نخبگان
خبر داد و نوشت :این آمادگی در مرکز وجود دارد که در سطوح مختلف
و در همه حوزههای عملکردی دولت ،نظرات و پیشنهادات نخبگانی را
دریافت نموده و آن را به بخشهای مختلف دولت انتقال دهد.

کاغذ ورزش
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به دنبال حضور مهدی مهدوی کیا در یک بازی دوستانه بین المللی که
از سوی فیفا برگزار شود حواشی زیادی برای مربی تیم امید ایجاد شد.
به گزارش "ورزش سه" ،نقدهای صورت گرفته به مهدی مهدوی کیا
در حالی صورت گرفت که سرمربی تیم امید ترجیح داد سکوت اختیار
کندوتنهاشاهدقضاوتهاباشد.نمیشودمنکرزحماتمهدیمهدوی
کیا برای فوتبال ایران شد .گل او به تیم ملی آمریکا در جام جهانی و
رقص با پرچم ایران هنوز از اذهان پاک نشده است و جالب اینکه مهدی
مهدوی کیا و دســتیاران خارجی اش در شهر دوشنبه در حالی روی
نیمکت تیم زیر 23سال ایران نشستند که هیچ قراردادی با فدراسیون
فوتبال نداشتند .در حالی بودند در سال های اخیر مربیانی که تا پیش
از عقد قرارداد راضی به حضور روی نیمکت نمی شدند و حتی برخی
دستمزدهایخودرانقددرکشورهایخارجیمطالبهمیکردند.نمونه
اش  2میلیون دستمزدی که به مارک ویلموتس در ترکیه پرداخت
شد .به نظر می رسد مشکالتی که برای مهدی مهدوی کیا در یک بازی
دوستانهبهوجود آمدبهخاطر یک سوء تفاهمبودهوبه طورحتم مهدی
مهدوی کیا در مورد آن توضیح خواهد داد؛ اما تازه ترین خبری که در
مورد این مربی و تیم زیر  23سال ایران به دستمان رسیده این است
که آنها بهمن ماه در تهران اردوی تدارکاتی دارند و این شروع دوباره
مهدی مهدوی کیا با تیم زیر 23سال ایران است .تیم زیر 23سال ایران
با اقتدار و با هدایت مهدی مهدوی کیا به دور نهایی مسابقات قهرمانی
زیر  23سال آسیا در تاشکند صعود کرده که در سال  2022با حضور
 16تیم برگزار میشود .از آنجایی که بیشتر بازیکنان تیم زیر 23سال
ایراندرترکیبتیمهایلیگبرتریفیکسهستندچارهایبرایمهدی
مهدویکیاباقینمیماندکهاردوهایتدارکاتیرادرروزهایفیفابرقرار
کند.البتهمهدیمهدویکیاهمبهکنفدراسیونفوتبالآسیاپیشنهاد
داده است که مسابقات قهرمانی زیر  23سال را در روزهای فیفا برگزار
کند .به همین خاطر فدراسیون فوتبال از مهدی مهدوی کیا خواسته
روزهایفیفادربهمنماهراازدستندهدوقراراستدرروزهاییکه تیم
ملی سرگرم دیدار با عراق و امارات می شود تیم زیر  23سال هم اولین
اردویخودرابرایحضورشایستهدرمسابقاتتاشکندشکلدهد.دبیر
کل فدراسیون فوتبال چندی پیش در مصاحبه ای از مهدی مهدوی
کیا حمایت کرد و گفت«:این دعوت مستقیم از طرف فیفا انجام شد
و فدراسیون نقشی نداشت ،اما فدراسیون همیشه پشتیبان ستارهها و
اسطورههای فوتبال ایران است .اتفاقات پیرامون و حواشی غیر ورزشی
حاکم بر این مسابقه باعث هوشیاری و مدیریت مناسب موضوع توسط
ویشدومستنداتاقداماتمهدویکیادرحینمسابقهموجودبودهکه
مورد تاییدنهادنظارتیوزارتورزشوجواناننیز قرارگرفتهاست».بعد
از انتقادات زیادی که از مهدی مهدوی کیا صورت گرفت او قصد داشت
هدایت تیم امید را رها کند و به ادامه مربیگری در تیم های پایه باشگاه
هامبورگ بپردازد اما با صحبتهای صورت گرفته از سوی فدراسیون
فوتبال این مربی حاضر شد هم چنان به حضور خود در تیم زیر 23سال
ایران ادامه دهد.
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-

سازمان

 -اسراف كار  -کوهان شتر  -نام

 -حس وارونه  -چراگاه ایالت

و ممارست برای بدست آوردن

جاسوسی آمریکا  -محافظین ویژه

کوچک آرمسترونگ در - NBA15

 -حالل شرعی ،روا و جایز ،هم

آمادگی و مهارت در کاری ،نمونه

 -آبکی ،لنگ میزند  - 13پدر مرده،

اولین فاتح اورست  -بجااوردن

چیزی است که ترک و فعلش جایز

 -زیبا ،كشیده  - 11نوعی سوسمار

کودک بی پدر  -مظهر تندی ،دانه

عهدو پیمان ،بجاآوردن عهد

سازمان

جاسوسی،

اینفوگرافیک

خبر

امدادرسانی پلیس و رهایی چوپان از چنگال گرگها

روزنامه اقتصادی استان کرمان

ســال چهــارم

سهشــنبه  21دی 1400

شــماره پیاپــی 1150

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

ما را دنبال کنید

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

فرمانده انتظامی شهرستان راور از
امدادرسانی ماموران پلیس مبارزه
با موا د مخدر این شهرستان به یک
چوپان گرفتار چند قالده گرگ در
یکی از نقاط بیابانی خبر داد.
سرهنگ محسن شیخ زاهدی بیان
داشت :چندی قبل که ماموران
پلیس مبارزه با موا د مخدر
شهرستان راور برای شناسایی و
ردزنی یک دستگاه خودروی
مشکوک در یکی از نقاط بیابانی
اطراف شهر مشغول گشت زنی

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2

بخشی از وسایل سردار سلیمانی را در موزه دفاع مقدس کرمان ببینید

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول
جیرفت09131488684 :

تلفنخانه کرمان034-32487477 :
نمابر034-32448511 :

ایمیل تحریریه:

مدیر اجرایی :حمید باقری

ایمیل سازمان آگهی ها:

kaghazevatan.adv@gmail.com
روابط عمومی :شیوا کرمی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

بازرگانی :زهره فرسنگی

صفحه آرایی :ندا صفاریان

حسابدار :فاطمه سلیمانی

گرافیک :فاطمه خواجویی
خبر :محمد ساردویی

عکس :یاسر خدیشی

توزیع :اصغر صانعی

نماینده روزنامه در عنبرآباد :ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

زیستمند

جکوی انگشت کج زارودنی

فلسهای زیر چانه ای مشخص که جفت پیشین آنها توسط یک یا
دو ردیف فلس از هم جدا شده اند؛ فاقد برآمدگی های زیر رانی؛ نرها با  2تا  4منفذ
پیش مخرجی؛ فلسهای زیر دمی کوچک ،صاف که به فاصله پهنای سر در عقب
مخرج گسترش دارند و بزرگ و پالک شکل نیستند؛ برآمدگی های کوچک تیغه ای
در میان برآمدگی های بزرگ سه وجهی پشتی پراکنده اند و ردیفهای طولی نسبتاً
منظمی را تشکیل می دهند؛ برآمدگیهای روی دم در حول میانی هر بند مرتب شده
و این برآمدگی ها در ردیف انتهایی هر بند نیستند.
رنگ آمیزی :پشت خاکستری روشن ،یکدست یا با  6نوار عرضی تیره نامشخص؛
ناحیه شکمی سفید.زیستگاه :نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک ،جلگه ها و
دشتهای شنی یا رسی ،دامنه ها ،دره ها ،کناره رودخانه ها ،با پوشش گیاهی درختی
یا بوته ای ،و بناهای متروکه.
عادات و رفتار:بیشتر شبها یا غروب و اوایل صبح و گاهی در طول روز روی تنه
درختان ،دیوارها ،کناره سنگها و بوته ها دیده می شوند؛در زیر سنگها ،زیر پوسته
درختان و شکاف دیوارها مخفی می شوند؛ تغذیه از حشرات و شاید عنکبوتها است.
پراکندگی جهانی:روسیه ،قفقاز ،ایران تا قزاقستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و چین.
اندازه :نوک پوزه تا مخرج  51میلیمتر
دم  59میلیمتر.
مالحظات :از این گونه در ایران زیر
گونه  C.r.zarudnyiدر شرق استان
خراسان و استان سیستان و بلوچستان
(شهرستان زابل) گزارش شده است،
که تمام توضیحات ارائه شده مربوط
به این زیر گونه می باشد .محل نمونه
تیپیک آن از ایران ،نیزار ،واقع در
استان سیستان و بلوچستان است/.
گروه کویرها و بیابان ها ایران

خبر

سیل  ۲۲۳۲میلیارد تومان خسارت
به استان کرمان وارد کرد

مدیرکل مدیریت بحران اسـتان کرمان گفت ۲ :هزار و  ۲۳۲میلیارد تومان خسـارت سیل
به زیرساختهای اسـتاندر بخش زیربنایی و کشـاورزی وارد شده است.
مجید سـعیدی با اشـاره به آخرین اقدامات انجام شـدهدر مناطق سـیل زده استان کرمان
اظهارداشت:خوشـبختانهدر حال حاضر مناطق سیل زده اسـتان از وضعیت اضطرار خارج
شده و شـرایط به حالت پایدار رسـیده است.
او با بیان اینکه همچنان امدادرسـانی در این مناطق ادامـه دارد گفت:تاکنون حدود  ۶۵تن
اقالم زیستی و معیشتیدر بین سـیل زدگان اسـتان توزیع شـده و رفته رفته روال زندگی
مردم در این مناطق بـه حالت عـادی برمیگردد.
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتانکرمان با بیان اینکه تمام مـوارد الزم به سـازمان مدیریت
بحران کشـور ارسـال شـده تا به هیئتدولت منتقل شـود گفت:روز قبل نیز هیئتدولت
به ریاسـت رئیس جمهور تشـکیل جلسـهداد و آخرین وضعیت اطالعات اسـتانهادر این
جلسه مطرح شـده است.
سـعیدی با اشـاره به اینکهدر این جلسـه تصمیمات ابتدایی عاجلـی برای اقدامـات فوری
و اضطراری به ویژهدر بحث زیرسـاختها گرفته شـده افزود:مابقی تصمیمـات و مصوبات
به جلسـه بعدی موکول شـد تا مصوباتی مربوط به بازسـازی زیرسـاختها و کشـاورزی و
مسکنداشـته باشند.
او بـا بیان اینکه مقررشـد در ایـن فرصت اقداماتـی به قیـد فوریت انجام شـود گفت:در
حال حاضر مشـکلی برای زندگی مردم وجـود ندارد،تعدادی از خانوادههای سـیل زده
تا آماده و خشـک شـدن منازل خـوددر چادر سـکونتدارنـد ودر صورتی کـه منازلی
امـکان سـکونتدر آنها وجود نداشـته باشـد اسـکان موقـت ایـن خانوارهادردسـتور
کار قـرار میگیـرد.

رها سازی گربه جنگلی کمیاب
در جنوب کرمان
سرپرسـت اداره حفاظت از محیط زیسـت شهرسـتان کهنوجدر جنوب اسـتان کرمان
از رهاسـازی و نجات یک قلاده گونه نـادر و کمیـاب گربـه جنگلی در این شهرسـتان
طی روزهـای اخیر خبـرداد.
هادی جلال افزود :یکـی از اهالی بومـی منطقه گرفتار شـدن یک قلاده گربه جنگلی
در حصار نگهـداری پرنـدگان اهلی(مـرغ و خـروس) را طی تمـاس تلفنی بـه ماموران
یـگان حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان کهنـوج خبرداد.
او بیان کرد :مامـوران پس از اطالع به سـرعت بـه محل مـورد نظر عزیمـت و حیوان را
زنده گیـری و پس از اطمینان از سلامت در زیسـتگاه خود رهاسـازی کردند.
سرپرسـت اداره حفاظـت از محیـط زیسـت شهرسـتان کهنوج تصریـح کرد :افـراد در
صورت مشـاهده حیوانات وحشـی مـورد را به مامـوران محیط زیسـت اطلاعدهند تا
اقدامـات الزم انجـام گیـرد و گونه هـای کمیـاب حیات وحـش آسـیب نبینند.
گربه جنگلی یکی از هشـت گربهسـان وحشـی ایران شـامل پلنگ ،یوزپلنگ ،کارکال،
سـیاهگوش ،گربـه شـنی،گربه پـاالس و گربه وحشـی اسـت کـهدر مناطـق جنگلی،
حاشـیه تاالب هـا و نیزارهـا زندگی مـی کند.

شـهید سـلیمانی راه اندازی شد.
بـه گفتـه او یـک تـاالر بـه نـام تـاالر
سـرداردلهـادر مـوزهدفـاع مقـدس
کرمـان بـه آثـار و معرفـی سـر دار
سـلیمانی اختصـاص پیدا کرده اسـت
در این تـاالر به چهار مرحلـه از زندگی
سـردار سـلیمانی از کودکی ،مهاجرت
بـه کرمـان ،دفـاع مقـدس ،مبـارزه با
داعـش پرداخته شـده اسـت کـه این
آثـاردر قالب نوشـته ،عکـس و فیلم به
نمایـش گذاشـته شـده اند.
مغفـوری گفـت:در ایـن موزه بخشـی

هـم بـه شـب تـرور و شـهادت سـردار
سـلیمانی اختصـاص داردهمچنیـن
در بخشـی از ایـن تـاالر هـم وسـایل
شـخصی سـردار سـلیمانی به نمایش
گذاشـته شـده اسـت.
به گفتـه مغفوری مـردم کرمـان که با
سـردار عکس یـادگاری و یا از ایشـان
هدیـه دارنـد میتواننـد بـه بخـش
مردمـی این مـوزه هدیـهدهنـد و این
مـوزه همـه روزه از سـاعت  ۸تـا یـک
و نیـم وعصرهـا  ۱۶تـا سـاعت  ۲۰بـه
روی بازدیدکننـدگان بـاز اسـت.

منبع :ایرنا

تـاالریدر مـوزهدفاع مقـدس کرمان
به بخشـی از وسـایل ،فیلم ها و عکس
های سردار سـلیمانی اختصاص یافته
ا ست .
محمدرضـا مغفـوری مدیر مـوزهدفاع
مقـدس کرمـان گفت:بعد از شـهادت
سـردار سـلیمانی دنبـال آن بودیـم
مکانـی در مـوزه دفـاع مقـدس را بـه
این شـهید بزرگـوار اختصـاصدهیم.
او میگوید:مـوزهدفاع مقـدس کرمان
بـه عنـوان اولیـن مـوزهدفـاع مقدس
کشـور با پیگیریها و به همت سـردار

۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵

kaghazevatan@gmail.com

بو دند متوجه میشوند یک نفر گله
دار در یکی از نقاط این بیابان با
فریاد زدن و تکان دادن دست از
آنان کمک می خواهد که بالفاصله
ماموران به کمک این فرد شتافتند.
او افزود :ماموران با حضور در محل
مشاهده کردند  ۵قالده گرگ به گله
این فرد حمله ور شده و عالوه بر
دریدن چند راس گوسفند به خود
چوپان هم حمله و وی را زخمی
کرده اند که بالفاصله ماموران وارد
عمل شده و با دور کردن گرگ ها از

گله ،جان این چوپان تنها را نجات
دا دند.فرمانده انتظامی شهرستان
راور با قدردانی از تالش بی وقفه
ماموران پلیس مواد مخدر این
شهرستان بیان داشت :خداوند منان
را شاکریم که اینبار حضور بی وقفه
ماموران پلیس در محدوده کویر در
کنار ناامن ساختن پهنای گستر ده
کویر شهرستان راور برای تردد
سوداگران مرگ و دیگر مخالن نظم
و امنیت ،به نجات این چوپان از
مرگ حتمی منجر شد.

عکسنوشت

کتاب

لیگ برتر قایقرانی
آبهای آرام

سفر به انتهای شب

نویسنده :لوئی فردینان سلین
ترجمه :فرهاد غبرائی
کتاب سفر به انتهای شب اولین رمان نابغه فرانسوی لویی فردینان
سلین که آن را در  ۳۸سالگی نوشت و بالفاصله با انتشار کتابش
تمام جامعهی ادبی را انگشت به دهان کرد.
از زندگینامه نامه سلین اینطور برمیآید که کتاب سفر به انتهای
شب یک رمان خودنگاشته است ،یعنی سلین بیشتر اتفاقات رمان
را به شخصه تجربه کرده است.

هفته اول لیگ برتر قایقرانی آبهای آرامدر ۲بخش آقایان و
بانوان۱۹دی ماه۱۴۰۰دردریاچه مجموعه ورزشی آزادی
برگزار شد/.فارس

عکس :فارس

خبر

 ۷۰۴خانوار زیرپوشش بهزیستی در سیل جنوب کرمان آسیب دیدند
مسـئوالن بهزیسـتی کرمـان اعلام
کردنـد کـه در مجمـوع  ۷۰۴خانـوار
زیرپوشـش بهزیسـتیدر سـیل جنوب
ایـن اسـتان طـی روزهـای اخیـردچار
آسـیب شـدهاند که  ۵۶۰خانـوار از این
افـراد در شهرسـتان قلعـه گنـج و بقیه
در شهرسـتان رودبارجنـوب بـوده انـد.
علیرضا وحیـدزاده سرپرسـت اداره کل
بهزیسـتی اسـتان کرمـان در جریـان
بازدیـد مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل و
مدیریـت بحـران سـازمان بهزیسـتی

کشـور از مناطـق سـیل ز ده جنـوب
اسـتان گفـت :بـه محـض بـروز حادثـه
مـددکاران و اورژانـس اجتماعـی
بهزیسـتی در مناطـق آسـیب دیـده
جنـوب کرمـان در همراهـی بـا سـایر
نهادهـا اعـزام شـدند و خدمات رسـانی
کر دنـد.
بـه گفتـه او همچنیـن کمکهـای
بهزیسـتی به مناطـق سـیل زده جنوب
کرمـان بـه ارزش یـک میلیـارد ریـال
شـامل  ۱۵۰سـبد حمایت غذایـی ،پتو

و ...ارسـال شـده اسـت.
محمدرضـا کاظـم زا ده مدیـرکل
مدیریـت بحـران بهزیسـتی کشـور نیز
حضـور مـددکاراندر مناطـق متاثـر از
حـوادث را بسـیار مهـم خوانـد و گفت:
بایـددر کنـار حمایتهـا و کمـک های
مقطعـی اقدامـات اصولی و مانـدگار نیز
صـورت گیـرد.
براسـاس اعلام بهزیسـتی کرمـان
خسـار تهای مد دجویـان در
رودبارجنـوب شـامل تخریـب بخشـی

از منـازل ،سـرویس هـای بهداشـتی
و آبگرفتگـی منـازل بـوده کـه بـرآورد
مالـی آنهـا حـدود  ۲۵میلیـارد ریـال
شـده اسـت.
همچنیـن خسـار تهای وار ده بـه
خانوارهـادر قلعـه گنـج شـامل بخـش
دامداری،محصوالت و مزارع کشاورزی،
لوازم ضروری منزل و تخریب سـرویس
هـای بهداشـتی بوده کـه بـرآورد ریالی
آنها نیـز  ۲۵میلیـارد ریال تعیین شـده
اسـت.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی
فراخوان کوهستان ۲۰۲۲ CVCEPHOTO
منتشر شد.
مهلت ۱۱ :فروردین ۱۴۰۱
رقابت عکاسی  CVCEPHOTOبا موضوع فعالیت کوهستانی،
توسط باشگاه  ،Vasco de Camping Elkarteaباشگاه
کوهنوردی مستقر در سن سباستین برگزار می شود .در صورت
نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژهی «دپارتمانهای تخصصی
فستیوارت» برای ثبتنام ،واریز و دریافت هزینههای ارزی ،ترجمه
متون ادبی ،طراحی پورتفولیو ،پوستر و … استفاده کنید.

خبر

اندیشه سردار سلیمانی نقشه راهی است که منحرف نمیشود

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان
گفت:اندیشه سردار سلیمانی ،حقیقت
انقالب اسالمی ،راهنما و نقشه راهی است
که از راه راست منحرف نمیشود و ما باید
رویتقویتاندیشهاشدرجامعهکارکنیم.
سردار حسین معروفی در دومین شب
یادواره  ۴۵۰شهید شهرستان شهربابک با
اشاره به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی
افزود:حاج قاسم نماد شهیدان ،ایثارگری،
مقاومت ،جهاد و شهادت و مکتب سردار دل
ها مکتب اهل بیت ،عاشورا،امامین انقالب
است که با تاسی از پیامبراکرم و ائمه اطهار
عاشورا را ترسیم کردند و حاج قاسم این
بزرگمرد ایران اسالمی گام دوم انقالب
اسالمی را بسترسازی کرد تا ان شاءالله به

ظهورمهدیموعودمتصلشود.
او با بیان اینکه ۵۰هزار زائر غیرکرمانیدر
دومین سالروز شهادت حاج قاسم به زیارت
بارگاهش آمده بودند ،اظهارداشت:نظام
والیی،نظام والیت باوری است که معتقدان
به آن ،این را با همه اعضا و جوارحشاندرک
کرده اند ،نظیر حاج قاسم که به میل امامش
کار میکند.سردار معروفی با بیان اینکه امام
بر نظام سیاسی ما به عنوان نظامی انقالبی
مهر تایید زد،گفت:نظام سیاسی،نظامی
جامع االطراف است و چپ و راست ندارد
و ما باید از انقالب محافظت ودر ترویجش
کمککنیم.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح
کرد:شهید حاج قاسم عالوه بر هشت سال

دفاع مقدس،در مأموریتهایشدر جنوب
شرق کشور نیز جبهه حق را سامانداد و
مدیریتکرد.اوهمچنینبااشارهبهعملیات
کربالی  ۵که شمار زیادی از رزمندگان
شهربابکدر آن به شهادت رسیدند گفت:
در این عملیات بچههای شهربابک عاشورا
تولید کردند،برای بقایدین خدادر خون
خود غلتیدند و برای کرامت انسانی ملت
عزیزمان،تمامیت ارضی ایران ،آبروی ملت
و حفظ ناموس انقالب اسالمی دالورانه
جنگیدند.فرمانده سپاه ثارالله کرمان ادامه
داد:ما به عنوان بچه های لشکر ثارالله و
گردان  ۴۱۷این افتخار راداریم که  ۲بار
در کربالی  ۵جنگیدیم که یکبار مربوط
به کانال پرورش ماهی،عبور از پل زوجی و

عبور از عقبه تیپ عراق بود و باردوم به جنگ
سختنهرجاسمبرمیگردد.سردارمعروفی
تاکیدکرد:جنگ نهر جاسم را ما باید برای
جامعهمقتلخوانیکنیم،جنگیکهتداعی
کربالوعاشورا،سانتیمتری،تنبهتنوگالویز
شدن بادشمن بود به طوری کهدر شعاع
۷۰۰متر و کمتر از یک کیلومتر از سه طرف
روبه رو ،سمت راست و چپ روی ما آتش
ریختهمیشدوپشتسرمانهممینبود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان
یادآور شد :قبل از عملیات کربالی ۶ ،۵
قطعنامه دیگر همدرباره جنگ تحمیلی
تصویب شده بود؛ ولیدر هیچکدام از این
قطعنامهها حق ایران رعایت نشده بود؛
یعنی تنها قطعنامهای که حق ایران در
آن لحاظ شده بود ،قطعنامه  ۵۹۸و این
خروجی کربالی  ۵است.

 ۲۸واحد صنفی فاقد پروانه کسب
در جیرفت پلمب شد

رییس اتاق اصناف جیرفت از پلمپ ۲۸واحد صنفی فاقد پروانه کسب
این شهرستان با همکاری نیروی انتظامی شهرستان طی روزهای اخیر
خبرداد.
علی میرکهنوج گفت:این واحدهای صنفی شامل لوازم یدکی،موبایل
فروشی،مکانیکی،میوه و تره بار ،پوشاک و مواد غذایی بوده است.
او تصریح کرد :این واحدهای متخلف اخطاریههای صادره از سوی واحد
نظارت و بازرسی اتاق اصناف و همچنین اداره نظارت بر اماکن عمومی
نیرویانتظامیرانادیدهگرفتهبودندکهاعمالقانونشدند.
میرکهنوجادامهداد:اینواحدهایصنفیپروانهکسبنداشتندومهلت
قانونیشانبرایدریافتپروانهکسبنیزسپریشدهبود.
او اظهارداشت:شهرونداندر صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی با
شماره  ۰۳۴۴۳۳۱۶۵۵۲واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف جیرفت
تماسبگیرند.

آگهی استخدام دراستان کرمان

استخدام کارخانجات کاشی عقیق یزد
شرایط احراز
جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
تلفنی و حضوری
فعال ،با انگیزه ،منظم ،مسئولیت پذیر ،صادق و متعهد
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به تلگرام یا واتساپ
زیر ارسال نمایند و یابا شمارههای زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس
تلفن 02188609986
موبایل 09912713147
تلگرام 09912713147
واتساپ 09912713147

استخدام گلنان پوراتوس
موقعیت شغلی:سرپرست فروش
شرایط احراز
جنسیت :خانم و اقا
نوع قرارداد :تمام وقت
شرایط احراز
سن  39 - 28 :سال
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیالت :کارشناسی مدیریت ،بازرگانی ،کسب و کار
اطالعات تماس
تلفن 03432738667
موبایل 09365592702
واتساپ 09365592702

استخدام شرکت فرآوری مس
درخشان تخت گنبد
موقعیت شغلی :کارشناس حقوقی
شرایط احراز
جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
دارای سابقه کار مرتبط
دارای مدرک تحصیلی مرتبط
مزایا :بیمه -پاداش -حقوق مناسب -اضافه کاری -عیدی
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتساپ زیر ارسال
نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس :واتساپ 09132419315

