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خانه ی مجردها جور شد، فقط ازدواج کنید 
معاونمسکنوساختمانوزارتراه:اگردرزمانتحویلواحدمسکونیخودمتاهلنباشندخانهبهآنانتحویلدادهنمیشود.

اختصاص۱۵هزارهکتار
ازمزارعکرمانبهکشتگندم

تاکنون در اسـتان کرمان ۲۸ هزار و ۲۲۶ هکتار کشت  
پاییـزه انجام شـده کـه از ایـن میـزان ۱۵ هـزار و۵۰۰ 

هکتار آن گندم اسـت. فریـدون آهنگـری، مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه محصـوالت گندم، جو، کلـزا، گلرنـگ و تریتیکاله 
در استان کرمان کشـت می شـود، گفت: کشـت گندم از ۱۵ مهرماه آغاز می شود و 
تا اواخر آذر مـاه انجام و برداشـت آن از اول اردیبهشـت ماه تا اوایل مرداد ماه اسـت.

امام جمعه جیرفت خواستار حل مشــکل آب شرب و 
کشاورزی شهرستان های حوزه هلیل رود از سوی دولت 

سیزدهم شد.حجت االسالم میثم تارم اظهار کرد: هلیل رود یکی از رودخانه های 
معروف منطقه جیرفت و استان کرمان است؛ این رود از سرشاخه های رابر و بافت 
شروع می شود و به جیرفت و رودبار و کهنوج می رسد و به تاالب جازموریان می ریزد.

امامجمعهجیرفت:

مشکل آب شرب
 و کشاورزی شهرستان های 

حوزه هلیل رود حل شود
صفحه2را
بخوانید
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 قاعده فشنگ ژ۳ 

محسنجاللپور
یادداشتمهمان

احتمال افزایشاحتمال افزایش
  دوباره قیمت سیمان  دوباره قیمت سیمان

مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، 
سیاسی،  خاستگاه  سه  عموما 
اقتصادی و اقتصادسیاسی دارد. به 
همین ترتیب، حلقه اول مخالفان را 
سیاستمدارانی تشکیل می دهند 
که نگرانی اجتماعی و سیاسی 
دارند. دسته دوم اقتصاددانانی 
تبعات  درباره  که  هستند 
قیمتی این سیاست ابراز نگرانی 
می کنند و دسته سوم، ذی نفعان 
هستند. سیاست  این   تداوم 
جز دسته سوم که نفوذ گسترده ای 
در سیاستگذاری دارند، مخالفان 
عموما سه دلیل مطرح می کنند: 
قیمت  افزایش  به  نسبت  یا 
ارز  دریافت  مشمول  کاالهای 
ترجیحی نگرانی دارند یا به تشدید 
جامعه  ضعیف  اقشار  به  فشار 
می اندیشند یا به تبعات اجتماعی 
می کنند. فکر  آن  سیاسی   و 

شکی نیست که حذف ارز اختصاص 
داده شده به برخی اقالم که در 
زندگی دهک های پایین درآمدی 
جامعه اهمیت زیادی دارد، می تواند 
در کوتاه مدت به افزایش قیمت 
این کاالها منجر شود؛ اما از آن 
طرف اگر مسیر تجارت هموار 
باشد، دیری نمی گذرد که بازار 
 ۴۲۰۰ به تعادل می رسد. ارز 
تومانی جز فساد گسترده ای که 
به دنبال دارد، چند ایراد اساسی 
دیگر هم دارد؛ از جمله اینکه منجر 
به خروج بخش خصوصی واقعی 
 از چرخه تجارت سالم می شود.
 بدیهی است وقتی قرار باشد عده 
محدودی از عامالن اقتصادی از 
رانت ارز ترجیحی برخوردار شوند، 
اکثریت که فاقد ارتباط سیاسی 
هستند از چرخه تجارت خارج 
می شوند. این روند، انحصار را 
تحکیم می بخشد و رقابت را از بین 
می برد. وقتی موتور تولید رانت -ارز 
ترجیحی- خاموش شود، انحصار 
از بین می رود و رقابت به وجود 
می آید و عامالن بخش تجاری 
می کنند. پیدا  فعالیت   مجال 
به این ترتیب اگر فضای مناسب 
و  شود  ایجاد  برای کسب وکار 
موانع تجاری برداشته شود، دیری 
نمی پاید که بازارها تنظیم می شود 
می رسد. تعادل  به  قیمت ها   و 
در پاسخ به دلواپسان اقتصادی 
حذف ارز ترجیحی، اگرچه ممکن 
است با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی 
چند قلم کاال ارزان تر دست مردم 
برسد، اما کسری قابل توجهی 
که برای تامین مابه التفاوت ارز 
ترجیحی به وجود می آید، تورمی 
ایجاد می کند که گریبان همه 
جامعه را می گیرد. البته تنها همین 
موضوع نیست، ما در شرایط تورم 
۲۰درصدی نیستیم که سیاستمدار 
ریسک کند و بر التهاب موجود 
بیفزاید، تورم ما وارد کانال  پرخطر 
شده و شرایط نگران کننده ای پیدا 
کرده است که ظرفیت تبدیل شدن 
به بحران های بزرگ تر را دارد که 
 می تواند کل جامعه را گرفتار کند.
زمان  بهترین  اکنون  می دانم 
برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیست؛ اما نمی دانم زمان خوب 
کی فرامی رسد. پس در نظر داشته 
باشیم که به تعویق انداختن این 
جراحی، به معنی پرتاب بحران 
به آینده است و مخالفان سیاسی 
و اقتصادی این اصالح باید به 
این پرسش پاسخ دهند که زمان 
مناسب اصالح این سیاست زیان بار 
کی فرا می رسد و اینکه چه زمانی 
مد نظر آنهاست که هزینه های 
از  کم هزینه تر  جراحی،  این 
میزان درد فعلی بیمار یا متاستاز 
باشد؟ بیمار  بدن  کل  به   آن 

می گفتند  قدیم  ژاندارم های 
وارد  وقتی  ژ۳  اسلحه  گلوله 
سوراخی  می شود،  کسی  بدن 
کوچک به اندازه خودکار بیک 
ایجاد می کند؛ اما وقتی خارج 
از  بزرگ تر  حفره ای  می شود، 
می گذارد. به جا  دست   کف 

 ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد ایران 
دست کم از گلوله اسلحه ژ۳ ندارد، 
نباید وارد بدن این اقتصاد می شد؛ 
اما حاال که وارد شده است، باید 
اجازه بدهیم خارج شود که اگر 
خارج نشود جراحت و عفونتی 

شدید ایجاد می کند. 
| دنیای اقتصاد
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بامصوبهخودروییمجلس
مشکلینداریم اسـتاندار کرمـان با اشـاره به حادثـه دلخـراش روز 

جمعه در پیسـت ماشین سـواری مسـجد صاحب 
الزمـان گفـت: روز جمعه تخلیـه هیجانـات جوانی 
با خودروهـای غیراسـتاندارد و با این شـیوه صحنه 
بسـیار دلخراشـی را رقم زد و نبایـد ایـن کارها رها 
شـوند و اینگونـه مـکان هایی که مـردم قرار اسـت 
در آنجـا بـه شـادی و نشـاط بپردازند بایـد حداقل 
استانداردها را داشته باشـند و به فرمانداران دستور 
می دهم که چهارچوب و اسـتانداردهای این مکان 
ها را بررسـی کنند و اجازه نمی دهـم در مکان های 
غیر اسـتاندارد جان جوانان اسـتان بـه خطر بیفتد.

علی زینی وند در یکصد و هشـتمین جلسـه سـتاد 
مقابله بـا کرونای اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه 
آمار روزانه واکسیناسـیون شهرسـتان هـا را داریم، 
گفت: در شـرق اسـتان واکسیناسـیون شهرستان 
های بم، فهـرج و ریـگان پاییـن اسـت در حالی که 
آمار واکسیناسـیون شهرسـتان نرماشـیر بـاال و در 

حد نرم اسـتان  اسـت.
او ادامه داد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
هرچند که شهرسـتان رودبـار جنوب بـه میانگین 
اسـتان نزدیک است اما شهرسـتان جیرفت در بین 
شهرسـتان های جنوبی آمـار واکسیناسـیون قابل 
توجهـی نـدارد. همچنیـن سـطح واکسیناسـیون 
شهرسـتان های شـهربابک و راور براسـاس نمودار 
قابـل قبـول نیسـت و حتمـا بایـد فرمانـداران، 
روحانیون، بسـیج، ائمه جمعـه و … در اقناع سـازی 

بیشـتر تـاش کنند.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به گسـتردگی اسـتان 
و تاثیرپذیـری از اسـتان هـای دیگـر اظهـار کـرد: 
فرمانداران بایـد اقدامات مداخله کننده ای داشـته 
باشـند و وضعیت شهرسـتان خود را به حـد نرمال 

برسـانند.
او در ادامه تاکید کرد: سـالگرد شـهید سلیمانی را با 
برنامه هـای مدون اجرا کنیـد و اقدامـات الزم برای 

برگزاری هـر چه بهتر این مراسـم صـورت گیرد.
زینـی وند بـا بیـان ایـن مطلب کـه سـخت گیری 
ها را به سـمت رعایـت پروتکل ها و واکسـن سـوق 
می دهیـم، افـزود: در مراکـز تجمعی باید واکسـن 
و فاصلـه فیزیکـی حتمـا رعایت شـود و اگـر جایی 
رعایـت نشـد حتمـا آن مـکان را تعطیـل خواهیم 
کرد.او بـا یـادآوری حادثـه دلخـراش روز گذشـته 
پیسـت ماشـین سـورای مسـجد صاحـب الزمـان 
کرمان گفت: روز گذشـته تخلیه هیجانـات جوانی 
با خودروهـای غیراسـتاندارد و با این شـیوه صحنه 
بسـیار دلخراشـی را رقم زد و نبایـد ایـن کارها رها 
شـوند و اینگونـه مـکان هایی که مـردم قرار اسـت 
در آنجـا بـه شـادی و نشـاط بپردازند بایـد حداقل 
استانداردها را داشته باشـند و به فرمانداران دستور 
می دهم که چهارچوب و اسـتانداردهای این مکان 
ها را بررسـی کننـد و بدانیـد بـا ارزش تریـن چیز، 
حفـظ جـان جوانـان اسـت و اجـازه نمی دهـم در 

مکان هـای غیر اسـتاندارد جـان جوانان اسـتان به 
خطـر بیفتد.

اسـتاندار کرمـان در ادامـه دسـتور کار تیـم هـای 
واکنـش سـریع را مدیریـت صحنـه ای و اقتضایی 
دانسـت و تصریح کرد: تیم هـای واکنش سـریع از 
امروز در کل اسـتان تشکیل شـود و این تیم باید در 
کانون های مبتـا حضور پیدا کننـد و اقدامات الزم 

را بـرای کنتـرل انجام مـی دهند.
او خطـاب بـه همـه مسـئولین و مـردم گفـت: در 
حوزه مقابلـه با کرونا همـه باید عملیاتـی کار کنند 
و متاسـفانه کرمـان جـزو اسـتان هـای دارای روند 

صعـودی ابتا اسـت.
زینـی ونـد بـر لـزوم اقنـاع سـازی مـردم بـه 
واکسیناسـیون بـه صـورت خانه بـه خانـه و محله 
به محلـه تاکید کـرد و افـزود: همـه مدیـران تعداد 
کارکنانشـان که هنوز واکسینه نشـده اند را داشته 

باشـند.

قفل ثبت نام مسـکن مجردها شکسـته شـد، با  این اهرم که تا قبل از تحویل واحـد، تمامی متاهل 
باشـند. روز گذشـته معاون مسـکن و سـاختمان وزیر راه و شهرسـازی این موضوع را اعـام کرد و 
گفت کـه این اقـدام صرفا بـا هـدف ازدواج مجردها و حل مشـکل پیـری جمعیت، صـورت گرفته 

. موضوعی کـه البته هنوز جزییات آن منتشـر نشـده اما پیـش شـرط آن ازدواج تا قبـل از تحویل 
واحد اسـت به طوری کـه حتی تاکید شـده کـه در صورت عـدم تاهل خانـه ای به ایـن متقاضیان 
تحویل داده نمی شـود. ۲۰روز پیش از این فقط سـه گروه از مجـردان امکان ثبت نـام در این طرح 

را داشـتند. بانوان مجرد باالی ۳۵ سـال، گـروه دوم معلوالن باالی ۲۰ سـال و گـروه دیگر نخبگان 
علمی کـه از سـوی معاونت علمی ریاسـت جمهـوری معرفی شـده اند کـه در این مـورد هم بحث 

جنسـیت و سـن و تاهل مطرح نیست.

سـخنگوی شـورای نگهبـان دربـاره 
مصوبه مجلـس پیرامـون واردات خودرو 
گفـت: هنـوز مصوبه بـه مجلس ارسـال 
نشـده اسـت؛ امـا بایـد بگویـم ما بـا این 
مصوبـه مشـکلی نداشـتیم، بلکـه ابهـام 
داشـتیم. بایـد بگوییم مـا به دنبـال حل 
مسـاله هسـتیم و بایـد ابتـدا مصوبـه 
را دریافـت کنیـم، چـون مـا نامـه ای از 
هیـات نظـارت بـر سیاسـتگذاری کلـی 
نظـام مبنی بـر مغایـرت ایـن مصوبـه با 

سیاسـت های کلـی نظـام داشـتیم.
هادی طحان نظیف، سـخنگوی شورای 
نگهبـان در نشسـت خبـری بـا اصحاب 
رسـانه با اشـاره بـه مصوبات اخیـری که 
در شـورای نگهبـان مـورد بررسـی قرار 
گرفـت، اظهـار کـرد: طـرح حمایـت از 
خانـواده و جوانـی در طی یک مـاه اخیر 
در شـورا بررسـی و مـورد تصویـب قـرار 
گرفـت و مطلع شـدم کـه رئیس جمهور 

نیـز آن را ابـاغ کرده اسـت.
وی افـزود: امیدواریـم بـا توجه بـه اصل 
۱۰ قانـون اساسـی، شـاهد هـدف قـرار 
گرفتـن محوریـت خانـواده در همـه 

برنامه هـای کشـور باشـیم.
سـخنگوی شـورای نگهبـان با اشـاره به 
بررسـی طـرح پشـتیبانی و حمایـت از 
بخـش کشـاورزی در شـورای نگهبـان 
تصریح کرد: مـا در این راسـتا، نامه ای به 
مجلس ارسـال کردیـم و منتظـر جواب 

مجلـس هسـتیم.
طحـان نظیـف دربـاره برداشـتن قانون 
قضـات  و  و  وکا  آزمـون  معافیـت 
خاطرنشـان کـرد: ایـن قانـون بـه قبـل 
از انقـاب برمی گـردد؛ از ایـن روی، 
اصاحاتـی بایـد در آن انجـام شـود و 
مـوارد اصاحـی را بـه مجلـس ارسـال 
کردیـم و جلسـه ای نیـز در این راسـتا با 

نماینـدگان داشـتیم.
وی با بیـان اینکـه در این مدت شـانزده 
نامه اسـتعامی از دیـوان عدالـت اداری 
به مجلس شـورای ارسـال شـده اسـت، 
تاکید کرد: مـا تمامی موارد را بررسـی و 
به دیـوان عدالـت اداری موارد را ارسـال 

کردیـم.
سـخنگوی شـورای نگهبـان بـا بیـان 
اینکـه افـرادی کـه در انتخابات شـرکت 
می کننـد، مرحلـه ای بـرای تجدیدنظـر 
پیش بینـی می شـود تـا حقـی از افـراد 
قانـون  نشـود، گفـت: طبـق  ضایـع 
اساسـی، مرجـع رسـیدگی بـه حـق 

مـردم در مقابله بـا مراجع دولتـی دیوان 
عدالـت اداری اسـت و این امـر علی رغم 
افزایش پرونده هـای دیـوان باید صورت 

گیـرد.
وی بـا بیـان اینکـه مـا درصـدد کاهش 
رفـت و آمـد مصوبـات بیـن مجلـس و 
شـورای نگهبـان هسـتیم، اظهـار کـرد: 
شـورای  صاحیت هـای  و  رویه هـا 
نگهبان در چهل سـال گذشـته مشخص 
و روشـن اسـت. از ایـن روی، مـا انتظـار 
داریـم نهاد هـای مرتبـط بـه مجلـس 
اقدامـات الزم را انجام دهند تـا این رفت 

و آمد هـا کاهـش پیـدا کنـد.
سـخنگوی شـورای نگهبان با بیان اینکه 
ابتکار قانونگـذاری در حیطـه اختیارات 
شـورای نگهبـان نیسـت، افزود: مـا تنها 
نهادی هسـتیم که نسـبت بـه اظهارنظر 
دربـاره مصوبـات ده روز وقـت داریـم و 
اگر در ایـن فرصت قانونـی اقدامات الزم 
را انجـام ندهیـم، آن مصوبـه یـا الیحـه 
تبدیـل به قانـون می شـود؛ از ایـن روی، 
اینکـه چـه موضوعـی در دسـتور کار ما 
باشد، بسـته به ارسـال مصوبات از سوی 

مجلـس دارد.
طحـان نظیـف دربـاره تصویـب طـرح 
حمایـت از خانـواده در شـورای نگهبان 
تصریح کـرد: ما این طـرح را بـا جزئیات 
بررسـی کردیم. باید اشـاره کنـم درباره 
این طرح جلسـات کارشناسـی بسیاری 
در شـورای نگهبان برگزار و یک سـیری 
طی شـد تـا ایـن طـرح تصویب گشـت.

سـخنگوی شـورای نگهبـان دربـاره 
واردات  پیرامـون  مجلـس  مصوبـه 
خودرو خاطرنشـان کـرد: هنـوز مصوبه 
بـه مجلـس ارسـال نشـده اسـت، امـا 
بایـد بگویم مـا بـا ایـن مصوبه مشـکلی 
نداشـتیم، بلکـه ابهـام داشـتیم. بایـد 
بگوییم ما به دنبال حل مسـاله هسـتیم 
و بایـد ابتـدا مصوبـه را دریافـت کنیـم؛ 
چـرا کـه مـا نامـه ای از هیـات نظـارت 
بـر سیاسـتگذاری کلـی نظـام مبنـی بر 
مغایـرت ایـن مصوبـه بـا سیاسـت های 
کلی نظـام داشـتیم که ایـن مـوارد باید 

بررسـی و سـپس نظـر اعـام شـود.
طحـان نظیـف بـا بیـان اینکـه مـا بیش 
از ده روز نمی توانیـم مصوبـات را در 
شـورای نگهبان نگهداری کنیـم، تاکید 
کرد: بـه محـض دریافت مصوبـه واردات 
خـودرو آن را بررسـی و نظـر شـورا را 

اعـام خواهیـم کـرد.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

عضوانجمنسیمانبابیاناینکهگازسیمانیهاازهفتهپیشقطعشدهاست،گفت:
وقتیمازوتبهواسطههزینهحمل2۰تا۵۰درصدگرانترازگازتحویلواحدهامی
شودقطعارویقیمتتمامشدهاثرمیگذارد.
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طرحپاییزهکتاب
درکرمانآغازشد

طرح پاییزه کتاب همزمان با سراسر کشــور از امروز به مدت پنج 
روز در استان کرمان آغاز شده و تا چهارشنبه سوم آذر ۱۴۰۰ ادامه 

خواهد داشت.
به گزارش کرمان نو، محمد جواد حســین زاده ،معاون فرهنگی و 
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان با اعام 
این خبر افزود:این طرح در شهر های کمتر برخوردار از کتابفروشی 
۱۰ روز اســت؛ بنابراین روز پایانی طرح در این شهر ها پایان روز 

دوشنبه هشتم آذر خواهد بود.
 وی ادامه داد : در طرح پاییزه کتاب خریداران می توانند کتاب های 
تالیفی را با یارانه ۲۰ درصدی و کتاب های ترجمه شده را با یارانه 
۱۵ درصدی از کتابفروشــی های عضو طرح - تا سقف ۳۰۰ هزار 

تومان - خریداری کنند.
 لیست کتاب فروشی های استان در طرح پاییزه ۱۴۰۰ :

پاتوق کتاب کرمان - پیام اندیشــه - ترنجســتان - زمزم هدایت 
- شهر کتاب کرمان - طوبی - فرهنگ - فرهنگ ۲ - فرهنگ نوین - 
فرهنگستان سیرجان - ماهور - کتاب خوب - کتاب تابش - کتاب 

خوب ۲ - کتاب سرو کرمان - کتاب میعاد - کتابرسان
پدربزرگ)بردسیر(

امامجمعهجیرفت:

مشکل آب شرب
 و کشاورزی شهرستان های 

حوزه هلیل رود حل شود
امام جمعه جیرفت خواستار حل مشــکل آب شرب و کشاورزی 

شهرستان های حوزه هلیل رود از سوی دولت سیزدهم شد.
حجت االسالم میثم تارم اظهار کرد: هلیل رود یکی از رودخانه های 
معروف منطقــه جیرفت و اســتان کرمان اســت؛ ایــن رود از 
سرشاخه های رابر و بافت شروع می شــود و به جیرفت و رودبار و 

کهنوج می رسد و به تاالب جازموریان می ریزد.
او سرسبزی منطقه و آب تاالب جازموریان را حاصل پرآبی رودخانه 
هلیل رود توصیف کرد و افزود: ساخت سد صفارود نزدیک رابر در 
سرشــاخه های این رودخانه می تواند مضرات و مشکالت فراوانی 
داشته باشد؛ این کانال جدید االحداث باعث خشک شدن بسیاری 

از قنات های روستاها می شود.
تارم حقابه تاالب جازموریان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر این 
آب خشک شود، جنوب کرمان و بخشی از سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان تحت تأثیر ریزگردها و مشکالت ناشی از آن قرار خواهد 

گرفت.
امام جمعه جیرفت خرده گرفتن بسیاری از مسئوالن فعلی و سابق 
دولتی و غیردولتی را به ساخت سد بر هلیل رود را مورد توجه قرار 
داد و گفت: اهالی جنــوب در این خصوص علیــه آب منطقه ای 
کرمان طرح شــکایت کردند و دادگاه حکم صادر کرد که این کار 

متوقف شود.
امام جمعه جیرفت با اشاره به متوقف بودن ساخت سد بر رودخانه 
هلیل رود، ابراز کرد: متاســفانه مدتی پیش خبر دادند که مجدد 
مشغول کار هستند و البته دادستانی جلوی این کار را گرفت. اما 
کماکان به فکر انجام این کار هستند، این در حالی است که در آینده 
منطقه جنوب که قطب کشاورزی کشور است و از نظر محصوالت 
زراعی و باغی هند کوچک ایران به شمار می آید از این مشکل رنج 

خواهد کشید.
او اظهار کرد: با توجه به اینکه به بســیاری از مناطق و روستاهای 
حوزه جازموریان آبرســانی نشــده و در بعضــی از مناطق حوزه 
هلیل رود و جازموریان آب آشامیدنی شور و تلخ و یا دچار کمبود 
است، مستدعیست مســئوالن با نگاه ویژه جهت آبرسانی و رفع 

مشکالت مردم این حوزه ها اقدام کنند.

نامنویسی۱3۰۸نفرازاهالی
جنوبکرماندرطرحآموزش

رایگانهنر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان با بیان اینکه یکهزار و ۳۰۸ 
نفر از اهالی این منطقه در طرح آموزش رایگان هنر نام نویسی کرده اند 
گفت:این طرح در ۱۰ استان کشور و منطقه جنوب کرمان اجرا می شود.

حسین اسحاقی افزود:طرح آموزش رایگان هنر در استان های خراسان 
شمالی،خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان، بوشهر، آذربایجان غربی،
جنوب کرمان،هرمزگان،ایام،کهگیلویه و بویراحمد،خوزستان و لرستان 
اجرا می شود.او افزود:این طرح را در ۲بخش شامل آموزش رشته های 
مختلف هنری و کمک به راه اندازی موسسات فرهنگی،هنری، کانون های 
فرهنگی،هنری مساجد، آموزشگاه های هنری و هنرستان های هنرهای 
زیبا در مناطق محروم و مرزی است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
جنوب کرمان اظهار داشت:عاقه مندان می توانند با برقراری تماس تلفنی 
با این اداره کل یا ادارات ارشاد شهرستان های جنوبی کرمان،مراجعه 
 http://amoozesh.azmoonehonar.ir حضوری و یا از طریق سامانه
به منظور ثبت نام در دوره های آموزش رایگان هنر اقدام کنند.او آخرین 
مهلت ثبت نام مرحله نخست متقاضیان را ۱۵ آذر ماه سال جاری اعام 
کرد و گفت:برنامه های آموزشی بر اساس نوع رشته و تعداد متقاضی 
بصورت حضوری و یا آموزش از راه دور )آناین( است.اسحاقی از جوانان 
و نوجوانان و عاقمندان برای شرکت در دوره های آموزش رایگان هنر 
دعوت کرد و افزود:شروع برگزاری دوره های آموزش از اول دی ماه 
سال جاری به بعد برنامه ریزی شده که برای تمام شرکت کنندگان در پایان 
دوره گواهی شرکت در دوره صادر می شود.اسحاقی ارائه آموزش های 
فرهنگی و هنری برابر در راستای عدالت آموزشی را از اهداف مهم طرح 
آموزش رایگان هنر برشمرد و گفت:برخورداری فرزندان ایران اسامی 
از امکان برابر در آموزش های فرهنگی و هنری،رویکرد و شعار تحول 
و عدالت محوری در دولت سیزدهم و صیانت از هنرهای ملی،بومی و 
محلی از دیگر اهداف و رویکردهای این مهم است.او با بیان اینکه طرح 
آموزش رایگان هنر در راستای تقویت عدالت آموزشی با مشارکت 
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسامی در مناطق محروم جنوب کرمان اجرا 
می شود،افزود:برنامه های ویژه ای در حوزه فرهنگ و هنر برای عمل به این 
شعار در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی از جمله جنوب کرمان 
طراحی شده که به تدریج اجرا می شود.او تصریح کرد:جاماندگان از 
ادامه تحصیل در دوره متوسطه با شرکت در این دوره ها و پس از کسب 
مهارت الزم می توانند در آزمون های ادواری ثبت نام و شرکت و در صورت 
قبولی،گواهینامه مهارتی دریافت و برای اخذ دیپلم کاردانش به وزارت 

آموزش و پرورش ارائه کنند.

برنامه کاشت محصوالت متنوع که در شهرستان 
محروم ریگان در شرقی ترین نقطه استان کرمان 
جوابگو باشد و بتواند این منطقه را از تک محصولی 
خارج کند در دستور کار مدیران و اهالی قرار 
گرفته است.شهرستان ریگان با خاکی حاصلخیز با وجود آنکه 
طی سال های گذشته انواع محصوالت با کیفیت را تولید و صادر 
می کرده،خیلی وقت است که درگیر تک محصولی و آن هم خرما 
شده است؛خرمایی که به قیمت پایین از باغداران می خرند و هزینه 
هایشان را هم کفاف نمی دهد.طی روزهای اخیر موضوع کاشت 
سیر در این شهرستان برای تبدیل این منطقه به یکی از قطب های 
این محصول در دستور کار قرار گرفت و امیدها را روشن کرد تا 

زمینه خروج ریگان از تک محصولی را فراهم آورد.
اما در اقدامی اخیرا با هدایت جهاد کشاورزی ریگان،طرح 
کاشت سیر در این منطقه امکان سنجی و اجرایی شد و برای 
شروع سه هکتار از مزارع منطقه زیر کشت سیر رفت.این اقدام با 
مشارکت یکی از کشاورزان ریگانی و مشاوره کارشناسان مدیریت 
جهاد کشاورزی و یکی از سیرکاران منطقه شهداد کرمان شروع 
شد تا با انتقال تجربه سیرکاران شهداد به ریگان بتواند سرمنشا 

تحوالت خوبی در این بخش کشاورزی ریگان باشد.
اشتغالوخروجازتکمحصولی

این کشاورز بااشاره به اینکه با کاشت این محصول در زمین هایش 
زمینه اشتغال 1۰نفر فراهم شده گفت:بسیار خوشحالم که کمکی 
برای خروج شهرستان ریگان از تک محصولی انجام دهم؛ضمن 

اینکه خودمان هم از این اقدام نفع می بریم.
امیر نعمتی بیان کرد:زمین های مستعد کشاورزی زیادی در 
ریگان وجود دارد که با برنامه ریزی و مشاوره می توان به خوبی از 
آنها استفاده کرد.بهزادپناه دیگر کشاورز ریگانی که در این زمینه 
مشغول به کار شده گفت:امیدوارم با بهره گیری از مشاوره های 
علمی و نیز تجهیزات بتوانیم نهایت بهره وری را در زمین هایمان با 

محصوالت متنوع داشته باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی ریگان نیز در این زمینه گفت:کشت سیر به 
صورت الگو در سه هکتار از مزارع شهرستان ریگان آغاز شده و 

پیش بینی می کنیم از هر هکتار ۲5 تن محصول برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب  
کرمان گفت: کشاورزان در خرید کود سولفات 

آمونیوم وارداتی دقت کنند.
فرامرز رستگاری با یادآوری خسارات وارده به کشاورزان به علت 
استفاده از نهاده های کشاورزی وارداتی اظهار کرد: افراد سودجو 
با جعل برند کود سولفات آمونیوم وارداتی کشور ازبکستان اقدام 
به توزیع کودهای تقلبی و بی کیفیت در کشور نموده اند که 
ضرورت دارد کشاورزان از خرید این نوع کود تقلبی که نمک طعام 
است،جداً خودداری نمایند.او با اشاره به ضرورت مصرف متعادل 
کود و تولید محصول سالم و با کیفیت افزود: حفظ حاصلخیزی و 
باروری خاک های کشاورزی، پایداری تولید، عرضه محصول سالم 
و با کیفیت، افزایش ضریب اطمینان مصرف کنندگان، حفظ و 
پایداری محیط زیست و سالمتی جامعه، مستلزم تغذیه متعادل 
محصوالت کشاورزی با مواد کودی سالم و با کیفیت استاندارد 
است.رستگاری با اشاره با تازه خوری محصوالت کشاورزی بیان 
کرد: از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد محصوالت تولیدی زراعی در 
جنوب کرمان ماهیت تازه خوری دارند، حد مجاز عناصر غذایی 
موجود در محصوالت تولیدی از اهمیت باالیی برخوردار است که 
در این راستا ضرورت ایجاب می کند کشاورزان در مصرف مواد 
کودی مورد نیاز به ویژه کودهای ازته نهایت دقت و اهتمام را داشته 
باشند.مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: 
کود سولفات آمونیوم از جمله کودهای ازته پرمصرف و مورد توجه 
کشاورزان در محصوالت زراعی و باغی است که بر اساس اعالم 
موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، برخی از افراد سودجو با بسته 
بندی حاوی نمک طعام و جعل برند کود سولفات آمونیوم وارداتی 

کشور ازبکستان اقدام به توزیع آن در کشور نموده اند.
او با بیان خسارات کودهای وارداتی تقلبی افزود: مصرف این کود 
تقلبی عالوه بر خسارت شدید به گیاه و نابودی محصول تولیدی، 
موجب شور شدن خاک زراعی، نابودی ریز موجودات خاک و تولید 
ریزگردهای خطرناک می شود.رستگاری به کشاورزان منطقه  
توصیه کرد: در زمان خرید کود شماره گواهی ثبت ماده کودی را 
از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ استعالم نمایند و هنگام 
خرید کود ضمن اطمینان از وجود لیبل و برچسب موسسه 
تحقیقات خاک و آب بر روی کیسه های کود، از فروشندگان 

فاکتور فروش دریافت کنند.

شهردارکرمانتأکیدکرد:
ضرورتبرنامهریزیمناسب
برایورزشوتفریحکودکان

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانکرمان:

اعطایبیشاز۱۱3میلیاردریال
تسهیالتبهطرحهایپشتیبان

صنایعدستیاستانکرمان

اونس جهانی طال در باالترین نرخ 1۸۴۷ دالر و در پایین ترین قیمت 1۸۴5 دالر را ثبت کرد. 
قیمت طال 1۸ عیار در باالترین نرخ بازار دیروز یک میلیون و ۲۳۲ هزار تومان و در کمترین 

قیمت به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه در بازار روز گذشته  با یک نوسان نسبی همراه بود و به قیمت 1۲ میلیون و ۳۹۰ 
هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه در ســایت اتحادیه طال تهران شش میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان اعالم شد. قیمت ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم شد.
فروشندگان طال می گویند بازار طال راکد است و طال با حجم اندک بین معامله گران خرید 

و فروش می شود.
در همین مورد نایب رئیس اتحادیه طالی تهران می گوید: تقاضایی در بازار وجود ندارد. داد 

و ستدها نسبت به هفته های گذشته کاهش زیادی داشته است.
به گفته محمد کشــتی آرای در ابتدای هفته به دلیل نوسان قیمت دالر و انس جهانی، طال 
گران شد اما در آخرین معامالت به دلیل افت قیمت دالر و انس جهانی طال به یک باره روند 

کاهشی گرفت.

رکوددربازارطال
دالر روز گذشـته ۳۰ تومـان باال رفـت اما نتوانسـت  سـطح حمایتـی ۲۸ هزار 
و ۲۰۰ تومانـی را پـس بگیـرد.  سـریال ریزش هـای دالر ادامـه دارد. قیمـت 
دالر آمریـکا عصر روز پنجشـنبه گذشـته سـطح حمایتـی حسـاس ۲۸ هزار و 
۲۰۰ تومانی را از دسـت داد و در محـدوده ۲۸ هزار و 15۰ تومـان قرار گرفت.  
شکسـت سـطح حمایتـی دالر از نـگاه برخـی از بازیگـران ارزی می توانـد 
زمینه سـاز افزایـش فشـار فـروش معامله گـران فنـی در ابتـدای امـروز شـود.

رضا زنگویـی،  کارشـناس اقتصادی نزدیک شـدن بـه ۸ آذر که در واقـع تاریخ 
مذاکرات وین اسـت،را  ماننـد مانعی مقابـل روند صعودی دالر دانسـت.

به گفتـه او احتمال افزایـش نرخ دالر تـا حداقـل ۸ آذر کم اسـت و پیش بینی 
می شـود بـازار متعادل شـود و رونـد رو بـه نزولی را شـاهد باشـیم. بـه صورت 
کلـی باید منتظـر نتیجـه مذاکـرات ۲۹ نوامبر بـود تـا تکلیف دالر تـا حدودی 

مشـخص شود.

پیشبینیروندنزولیدالر
بورس روز گذشته  در حالی کانال ۱٫۴ میلیون را از دست داد که لیدرهای بازار قرمزپوش بودند.

در آخرین شنبه آبان، شاخص کل بورس بیش از ۲۷ هزار واحد ریخت و وارد کانال ۱٫۳ میلیون واحد شد. 
در این روز شاخص کل و هم وزن به ترتیب ۱٫۹ و ۰٫۸۴ درصد افت را ثبت کردند. فوالد، فارس، پارسان و 

شستا امروز بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل را داشتند.
ارزش معامات نیز در این روز بیش از چهار هزار میلیارد تومان بود که نســبت به چهارشنبه هفته قبل 

افت داشت.
با اینکه بازار سهام آخرین روز از هفته گذشته را با رشد اندک پشت سر گذاشته بود، روز گذشته با حجم 

پایین در عرضه و تقاضا و در نهایت افت شاخص کل مواجه بود.
گروه شــیمیایی، اداره بازارهای مالی و فلزات اساســی برترین گروه های صنعتی امروز بودند. پاالیش، 
فوالد و شستا بیشترین ارزش معامله و خبهمن، پترول و خگســتر بیشترین حجم معامات را به خود 

اختصاص دادند.
فرآورده های نفتی، شرکت های چندرشته ای صنعتی و بانک ها امروز تماما قرمز پوش بودند. سایر لیدرهای 
بازار نیز وضعیت بهتری نداشتند. به طور کلی روز گذشته  وضعیت سهم های کوچک بهتر از لیدرها بود.

ریزششاخصبورسدرروزسرخلیدرها

ترویجمحصوالتکشاورزیمتنوع
درشهرستانمحرومکرمان

امیدیکهبرایخروجازتکمحصولی
درریگانکاشتهمیشود

هشدارجهادکشاورزی
بهکشاورزان

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

یک متخصص ژئومورفولوژی درباره اینکه 
بیشترین زلزله های ایران در کدام استان ها 
رخ می دهد؟ گفت: بر اساس آخرین آمار و 
اطالعات و پایش ها، بیشترین زمین لرزه های 
کشور در سه استان کرمان، فارس و هرمزگان 

حوادث می شود.
علی اصغر هدایی با اشاره به اینکه ایران 
کشوری زلزله خیز است و با توجه به حرکت 
صفحه عربستان وارد دوره افزایش زمین 
لرزه در ایران شده ایم، گفت: در حال حاضر 
بیشتر استان های کشور زلزله خیز بوده 
و بسته به نوع گسل های موجود در آن ها 
شاهد زلزله در آن ها هستیم. بر اساس 
آخرین آمار و اطالعات و پایش ها، بیشترین 
زمین لرزه های کشور در سه استان کرمان، 
فارس و هرمزگان رخ می دهد. استان کرمان 
دارای زمین لرزه هایی با قدرت ضعیف و 
متوسط است و رتبه اول زلزله خیزی کشور 
را به خود اختصاص داده است.وی با اشاره به 
اینکه بیشتر زمین لرزه هایی که در ایران رخ 
می دهد بین ۳ تا 5.5 ریشتر است، افزود: البته 
ممکن است گاهی به دالیل مختلف از جمله 
وارد شدن فشار به مناطق زمین شناسی 
گاهی در برخی گسل ها زمین لرزه های 
بزرگ رخ دهد که نمونه آن را در سرپل ذهاب 
و اخیرا منطقه خورگو آن را شاهد بودیم.به 
گفته هدایی، وقتی زلزله هایی با قدرت باال رخ 
می دهد باید منتظر پس لرزه های آن تا مدتی 
باشیم، اما در منطقه زمین شناسی زاگرس 
به علت ساختار ممکن است پس لرزه هایی 
با قدرت ۴ یا حتی 5 ریشتر تا مدت دو ماه رخ 
دهد، اما هرچه از زمان زمین لرزه می گذرد، 
پس لرزه ها هم قدرت کمتری خواهند داشت.
این متخصص ژئومورفولوژی با بیان اینکه 
زمین لرزه گاهی باعث تخریب کامل نشده 
و خسارت هایی را به ساختمان ها وارد کرده 
و آن ها را ناایمن می کند، افزود: در مناطقی 
که زمین لرزه های شدید باعث ایجاد زلزله 
می شوند ممکن است به بافت خانه آسیب 
وارد شود. این مناطق بعد از زلزله اصلی 
ناایمن بوده و ممکن است با یک پس لرزه 
5 یا حتی ۴ ریشتری دچار خسارت بیشتر 
و خرابی شود، برای همین بهتر است افراد تا 
زمانی که پس لرزه ها ادامه دارد از اقامت در 
این خانه ها پرهیز کرده و در اولین فرصت به 

مقاوم سازی آن بپردازند.

چند روز پیش خبر اسـتخدام چوپان ایران 
در ارمنسـتان در فضـای مجازی دسـت به 
دسـت می شـود و بـرای بسـیاری سـؤال 
اسـت که ایـن چه نـوع اسـتخدامی اسـت 
و چـرا بایـد چوپـان از ایـران به ارمنسـتان 
بـرود؟ مسـأله دوم اینکـه گفتـه می شـود 
ایـن چوپان هـا بایـد بـه زبـان عربـی بایـد 
مسلط شوند و این سـؤال دیگری را در ذهن 

مخاطبـان ایجـاد کرده اسـت.
منصـور پوریـان رئیس شـورای تامیـن دام 
کشـور ، گفت: اوال این آگهی فقـط در ایران 
توزیع نشـده بلکـه در کشـورهای همجوار 
و همسـایه نیـز چنین آگهـی وجـود دارد و 
تقریبـا از اکثـر کشـورهای منطقـه چنین 

درخواسـتی شـده است.
پوریـان همچنیـن گفـت: واژه  چوپـان بـه 
همـان معنایـی کـه در کشـور مـا رایـج 
اسـت، به کار بـرده نمی شـود بلکـه منظور 
کارشناسـان و متخصصان امور دام هستند 
کـه بـه تجـارت و هـم امـور پـرورش دام 

آشـنایی کامـل داشـته باشـند.
رئیس شورای تامین دام کشـور در پاسخ به 
این سـؤال که چرا نوشـته شـده مسـلط به 
زبان عربی باشـند، گفت: بیشـتر مشتریان 
دام ارمنسـتان کشـورهای عربی هسـتند، 
بنابراین بایـد به زبان عربی مسـلط باشـند 
تـا بتواننـد بـا مشـتریان کـه عمدتـا عربی 

هسـتند ارتباط برقـرار کنند.
بـه گفتـه ایـن مسـئول ایـن آگهـی در 
اسـتان های آذربایجـان غربی و خوزسـتان 
توزیع شـده و اعالم شده اسـت به چوپانانی 
که به زبان عربی مسـلط هسـتند 5۰۰ دالر 
و اگـر مسـلط نباشـند ۴۰۰ دالر پرداخـت 

می شـود.
پوریـان دربـاره دالیـل این اقـدام از سـوی 
ارمنسـتان گفت: این کشـور مزیت بسـیار 
خوبـی در پـرورش دام دارد بـه عـالوه برای 
جـام جهانـی قطـر هـم برنامه هایـی دارد،  
قصـد دارد صـادرات دام سـبک را بـه یـک 
میلیون راس افزایش دهد و بازار کشورهای 
عربـی را فرصـت بسـیار مناسـبی می داند، 
این کشـورها بـه بره هـای سـبک و کوچک 

عالقـه زیـادی دارند.
وی همچنیـن گفت: قطر نیز در ارمنسـتان 
از یک سـال پیش سـرمایه داری در پرورش 
دام داشـته و به همیـن منظور تقاضـا برای 
پـرورش و نگهـداری در ارمنسـتان بیشـتر 
شـده اسـت و ایـن دلیـل دیگـری بـرای 
اسـتخدام چوپـان مسـلط بـه زبـان عربـی 

اسـت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق برآوردها حدود ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه 1۴۰۰ است، گفت: دولت ناچار 
است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از اقالم اساسی همچنان در 
بودجه سال آینده حفظ کند.جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس درباره تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه 1۴۰1 
اظهار کرد: بعید است که دولت بتواند تمام ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بودجه 
1۴۰1 حذف کند. دولت ناچار است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی 

از اقالم اساسی همچنان در بودجه سال آینده حفظ کند.
وی با اشاره به اقالمی که در بودجه سال آینده شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می شوند، ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نان یعنی گندم و دارو در 
بودجه سال آینده حفظ می شود اما نکته مهم این است که حذف 
بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی منوط بر این است که دولت بتواند مابه  ازای 
آن را در قالب یارانه به مردم بازگرداند تا آثار آن برای بخشی از گروه های 

کم درآمد قابل تحمل باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اینکه دولت تا چه حد 

می تواند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه پرداخت یارانه به
مردم را به اجرا برساند، بحث دیگری است که باید دولت برنامه های خود 
در این باره را اعالم کند تا مورد بررسی قرار بگیرد. اما در نهایت دولت 

مجبور است فعال یارانه دارو و نان را در نظر بگیرد.
قادری با اشاره به آخرین تصمیمات درباره نرخ تسعیر ارز گفت: نرخ 
تسعیر ارز یک نرخ برآوردی است و بر روی بازار ارز اثرگذار نخواهد بود 
و تعیین این نرخ به احیای برجام بستگی دارد. در صورت احیای برجام 
این اعداد و ارقام کاهش پیدا می کند اما صرفا یک نرخ محاسباتی است 
که در براساس آن درآمدهای ارزی به ریال تبدیل می شود و در بودجه 

در نظر گرفته می شود و نمی تواند در بازار ارز مبنا قرار بگیرد.
وی افزود: دولت به نرخ روز نرخ تسعیر را تعیین می کند و یک نرخ 
شناور خواهد بود و نرخ تسعیر فقط برای تعیین حقوق گمرکی مبنا 

قرار می گیرد.

۴۰۰هزارمیلیاردتومان
کسریبودجهداریم

کرمانرکورددارزلزله

حقوق۵۰۰دالری
برایچوپانانایرانی

درارمنستان

عضو انجمن سیمان با بیان اینکه گاز سیمانی ها از هفته پیش قطع شده 
است، گفت: وقتی مازوت به واسطه هزینه حمل ۲۰ تا 5۰ درصد گران تر 
از گاز تحویل واحدها می شود قطعا روی قیمت تمام شده اثر می گذارد.

شهریار گراوندی در مورد وضعیت قطع گاز واحدهای تولیدکننده 
سیمان، اظهار کرد: از روز سه شنبه هفته گذشته گاز کارخانجات سیمان 
در شمال، غرب، مرکز و جنوب غرب کشور قطع شده و فقط کارخانجات 
در جنوب به دلیل پایین بودن مصرف گاز در آن بخش از کشور، قطع 
نشده است.او افزود: هزینه حمل مازوت باالست و واحدهایی که از مراکز 
پخش فرآورده های نفتی و پاالیشگاه ها دور هستند به میزان قیمت 
مازوت باید هزینه حمل بپردازند.وقتی مازوت به واسطه هزینه حمل ۲۰ 
تا 5۰ درصد گران تر از گاز تحویل واحدهای سیمانی می شود قطعا این 

موضوع روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد.

احتمالافزایش
دوبارهقیمتسیمان

بـه گفتـه سـخنگوی گمـرک میـزان تجـارت بـا 
همسـایگان در هفـت مـاه گذشـته ۶۱ میلیـون و ۴۶۶ 
هزار تن بـه ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیـون دالر بوده 
که ۶۲ درصـد وزن و ۵۲ درصـد ارزش مجموع مبادالت 

تجـاری کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
»سـید روح اللـه لطیفـی« اظهـار داشـت: از مجمـوع 
تجـارت ۹۸ میلیـون و ۶۸۷ هـزار و ۵۸۱ تنی کشـور به 
ارزش ۵۴ میلیـارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹ دالر 
در هفت مـاه نخسـت امسـال، ۶۱ میلیـون و ۴۶۵ هزار 
و ۹۶۴ تن بـه ارزش ۲۸ میلیـارد و ۳۱۹ میلیون و ۲۶۱ 
هـزار و ۳۰۵ دالر، مربـوط بـه تبـادل کاال با ۱۵ کشـور 

همسـایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش کل 
تجارت را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

وی افزود: در ایـن مدت ۴۷ میلیـون و ۸۸۵ هزار و ۳۰۶ 
تـن کاال بـه ارزش ۱۴ میلیـارد و ۷۸۲ میلیـون و ۷۳۶ 
هـزار و ۴۵۴ دالر به ۱۵ کشـور همسـایه صادر شـد که 
۶۴ درصـد وزن و ۵۵درصـد ارزش کل صـادرات هفـت 

ماهـه کشـور بوده اسـت.
لطیفـی در خصـوص میـزان صـادرات بـه کشـورهای 
همسـایه تصریح کرد: عراق بـا ۱۹ میلیـون و ۷۴۰ هزار 
و ۲۰۸ تن بـه ارزش پنج میلیـارد و ۴۸۲ میلیون و ۶۲۰ 
هـزار و ۲۹۳ دالر، ترکیـه بـا ۱۰ میلیـون و ۹۹۵ هزار و 

۵۵۶ تن بـه ارزش سـه میلیـارد و ۳۹۷ میلیـون و ۲۷۸ 
هـزار و ۲۵۰ دالر، امـارات بـا ۶ میلیـون و ۶۰۱ هـزار و 
۵۸۹ تـن بـه ارزش ۲ میلیـارد و ۵۸۹ میلیـون و ۵۶۰ 
هـزار و ۴۸ دالر، افغانسـتان بـا ۲ میلیـون و ۷۸۹ هزار و 
۹۸۱ تن بـه ارزش یک میلیـارد و ۱۲۵ میلیـون و ۵۰۱ 
هـزار و ۹۵۵ دالر و پاکسـتان بـا یـک میلیـون و ۵۹۰ 
هـزار و ۳۲۹ تـن بـه ارزش ۶۵۵ میلیـون و ۱۵۴ هزار و 
۹۳۰ دالر، پنـج مقصد اول صـادرات کاالهـای ایرانی به 

همسـایگان بـود.
وی افـزود: عمـان بـا ۳۲۷ میلیـون و ۴۲ هـزار و ۴۸۴ 
دالر، روسـیه با ۳۱۷ میلیـون و ۳۵۸ هـزار و ۵۳۹ دالر، 

آذربایجـان بـا ۲۷۲ میلیـون و ۹۵۸ هـزار و ۳۷۲ دالر، 
ارمنسـتان بـا ۱۸۰ میلیـون و ۴۲۵ هـزار و ۷۶۵ دالر، 
ترکمنسـتان بـا ۱۷۴ میلیـون و ۱۶۳ هـزار و ۸۹ دالر، 
قزاقسـتان بـا ۹۵ میلیـون و ۲۰۹ هـزار و ۷۶۵ دالر، 
قطـر بـا ۸۵ میلیـون و ۳۷ هـزار و ۳۲ دالر، کویـت بـا 
۷۶ میلیـون و ۲۴۶ هـزار و ۶۶۹ دالر، بحریـن بـا چهار 
میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۴۷ دالر و عربسـتان سـعودی با 
۴۱ هـزار و ۱۸ دالر به ترتیـب مقاصد ۱۵گانـه صادرات 
کشـور به همسـایگان در هفت مـاه سـال ۱۴۰۰ بودند.

سـخنگوی گمرک گفت: در میان ۱۴۳ مقصد صادراتی 
کشـور، عـراق در جایـگاه دوم، ترکیـه در جایگاه سـوم، 
امـارات در رتبـه چهـارم، افغانسـتان در جایـگاه پنجم، 
پاکسـتان در جایـگاه هفتـم، عمـان در جایـگاه دهـم، 
روسـیه در جایـگاه یازدهـم، جمهـوری آذربایجـان در 

جایـگاه دوازدهـم، ارمنسـتان در جایـگاه پانزدهـم، 
ترکمنسـتان در جایگاه شانزدهم، قزاقسـتان در جایگاه 
بیسـت و دوم، قطر در جایگاه بیسـت و سـوم، کویت در 
جایـگاه بیسـت و ششـم، بحریـن در جایـگاه هفتـادم و 

عربسـتان در جایـگاه ۱۲۱ قـرار گرفتـه اند.
وی در خصـوص واردات از کشـورهای همسـایه گفـت: 
از مجمـوع واردات ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هـزار و ۶۵۸ تنی 
کاال بـه ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیـون و ۶۲۳ هزار و 
۲۴۲ دالری کشـور در هفـت ماهه نخسـت، ۱۳ میلیون 
و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تن کاال بـه ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ 
میلیـون و ۵۲۴ هـزار و ۸۵۱ دالر مربـوط بـه واردات از 
کشـورهای دارای مـرز زمینـی و دریایـی با ایـران بوده 
اسـت که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصـد ارزش کل واردات 

را شـامل می شـود.

نیمیازکاالهایایرانبههمسایگانفروختهشد

معاونمسکنوساختمانوزارتراه:اگردرزمانتحویلواحدمسکونیخودمتاهل
نباشندخانهبهآنانتحویلدادهنمیشود

خانه ی مجردها جور شد، فقط ازدواج کنید 
رنا

ع: ب
منب

قفــل ثبــت نــام مســکن مجردهــا شکســته شــد، با  
ایــن اهــرم کــه تــا قبــل از تحویــل واحــد، تمامــی 
ــکن و  ــاون مس ــته مع ــند. روز گذش ــل باش متاه
ــوع  ــن موض ــازی ای ــر راه و شهرس ــاختمان وزی س
ــا  ــا ب ــدام صرف ــن اق ــه ای ــت ک ــرد و گف ــام ک را اع
هــدف ازدواج مجردهــا و حــل مشــکل پیــری 
ــه  ــه البت ــی ک ــه . موضوع ــت، صــورت گرفت جمعی
هنــوز جزییــات آن منتشــر نشــده امــا پیــش 
ــا قبــل از تحویــل واحــد اســت  شــرط آن ازدواج ت
بــه طــوری کــه حتــی تاکیــد شــده کــه در صورت 
عــدم تاهــل خانــه ای بــه ایــن متقاضیــان تحویــل 

داده نمی شــود.
 ۲۰روز پیــش از ایــن فقــط ســه گــروه از مجــردان 
امــکان ثبــت نــام در ایــن طــرح را داشــتند. بانوان 
مجــرد بــاالی ۳۵ ســال، گــروه دوم معلــوالن 
ــی  ــگان علم ــر نخب ــروه دیگ ــال و گ ــاالی ۲۰ س ب
ــت علمــی ریاســت جمهــوری  کــه از ســوی معاون
ــث  ــم بح ــورد ه ــن م ــه در ای ــده اند ک ــی ش معرف

ــل مطــرح نیســت. جنســیت و ســن و تاه
۲۱آبــان مــاه امــا اخبــاری مبنــی بــر اضافــه 
ــن  ــه ای ــال  ب ــاالی ۴۵ س ــرد ب ــردان مج ــدن م ش
گــروه منتشــر شــد. محمــود محمــودزاده ، معاون 
ــود:  ــه ب ــاره گفت ــن ب ــازی در ای ــر راه و شهرس وزی
ــام  ــت ن ــکان ثب ــران ام ــات وزی ــب هی ــا تصوی ب
مــردان مجــرد بــاالی ۴۵ ســال و بیمــاران خــاص 
ــن مســکن  ــد و تامی مجــرد در طــرح جهــش تولی
ــام ســایر مجردهــا  فراهــم شــد؛ پیشــنهاد ثبــت ن
کــه ســن کمتــری دارنــد نیــز بــه شــرط تاهــل در 
ــج  ــه زودی نتای ــه ب ــده ک ــه ش ــل ارائ ــان تحوی زم
آن اعــام می شــود. بــا اضافــه شــدن ایــن دو 
گــروه ســرجمع ۵گــروه از زیــر تیــغ شــرط تاهــل 

ــد. ــذر کردن گ
*امکانثبتنامتمامیمجردینباالی

۱۸سال
ــردان  ــام مج ــت ن ــکان ثب ــا ام ــته ام از روز گذش
ــر  ــاون وزی ــد. مع ــم ش ــم فراه ــال ه ــاالی ۱۸س ب

ــت  ــه رشــد جمعی ــان اینک ــا بی ــازی ب راه و شهرس
کاهــش زیــادی یافتــه و مــا اکنــون در طرح هــای 
مســکن بــه دنبــال ایجــاد مکانیزمــی بــرای 
تشــکیل خانــواده و حــل پیــری جمعیت هســتیم، 
ــم  ــن فراه ــه مجردی ــام کلی ــت ن ــکان ثب گفت:ام

ــد. ش
ه و   معــاون مســکن و ســاختمان وزارت را
ــا اشــاره بــه موافقــت شــورای عالــی  شهرســازی ب
مســکن بــا کلیــات ثبت نــام ســایر مجردهــا 
در طــرح نهضــت ملــی مســکن، گفــت: ایــن 
ــده و  ــات نش ــی جزئی ــوز وارد بررس ــنهاد هن پیش
ــایر  ــام س ــا ثبت ن ــتیم، ام ــه آن هس ــال تهی در ح
مجردهــا در نهضــت ملــی مســکن مشــروط 
ــل واحــد  ــع تحوی ــه موق ــی ک ــن معن ــه ای اســت ب

مســکونی بایــد متاهــل باشــند.
ــا در  ــه مجرده ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــد  ــکونی بای ــد مس ــام واح ــه از ثبت ن ــدام مرحل ک
ــه:  ــد، گفت ــات کنن ــت اثب ــه دول ــود را ب ــل خ تاه
ایــن گــروه بایــد هنــگام تحویــل مســکن متاهــل 
ــل واحــد مســکونی  ــان تحوی ــر در زم باشــند و اگ
ــل  ــان تحوی ــه آن ــه ب ــند خان ــل نباش ــود متاه خ

داده نمی شــود.
*ترغیببهازدواجمیانساالن

ــرد  ــردان مج ــرای ورود م ــم ب ــه او تصمی ــه گفت ب
۴۵ ســاله بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن نیــز در 
ــن وجــود  ــا ای ــن سیاســت اســت. ب راســتای همی
ــاالی  ــن ب ــی  مجردی ــه حت ــی رســد ک ــه نظــر م ب
۴۵ ســال هــم فقــط در صورتــی مــی تواننــد 
ــرده  ــش ازدواج ک ــه قبل ــوند ک ــه ش ــب خان صاح
ــعی در  ــق س ــه دو طری ــس ب ــند.دولت و مجل باش
ترغیــب افــراد بــه ازدواج دارد. طریقــه اول  قانــون 
ــه  ــواده و طریق ــت از خان ــت و حمای ــی جمعی جوان
دوم بازگذاشــتن طــرح هــای مســکن دولتــی 
ــرای  ــه ازدواج ب ــا ب ــزام آن ه ــن و ال ــرای مجردی ب

ــا. ــل واحده تحوی
بــا ایــن حــال طبــق گفتــه مدیــرکل دفتــر 
ــان وزارت  ــی جوان ــعه اجتماع ــزی و توس برنامه ری
ورزش در ۱۵ مــرداد مــاه ۳۳ درصــد جوانــان 
تمایلــی بــه ازدواج ندارنــد. اعظــم کریمــی در این 

ــنجی های  ــاس نظرس ــت:  براس ــه اس ــه گفت رابط
ــتانه ازدواج،  ــان در آس ــر روی جوان ــده ب ــام ش انج
ــا وجــود پیــدا شــدن  ــان حتــی ب ۳۳ درصــد جوان
ــودن شــرایط اقتصــادی  ــم ب ــرد مناســب و فراه ف

ــد. ــه ازدواج ندارن ــی ب تمایل
طبــق گفتــه او  ۳۴. ۹ درصــد از جوانــان بــه 
ــای ازدواج، ۳۰ درصــد  ــودن هزینه ه ــاال ب ــت ب عل
ــت نداشــتن شــغل، ۲۶. ۳ درصــد  ــه عل ــان ب جوان
ــل  ــق را از دالی ــرس از ازدواج ناموف ــز ت ــان نی جوان

تاخیــر در ازدواج عنــوان کرده انــد.
*خانوادههاتمایلیبهبچهدارشدنندارند

ــی  ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــریه وضعی ــزارش نش گ
ــر  ــران منتش ــار ای ــز آم ــمت مرک ــه از س ــران ک ای
شــده گویــای کاهــش ادامــه دار فرزنــد آوری 
اســت. براســاس نتایــج ایــن نشــریه در بهــار 
۱۴۰۰، تعــداد ۲۶۹۷۴۸ والدت   بــه ثبــت رســیده 
اســت کــه در مقایســه بــا فصــل قبــل از آن 
)زمســتان ۱۳۹۹( ۱۲۷۴۴ مــورد افزایــش و فصل 
ــورد  ــار ۱۳۹۹( ۱۰۸۱۶ م ــل )به مشــابه ســال قب

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
تصویــب طرح  هــای حمایتــی بــرای ترغیــب 
جوانــان بــه ازدواج در حالــی صــورت گرفتــه 
ــال  ــوب س ــهیل ازدواج مص ــون تس ــی قان ــه حت ک
۸۴ هــم اجرایــی نشــده اســت. در مــاده دوم 
ــت مکلــف اســت  ــود کــه دول ــون آمــده ب ــن قان ای
ــنواتي  ــه س ــع بودج ــتفاده از مناب ــر اس ــاوه ب ع
ــه  ــدوق اندوخت ــل »صن ــده، از مح ــی ش پیش بین
ازدواج جوانــان« بــه مزدوجیــن نیازمنــد بــه اجاره 
مســکن، حســب تشــخیص کمیتــه ســامان ازدواج 
بــا توجــه بــه امکانــات صنــدوق وام ودیعه مســکن 

ــد. ــت کن پرداخ
ــت  ــزام دول ــز از ال ــون نی ــن قان ــه ای ــاده س در م
بــه فراهــم کــردن مســکن موقــت بــرای زوج 
ــود.  ــه ب ــا ســه ســال گفت ــر ت هــای جــوان حداکث
ــف اســت  ــده اســت:»دولت مکل ــاده آم ــن م در ای
ــداول و  ــهیات مت ــدي از تس ــره من ــر به ــاوه ب ع
ــر  ــي نظی ــاي عموم ــق نهاده ــي از طری ــج فعل رای
ــره  ــا به ــه و ب ــور خیری ــاف و ام ــهرداري و اوق ش
گیــري از همــکاري و امکانــات وزارت مســکن 

ــامي  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــازي و بنی و شهرس
و اســتفاده از زمینهــاي دولتــي یــا زمین هــاي 
اهدایــي خیریــن، واحدهــاي ســاختماني بــه 
ــا  ــرده و آنه ــداث ک ــت« اح ــکن موق ــوان »مس عن
ــا اجــاره مناســب  ــار زوج هــاي جــوان ب را در اختی
ــي  ــر زوج متقاض ــتفاده ه ــدت اس ــد. م ــرار ده ق
ــا  ــت.« ب ــال اس ــه س ــر س ــا حداکث ــن واحده از ای
ایــن حــال ایــن قانــون تــا ۱۶ســال بعــدش اجــرا 
نشــد.موضوعی کــه کریمــی، مدیــرکل دفتــر 
ــان وزارت  ــی جوان ــعه اجتماع ــزی و توس برنامه ری
ــدوق  ــن صن ــدن ای ــکیل نش ــه تش ورزش آن را ب
ــدگان  ــری نماین ــا پیگی ــه بود:ب ــط داده و گفت رب
مجلــس و وزارت ورزش و جوانــان پــس از ۱۵ 
ســال، وزارت اقتصــاد متقاعــد شــد کــه بایــد 
ایــن صنــدوق را تشــکیل دهــد و در نهایــت در ۱۹ 
اســفند مــاه ۹۹ پیــش نویــس صنــدوق اندوختــه 
ــد  ــاده ش ــت آم ــب در دول ــرای تصوی ــان ب جوان
ــش  ــا پی ــدوق عم ــنامه صن ــب اساس ــا تصوی و ب
ــد و  ــاق می افت ــون اتف ــی قان ــع اجرای ــی مناب بین
دســتگاه ها ملــزم بــه اجــرای قانــون تســهیل 

ازدواج می شــوند.
ــادری،  ــه گفتــه جعفــر ق حــاال در شــرایطی کــه ب
ــا  ــس م ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
۴۰۰هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه داریم 
دولــت طــرح هایــی بــر روی دوش خــود گذاشــته 
ــت.  ــخص نیس ــع آن مش ــوز مناب ــا هن ــه اساس ک
در طــرح نهضــت ملــی مســکن نیــز  اگرچــه  
بانــک مرکــزی اعطــای تســهیات ۳۶۰ هــزار 
میلیــارد تومانــی را بــه بانــک هــا ابــاغ کــرده، امــا 
ــا ســاخت و  همچنــان زمزمــه هــای تهاتــر نفــت ب
ســاز بــرای تأمیــن مالــی ایــن طــرح شــنیده مــی 
شــود. موضوعــی کــه فرهــاد بیضایــی، کارشــناس 
ــه  ــاره اش گفت ــاه درب ــان م اقتصــاد مســکن ۲۶ آب
ــا  ــکار، م ــن اســت کــه پیمان بود:یکــی از راه هــا ای
بــه ازای نفــت وارداتــی خــود مصالــح ســاختمانی 
وارد کشــور کنــد کــه ضمــن تعطیلــی کارخانجات 
داخلــی هزینــه ســاخت را بــه علــت افزایــش 
هزینــه حمــل و نقــل بیشــتر خواهــد کــرد و 

ــود. ــد ب ــی نخواه عقان

کاغذ وطن
گزارش 

تصویبطرحهایحمایتیبرایترغیب
جوانانبهازدواجدرحالیصورتگرفته
کهحتیقانونتسهیلازدواجمصوبسال
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اینقانونآمدهبودکهدولتمکلفاست
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آنچه پس از قرار دادن مرمت بادگیر خانه لطفعلی 
زاده در مسیر اداری، باقی می ماند، خاک هایی 
است که از بی تدبیری نشات می گیرند و بادی که 
می وزد، به جای ورود به این بادگیر بر ویرانه آن 

گذر می کند.  
در برخی از شهر ها که قدم بزنی، شاید برای 
نسل امروز جدید باشد که این نما های باال رفته 
بر فراز ساختمان های قدیمی چه بوده که این 
چنین با معماری زیبا بر روی ساختمان ها خوش 

درخشیده و جلوه زیبایی به آن ها داده است.
شاید به نظرشان بیاید که این بناها صرفا برای 
نماسازی ساختمان و برای زیبایی به کار رفته 
است؛ اما ما از آن ها می خواهیم کمی بیشتر به 
آن ها و کاربردشان دقت کنند. کاربردی که اگر 
امروز نیز مورد استفاده قرار می گرفت؛ کمی از 
دغدغه ها برای کاستن از مصرف باالی انرژی 

کاسته می شد.
تدبیرپیشینیان،تنظیمکنندهخنکایهوا

برایساختمانها 
براهیمی، فعال میراث فرهنگی با بیان  امید ا
اینکه پیشینیان ما در گذشته سعی می کردند 
از همه انرژی های طبیعی، مثل باد و خورشید 
به بهترین نحو بهره ببرند و با ساخت بادگیر از 
انرژی باد استفاده می کردند، گفت:معموال زیر 
بادگیر، حوضچه های آبی وجود داشت که تقریبا 
کار کولر های امروزی را انجام می داد و بادی را 
که به داخل هدایت می شد، خنک می کرد و البته 
درون بادگیر کانال هایی بود که باد را به سمت ها 

و اتاق های مختلف هدایت می کرد.
او با بیان اینکه ارتفاع بادگیر ها تقریبا ۲ متر از بام 
هر ساختمان تا ارتفاع باالتر اجرا می شده است، 
افزود: مصالح این بادگیر ها خشت، آجر و چوب 
بوده و در موارد مختلف تزئینات و گچ بری هایی 

نیز داشته اند.
ابراهیمی علت وجود چوب های داخل بادگیر 
را هدایت باد به قسمت های مختلف شرقی و 
غربی عنوان کرد و بیان داشت: درون بادگیر 
دریچه هایی بوده است که آن ها را در فصل پاییز 

می بستند تا باد به پایین منتقل نشود.
مجتبی شفیعی، معاون میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان گفت: بادگیر یکی از عناصر و 
شاخصه های معماری مناطق گرم و خشک و 
کویری مثل کرمان  است که عاوه بر کارکرد 
عملکردی، یک عنصر زیباشناسی در معماری 

هم محسوب می شود. 
او با بیان اینکه بادگیر تهویه ای را در فضایی که 

از آن منشعب می شود، ایجاد می کند و در واقع 
فضا و محیط را به لحاظ تهویه برای ساکنان آن 
در حد آسایش تامین می کند، افزود: در واقع 
این مجموعه، شرایطی را فراهم می کند که 
تهویه به صورت طبیعی انجام شود و این یکی 
از شاخصه های معماری پایدار است که بتوان 
بدون اتاف انرژی از هوای طبیعی استفاده کنیم 
و آسایش و دمای محیط را به حدی برسانیم که 
بتواند ضریب آسایشی را  برای ساکنان فراهم 

کند.
از بهره بی جدید، سازی ساختمان

انرژیهایتجدیدپذیر! 
 با توجه به مزایای مطلوبی که بادگیر می تواند 
برای ساکنان ساختمان ها ایجاد کند و از سویی 
نمای زیبایی که  برای شهر به وجود آورد. چه قدر 
این مجموعه توانسته جای خودش را در میان 
معماری جدید و ساختمان های امروزی باز کند؟ 
ورزنده، عضو نظام مهندسی استان کرمان و 
مهندس معمار گفت:معماران مهندس قدیم 
با بهره گیری از شرایط اقلیمی، آنچه را که 
مناسب شرایط زیست و اقلیم منطقه است شکل 
می دادند به عنوان مثال بادگیر ها برگرفته از 
اتفاقات اقلیمی منطقه بوده و ما در مناطق کویری 
یزد، کرمان و هرمزگان به وفور این بادگیر ها را 
می بینیم و عملکردی را که در گذشته به عنوان 
سیستم خنک کننده فضا ها از آن انتظار داشتیم، 

استفاده می شده است.
او به نقش موثر بادگیر ها در مصرف انرژی که 
امروزه بسیار با آن روبرو هستیم اشاره کرد و 
بادگیر ها ارثیه ای است که از معماری  افزود:
گذشته به ما رسیده و در گذشته در مناطق 
کویری به عنوان آیتم و المان شاخص یک بنا، 

جزو نماد های شهری قلمداد می شده است.
بیان کرد:ما در ساخت و ساز های  ورزنده 
جدیدمان می توانیم با رعایت تمهیدات،بررسی ها 
و شرایطی که می خواهیم از این بادگیر ها استفاده 
کنیم اما صرف اینکه بگوییم ما می توانیم دقیقا 
بادگیر را با همان عملکرد و شرایطی که در 
معماری گذشته بوده در معماری به روز و امروزی 
خودمان استفاده کنیم، شاید مطلب دور از ذهنی 

باشد؛زیرا ما باید مجموعه شرایط را بسنجیم.
این مهندس معمار با اشاره به بادگیر های سنتی 
که در شهر ها و به ویژه استان کرمان وجود دارد، 
گفت: حفظ بادگیر های سنتی، جزو میراث و 
هویت معماری ما در گذشته هستند و باید حفظ 
و به آن ها پرداخته شود و نباید مورد بی مهری 

قرار گیرند.
بادگیرها،مامنوزشبادهایکرمان

گرچه شهر یزد به شهر بادگیر ها معروف است؛ 
اما استان کرمان هم از این بنا های ارزشمند بی 

نصیب نیست.
مجتبی شفیعی، معاون میراث فرهنگی اداره 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
دستی استان کرمان گفت:  در استان کرمان 
در شهر هایی که در منطقه کویری قرار گرفتند، 
تعدادی از بادگیر ها را از دوران های مختلف به 
ویژه  دوران قاجار داریم که تعدادی  از آن ها 
مرمت شدند و هم اکنون کارکرد اصلی خودشان 

را دارند.
او گفت: در سایر مناطق کویری، مثل راور، 
سیرجان و رفسنجان این بادگیر ها وجود دارند؛ 
اما بادگیری که در استان کرمان شاخص است  
و برند شهر سیرجان محسوب می شود، بادگیر 

چپقی است. 
او با بیان اینکه از بادگیر چپقی برای تهویه و 
خنکی انبار دارو استفاده می شده و سازنده 
آن برای ساختش از شکل و فرم دودکش های 
کشتی الهام گرفته است، ادامه داد: در شهر 
کرمان از جمله بادگیر هایی که بیشتر در معرض 
دید هستند و شهرت دارند، می توان به بادگیر 
مدرسه ابراهیم خان و کاروانسرای وکیل اشاره 
کرد که خوشبختانه در دوره های متناوب مورد 
مرمت قرار گرفتند و در وضعیت مناسبی قرار 

دارند.
شفیعی با اشاره به اینکه عموما بادگیر هایی که 
در سطح استان داریم،چهار طرفه هستند که 
در مسیر باد مناسب قرار گرفتند، ادامه داد: در 
تیغه هایی که در تنوره بادگیر ایجاد شده، یک 
مکندگی به وجود آمده است که باد و هوای 
خنک را به سمت داخل و فضا های زیر بادگیر 

هدایت می کند.
او افزود: اغلب این ورود هوا را به سمت سردابی 
که زیر بادگیر در زیرزمین تعبیه می شده است، 
داریم و از آنجا هوایی که با آب سرداب برخورد 
می کرده در فضا های پیرامونی بادگیر پخش 

می شده است. 
شفیعی بیان کرد: نمونه های دیگر بادگیر ها در 
استان کرمان به صورت مستقیم باد را از طریق 
تنوره به داخل فضا منتقل می کرده و سردابی 
وجود نداشته که اکثر بادگیر هایی که در کرمان 

وجود دارند از همین نوع هستند.
بادگیریمنحصربهفردکهزیربادبی

تدبیرها،تاریخشرابهبادمیسپارد!
گرچه برخی از بادگیر ها در کرمان مرمت شدند 
و زیبایی خاصی به شهر ها دادند؛ اما برخی دیگر 
از بادگیر ها با وجود متفاوت تر بودن از دیگر 
بادگیر ها،زیر باد بی تدبیر ها ذره ذره تاریخ را به 
باد می دهند و به انتظار حضور مسئوالن کمر 

خم می کنند و تکه تکه  بی صدا نابود می شوند.
ابراهیمی، فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه 

بادگیر خانه لطفعلی زاده از یادگاران دوره قاجار 
و از لحاظ شکل متفاوت است، گفت: ارتفاع آن 
متفاوت تر از اکثر بادگیر هایی  است که در شهر 
کرمان وجود دارد و از لحاظ اندازه و تناسبات 
فرق می کند و یک حالت مستطیلی بزرگی 
دارد که زیر آن حوضچه هایی که در گذشته 
بوده موجود است و می شود به آن کاربری 

گذشته را داد.
او ادامه داد: این بادگیر، یک بادگیر منحصر به 
فرد در یک خانه منحصر به فرد است که متاسفانه 
آسیب دیده و حال خوبی ندارد و اگر مرمت 
نشود، متاسفانه وضعیت بدتری برایش اتفاق 

خواهد افتاد.
شفیعی، معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان با بیان اینکه بادگیر خانه لطفعلی زاده به 
لحاظ ارتفاعی، ارتفاعش کوتاه تر است و فضای 
زیر بادگیر را خنک می کند و ارتباطی به سایر 
فضا ها ندارد، گفت: نسبت طولی این بادگیر 

نسبت به عرضش بیشتر است.
او افزود: مالکیت خانه لطفعلی زاده که بحث 
مرمتش طی یک سال اخیر رسانه ای و داغ 
شد،در اختیار یکی از شرکت های تابعه وزارت راه 
و شهرسازی، شرکت های مادر تخصصی عمران 

و شهرسازی است.
شفیعی ادامه داد: با توجه به اینکه این شرکت، 
بنا به دالیلی توانایی انجام مرمت خانه لطفعلی 
زاده را ندارد، تصمیم بر این شد که این کار را  
از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی انجام 
دهند که الزمه اش این بود که در کمیته نفایس 
و تعیین کاربری هم شان اثر در وزارتخانه این 
موضوع مطرح شود که این کار با پیگیری هایی 
که ما انجام دادیم، انجام شد و مصوبه را از آن 
کمیته گرفتیم و به این ترتیب اینجا می تواند 
در قالب یک کاربری که هم شان اثر باشد، احیا 

شود.
شفیعی بیان کرد: مجوز فروش خانه لطفعلی 
زاده به دستگاهی که هم اکنون مالکیتش را 
دارد، داده و قرار بر این شد که آن ها مالکیت را به 
بخش خصوصی منتقل کنند که آن بخش بتواند 
با نظارت و طرحی که ما برای آنجا در نظر داریم، 

کار مرمت و احیای این بنا را انجام دهد.
او با بیان اینکه علی رغم ظاهر این بادگیر که 
نشان می دهد، مقداری آسیب دیده است؛ اما 
طبق بررسی های انجام شده خوشبختانه به 
لحاظ سازه ای، مشکلی ندارد، افزود: البته باید هر 
چه سریع تر اقدامات اضطراری مرمتی روی این 
بادگیر انجام شود که در تاش هستیم از طریق 
بخش خصوصی که شرکت مادر تخصصی به آن 

واگذار می کند، بتوانیم این کار را انجام دهیم.

 به مناسـبت روز جهانی کودک، شـهردار 
کرمان در جمـع کودکان مؤسسـه خیریۀ 

»امیدسـرای نیکان« حضـور یافت.
سـعید َشـعرباف تبریـزی، بـا اشـاره بـه 
ضـرورت برنامه ریـزی مناسـب بـرای 
ورزش و تفریح کـودکان، از در اختیار قرار 
دادن تمـام امکانـات فرهنگـی و ورزشـی 
شـهرداری بـه کـودکان موسسـه خیریـۀ 
»امیدسـرای نیـکان« و دیگـر خیریه هـا 

خبـر داد.
و  تاش هـا  از  تقدیـر  ضمـن  وی 
موسسـه  مدیـران  مسـئولیت پذیری 
خیریـۀ »امیدسـرای نیکان« گفـت: از هر 
کمکـی کـه به صورت شـخصی و از سـوی 
شـهرداری کرمـان بتوانیـم بـه موسسـه 
خیریـۀ »امیدسـرای نیـکان« و دیگـر 
خیریه هـای فعـال در ایـن حـوزه ارایـه 

کنیـم، دریـغ نخواهیـم کـرد.
شـهردار کرمان ارایـۀ خدمت بـه کودکان 
وظیفـۀ  را  خیریه هـا  پوشـش  تحـت 
شـهرداری دانسـت و گفت: تمام امکانات 
شـهرداری کرمـان ازجملـه امکانـات و 
سالن های ورزشـی شـهرداری، در اختیار 

بچه هـای خیریـه خواهـد بـود.
شـعرباف تبریـزی بربازدیـد بچه هـای 
موسسـه خیریـۀ »امیدسـرای نیـکان« از 
نقـاط گردشـگری شـهر و اسـتان کرمان 
تأکیـد کـرد و گفـت: شـهرداری کرمـان 
امـکان بازدیـد بچه هـای ایـن خیریـه را 
از نقـاط گردشـگری فراهـم خواهـد کرد.

او افـزود: همچنیـن شـهرداری کرمـان 
در قالـب بنیـاد خیریـه بناهـای مانـدگار 
شـهرداری، هر کمکی که در توان داشـته 
باشـد، بـه موسسـه خیریـۀ »امیدسـرای 

نیـکان« ارائـه خواهـد کرد.
شـهردار کرمـان همچنیـن بـا اشـاره بـه 
انتصـاب عبدالرضا شیخ شـعاعی، به عنوان 
معـاون شـهردار و سرپرسـت سـازمان 
فرهنگی،اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری 
اولویت هـای  از  گفت:یکـی  کرمـان 
بـه  پرداختـن  شیخ شـعاعی،  آقـای 
حـوزۀ کـودک به ویـژه کـودکان تحـت 
پوشـش خیریه هـای مختلـف خواهـد 
بـود.در حاشـیۀ ایـن ویژه برنامـه، از 
پوسـتر دبیرخانـه شـهر دوسـتدار کودک 
شـهرداری کرمـان نیـز رونمایـی شـد.

مدیـر کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
ز  و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان ا
تصویب اعطـای ۱۱۳ میلیـارد و ۵۰۰ 
میلیـون ریال تسـهیات بـه ۱۸ طرح 
یـن  ا در  صنایع دسـتی  پشـتیبان 

اسـتان خبـر داد.
لـی اظهـار کـرد: »بـا  فریـدون فعا
توجـه بـه شـیوع کرونـا و تعطیلـی 
حمایـت  لـزوم  و  ه ها  نمایشـگا
حـوزه  در  شـاغل  هنرمنـدان  ز  ا
صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی بـه 
ویـژه در حـوزه مشـاغل خانگـی و بـر 
اسـاس برنامه ریزی هـای انجام شـده 
پرداخـت تسـهیات مشـاغل خانگـی 
ر  ره کل قـرا دا یـن ا ر ا در دسـتور کا
میراث فرهنگـی،  «مدیـر کل  گرفت.
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
فـزود: »رویکـرد معاونـت  کرمـان ا
مشـاغل  حـوزه  در  صنایع دسـتی 
فـراد پشـتیبان  ز ا خانگـی حمایـت ا

بـه منظـور ارتقـای سـطح توانمنـدی 
و  هنرمنـدان صنایع دسـتی اسـت.«ا
یـد نـگاه کان در  بیـان کـرد: »با
تجـارت،  مختلـف  حوزه هـای 
تولیـد و آمـوزش صنایع دسـتی در 
دسـتورکار قـرار بگیـرد کـه حضـور 
ز طرح هـای پشـتیبان  ا و حمایـت 
در  مـات  قدا ا مهم تریـن  ز  ا یکـی 
لـی  «فعا بود. هـد  خوا زمینـه  یـن  ا
اظهـار کـرد: »ایـن ۱۸طـرح شـامل 
تـراش سـنگ های قیمتـی و نیمـه 
قیمتـی، تولیـدات چـرم، پتـه دوزی، 
ابریشـم دوزی، صحافـی سـنتی، گلیم 
شـیریکی پیچ، زیـورآالت سـنتی و … 
می شـود کـه بـرای ۳۰۰ نفـر شـغل 
ایجـاد می کنـد.«او خاطرنشـان کـرد: 
»در حـال حاضـر ۷۰ هـزار هنرمنـد 
چیره دسـت کرمانـی در ۱۰۰ رشـته 
و زیـر  رشـته صنایع دسـتی فعـال 

» . هسـتند
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهداد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱40060۳۱۹00۵000۳۸۸مورخ۱400/06/22هیاتاولموضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملک
شهدادتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایغالمرضااسمعیلیسیرچیفرزنداحمدبشمارهشناسنامه۷
صادرهازشهداددرششدانگیکبابخانهبهمساحت4۳6/۵0مترمربعپالک۱6۱0فرعیمفروزومجزیاز4۵۹
فرعیاز4۷-اصلیواقعدربخش26کرمانبهآدرسسیرچ-محلهباغزمقخریداریازمالکرسمیآقای
احمداسماعیلیسیرچیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخ
انتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماه
ازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف۱040
تاریخانتشارنوبتاول:۱400/0۸/۱6
تاریخانتشارنوبتدوم:۱400/0۸/۳0

ابراهیمسیدی-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱40060۳۱۹0۷۸0060۱2هیاتدوممورخه۱400/06/2۵موضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملک
منطقهدوکرمانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانماشرفشیریکهنوئیفرزنداحمدبشمارهشناسنامه

۳۱صادرهازماهاندرششدانگیکبابخانهبهمساحت
2۷0/۳مترمربعتحتپالک۱۵۷۱۸فرعیاز۳۹6۸اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۸۹۹فرعیاز۳۹6۸
اصلیواقعدربخش2کرمانبهآدرسخیابانشهیددستغیبکوچه۱6خریداریازمالکرسمیخانمرخشنده
اهوراییمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددر
صورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
آگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسليم
اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم

وصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف۱۱۱۸
تاریخانتشارنوبتاول:یکشنبه۱400/0۸/۳0
تاریخانتشارنوبتدوم:یکشنبه۱400/0۹/۱4

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

اختصاص۱۵هزارهکتار
ازمزارعکرمانبهکشتگندم
تاکنون در اسـتان کرمـان ۲۸ هزار و ۲۲۶ هکتار کشـت  پاییـزه انجام 

شده که از این میزان ۱۵ هزار و۵۰۰ هکتار آن گندم است.  
فریـدون آهنگـری، مدیـر زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه محصـوالت گنـدم، جـو، کلـزا، گلرنگ و 
تریتیکالـه در اسـتان کرمان کشـت می شـود، گفت: کشـت گنـدم از 
۱۵ مهرماه آغاز می شـود و تـا اواخر آذر مـاه انجام و برداشـت آن از اول 

اردیبهشـت مـاه تـا اوایل مـرداد ماه اسـت.
او پیـش بینـی کـرد، سـطح زیـر کشـت های پاییـزه اسـتان بـه ۵۵ 

هـزارو۳۰۰ هکتـار برسـد کـه ۳۴ هـزار هکتـار آن گنـدم اسـت.
آهنگـری افـزود: در اسـتان کرمـان تاکنـون ۲۸ هـزارو۲۲۶ هکتـار 
کشـت  پاییزه انجام شـده که از ایـن مقـدار ۱۵ هـزارو۵۰۰ هکتار آن 

گندم اسـت.
او تصریح کرد: طی امسـال ۱۶۳ هـزارو۲۰۰ تن گندم از مزارع اسـتان 

کرمان )به جز منطقه جنوب( برداشـت می شـود.
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مارادنبالکنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت 
هفته بسیج در فهرج

مسئول نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در شهرستان فهرج از برگزاری نمایشگاه 

صنایع دستی به مناسبت هفته بسیج از تاریخ ۳۰ آبانماه سالجاری 
به مدت سه روز در خانه صنایع دستی این شهرستان خبر داد.

حمید وحید زاده با اشاره به اینکه این نمایشگاه در قالب ۲۰ غرفه 
با حضور هنرمندان و صنعتگران بومی شهرستان فهرج برگزار 

می شود اظهار کرد: »در نمایشگاه مذکور صنایع دستی همچون 
حصیر، پته، لباس های سوزن دوزی شده ،گلیم و…به معرض 

نمایش و فروش در می آید.«

فراخوانجشنوارهبینالمللیکارتونو
کاریکاتور2۰22Golden Hatمنتشرشد.

مهلت: ۱۰ دی ۱۴۰۰
جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور Golden Hat در بلژیک 

برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات 
ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز 

و دربافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، 
پوستر و … استفاده کنید.

طرالن
مشخصات ظاهری: این پرنده، ۴۸ تا ۶۰ سانتی متر طول دارد. 

پرنده ی ماده به طور محسوسی از پرنده ی نر بزرگتر و گستردگی بال هایش هم 
اندازه ی سارگپه ی معمولی است . در پرنده ی نر، شکم فرورفته تر و قوی تر، 

بال ها بلند و کشیده تر و پهن با قاعده ی وسیع تر، و دم، در قاعده پهن تر و در 
انتها گردتر دیده می شود و سر و گردنش افراشته است. روتنه خاکستری تیره و 
محدوده ی سرو گردن قهوه ای تیره، با خال های کمرنگ روی گوش پرها و زیر 
تنه ی سفید با راه راه عرضی نزدیک به هم به رنگ قهوه ای پررنگ، دیده می 
شود. باالی چشمش نوار سفید پیوسته ای نمایان است و پوشپرهای زیر دمش 
سفید است. بال پرنده ی ماده گردتر و اندکی پهن تر است. پرنده ی نابالغ پرو 

بال کم رنگ تری دارد و سطح شکمش نخودی رنگ دیده می شود و خطوط راه 
راه قهوه ای نامنظم و طولی شکل دارد . این پرنده از قرقی قوی تر بوده و بال باز 
روی مستقیم تری دارد. در ارتفاع پایین و با مهارت البای درختان پرواز کرده و 

شکار را ناگهانی می گیرد.
صدا: صدای این پرنده بلند و جیغ مانند ، شبیه »جی –اک،جی-آک،جی- اک« و 

یا »کک- کک« شنیده می شود.
زیستگاه: این پرنده درجنگل ها، بیشه زارها و نقاط دور افتاده ی جنگل به سر 

برده و نزدیک فضاهای باز و و روی 
درختان بزرگ آشیانه می سازد. در 

ایران؛ به صورت مهاجر زمستانی، در 
شمال و به تعداد اندک در فارس و 

بلوچستان دیده می شود.
حفاظت: این پرنده در زمره ی 

پرندگان حمایت شده است، بنابراین، 
برای حفاظت از آن، اقدامات ویژه 

ی حفاظتی، خصوصا در آذربایجان 
شرقی  و مناطق تولید مثلش در 

استان اردبیل، ضروری است./کویرها و 
بیابان های ایران

نگهباناشیاء
گمشده
انتشارات:ایهام-نویسنده:روت

هوگان-مترجم:دالرامامیرمستوفیان
»نگهباناشیاءگمشده«بهنقلاز

ساندیتایمزازپرفروشترینکتاب
هایرمانجهاناستودر32کشور
جهانترجمهشدهوبهفروشرسیده
است.نشریهیدیلیمیلدرمورد

اینکتابمیگوید:»نخستینظهور
عاشقانه،سرگرمکنندهوتاثیرگذار
روتهوگانازاینجهتگرانبهاو

کمیاباستکهداستانیواقعیاستبا
شخصیتهایباهوش.«

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارزدیچیتال

اینفوگرافیکاخبارمعدن

عکسنوشت

برای اولین بار و به همت شرکت سنگ 
آهن گهر زمین آیین تجلیل از کتابداران 
سیرجان  شهرستان  برتر  مولفان  و 

برگزاری شد.
این مراسم در سالن دارالقرآن سیرجان 
با حضور امام جمعه شهرستان، فرماندار 
ویژه، مدیر کل امور کتابخانه استان، 
ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
سیرجان، رییس دفتر نماینده سیرجان، 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
گهرزمین، معاون بهره برداری گهرزمین، 
جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی 
مولفان  از  و همچنین جمع کثیری 

سیرجانی برگزار شد.
محمدرضا  دکتر  مراسم  آغاز  در 
خضری پور معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی شرکت گهر زمین به 
عنوان میزبان این مراسم ضمن خیر 

مقدم به مدعوین گفت: نیاز جامعه به 
کتابخوانی در تمامی دوران ها احساس 
می شود و امروز وظیفه ما ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی در سطح جامعه و حمایت از 

این قشر فرهیخته است.
در ادامه این مراسم حجت االسام 
حسینی  محمود  سید  والمسلمین 
امام جمعه شهرستان به عنوان دومین 
سخنران این مراسم بیان نمود: امروز 
شاهد حرکت قابل تقدیری از سوی 
شرکت سنگ آهن گهر  زمین بودیم که 
برای نویسندگان و مولفان شهرمان ارزش 
قائل شده و آیین تجلیل از این عزیزان 
و همچنین کتابداران محترم را برگزار 

کردند.
سپس سهراب بهاالدینی فرماندار ویژه 
سیرجان در سخنانی از اقدام ارزنده 
شرکت گهر زمین تشکر کرده و رویکرد 

مدیران این شرکت و توجه به فرهنگ 
را شایسته تقدیر و تجلیل دانست. او در 
ادامه گفت: زیر بنای همه ادیان الهی بر 
مبنای کتاب بوده است و زیبنده است که 
هدف ما این باشد که زمینه نشر کتاب و 
فرهنگ کتابخوانی را در جامعه گسترش 

دهیم.
او همچنین از شرکت گهرزمین و مدیر 
کل امور کتابخانه های استان درخواست 
کرد؛ با تدارک یک دستگاه اتوبوس حامل 
کتاب های نفیس و ارزشمند، این یار 
مهربان را به مناطق عشایری و روستایی 
شهرستان بفرستند تا این عزیزان نیز از 

این نعمت بی بهره نمانند.
احمد وفایی مدیر کل امور کتابخانه 
های استان سخنران پایانی این آیین 

تجلیل بود.
او در آغاز از مهندس فاح مدیرعامل 
شرکت سنگ آهن گهرزمین به جهت 
آیین تجلیل و تکریم  این  برگزاری 
قدردانی کرده و ادامه داد: امروز ما باید 
عاوه بر نویسندگان و مولفان شایسته 
و فرهیخته شهرمان قدردان کتابداران 
نیز باشیم. افرادی که در ترویج و نشر آثار 
فاخر مولفان اهتمام ورزیده و از دیرباز 
تاکنون نقش انکار ناپذیری در این مسیر 
داشته اند.حسن ختام این مراسم تقدیر 
و تجلیل از نویسندگان و کتابداران 

سیرجانی بود.

در راستای حمایت از سیاسـت های کلی اقتصاد 
مقاومتـی در قـوه قضائیـه و رفـع موانـع تولیـد 
توسـط رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان از 
شـرکت شـهرکهای صنعتی کرمـان تقدیر شـد

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت شـهرکهای 
صنعتـی کرمـان رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان در پیامـی مراتـب تقدیر و تشـکر خود را 

از شـرکت شـهرکهای صنعتی کرمان در راستای 
حمایت از سیاسـت هـای کلی اقتصـاد مقاومتی 
و رفـع موانـع تولیـد بیـان نمـود، یداللـه موحد 
رئیـس کل دادگسـتری کرمـان ضمـن تشـکر 
از همـکاری شـرکت شـهرک هـای صنعتـی در 
جهـت رونـق تولیـد خواسـتار تـداوم ایـن روند 

شـدند.

فصلجمعآوریبَلیط)بلوط(
هر ساله در میانه های فصل پاییز زنان و دختران عشایر 

راهی جنگل های بلوط می شوند.در مناطق روستایی 
بازفت هر خانواده صاحب بخشی از جنگل است تا بتواند 

بلوط های همان قسمت را برای مصارفی مثل خوراک 
دام، خوراک انسان و فروش بچیند.

مردان و زنان جوانتر باالی درخت رفته و با چوب آن 
را تکان می دهند. عشایر باید با سرعت بیشتری بلوط 
بچینند و به خوزستان کوچ کنند تا کمتر مورد هجوم 
سرما قرار بگیرند. سرما باعث می شود بلوط ها زودتر از 

درخت بیفتد و چیدن بلوط راحت تر باشد.
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آیین تجلیل از کتابداران و مولفان برتر شهرستان سیرجان

بهمناسبتهفتهکتابخوانی؛
برگزاریجلسهنقدوبررسی

کتاب»پیامبربیمعجزه«

خبر

جلسه نقد و بررسی رمان »پیامبر بی معجزه« با حضور محمدعلی رکنی نویسنده اثر، کارشناسان، 
نویسندگان جوان و عاقه مندان به ادبیات داستانی در حوزه هنری کرمان برگزار شد.در این 
جلسه محمد علی مازاده با بیان اینکه »پیامبر بی معجزه« از دل نیاز به پاسخ به سواالت متعدد 
دینی به وجود آمده است، گفت: یکی از چالش های من نام گذاری شخصیت ها در این کتاب 
است که می توانست با وسواس بهتری انتخاب شود، برای مثال نام »سیدحمید نبوی« نمادی از 
پیامبر اکرم)ص( بود و خود شخصیت او هم در  واقع نسخه ای از پیامبر اکرم)ص( در زمان امروز 
را به تصویر می کشید. بهترین کار برای انتخاب اسم این بود که اسمی انتخاب بشود که زیاد 
آشنا نباشد.مازاده افزود: ویژگی های خوب کتاب بسیار است، از نام زیبای کتاب که معنا اضافه 
می کند و شرح نمی دهد گرفته تا شخصیت اصلی ما که روحانی است و لباس پیامبر را به تن دارد 
با چالش های دنیایی رو به رو می شود و بر سر این بزنگاه ها عیار این آدم نمایان می شود، برای من 

این انسان امروزی جذاب است.
مهدی بذرافشان با اشاره به ایده جذاب رمان »پیامبر بی معجزه« گفت: نقطه قوت اثر حرکت 
صادقانه شخصیت اصلی داستان است آثاری از این دست ]کتاب پیامبر بی معجزه[ ادبیات ما را 
به جلو می برد.بذرافشان با بیان این نکته که نوشتن در فضای دینی اگر با دغدغه باشد ارزشمند 
می شود تصریح کرد: دین همیشه مسئله ضروری انسان بوده است و اگر هنرمندی سراغ آن برود 
دست خالی بر نمی گردد.حامد حسینی پناه با بیان اینکه کانون گر داستان بعضی  وقت ها بی دلیل 
به می خورد عنوان کرد: فصل اول رمان استثنایی است و بی نظیر است، نویسند هم دایره واژگانی 

قوی دارد و هم از ابزارها خود به خوبی استفاده کرده است.
رمان »پیامبر بی معجزه« نوشته محمدعلی رکنی که دومین رمان این نویسنده سیرجانی 
محسوب می  شود، روایت گر داستان یک روحانی به اسم سیدحمید نبوی است؛ او که می خواهد 
برای برگزاری مراسم روضه خوانی شب عاشورا همراه با همسر خود به یکی از روستاهای نزدیک 
به مناطق مرزی شرق کشور برود در بین راه اسیر اشرار و سوداگران مرگ می شود و آن ها او را با 

خود به مکانی نامعلوم به اسم »ششصد و بیست« می برند.
این کتاب داستان جنگ و جدال میان روح و نفس آدمی است. لغزش هایی که هر لحظه رخ 

می دهد و تمایات و تردیدهایی که مسیر زندگی انسان را مشخص می کند.
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