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طوفان شن سهم شرق استان 
طوفان شن در روزهای بارانی کشور، در فهرج وارد منازل مسکونی و مدارس شد

معاون میراث فرهنگی استان کرمان:

ثبت تمدن قناتی بم
 در دست بررسی است

رییس کل سازمان نظام پرستاری:

کارانه پرستاران از اول دی بر مبنای 
قانون تعرفه گذاری محاسبه می شود

ــت:  ــتاری، گف ــام پرس ــازمان نظ ــس کل س رئی
کارانــه پرســتاران از اول دی بــر اســاس قانــون 

ــش  ــا افزای ــود و حتم ــت می ش ــبه و پرداخ ــتاری محاس ــات پرس ــذاری خدم تعرفه گ
خواهــد داشــت. اســتخدام نیــرو نیــز بــا اولویــت تبدیــل وضعیــت پرســتاران پیگیــری 

ــم. ــدا می کنی ــی پی ــاص راه ــاده خ ــوق الع ــرای ف ــرای اج ــا ب ــود و حتم می ش

علی زینی وند استاندار کرمان در واکنش به برخی 
خبرها مبنی بر استعفای وی و احتمال معرفی استاندار 

جدید گفت:تا روزی که دولت جانشین من را تعیین کند با انگیزه و پرقدرت کار می کنم و این روزها 
هم اولویت ما سیل و مدیریت بحران است.به تازگی خبرهایی از قول شهباز حسن پور رئیس مجمع 
نمایندگان استان کرمان مبنی بر استعفای استاندار کرمان و معرفی استاندار جدید طی روزهای آتی 
منتشر شده است؛استاندار کرمان در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمان در پاسخ به 
موضوع استعفا،به این پاسخ بسنده کرد:این موضوع را از آقای حسن پور که اعالم کرده است بپرسید.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان گفت: »تهیه ی پرونده ثبت 
ملی هشت قنات در بم، شش قنات در اُرزوئیه و دو قنات در جیرفت 

در دست اقدام است و سعی داریم تعداد قنات های ثبت ملی استان افزایش یابد«.

استاندار کرمان:

تا  آخرین روز مسئولیت 
با انگیزه کار         می کنم
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همه محور های 
مواصالتی شمال 

کرمان باز است

کاهش ۲۷ درصدی 
مخازن سدهای کشور

حقوق فرهنگیان 
همسان سازی می شود؟
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ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه۷بخوانید 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 هشدار قرمز هواشناسی برای وقوع سیالب

 استاندار: خروج مدیران از شهرستان ها ممنوع است، هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست.

نماینده ولی فقیه در کرمان: 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی 
ضمانت اجرایی داشته باشند

استاندار کرمان:  تا آخرین روز مسئولیت با انگیزه کار می کنم همه محور های 
مواصالتی شمال 
کرمان باز است

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
جمعه کرمـان گفت: مصوبات شـورای 
فرهنگ عمومـی برای اثرگـذاری بهتر 
در جامعـه بایـد بـا ضمانـت اجرایـی و 

عملی داشـته باشـند.
علیـدادی  حسـن  حجت االسـالم 
فرهنـگ  شـورای  در  سـلیمانی 
عمومی اسـتان کرمـان افزود: مسـائل 
سـاختاری، رویکـرد و عملکـرد در 
شـورای فرهنـگ عمومـی بسـیار مهم 

سـت. ا
بحـث  کـرد:در  تصریـح  و  ا
فرهنـگ عمومـی  رویکرد،شـورای 
بسـیار باانگیزه و با اهـداف بلند،وظیفه 
حفاظـت و حراسـت از فرهنـگ دینی 
و اصیـل ایرانـی را انجـام مـی دهـد تا 
ایـران اسـالمی بتوانـد الگویـی بـرای 

کشـورهای دیگـر باشـد.
اظهـار  کرمـان  جمعـه  مـام  ا
عمومـی  فرهنـگ  داشت:شـورای 
بـه ظاهـر قـوی و وزیـن اسـت،چون 
شـخصیت های فرهنگی مهم و موثری 
در بـرش اسـتانی در ایـن شـورا جمع 

شـده اند اما بایـد ببینیم این سـاختار 
می تواند هـدف هایـی کـه در رویکرد 
شـورا وجـود دارد را در عمل پاسـخگو 
ینطـور  باشـد؟ بـه نظـر مـی رسـد ا

. نیسـت
حجت االسـالم علیـدادی سـلیمانی با 
بیـان اینکـه در بخـش سـاختار توجه 
کافـی بـه شـورای فرهنـگ عمومـی 
نشـده اسـت افـزود: آدم هـای الیـق، 
معتبـر و صاحـب نظـر در شـورای 
فرهنـگ عمومـی حضـور دارنـد، امـا 
مصوبـات این شـورا خروجـی چندانی 

نـدارد.
او تصریـح کرد:توقع می رود بـا تجربه 
کسـب شـده در شـورای فرهنـگ 
عمومـی طـی سـال های قبـل، ضعـف 
هـا در حـوزه هـای مختلـف برطـرف 

شـود تـا کارآمـدی الزم را ببینیـم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمان 
بیـان کرد:تعـداد جلسـات و مصوبـات 
شـورای فرهنـگ عمومی شـرط کافی 
بـرای اثرگـذاری و موفقیـت نیسـت و 

بایـد ضمانـت اجرایـی هم باشـد.

معاون مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: در نظر 
داریم سطح زیر کشت قراردادی گندم را توسعه دهیم و سایر 
 محصوالت اساسی را نیز زیر پوشش کشت قراردادی ببریم.

سهراب سهرابی یکشنبه 2۶ دی در حاشیه سفر به فارس و شهرستان 

مرودشت، با بیان اینکه کشت قراردادی گندم از سیاست های مقام 
عالی وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه معاونت زراعت در سال زراعی 
جاری است، عنوان کرد: تاکنون بیش از 250 هزار هکتار کشت 

قراردادی گندم در کل کشور عملیاتی شده است.

بـه  کرمـان  مختلـف  مناطـق  در  جمعـه  روز  از  کـه  شـن  شـدید  طوفـان 
وضعیـت  و  کـرده  مختـل  را  زندگـی  گرفتـه  وزیـدن  اسـتان  شـرق  ویـژه 
بیـش  طوفـان  ایـن  می گویـد  ریـگان  فرمانـدار  کـه  اسـت  ای  گونـه  بـه 
از حـد پیش بینـی اسـت و ضمـن انسـداد برخـی مسـیرهای ارتباطـی بـه قطـع بـرق 

 بعضـی مناطـق و تعطیلـی مـدارس یـا ادارات در بعضـی شهرسـتان هـا انجامیده اسـت.
فرماندار ریـگان در 285 کیلومتری شـرق مرکز اسـتان کرمان درباره طوفانـی که به مدت 
دو روز این شهرسـتان را دربرگرفته گفت:بـا پیش بینی صورت گرفته طوفـان از روز جمعه 

در این منطقه شـروع شـد اما این طوفان بیشـتر از حد پیش بینـی رخ داد.

علـی زینی ونـد اسـتاندار کرمـان در واکنـش 
بـه برخـی خبرهـا مبنـی بـر اسـتعفای وی و 
احتمـال معرفـی اسـتاندار جدیـد گفت:تـا 
روزی کـه دولت جانشـین مـن را تعیین کند 
با انگیـزه و پرقـدرت کار می کنم و ایـن روزها 
هم اولویـت ما سـیل و مدیریت بحران اسـت.

بـه تازگـی خبرهایـی از قـول شـهباز حسـن 
پور رئیـس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمان 
مبنی بر اسـتعفای اسـتاندار کرمـان و معرفی 
اسـتاندار جدیـد طـی روزهـای آتی منتشـر 
شده است؛اسـتاندار کرمان در حاشیه نشست 
سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان کرمـان در 
پاسـخ به موضوع اسـتعفا،به این پاسخ بسنده 
کرد:ایـن موضـوع را از آقـای حسـن پـور که 

اعالم کـرده اسـت بپرسـید.
اسـتاندار کرمان سـپس با بیان اینکه تاکنون 
چند نوبـت از وزیـر کشـور درخواسـت کرده 
که جانشـینش را معرفـی کند گفـت: معاون 
اول رییس جمهـور هم که اخیرا بـرای بازدید 
از مناطـق سـیل زده بـه کرمـان آمـده بـود 

محکـم متقاعد کـردم که ایشـان هـم تعیین 
جانشـین مـرا تسـریع کند.

زینی ونـد افـزود:در گفتگـوی بیـش از ۳0 
دقیقـه ای بـا معـاون اول رییـس جمهـور در 
سـفر اخیر به استان،ایشـان اصرار داشـت که 
محکـم کار خـود را ادامه دهـم و به حواشـی 
توجهـی نکنم اما مـن ایشـان را متقاعد کردم 

کـه در تعییـن جانشـین تسـریع کند.
او ادامـه داد:البتـه بـه هرحـال دولـت هـم 
فراینـدی )در جابـه جایـی مدیـران( دارد به 
زمان نیاز هسـت که اسـتاندار جدیـد کرمان 
را معرفـی کنـد و تـا فرارسـیدن آن زمـان، از 
تک تـک لحظـه هـا بـرای خدمـت بـه مردم 
اسـتفاده مـی کنم.اسـتاندار کرمـان اظهـار 
داشـت:اولویت مـا اکنـون مدیریـت بحـران 
و سـیل اسـت و در ایـن زمینـه اجـازه نـدادم 

خللـی در امـور مـردم ایجـاد شـود.
زینی ونـد تصریـح کـرد: بـا وجـود اینکـه در 
ماه هـای پایانی دولـت قبل در اسـتان کرمان 
مشـغول شـدم؛ در آن ماه هـای پایانـی دولت 

قبل و در ماه هـای ابتدایی دولت مسـتقر، اگر 
انصاف باشـد و قضاوت شـود، نگذاشـتم امور 

مـردم و اسـتان بخوابد.
موفق ترین مدیریت در سیل

او بـا بیـان اینکه بـا اطمینان می گویـم موفق 
ترین مدیریـت را در سـیل اخیر )در اسـتان( 
داشـتیم و بـا انگیـزه بـاال نگذاشـتیم امـور 
اسـتان راکـد بمانـد اظهارداشـت:همچنین 
در جابه جایی پسـت هـای اسـتان )مدیران( 
جمع بنـدی صورت گرفـت و مدیـران مهمی 
از جمله آموزش و پرورش و جهاد کشـاورزی 
تغییر کردند؛تغییـر مدیران اقتصـاد و دارایی 
و راهـداری اسـتان را نیـز نهایـی کردیـم، 
تغییرات برخی دسـتگاه های خدمات رسـان 

نیـز در حـال نهایی شـدن اسـت.
با انگیزه تر از استاندار تازه منصوب شده

زینی ونـد گفت:مـی توانـم بگویـم از یـک 
اسـتاندار تـازه منصـوب شـده بـا قـدرت و 
انگیـزه بیشـتری فعالیت کـردم و اکنـون نیز 
تا روزی کـه دولت جانشـین مـرا معرفی کند 

در حـال انجـام امـور هسـتم.
او بیان کرد: این در حالی اسـت کـه هرلحظه 
خدمت بـرای مـردم را فرصـت و غنیمت می 
دانـم و یـک سـاعت از ایـن فرصت نیـز غافل 

نمی شـوم.
اسـتاندار کرمـان در پاسـخ بـه پرسشـی کـه 
برخی در فضای رسـانه ای مدعی شـده بودند 
شـما دنبال ماندن در این مسـئولیت هستید، 
با بیـان اینکـه هیـچ جا،نـه دولـت قبـل و نه 
این دولـت تاکنـون دنبال مسـئولیت نبوده ام 
افـزود:در هـر 2 دولـت بـا اصـرار مسـئولیت 
پذیرفتـم امـا در این خصـوص برخی رسـانه 
ها بـه صورت غیـر واقعـی مطالبی را بـه افکار 

عمومـی منتقـل کردند.
رییـس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمـان به 
تازگی، پس از آنکـه اعالم کرده بود اسـتاندار 
کرمـان اسـتعفا کـرده گفـت: پـس از تبـادل 
نظر و مشـورت با بزرگان اسـتان ضمن تشکر 
از خدمـات دکتـر زینـی ونـد در مـدت زمان 
تصدی ایشـان، بـه اتفـاق آرا پنج نفـر از افراد 

باسـابقه، توانمنـد و نخبـه کـه دارای تمامـی 
ویژگـی هـای اسـتاندار اسـتان سـردار دل 
ها شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی هسـتند به 

وزارت کشـور پیشـنهاد شـده است.
او همچنین ضمن تشـکر از همراهـی و توجه 
خاص وزیر کشـور به اسـتان کرمان به عنوان 

اسـتان پایتخـت مقاومـت، اظهار امیـدواری 
کـرده بود کـه در اسـرع وقـت یکـی از گزینه 
هـای پیشـنهادی بـه عنـوان اسـتاندار دیـار 

کریمـان معرفی شـود.
زینی وند 21 آبـان 1۳۹۹ به عنوان اسـتاندار 

کرمان منصوب شـد.

سرپرسـت مرکز مدیریت راه هـای اداره کل 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان 
کرمان گفـت با توجـه به بارش بـاران و برف 
در سـطح اسـتان کرمان، تمامـی محور های 

مواصالتـی شـمال کرمان باز اسـت.
جواد دهقانـی، گفت: تمامی راه های شـمال 
اسـتان کرمـان بـاز اسـت و تـردد در آن هـا 
جریـان دارد همچنیـن در محـور کرمـان، 
کفنوییـه، بافـت، اسـکر، گدار سـنگ صیاد، 
قنات سـیر و گردنه خراسـانی شـاهد بارش 
بـرف هسـتیم کـه در ایـن گردنه هـا تمامی 
راننـدگان بایـد بـا زنجیـر چـرخ حرکـت 

کننـد.
او می گویـد: تمـام عوامـل راهـداری آماده 
نمـک پاشـی، تیـغ زنـی و بـرف روبـی 

هسـتند. گردنه هـا 
دهقانـی گفـت: در محـور بـم و شـورگز بـه 
سـمت زاهدان گردوخاک شـدید اسـت که 
تردد باید بـا جوانـب احتیاط صـورت گیرد.
سرپرسـت مرکز مدیریت راه هـای اداره کل 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان 
مسـیر ها  بیشـتر  در  می گویـد:  کرمـان 
نیـز شـاهد بـارش بـاران هسـتیم و از شـب 
دوشـنبه نیـز بـا ورود سـامانه جدیـد بـه 
سـمت اسـتان کرمـان تـا روز سـه شـنبه 
شـاهد بارش برف سـنگین، کوالک و بارش 
بـاران خواهیم بـود؛ بنابراین راننـدگان باید 
تمـام جوانـب احتیـاط را در نظـر داشـته 

شـند. با
او توصیه کـرد: تمـام رانندگان قبل از سـفر 
از طریق تمـاس با سـامانه 141 کـه به طور 
شـبانه روز فعـال اسـت از وضعیـت راه هـا 
اطـالع یابنـد و زنجیـر چـرخ، لبـاس گـرم، 
تغذیـه کافـی و بـاک پـر بنزیـن بـه همـراه 

داشـته باشـند.
سرپرسـت مرکز مدیریت راه هـای اداره کل 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان 
کرمـان گفـت: در حـال حاضـر 450 نفـر از 
کارکنان راهداری با 4۳0 دسـتگاه سـنگین 
و نیمـه سـنگین در ۹ هـزار و 500 کیلومتر 
راه روسـتایی بـه صـورت آماده بـاش کامل، 
عملیـات بـرف روبـی و تیـع زنـی جاده ها را 

انجـام می دهنـد.
او گفـت: در حـال حاضـر 42 راهـداری در 
سـطح اسـتان کرمـان بـه صـورت ثابـت و 
سـیار برای خدمت رسـانی بـه مـردم آماده 

. هسـتند

ران
نگا

خبر
اه 

شگ
: با

س
عک

مرکز  سرپرست 
مدیریت راه های  اداره 

کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان 
گفت با توجه به بارش باران و برف در سطح استان 
کرمان، تمامی محور های مواصالتی شمال کرمان 
باز است.جواد دهقانی، گفت: تمامی راه های شمال 
استان کرمان باز است و تردد در آن ها جریان دارد 
همچنین در محور کرمان، کفنوییه، بافت، اسکر، 
گدار سنگ صیاد، قنات سیر و گردنه خراسانی 
شاهد بارش برف هستیم که در این گردنه ها تمامی 

رانندگان باید با زنجیر چرخ حرکت کنند.

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان 
می دهد با سپری شدن 115 روز از سال آبی، تا 25 
دی ماه )سال آبی 1401-1400( میزان کل حجم 
آب در مخازن سدهای کشور حدود 1۹.۶ میلیارد 
متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی 

گذشته 27 درصد کاهش نشان می دهد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سرمایه گذاری در 
آموزش و پرورش، بیش از آنچه تصور می کنید، 
بازگشت پذیر است و »نظام رتبه بندی« در واقع 

کلید اصلی این کار است. 
به گزارش مهر، نوری در خصوص تفاوت بین رتبه 
بندی و همسان سازی تصریح کرد: »رتبه بندی« 

با »همسان سازی« متفاوت است.
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کاغذ استاندوشنبه 27 دی 1400

آزادی ۲۰۳ زندانی 
از زندان های کرمان

مدیرعامل ستاد دیه اســتان کرمان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 
20۳ زندانی جرائم غیرعمد از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

سید حجت اهلل موسوی قوام، مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون، 20۳ زندانی جرائم غیر عمد با مبلغ 124 

میلیارد و ۶80 میلیون ریال از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.
او گفت: ۹0 درصد این مبلغ برای آزادی زندانیان از محل کمک های 
مردمی و خیران و باقی مانده آن از محل کمک های ستاد دیه استان، 
ستاد دیه کشور، بانک ها و صندوق خســارت و اخذ رضایت شاکی 

تامین شده است.
موسوی قوام با اشاره به اینکه در حال حاضر 14۹ زندانی جرائم غیر 
عمد در زندان های استان کرمان به سر می برند، می گوید: 100 میلیارد 

ریال برای آزادی این تعداد زندانی نیاز است.
او درباره باالترین آمار جرم در بین زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در 
حال حاضر 7 محکوم به پرداخت دیه، 80 بدهکار مالی، 5۶ نفر بدهکار 

مهریه و باقی مانده آن ها بدهکار نفقه هستند.
به گفته مدیر عامل ستاد دیه اســتان کرمان کمترین آمار زندانیان 
جرائم غیرعمد مربوط به زندان منوجان با 4 مددجو و باالترین آمار 

مربوط به شهر کرمان با 78 نفر است.
او می گوید:در حال حاضر 1۶ نفر زندانی جرائم غیرعمد ورودی سال 
۹8 و ۹۹ و باقی آن ها، ورودی امســال هستند که ستاد دیه تالش 

می کند تا ورودی های سال قبل را از زندان های استان آزاد کند.
موسوی قوام با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، 2۳ جشن گلریزان 
در استان کرمان به صورت مجازی و غیرحضوری برپا شده اند؛ گفت: 
بیش از 170 میلیارد ریال تعهد خیران بوده که تاکنون 80 درصد این 

مبلغ وصول شده است.

تعریف ۲۵ طرح عملیاتی 
مشترک بین شهرداری 
با سایر نهادهای اجرایی

شهردار کرمان گفت:حدود 25 طرح اجرایی و عملیاتی مشترک بین 
شهرداری با سایر ارگان ها و نهادهای اجرایی مشخص شده که باید جلسات 
و کارگروه های مشترکی در این خصوص تشکیل و امکان ارتباط منسجم 
فراهم شود.سعید َشعرباف،در نشست با فرماندهان انتظامی استان،با بیان 
اینکه کرمان سرشار از فرصت های بر زمین مانده و استعدادهای انسانی 
و کالبدی بی نظیر است که ترکیب آن در کمتر شهری یافت می شود، 
افزود:متاسفانه شهر کرمان دچار عقب افتادگی های فراوانی است و این 

موضوع، مسئولیت ما را سنگین تر می کند.
او با اشاره به تاکید این دوره از مدیریت شهری بر حل مسائل با محوریت 
مشارکت شهروندان، خاطرنشان کرد: حجم مسایل آنقدر زیاد است که رفع 

آن ها توسط شهرداری به تنهایی میسر نمی شود.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نیز در سال های اخیر به 
سمت فعالیت های مردمی در حوزه های مختلف گرایش پیدا کرده، یادآور 
شد:برای ساماندهِی حاشیۀ شهر، طرح های خوبی با هدف توانمندسازی 
مردم داریم که باید اجرا شود و در اجرای این طرح ها نیازمند به کمک 
نیروی انتظامی هستیم.َشعرباف بیان کرد:در راستای افزایش مشارکت 
مردمی در حوزۀ تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مدیران و تسریع این 
روند، واحدی با نام »مرهم« )مرکز راهبردی همیار محله( توسط سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، راه اندازی شده که براساس 
آن، منتخبان شوراهای محله و نخبگان محلی، شناسایی و تجمیع شده اند.

او تصریح کرد: شکاف موجود بین گروه های مختلف شهر کرمان در شأن 
جهان شهر مقاومت نیست و بر همین اساس، رسیدگی به مشکالت 
حاشیۀ شهر و مناطق کم برخوردار برنامه ریزی شده است.شهردار کرمان 
خاطرنشان کرد: برای مسایلی از جمله ساماندهی متکدیان و کارتن خواب ها 
نیاز به ارتباط مستقیم با نیروی انتظامی داریم و باید کارگروه های مشترکی 
در این زمینه تشکیل شود.َشعرباف بیان کرد: حدود 25 طرح اجرایی و 
عملیاتی مشترک بین شهرداری با سایر ارگان ها و نهادهای اجرایی مشخص 
شده که باید جلسات و کارگروه های مشترکی در این خصوص تشکیل شده 

و امکان ارتباط منسجم فراهم شود.
او یادآور شد:خوشبختانه مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی به خوبی و بدون هیچ مشکلی برگزار شد و شاهد یک کار 

کم نظیر سیستمی با باالترین کیفیت در حد توان مان بودیم.
ضرورت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در امور فرمانده انتظامی استان 
کرمان نیز در این نشست بر ضرورت حذف بروکراسی اداری و تسریع در 
امور شهری توسط ارگان های مختلف تأکید کرد و افزود: تسریع در روند 
امور و رفع مشکالت و مسائل در کوتاه ترین زمان ممکن، به نفع مردم است.
سردار عبدالرضا ناظری بیان کرد: نیروی انتظامی استان در تمام سطوح 
آمادگی کامل دارد جهت پیشبرد اهداف شهرداری در حوزه های موردنیاز، 
مشارکت کند تا هدف اصلی این نهاد شهری که خدمت گزاری بی منت و 

صادقانه به مردم است، محقق شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان در 
جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان از بالخیز 
بودن استان کرمان سخن به میان آورد و گفت:در 
روز گذشته طوفان شن را در شرق و در مرکز زلزله و بارندگی هم در 
سراسر استان )احتمال وقوع سیالب وجود دارد( اتفاق افتاده است.

مجید سعیدی بیان کرد:روز گذشته زلزله ای به بزرگی 5.1 ریشتر 
در حد فاصل چهارفرسخ تا کوهپایه به وقوع پیوست.

او ادامه داد:از روز گذشته تاکنون 11 پس لرزه در این منطقه 
رخ داده که بزرگترین آن ۳.1 ریشتر بوده و تا 24 ساعت آینده 
استان در آماده باش قرار دارند.تورج جدیدی مدیرکل هواشناسی 
استان کرمان نیز در این جلسه گفت:فعالیت سامانه بارشی از 
روز گذشته در استان آغاز و تا روز چهارشنبه ادامه دارد و اکنون 
هشدار قرمز برای مناطق استان صادر کردیم. در این ایام شاهد 
ناپایداری های جوی از جمله؛ بارش باران، برف و وزش باد هستیم.

او با بیان اینکه حداکثر بارندگی ها در غرب و جنوب استان خواهد 
بود،عنوان کرد:در 24 ساعت گذشته)۶ صبح روز گذشته تا ۶ صبح 
امروز( منوجان با ۳5 میلیمتر، ساردوئیه با 15.۶ میلیمتر، رودبار با 
11.2 میلیمتر، قلعه گنج با 8 میلیمتر بیشترین بارش ها در جنوب 
استان و خبر با 21.۳ میلیمتر، بافت 17.4 میلیمتر، فیض آباد با 
15.5 میلیمتر نیز بیشترین بارش ها در نیمه شمالی استان ثبت 
شده است.علی رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان نیز در این جلسه گفت:در حال حاضر ۳8 درصد سد نسا، 
۳7 درصد سد تنگوئیه، ۳7 درصد سد جیرفت و ۶2 درصد سد 
بافت پر شده است.احسان عراقی زاده سرپرست اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان نیز از اصالح 580 کیلومتر راه بعد از 
وقوع سیل گذشته خبر داد و افزود: همچنین 2100 متر اصالح 
دیواره های هدایت آبها، تخلیه و الیروبی 1500 دهانه پل صورت 
گرفته است.عراقی زاده ادامه داد: آبنمای وکیل آباد نیز که تخریب 

شده بود، توسط پیمانکار در حال بازسازی است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از لزوم 
تخصیص اعتبار به مجموعه به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران 

و اقدامات الزم با توجه به بارندگی های هفته جاری نام برد.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان گفت: »تهیه ی 
پرونده ثبت ملی هشت قنات در بم، شش قنات در 
اُرزوئیه و دو قنات در جیرفت در دست اقدام است 
و سعی داریم تعداد قنات های ثبت ملی استان افزایش یابد«.او 
همچنین از ساماندهی محوطه ی پیرامون قنات ثبت جهانی شده 
گوهرریز جوپار خبر داد و اظهار کرد: »مسیر بازدید پیاده با توجه 
به اعتبار موجود ایجاد شده اما طرح هنوز ناقص است و در فازهای 
بعدی باید تکمیل شود«.او افزود: »در سال های گذشته ورودی ها 
به گالری های قنات گوهر ریزجوپار طراحی و ساماندهی شده اند، 
مدیریت مستقل پایگاه جهانی برای این قنات تعریف و با مشارکت 
انجمن های مردمی میراث تورهایی برای بازدید گردشگران 
از قنات راه اندازی شده است«.او ادامه داد: »درباره قنات های 
اکبرآباد و قاسم آباد بم که ثبت جهانی شدند نیز مشاوری توسط 
شهرداری بم و بروات انتخاب شد تا طرحی زیر نظر میراث فرهنگی 
برای مناسب سازی و ساماندهی اطراف مظهر قنات تهیه شود 
تا این آثار جهانی در وضعیت بهتری قرار گیرند«.معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان بیان کرد: »قنات های داوران رفسنجان و حجت آباد 
عنبرآباد در استان کرمان ثبت ملی شده اند«.او با اشاره به ظرفیت 
تمدنی قنات های کرمان برای ثبت جهانی و ملی گفت: »قنات به 
عنوان یک عنصر که حاصل نبوغ ایرانی ها محسوب می شود بسیار 
ارزشمند است و قنات هایی که دارای ویژگی های خاصی هستند، 
در اولویت ثبت ملی قرار دارند که پرونده ها طی فرآیند مشخصی 
مصوب شده و در فهرست آثار ملی قرار می گیرند«.شفیعی اظهار 
کرد:»پیشنهاد ثبت تمدن قناتی بم توسط انجمن قنات استان 
ارائه شده است که در حال بررسی هستیم، البته قنات ها زیر 
مجموعه اموال غیرمنقول با داشتن شاخصه های الزم امکان ثبت 

ملی شدن دارند«.
او اضافه کرد:»برای ثبت ملی و جهانی قنات ها ردیف اعتباری وجود 
دارد که براساس اولویت تخصیص داده می شود،هر چند این بودجه 
کفاف تمامی هزینه ها را نمی دهد و حوزه میراثی قنات احتیاج به 

اختصاص اعتبارات بیش تری دارد«.

در مدیریت بحران 
استان کرمان مطرح شد

معاون میراث فرهنگی استان کرمان:

ثبت تمدن قناتی بم
 در دست بررسی است

خبر

خبر
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طوفــان شــدید شــن کــه از روز جمعــه در 
مناطــق مختلــف کرمــان بــه ویــژه شــرق 
اســتان وزیــدن گرفتــه زندگــی را مختــل کرده 
ــدار  ــه فرمان ــت ک ــه ای اس ــه گون ــت ب و وضعی
ــد  ــش از ح ــان بی ــن طوف ــد ای ــگان می گوی ری
پیش بینــی اســت و ضمــن انســداد برخــی 
ــی  ــرق بعض ــع ب ــه قط ــی ب ــیرهای ارتباط مس
ــا ادارات در بعضی  ــی مــدارس ی مناطق و تعطیل

ــت. ــده اس ــا انجامی ــتان ه شهرس
طوفانی بیش از حد پیش بینی

فرماندار ریــگان در 285 کیلومتری شــرق مرکز 
اســتان کرمــان دربــاره طوفانــی که به مــدت دو 
روز ایــن شهرســتان را دربرگرفتــه گفت:با پیش 
ــه  ــان از روز جمع ــه طوف ــورت گرفت ــی ص بین
ــان  ــن طوف ــا ای ــن منطقــه شــروع شــد ام در ای

بیشــتر از حــد پیــش بینــی رخ داد.
امیــن باقــری بیــان کــرد:روز گذشــته بــه دلیل 
ــاعت ۹  ــده در س ــام ش ــای انج ــی ه هماهنگ
صبــح تعطیلــی مــدارس را در اختیــار آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان قــرار دادیــم که مــدارس 
مقاطــع ابتدایــی بــه طــور کامــل تعطیــل 

ــدند. ش
او افــزود: امــروز نیــز بــه دلیــل ادامــه دار بــودن 
طوفــان همــه مقاطــع تحصیلــی در ایــن 
ــدند.  ــل ش ــل تعطی ــور کام ــه ط ــتان ب شهرس

قطع برق
فرمانــدار ریــگان اظهارداشــت:همچنین 
ریزگــرد و طوفــان شــن در ریــگان باعــث شــد 
ــه دلیــل افتادگــی  ــرق تعــدادی از روســتاها ب ب
ــال در  ــه طــور مث ــرق قطــع شــود ب ــای ب تیره
ــاده و در  ــرق افت ــار تیرب ــا چه ــتای ده رض روس
روســتای رود شــور نیــز تــک فــاز شــدن و 

ــم. ــته ای ــرق را داش ــی ب قطع
ــگان،  ــهر ری ــاط ش ــی نق ــه او در برخ ــه گفت ب
بخــش گنبکــی و منطقــه زیــارت شــاه بــا 
ــرق  ــی ب ــا قطع ــز ب ــراف آن نی ــتاهای اط روس

مواجــه هســتیم.
ــه در جــاده  ــردد وســایل نقلی ــاره ت ــری درب باق
ــل  ــه دلی ــده ب ــعی ش ــان کرد:س ــز بی ــا نی ه
واقــع شــدن ایــن شهرســتان در مســیر جــاده 

ــد.  ــته باش ــه داش ــردد ادام ــی ت ترانزیت
او همچنیــن از مراجعــه مــردم بــه مراکــز 

ــر  ــی خب ــکالت تنفس ــل مش ــه دلی ــی ب درمان
ــای حســاس،  ــروه ه ــه گ ــرد ک ــه ک داد و توصی
ــاری  ــا بیم ــراد ب ــودکان و اف ــن، ک ــراد مس اف
زمینــه ای در ایــن مــدت در منــزل بماننــد 
ــوارض  ــه ع ــی از جمل ــکل خاص ــار مش ــا دچ ت

تنفســی نشــوند. 
ــادی در  ــارت زی ــان خس ــت: طوف ــری گف باق
بحــث عمــران شــهری و کشــاورزی بــه وجــود 
ــردن آن،  ــش ک ــد از فروک ــه بع ــت ک آورده اس

ــد. ــد ش ــرآورد خواه ــارت ب ــزان خس می
فرمانــدار ریــگان ادامــه داد کــه امــروز شــرایط 
نســبت بــه روزگذشــته بهتــر اســت امــا میــزان 

ریزگردهــا از حــد مجــاز بیشــتر اســت.
طوفان شن شهرستان فهرج را تعطیل کرد

ــدار فهرج نیــز در 254 کیلومتری  در ادامه فرمان
شــرق مرکز اســتان کرمــان گفــت:از روز جمعه 
ــه  ــان شــن در ســطح شهرســتان فهــرج ب طوف
صــورت مســتمر بــوده و شــعاع دیــد بســیار کم 

شــده اســت.
ــن  ــان ش ــرد: طوف ــان ک ــری زاده بی ــر باق امی
ــر  ــی در معاب ــن گرفتگ ــا ش ــا ب ــده ت ــث ش باع
شــهری و واحدهــای مســکونی مواجــه شــویم.

ــان و  ــتمرار طوف ــه اس ــه ب ــا توج ــه او ب ــه گفت ب
ــاک  ــن و خ ــی از ش ــیار باالی ــم بس ــه حج اینک
ــردم شــده  ــازل مســکونی م ــدارس و من وارد م
بــود همچنیــن محیــط مــدارس و تــردد بــرای 
حضــور دانــش آمــوزان مناســب نبــود روز 
ــتان  ــطح شهرس ــدارس س ــروز م ــته و ام گذش

ــدند. ــل ش ــرج تعطی فه
فرمانــدار فهــرج ادامــه داد:امــروز حجــم 
آالیندگی نســبت به روزگذشــته بســیار بیشــتر 
ــم  ــا تصمی ــدیم ب ــور ش ــه مجب ــت در نتیج اس
ــن  ــتان ادارات ای ــران اس ــت بح ــورای مدیری ش

ــم. ــل کنی ــز تعطی ــتان را نی شهرس
ــردد وســایل نقلیــه در جــاده هــای  ــاره ت او درب
شهرســتان نیز گفــت: اکنــون وزش طوفــان در 
ســطح شهرســتان وجــود دارد و از روز گذشــته 
ــدود  ــدان مس ــرج -زاه ــور فه ــه مح دو مرحل
ــختی در  ــه س ــردد ب ــک ت ــه این ــود ک ــده ب ش
جریــان اســت و احتمــال دارد در ســاعات آینده 

ــا بســته شــوند. ــن محوره مجــدد ای
ــوال  ــرق معم ــی ب ــرد: قطع ــان ک ــری زاده بی باق
ــد  ــی ده ــدید رخ م ــای ش ــان ه ــان طوف در زم
و چندیــن مــورد افتادگــی تیــر بــرق در ســطح 
شهرســتان داشــتیم کــه تــالش شــده بــا 

ــرق ایــن مشــکالت  همــکاری مجموعــه اداره ب
ــوند. ــل ش ح

او تاکیــد کــرد: مســیرهای روســتایی مســدود 
نیســتند امــا تــردد در ایــن مســیرها به ســختی 

ــان دارد. جری
خرابی دستگاه سنجش هوا

ــش و  ــتگاه پای ــی دس ــرج از خراب ــدار فه فرمان
ســنجش هــوا در فهــرج نیــز خبــر داد و افــزود: 
دســتگاه پایــش ســنجش هــوا قبــال بــه دلیــل 
ــکان  ــود و ام ــده ب ــراب ش ــی خ ــکالت فن مش

ــدارد.  ــود ن ــتگاه وج ــن دس ــتفاده از ای اس
او دربــاره میــزان آالیندگــی هــوا در فهــرج 
اظهارداشــت: در بازدیدهــای میدانی مشــخص 
اســت کــه میــزان آالیندگــی در مرحلــه بســیار 

ــت. ــاک اس خطرن
وضعیت مشابه در نرماشیر

ــرق  ــری ش ــیر در 228 کیلومت ــدار نرماش فرمان
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــز ب مرکــز اســتان کرمــان نی
ــه درخواســت  ــا ب گفــت: امــروز در نرماشــیر بن
آمــوزش پــرورش و بــا توجــه بــه آالیندگــی باال 
مــدارس در روســتاهایی ماننــد فردوســیه، علی 
آبــاد تدیــن، اســدیه، ســعادت آبــاد، علی آبــاد و 

ــاد تعطیــل شــدند. ضیاءآب
رضــا مشــکی بیــان کــرد: در شــهر رســتم آبــاد 
هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد و تاکنــون طوفــان 

خســارتی را بــه وجــود نیــاورده اســت.
او افــزود: همچنیــن تــردد در مســیر جــاده 

ترانزیتــی امــکان پذیــر و روان اســت.
ــش و  ــتگاه پای ــود دس ــیر از نب ــدار نرماش فرمان
ــر داد و  ــتان خب ــن شهرس ــوا در ای ــنجش ه س
ــل  ــه دلی ــیر ب ــتان نرماش ــح داد: شهرس توضی
ــات  ــدارد اطالع ــوا ن ــش ه ــتگاه پای ــه دس اینک
ــای همجــوار  ــوا را شهرســتان ه ــه ه ــوط ب مرب

ــرد. ــی گی ــتعالم م ــیر اس ــم و نرماش ب
طوفان شن خسارتی در بم نداشت

ــه 1۹5 کیلومتری شــرق  ــم در فاصل ــدار ب فرمان
ــوص  ــن خص ــز در ای ــان نی ــتان کرم ــز اس مرک
گفــت:در ابتــدای صبــح روز گذشــته شــاخص 
کیفــی هــوا روی 500 بــود کــه طبق اعــالم نظر 
محیــط زیســت و دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم 

در وضعیــت بســیار خطرنــاک قــرار داشــتیم.
ــان روز  ــرد: از هم ــان ک ــوارپور بی ــادی شهس ه
گذشــته هشــدارهای الزم بــه افرادی کــه دارای 
بیمــاری زمینــه ای و مشــکالت خاص هســتند 

داده شــد تــا از منــزل خــارج نشــوند.

او تصریــح کــرد: همچنیــن بعدازظهــر روز 
گذشــته در منطقــه تهــرود باد شــدید همــراه با 
شــن داشــتیم کــه تــردد را مختــل کــرده بــود، 
ــت  ــط زیس ــور و محی ــس راه ــا پلی ــن ب بنابرای

ــد. ــل آم ــه عم ــای الزم ب ــی ه هماهنگ
ــته از حضــور  ــه شهســوارپور روز گذش ــه گفت ب
گــروه هــای ســنی پرخطــر در ادارات جلوگیری 
ــان  ــه منزلش ــراد ب ــن اف ــد و ای ــل آم ــه عم ب

ــتند. برگش
فرمانــدار بــم توضیــح داد:امــروز شهرســتان بم 
هم بــه صــورت آنالیــن در جلســه ســتاد بحران 
ــای  ــی ه ــش بین ــت و پی ــور داش ــتان حض اس
ــده  ــز داده ش ــطح قرم ــدار س ــی هش هواشناس
ــین آالت در  ــا و ماش ــتگاه ه ــام دس ــت و تم اس

ــد. ــه ســر مــی برن آمــاده بــاش کامــل ب
قطع برق ۲ روستا

او تاکیــد کــرد: امــروز قطــع بــرق در روســتای 
ــع بخــش دهبکری  داردیــن و حشــرآباد از تواب
ــه  ــه رودخان ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــتیم ک داش
هــای فصلــی ایــن منطقــه بــه دلیــل بارندگــی 
ــرق اعــزام  هــا جــاری شــده گروهــی از اداره ب
شــد امــا بایــد جوانــب احتیــاط را هــم رعایــت 
ــه  ــار حادث ــرق دچ ــنل اداره ب ــا پرس ــم ت کنی

ــوند. نش
فرمانــدار بــم اظهارداشــت: در دهبکــری 
همچنیــن آنتــن دهــی تلفــن مشــکل داشــت 
ــن  ــث آنت ــرات بح ــری اداره مخاب ــا پیگی ــه ب ک
ــع  ــود مرتف ــی ب ــکل فن ــه مش ــن ک ــی تلف ده

ــت.  ــده اس ش
ــی  ــی بارندگ ــش بین ــاره پی ــوارپور درب شهس
ــوان کــرد: هماهنگــی  ــز عن ــن منطقــه نی در ای
الزم در منطقــه دهبکــری بــرای بحــث اســکان 
ــی  ــی تمام ــده و مرخص ــام ش ــراری انج اضط
ــان  ــا پای ــی ت ــای اجرای ــتگاه ه ــان دس رییس
ــترس  ــد در دس ــت و بای ــده اس ــو ش ــه لغ هفت

باشــند.
او ادامــه داد:همچنیــن در حــوزه ســد نســا 
هشــدارهای الزم بــه ســاکنین مســیر ایــن 
ســد داده شــده و اســکان موقــت هــم در حــوزه 

ــت.  ــده اس ــده ش ــی دی روداب غرب
ــا توجــه بــه  شهســوار پــور خاطرنشــان کــرد: ب
ــر  ــم تدابی ــه داری ــی بارندگــی وظیف پیــش بین
ــم در  ــی خواهی ــردم م ــود و از م ــده ش الزم دی
ــته  ــراق نداش ــا اط ــه ه ــتر رودخان ــم و بس حری

ــند. باش

ُسها خدیش |کاغذ وطن

گزارش

فرماندار فهرج بیان کرد: طوفان شن 
باعث شده تا با شن گرفتگی در معابر 
شهری و واحدهای مسکونی مواجه 
شویم.
به گفته او با توجه به استمرار طوفان و 
اینکه حجم بسیار باالیی از شن و خاک 
وارد مدارس و منازل مسکونی مردم 
شده بود همچنین محیط مدارس و 
تردد برای حضور دانش آموزان مناسب 
نبود روز گذشته و امروز مدارس سطح 
شهرستان فهرج تعطیل شدند.

طوفان شن سهم شرق استان 
 طوفان شن در روزهای بارانی کشور، در فهرج وارد منازل مسکونی و مدارس شد

رنا  
: ای

س
عک

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078007475 هيات دوم مورخه 1400/8/11موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم طيبه قمري فرزند 
هوشنگ بشماره شناسنامه 607 صادره از بم در ششدانگ يك باب خانه مشتمل بر زیرزمین به مساحت 173/6 مترمربع تحت پالك 
16647 فرعي از3968  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي از3968 اصلي بخش2کرمان  واقع در کرمان سراسیاب خیابان 
شهیدان محمدی کوچه22 خريداري از مالك رسمي آقاي باقر مقتدر محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1260001
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/27-تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/11

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078009497 هيات دوم مورخه 1400/10/06موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عشرت طبسي 
نژادباغچمکي فرزند علي بشماره شناسنامه 559 صادره از بم در ششدانگ يك باب تعمیرگاه به انضمام مغازه )با کاربری عرصه 
مسکونی( به مساحت 204 مترمربع تحت پالك 23فرعي از 3330 اصلي بخش3 واقع در خیابان خورشید کوچه 49 خريداري از 
مالك رسمي آقاي جهانگیر زعیم  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

شناسه آگهی 1259868
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/27-تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/11

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)اسناد رهنی(

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه های 9900138، 
بانک کشاورزی شعبه مرکزی زرند،  له   9900140 ،9900139

علیه آقای پرویز خواجه زاده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900138، 9900139، 9900140 شش دانگ 
پالک ثبتی 689 فرعی از 7561_ اصلی واقع در بخش 13 کرمان _ زرند_ 
بلوار آیت هللا هاشمی ، نبش کوچه شماره 5 در صفحه 451 دفتر امالک 
جلد 225 ذیل ثبت 37605 بنام ابوذر عربزاده چاکینی صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس طی خالصه رهنی شماره 7663 _ 1390/11/20 در 
قبال مبلغ 1.170.000.000 ریال، دفترخانه اسناد رسمی شماره 140 شهر زرند 
بمدت ده سال در رهن بانک کشاورزی شعبه زرند قرار گرفته و سپس طی 
خالصه سند شماره 12206_ 1392/10/9 دفتر اسناد رسمی شماره 140 زرند 
به آقای پرویز خواجه زاده بصورت صلح مشتمل بر رهن واگذار گردیده 
سپس برابر اسناد رهنی به شماره 1392/11/1247120 دفتر اسناد رسمی 
شماره 140 زرند در قبال مبلغ 2.340.000.000 ریال بمدت ده سال در رهن 
بانک کشاورزی شعبه مرکزی زرند قرار گرفته است. و سند رهنی شماره 
23473 _ 1397/12/13 دفتر اسناد رسمی شماره 140 زرند در قبال مبلغ 
3.510.000.000 بمدت ده سال در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است و 
محدود است به حدود: شماال، دیواریست اختصاصی به طول 12.40 متر 
به شماره 566 فرعی از 7561 اصلی، شرقا، در سه قسمت که قسمت 
دوم آن جنوبی ست اول دیوار مشترک بطول 6.60 متر به 7561 اصلی 
دوم دیوار مشترک بطول 1 متر به 7561 _ اصلی سوم دیوار مشترک 
بطول 7.10 متر به 7561 اصلی ، جنوبا، درب و دیواریست بطول 11.40 
متر به پیاده روی بلوار جمهوری، غربا، درب و دیواریست بطول 13.70 
متر به کوچه به مساحت 162.8 مترمربع بوده طبق نظر هیات کارشناسان 
رسمی دادگستری، بدین شرح می باشد: ششدانگ عرصه و اعیان مورد 
وثیقه نتیجه کارشناسی: 1_ عرصه به مساحت 162.8 مترمربع می باشد 
ارزش هر متر مربع 160.000.000 ریال، جمعا به مبلغ 26.048.000.000 ریال 
ارزیابی می گردد. 2_ اعیان _ در سه طبقه تجاری _ مسکونی به شماره 
پایانکار 4.55 مورخ 1392/02/18 با مساحت 484 متر مربع با اسکلت 
فلزی شامل زیرزمین با زیربنای 144 مترمربع، همکف با زیربنای 144 

مترمربع تجاری، نیم طبقه تجاری با زیربنای 80 مترمربع و طبقه اول 
مسکونی به مساحت 160 مترمربع به همراه امتیازات آب، برق و گاز می 
باشد . ارزش متوسط 528 مترمربع اعیانی به مبلغ 31.000.000 ریال جمعا 
به مبلغ 16.368.000.000 ریال می باشد. 3_ ملک اخیر با فرض نداشتن 
دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی احداث گردیده است. لذا 
ارزش کل ملک با فرض بالمعارض بودن و بدون در نظر گیری تعهدات و 
دیون قانونی احتمالی جمعا معادل مبلغ 42.414.000.000 ریال )چهل و دو 
میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون ریال( ارزیابی و قطعی گردیده است. 
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 در اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان زرند واقع در بلوار فردوس از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ 42.414.000.000 ریال )چهل و دو میلیارد 
و چهارصد و چهارده میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است، برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مدت مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد. پرداخت بدهی های مربوطه 
در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز 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،
الزم به ذکر است، در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد، کلیه هزینه های 
قانونی بعهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد زرند 

مراجعه نمایند. م الف 270
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1400/10/27

حسین توحیدی نیا
رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 2668 فرعی از پالک 2 فرعی از 7566 اصلی واقع در اراضی اسماعیل آباد 
حاجی بخش 13 کرمان بنشانی زرند شهرک امام سجاد ع بمساحت 288.60 مترمربع مورد تقاضای آقای احمد 
سیستانی هنزافی فرزند محمد به استناد رای شماره 140060319008001480 هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند 
در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد 
واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 1400/9/28 مالک بدینوسیله آگهی تحدید 
حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/11/18 در محل 
شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه ِکس یا کسانی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین 
نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه 

نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  
 م الف 272

تاریخ انتشار: مورخه دوشنبه 1400/10/27
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نرجس مومنی، مالک ششدانگ پالک 6734 فرعی از 18867 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان 
که سند مالکیت آن در دفتر 236 صفحه 295 به شماره ثبت 39751 و شماره  چاپی 209004 ب 90 صادر و 
تسلیم گردیده، سپس برابر اسناد رهنی به شماره های 3628 و 3629 مورخه 1391/08/03 دفتر اسناد رسمی شماره 181 
شهر زرند در رهن بانک مسکن زرند شعبه چمران قرار گرفته، 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 
120 اصالحی 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 274
 تاریخ انتشار:دوشنبه 1400/10/27

بیست وهفتم دی ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

از وقوع چند بالی طبیعی در کرمان 
در روز گذشته تا میزان ذخایر سدهای استان
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دوشنبه 27 دی 1400

رئیس کمیتـه ملـی المپیـک گفـت: انتخابات 
کمیتـه توسـط مجمـع و بـا رای مسـتقیم ۶0 
نفر از اعضـا برگزار و هـر نوع مداخلـه در فرایند 
انتخابـات کمیتـه غیـر قانونـی تلقی می شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار ورزشـی خبرگـزاری 
تسـینم، سـیدرضا صالحی امیـری  در حاشـیه 
آیین گشـایش سـومین همایـش آکادمی ملی 
المپیک و پارالمپیک در خصـوص ادغام بودجه 
وزارت ورزش و کمیتـه ملـی المپیـک اظهـار 
داشـت: آنچه در بحث بودجه اتفـاق افتاد حوزه 
تخصصـی اسـت و در آن ورود نداریـم. در مورد 
ادغـام بودجـه کمیتـه و وزارت طـی مکاتبـه با 
دولـت و مجلـس دالیـل و نواقـص آن را اعـالم 
کردیـم. مهـم تریـن نکتـه اینکـه بـا نهـاد بین 
المللـی مواجه هسـتیم که نسـبت بـه دخالت 
دولت حساسـیت دارند.دولت حمایـت کرده و 

ما همیشـه قـدردان هسـتیم.
وی تاکیـد کـرد: مـا نهـاد عمومـی غیردولتی  
هسـتیم و وقتـی در قانـون از مـا بـه عنـوان 
نهاد غیـر دولتـی نام بـرده شـده اسـت، ادغام 
بودجـه یـک نهـاد غیردولتـی و دولتـی وجـه 
تخصصـی نـدارد. بعـالوه انگیـزه هر دسـتگاه 
بـرای پیگیـری بودجـه خـودش بیشـتر  از 
دسـتگاه دیگر اسـت. 4 میلیـون دالر ارز برای 
سـه رویـداد در سـال آینـده الزم داریـم تا در 
هانگژو، قونیه و چین پاسـخگوی نیازهای سـه 
کاروان بـزرگ باشـیم. ادغـام انگیـزه پیگیری 
را از دسـتگاه سـلب می کنـد و اگـر دسـتگاه 
مـادر بگویـد امـکان تامیـن و پرداخت نیسـت 
حضـور در رویـداد لغـو می شـود. آسـیب های 
این تصمیـم را اعـالم می کنیم اما هـر تصمیم 
کـه مجلـس بگیـرد تابـع آن هسـتیم. مجلس 
مرکـز پژوهش هـا را دارد و مجلـس در جهـت 
منافـع ملـی تصمیـم می گیـرد. نامـه دادیم و 
گفت وگـو کردیم هفته گذشـته بـا نمایندگان 
کمیسـیون فرهنگی جلسه داشـتیم. در نهایت 
تصمیـم بـا مجلـس اسـت و همـه نهادهـا از 
جملـه مـا موظـف بـه تبعیـت از تصمیمـات 

مجلـس هسـتیم.
صالحی امیـری در مـورد نتیجـه جلسـه سـتاد 
عالـی بازی هـا گفـت: طـی چنـد ماه گذشـته 
جلسـاتی در مورد بازی های آسـیایی داشـتیم. 
در مجمـوع جلسـات بـا حضـور سرپرسـت 
کاروان مشـاور عالی و معـاون قهرمانـی و مدیر 
کل مربوطـه در وزارت انجـام شـد. مجموعـه 
فدراسـیون هایی کـه اعـزام می شـوند دعـوت 
شـدند و در جلسـات سـتاد کمیتـه تصمیمات 
گرفته شـد و طی دو جلسـه اخیر در ستاد عالی 
بازی ها با ریاسـت وزیـر تصمیمات طرح شـد و 
بـا چارچـوب برنامه هـای مصوب موافقت شـد. 
این سیاسـت که بیـن کمیتـه و وزارت در چهار 

سـال گذشـته بـوده پاسـخگویی بـوده و سـه 
ضلـع کمیتـه، وزارت و فدراسـیون ها همـواره 

پاسـخگو هسـتند.
رئیس کمیته ملـی المپیک در خصـوص زمان 
برگزاری انتخابـات کمیته ملـی المپیک گفت: 
انتخابات کمیته در 17 اسـفند در سالن فارسی 
برگـزار می شـود. سـتاد برگـزاری انتخابـات 

تشـکیل و برنامه ریزی هـا انجـام می شـود.
وی درباره وضعیت، محمد نصیری پیشکسوت 
وزنه بـرداری خاطرنشـان کـرد:  جمعـه بـه 
عیـادت نصیـری رفتـم. وضعیـت عمومـی 
وی خـوب بـود و بـا کادر پزشـکی و ریاسـت 
بیمارسـتان صحبـت کردیـم. بـرای درمـان 
وی مـا و صنـدوق حمایـت از ورزشـکاران همه 

حمایت هـا را انجـام خواهیـم داد.
صالحی امیـری در مـورد تعییـن سرپرسـت 
ژیمناسـتیک و اینکـه آیا ایـن موضـوع ممکن 
اسـت مجامـع جهانـی را وارد ایـن اتفـاق کند، 
گفـت: آنچـه در خصـوص ژیمناسـتیک اتفاق 
افتاد یک مسـیر قانونـی و منطبق با اساسـنامه 
فدراسـیون اسـت. سرپرسـت تعییـن شـده و 
سرپرسـت مقدمـات انتخابات را فراهـم خواهد 
کرد و انشـاهلل در چارچـوب اساسـنامه مصوب 

فدراسـیون انتخابـات انجـام می شـود.
وی در مـورد انتخـاب خبره های ورزشـی برای 
حضور در مجمع انتخابات کمیتـه و اینکه آیا از 
بیرون افرادی بـرای قرار گرفتن در این لیسـت 
بـه شـما معرفـی شـدند،گفت:  این ها مسـائل 
فرعـی انتخابـات اسـت وهنـوز بـه تصمیـم 

نرسـیدیم. در زمـان خـودش در ایـن مـورد 
تصمیـم می گیریـم و تـا کنـون در مـورد هیچ 
فردی صحبتی نشده اسـت و تصمیم نگرفتیم .
صالحی امیری در مورد تعویـق انتخابات برخی 
فدراسـیون ها و اینکه آیـا با این شـرایط ممکن 
اسـت انتخابات کمیتـه به تعویق بیفتـد، تاکید 
کـرد: آنچه بـه عنـوان کمیتـه انجـام می دهیم 
برگـزاری مجمـع انتخاباتـی اسـت. اگـر روز 
مجمـع تعـداد اعضـا بـه اکثریـت الزم نرسـد 
مجمع متناسـب بـا شـرایط تصمیـم می گیرد. 

مـا نمی توانیـم در مـورد 17 اسـفند پیش بینی 
کنیـم .

وی درخصـوص حضـور تیـم فوتبـال بانـوان 
در جـام  ملت هـای آسـیا گفـت: حضـور بانوان 
در رویدادهـای بیـن المللـی فراتـر از نتیجه ای 
کـه می گیرنـد و عـالوه بـر داشـتن افتخـارات 
ورزشـی و قهرمانی باعـث افزایش اعتبـار برای 
جمهـوری اسـالمی ایـران خواهـد بـود. تفکـر 
حاکـم بـر رسـانه غربـی تبعیـض جنسـیتی را 
مطـرح می کننـد. از همـه فدراسـیون ها بـرای 
حضور بانـوان رویدادهای بیـن المللی حمایت 

. می کنیـم
رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک در خصـوص 
اینکـه آیـا رئیـس جـودو بـا توجـه بـه تعلیـق 
ایـن فدراسـیون می توانـد در مجمـع انتخابات 
کمیتـه ملـی المپیـک حاضر شـود، یـادآوری 
کرد: ایـن مسـائل بایـد از کمیتـه بیـن المللی 
المپیـک اسـتعالم شـود و بـر اسـاس آن 
تصمیم گیـری می شـود. هنـوز در ایـن مـورد 

تصمیـم گیـری نشـده اسـت .
صالحی امیـری در مـورد اینکـه فدراسـیون 

جودو مدعی اسـت که تنهـا 50 درصـد بودجه 
مصوب خـود را از کمیته ملـی المپیک دریافت 
کـرده اسـت، گفـت:  در مـورد بودجـه همـه 
فدراسـیون به جز یک مـورد پرداخت هـا انجام 
شـده اسـت . در مورد جودو بایـد بگویـم بعد از 
گزارشـی کـه ابهاماتـی در آن توسـط خزانه دار 
مطرح شـد، طی نامـه ای از فدراسـیون سـوال 
کردیم و انشـاهلل جواب مسـتند ارائـه می دهند 
و بـر اسـاس پاسـخ مسـتندی کـه دریافـت 
می کنیـم بودجـه آنهـا را پرداخـت می کنیـم.
رئیس کمیته ملـی المپیک در خصـوص اینکه 
گفتـه می شـود طبـق اساسـنامه کمیتـه ملی 
المپیک فدراسـیون هایی که با سرپرسـت اداره 
می شـوند می تواننـد عضـو هیئت رئیسـه خود 
را بـرای حضـور در انتخابـات و مجمـع کمیته 
ملـی المپیـک معرفـی کننـد امـا اساسـنامه 
فدراسـیون ها چنیـن اجـازه ای را بـه اعضـای 
هیئـت رئیسـه نـداده اسـت، گفـت: ابهامـات 
زیادی مطرح اسـت. سـتاد برگـزاری انتخابات 
این ابهامـات را از کمیتـه بین المللـی المپیک 
اسـتعالم کتبـی می کنـد و بـر اسـاس پاسـخ 

رسـمی IOC  تصمیـم خواهیـم گرفـت.
صالحی امیری در پایان در پاسـخ به این سـوال 
کـه صراحتا بگویید آیـا تا کنـون از طرف دولت 
با شـما برای عـدم حضـور در انتخابـات کمیته 
ملـی المپیـک صحبـت شـده اسـت،گفت:  تـا 
امـروز هیـچ کسـی  بـا مـن در مـورد مجمـع 
انتخابـات صحبـت نکـرده و طبیعی اسـت که 
چنیـن صحبتی نباشـد. کمیتـه نهاد مسـتقل 
اسـت و تابع منشـور المپیـک اسـت. انتخابات 
توسط مجمع و  با رای مسـتقیم ۶0 نفر از اعضا 
برگزار و هـر نـوع مداخلـه در فراینـد انتخابات 

کمیتـه غیـر قانونـی تلقی می شـود.

صالحی امیری:

دولت در مورد انتخابات كمیته المپیك هیچ صحبتی با من نکرده است
تفاهم نامه فدراسیون قایق رانی ایران با سازمان ورزش انگلستان برای 

انجام برنامه مشترک بین المللی ویژه قایق رانی به امضا درآمد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، تفاهم نامه فدراســیون قایق رانی ایران با 
سازمان ورزش انگلستان برای انجام برنامه مشترک بین المللی ویژه 
قایق رانی به امضا درآمد. با انجام تفاهم نامه میان فدراسیون قایق رانی 
ایران و سازمان ورزش انگلســتان، برنامه مشترک بین المللی ویژه 
قایق رانی با هدف توسعه قایق رانی ایران و غرب آسیا اجرا خواهد شد.

با اعالم فدراسیون بین المللی »کانوئینگ« در پی برگزاری کنگره 
جهانی فدراسیون کانوئینگ ICF به میزبانی شهر رم ایتالیا و حمایت 
»شــوکن ناریتا« رئیس کنفدراســیون کانوئینگ آســیا و رایزنی 
صورت گرفته با رئیس و نایب رئیس فدراســیون جهانی و موافقت 
سازمان بین المللی ورزش کشور انگلســتان، فدراسیون قایق رانی 
جمهوری اسالمی ایران موفق شد به عنوان نخستین کشور، امتیاز 
شرکت در برنامه مشارکت بین المللی ویژه قایق رانی IPP را دریافت 

کند.
این برنامه با حمایت مالی سازمان ورزش انگلستان برای دانش افزایی 
و انتقال تجربیات به مدیران، مربیان و ورزشــکاران به منظور بهبود 
عملکرد و تقویت فدراســیون ملی قایق رانی ایران جهت مشارکت 
هرچه بیشتر در المپیک 2024 پاریس اســت. برنامه فوق از سال 
2022 به شکل وبینار و در صورت رفع محدودیت های کرونا به صورت 

حضوری انجام خواهد پذیرفت.
فدراسیون قایق رانی جمهوری اسالمی ایران، ابراز امیدواری کرد که 
با حمایت آن مجموعه ضمن بهره مندی حداکثری از این مشارکت، 
نقش مؤثری را در گسترش این برنامه در منطقه غرب آسیا به عهده 
بگیرد.این برنامه برای توسعه و گسترش قایق رانی که در کنگره رم 
برای پیوستن ایران پیشنهاد شد، شامل موارد متعددی است. با معرفی 
ایران توسط »ناریتا« رئیس کنفدراسیون قایق رانی آسیا و حمایت 
رئیس و نایب رئیس فدراسیون جهانی قایق رانی، همچنین موافقت 
سازمان بین المللی ورزش انگلستان، فدراسیون قایق رانی ایران اولین 
کشوری خواهد بود که از برنامه مشارکت بین المللی IPP که اخیراً 
شروع شده است، بهره مند خواهد شد. این برنامه شامل همکاری هایی 
برای دانش افزایی در راستای مدیریت و برنامه ریزی بوده و با حمایت 
از فدراســیون های ملی و زیرمجموعه فدراسیون جهانی قایق رانی 
همراه خواهد بود. این پروژه در راستای توسعه قایق رانی بوده و الزم 
به ذکر است که این برنامه با حمایت مالی و تجربه ورزشی در میادین 
بین المللی انگلستان انجام خواهد شد که این کشور تاکنون سابقه 

اجرای موفق چند برنامه مشابه را در سایر ورزش ها دارد.
این برنامه در سال 2022 به شکل وبینار آغاز می شود، اما امید است 
که در صورت امکان و بــا توجه به محدودیت هــای ویروس کرونا، 
دیدارهایی به شکل حضوری انجام شود. »سیسیلیا فاریاس« نایب 
رئیس ICF در مورد این پروژه اظهار داشت: ICF خوشحال است که 
فدراسیون قایق رانی ایران در این برنامه جدید شرکت می کند. امید 
ما این است که با مدیریت بهتر، برنامه ریزی استراتژیک و ارائه ورزش، 
فدراسیون های ملی بیشتری بتوانند از پیشرفت چشمگیری در زمینه 
قایق رانی در سطح بین المللی بهره مند شوند. »دیوید جوی« مدیر 
اجرایی کانوئینگ بریتانیا نیز گفت: فدراسیون کانوئینگ بریتانیا بابت 
حمایت از برنامه مشارکت های بین المللی خوشحال است و مشتاقانه 
منتظر همکاری با فدراسیون قایق رانی ایران در سال آینده هستیم. 
ما از اهداف ICF برای حمایت و با به اشتراک گذاشتن دانش خود در 
جهت تقویت فدراسیون های ملی قایق رانی سهم خود را ادا می کنیم.

سـرمربی تیـم تکواندو مـس کرمـان از رقابت 
تکواندوکاران ایـن تیم در ۳ مسـابقه پیش رو 
با حداکثر قـدرت و کمترین اشـتباه خبر داد.
مجیـد عبدالرشـیدی در جمـع هوگوپوشـان مـس کرمان 
گفت: بـازی های سـختی را پیـش رو داریـم و باید بـا تمام 

تـوان و بـا تمرکز بـه میـدان برویم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه مـس، عبدالرشـیدی 
افـزود: هیـچ کـدام از بازیکنـان جـای اشـتباه ندارنـد و هر 
اشـتباهی مـی توانـد منجر به مشـکالت زیـادی بـرای تیم 
شـود. او گفت: همه شـما مـی توانیـد بهترین نتیجـه را در 
میـدان مسـابقه رقم بزنیـد و ایـن بایـد در محـور آرامش و 
بـدون هیجان رقم بخـورد. گفتنی اسـت تیـم تکواندو مس 
کرمان از سـاعت 8 و ۳0 دقیقه صبح روز دوشنبه در رقابت 
سـوم این فصل خـود بـه مصـاف پاالیش نفـت آبـادان می 
رود و از سـاعت 11 و ۳0 دقیقـه بـا پارسـیان البـرز مصاف 
می دهـد و در آخرین بـازی دور گروهی از سـاعت 15 برابر 

تیـم معتمـد رقابت مـی کند.
تیم تکواندو مـس کرمان کـه از دو رقابت اول خـود برابر دو 
تیم مدعـی پاس و کـن دو مسـاوی گرفـت برای صعـود به 
دور نهایـی رقابت هـا باید در جمع سـه تیم نخسـت جدول 

قـرار بگیرد.

مسـئول برگـزاری مسـابقات لیـگ برتـر 
رکـورد  چشـمگیر  رشـد  از  تیروکمـان 
کمانـداران کامپونـد در جریـان مسـابقات 
انتخابی تیـم ملی و لیـگ برتـر خبـر داد و گفـت: در ریکرو 
هنوز نتوانسـته ایم از نظـر رکوردی بـه اسـتانداردهای الزم 

دسـت پیـدا کنیـم.
محبوبـه شـهریاری زمان برگـزاری هفتـه پایانی مسـابقات 
لیگ برتر ریکرو و کامپونـد را 14 بهمن عنوان کـرد و افزود: 
بـه دلیـل برگـزاری مسـابقات انتخابـی تیـم ملـی کامپوند 
و ریکـرو و حضـور تمـام کمانـداران در مسـابقات انتخابی، 
تصمیـم گرفتیم هفتـه پایانی لیگ برتـر را 14 بهمـن و بعد 
از پایـان این رقابتهـا برگزار کنیم تـا فرصت راهیابـی به تیم 
ملی بـرای تمـام کمانـداران فراهم شـود. به گزارش ایسـنا 
وی دربـاره وضعیت تیم هـا در جدول رده بنـدی رقابت های 
لیگ برتـر تیروکمـان، گفـت: بـه دلیـل نزدیکـی امتیازات 
وضعیت هیچ تیمـی از نظـر قهرمانـی در جـدول رده بندی 
رقابت هـای لیـگ برتـر مشـخص نیسـت، لیـگ امسـال 
برخـالف سـال گذشـته از پویایـی، انسـجام و حساسـیت 
بیشـتری برخـوردار اسـت و رقابت هـا حرفـه ای و امتیازات 

نزدیـک بـه هم اسـت.
مسـئول برگزاری مسـابقات لیگ برتر تیروکمـان همچنین 
با اشـاره به پشـتوانه سـازی در رقابت های لیگ برتر امسال، 
افزود: امسـال عالوه بر حضـور تمام ملی پوشـان در لیگ، در 
هر تیمی بـه منظور پشـتوانه سـازی یـک نوجـوان و جوان 

نیز حضور داشـت.

سرمربی تیم تکواندو مس کرمان: 

با کمترین اشتباه در مسابقات 
پیش رو شرکت می کنیم

رشد چشمگیر رکورد کمانداران 
کامپوند در لیگ برتر

خبر

خبر

خبر

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص اینکه آیا رئیس جودو با توجه به تعلیق این فدراســیون می تواند 
در مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک حاضر شــود، یادآوری کرد: این مسائل باید از کمیته بین المللی 

المپیک استعالم شود و بر اساس آن تصمیم گیری می شود. هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است .
صالحی امیری در مورد اینکه فدراسیون جودو مدعی است که تنها ۵۰ درصد بودجه مصوب خود را از کمیته 
ملی المپیک دریافت کرده است، گفت:  در مورد بودجه همه فدراسیون به جز یک مورد پرداخت ها انجام 
شده است . در مورد جودو باید بگویم بعد از گزارشی که ابهاماتی در آن توسط خزانه دار مطرح شد، طی 
نامه ای از فدراسیون سوال کردیم و انشاهلل جواب مســتند ارائه می دهند و بر اساس پاسخ مستندی که 

دریافت می کنیم بودجه آنها را پرداخت می کنیم.

سه
ش 

ورز
س: 

عک

کاغذ ورزش

افقی
 - چهره2   - روزگار   - فرمانبردار   -  1 
مفعولی،  نشانه   - مروارید   - بندها 
عالمت مفعول بی واسطه3 - از حروف 
 - قرآن  بیستم  سوره  قرآن،  مقطعه 
كافی، كافی است - قرارداد ساختمانی 
- انکراالصوات4 - لغب - زر، از فلزات 
یرنا  خضاب،  - گیاه  ارزش  با  بسیار 
سپری   - نیست5  خوب  ناپسند،   -
شدن، تمام شدن، به سر آمدن، نابود 
گردیدن - همبازی پت6 - بی تامل، 

هر  همدم،  و  دوست   - تامل  بی  کار 
 - ورزشی  تیم  یک  بازیکنان  از  یک 
تربیت  بطور صحیح  مؤدب، كسی كه 
یافته باشد، با نزاكت7 - قسمت عقب 
 - آید  بیرون می  آنجا  از  دهان، صدا 
اسب  آشغال،  مترادف  آذری،  گوشت 
ترك - لوس - بانگ وزغ 8 - اداره ها 
- نمایش تلویزیونی، شوهر روستایی، 
شب روستایی - جهت، دید چشم، نور 
اندک، در زبان ترکی به آب می گویند9 
در  هنرپیشگان  سرپرست   - زغال   -
تئاتر10 - مایه حیات، مایه روشنایی، 

مظهر پاكی - پول ژاپن، پول آسیایی، 
پول قدرتمند آسیا - هموار  - دومین 
مهره گردن، آهسته خودمانی11 - امر 
خون،  انعقاد  ویتامین   - به گداختن 
سفالین،  كوزه   - جدولی  ویتامین 
زن  دو  نسبت  - وسنی،  ظرف شراب 
با یک شوهر12 - کشور گاندی، كشور 
عجایب، کشور شبه قاره، کشور هفتاد و 
دو ملت - مخترع مسلسل - قسمتی 
مصالح  از   - ندا  حرف   - پا13  از 
دشنام   - شیرینی   - ساختمانی 
دادن14 - از شهر های کرمان - چک، 
می  صورت  به  ای که  ضربه  کشیده، 
- گاه  پهلوان   - بخشودن   - زنند15 
حرام  حیوان   - روز  پایان  استراحت، 

خنزیر گوشت، 

عمودی
1 - شكم - حیوان وفادار، نگهبان گله 
 - شکمبه  سوم  قسمت   - سرزده2   -
تجارت،   - آذری  سفید   - جسمی3 
داد  مالیخولیا،  ستد،  و  داد  و  معامله 
و ستد - نام ترکی، نام آذربایجانی - 
سیب مازندرانی 4 - نقص - عضو باال 
نشین، راز - جفتك - عروس5 - میان 
- انصار، دوستان، رفقا -  روکفشی 6 
- عدد قرن - نت ششم موسیقی، نفی 
خط   - مو  بی   - چیزی  درون  عرب، 
ژاپنی7 - سنگ معدنی  - ولگرد، بی 
سر و پا، بت آسمان جل - خاندان، زائو 
باردار،  ذره   - سرخ كمرنگ8  ترسان، 
نمد زین - بانگ کالغ - خود آرایی  - 
مطلع   مطلع،  و  آگاه   ، آگاه   - آهنگ9 
حالل  وحشی  پرنده   - خرمابن10   -

از  روشنایی،   - دخترانه  نامی  گوشت، 
شهرهای استان سر سبز مازندران - در 
هم  یار  دو  یازده،   - شایسته11  و  خور 
توپ   - نمناک   و  تر   - ریشه   - قد 
چوگان، توپ بازی چوگان12 - چراگاه 

در  وبندری  فرانسه، شهر  بندر  ایالت - 
از مزه ها، مزه حرف  جنوب فرانسه - 
آب  جمع،  ضمیر  تو،  و  من   - حق13 
الفبای  از  یونانی،  دوم  حرف   - تازی 
یونانی - جمع وسوسه - شمای بیگانه، 

ضمیر انگلیسی14 - شماردن - ورزش 
مادر، عدد بهم زدنی - دقت بیمار گونه، 
تكرار15 - صد متر مربع، واحد سطح، 
پسوند فاعلی, مخفف اگر - افشره غوره 

بلند لباس مردانه  نوعی   -

جدول شماره 11۵4

فدراسیون قایق رانی ایران؛

 نخستین کشور صاحب امتیاز 
IPP در
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وزیر آموزش و پرورش

تصویب همسان سازی 
»حقوق«ها در هیات دولت

وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه اکنون مصوبه رتبه بندی معلمان 
در شورای نگهبان در دست بررسی اســت و ما تدوین آیین نامه را 
در دســت انجام داریم که یک بخش به شایستگی ها و مالک های 
رتبه بندی اختصاص دارد گفت: ما آمادگی تشــکیل هیئت های 

ممیزه را داریم تا پس از ابالغ قانون سریعاً رتبه بندی را اجرا کنیم.
به گزارش ایسنا، یوسف نوری ضمن تقدیر از عملکرد معلمان به ویژه 
در دوران کرونا اظهار کرد: معلمان ما با اســتفاده از امکانات خود 
آموزش را از طریق مجازی پیش بردند. خانواده ها نیز در کنار معلمان 
کمک کردند و آموزش را پیش برند. اکنون هم گشایشی ایجاد شده 
و درخواست می کنم از این گشایش استقبال کنند و دانش آموزان 
بر اساس پروتکل های بهداشتی به مدرســه بیایند. کما اینکه در 
مدارس روستایی وضعیت آموزش حضوری بهتر است. وی درباره 
آخرین وضعیت اجرای قانون رتبه بندی معلمان گفت: سند تحول 
بنیادین در سال 1۳۹0 تصویب شد که در آن بخشی برای کیفیت 
آموزش وپــرورش و افزایش رقابت و انگیــزه معلمان تحت عنوان 
»ارتقاء شایستگی ها و  احراز صالحیت های حرفه ای معلمی« مورد 
تاکید قرار گرفته و بحث رتبه بندی مطرح شده است. متعاقب آن 
در اسناد باالدستی دیگر چون قانون برنامه ششم توسعه و همچنین 
سیاســت های کلی ابالغی رهبری هم تاکید شــده اســت. وزیر 
آموزش وپرورش ادامه داد: در ســال های 1۳۹۳ و 1۳۹8 اقداماتی 
در جهت ترمیم حقوق معلمان و با عنوان رتبه بندی معلمان انجام 
شد، اما نظام مند نبود. نوری با بیان اینکه دولت دوازدهم اواخر سال 
۹۹ الیحه رتبه بندی را به مجلس ارائه کرد کــه اخیراً به تصویب 
نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است گفت: علی 
رغم اینکه این الیحه پختگی الزم را نداشت، اما رئیس جمهور مصر 

بودند که رتبه بندی معلمان باید انجام شود.

نرخ شــیوع مصرف »الکل« در 
کشور اعالم شد

معاون وزیر کشور و رئیس ســازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت 
مصرف »الکل« در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: نرخ 
شیوع الکل در کشور بین ۹ تا 10 درصد افراد باالی 15 تا ۶4 سال است 
به طوری که ساالنه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف 
می کنند.  به گزارش ایسنا، تقی رســتم وندی در دومین همایش 
ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم که با همکاری 
دانشگاه شاهد و در وزارت کشور برگزار شد، به بیان آمارهایی در حوزه 
آسیب های اجتماعی بر اســاس پژوهش های انجام شده پرداخت و 
درباره وضعیت مصرف الکل در کشور اظهار کرد: درحالی باید به مصرف 
الکل توجه کرد که رسانه های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن به 
تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند. معاون وزیر کشور با بیان 
اینکه سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه می کند، 

تاکید کرد که باید نسبت به مصرف الکل در کشور توجه کرد. 
مرگ ساالنه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور 
رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتیاد در 
کشور، از اعتیاد به عنوان بحث "مرگ" و "زندگی" یاد و تصریح کرد: 
سالیانه بین 50 تا ۶0 هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان 
خود را از دســت می دهند، لذا باید فرهنگ عمومی پذیرای کاهش 

مصرف دخانیات در کشور شود. 
ساالنه 1۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به »خودکشی« می کنند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب خودکشی با بیان اینکه دین 
اسالم از جمله سنگرهای مهم جلوگیری از خودکشی است، گفت: 
سالیانه در کشور حدود 100 هزار نفر اقدام به خودکشی می کنند که 
البته مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود 5000 تا 5500 نفر است، 
با این حال اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان 
دور در رده کشورهایی قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشی در آن 

نگران کننده است. 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: میانگین استاندارد خودروهای 
داخلی یورو 2 است یعنی مصرف سوخت باالیی 
دارند، در ازای هر 100 کیلومتر 10 لیتر سوخت 

مصرف می کنند که رقم باالیی است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مسعود تجریشی روز 
یکشنبه در نشست خبری آنالین افزود: در راستای 
قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست وظایفی 
برای دستگاه ها مشخص کرده که اگر به درستی 
اجرا شود شاهد کاهش آلودگی هوا به ویژه در 
کالنشهرها خواهیم بود، مثال اگر خودروساز به 
جای اینکه خودرویی تولید کند که در ازای هر 100 
کیلومتر 8 تا 10 لیتر بنزین مصرف کند خودرویی 
استاندارد تولید کرده و انتشار آلودگی کمتر خواهد 
بود، مضاف بر اینکه مردم هم قدرت انتخاب ندارند 
چون در غیر اینصورت محصول با کیفیت تری 

خریداری می کردند.
وی تاکید کرد: میانگین استاندارد خودروهای ما 
یورو 2 است یعنی به ازای هر 100 کیلومتر 10 
لیتر بنزین مصرف می کنند در حالی که در ترکیه 
به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش 5.4 دهم لیتر 
سوخت مصرف می شود این در حالیست که این 
کشور با جمعیتی معادل ایران و تعداد خودروی 
بیشتر، میزان مصرف سوخت بسیار پایین یعنی 
نصف ایران است. معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: 
بنابراین در راستای کاهش آلودگی هوا فقط از 
مردم می توانیم بخواهیم که مالحظه کنند، مثال 
اگر امکان دارد از خودروی شخصی استفاده نکنند 
و یا در صورت امکان بیشتر از حمل و نقل برای تردد 
استفاده کنند که البته با توجه به شیوع کرونا این 
امر تا حدودی هم دشوار است، البته باید این را هم 
در نظر داشته باشیم که وقتی از مردم می خواهیم از 
حمل و نقل عمومی استفاده کنند باید این بخش را 
هم توسعه دهیم. بنابراین با این حساب سهم مردم 

در آلودگی هوا ناچیز است.
ایران به تعهد کاهش 4 درصدی انتشار 

گازهای گلخانه ای عمل کرده است 
تجریشی گفت: با توجه به شرایط تغییرات اقلیمی، 
تناوب وقوع پدیده های حدی تغییر کرده بنابراین 
باید در این باره سیاست گذاری کنیم، کشورهایی 
مانند پاکستان وزارتخانه ای در این زمینه دارند اما 
ما چنین سازوکاری نداریم، یک ماه پیش رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه شورای 
عالی معاونان خواست تا مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
الیحه ای را در این زمینه تنظیم کند مبنی بر اینکه 
چه کارهایی باید انجام شود که باید به دولت ارائه 

شود، در آنجا نقش سازمان ها و دستگاه ها مشخص 
شده و یک سری تعهدات برای نهادهای مختلف 
تعیین و مصوب می شود. وی افزود: در زندگی 
روزمره خود تغییرات اقلیم را متوجه می شویم 
که خسارات زیادی را هم وارد می کند، در چند 
سال در برخی جاها 1.8 دهم سانتیگراد افزایش 
دما داشتیم، امسال در صادرات برخی محصوالت 
کشاورزی موفق نبودیم که همین تغییر اقلیم بر می 
گردد چون با توجه به تغییر اقلیم نمی دانیم که از 
چه میزان کود و در چه زمانی باید استفاده کنیم که 

تمام اینها نیاز به آموزش دارد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: وزارت جهاد کشاورزی در 
زمینی به وسعت بیش از سه هزار هکتار از کرمانشاه 
تا شمال غربی کشور بذرهای کم آب بر کشت می 
شود، مساله مهم تناوب این کشت است که باید 
تغییر کند، این مسائل باید به صورت کالن در 

کشور دیده شود.
سیاهه انتشار آالیندگی ۹ کالنشهر تعیین 

شد 
تجریشی گفت: قانون هوای پاک تصویب شد و بر 
اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان 
دستگاه نظارتی وظایف دستگاه های مرتبط با 
موضوع را مشخص و به آنها ابالغ کرد. در واقع این 
کار با هماهنگی وزارت کشور و مشارکت استانداران 
انجام شد، بعد از آن نامه ای به استان ها ارسال و 
تکالیف مربوط به اجرای قانون هوای پاک و شاخص 
ها در اختیار آنها قرار گرفت و سازمان محیط زیست 

نیز به عنوان یک دستگاه نظارتی وارد عمل شد.
وی افزود: بر این اساس در سال 1۳۹7 در 
کنسرسیون دانشگاه های برتر که شامل 1۳ 
دانشگاه برتر کشور هستند موضوع را مطرح کردیم 
و در نهایت سیاهه انتشار آالیندگی ۹ کالنشهر 
تعیین شد که در آن علت انتشار آالیندگی در این 
شهرها به تفکیک مشخص و در نهایت راهکار برون 
رفت از آنها نیز تعیین شد، آن را به دولت ارائه دادیم 
و وزارت کشور کشور نیز اعالم کرد که در قالب یک 

قرارگاه اجرا آن را بر عهده می گیرد. 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره ۶2 برنامه تهیه شده برای 
مقابله با آلودگی هوا گفت: بر این اساس در نهایت 
۶2 حکم در سطح دولت مطرح شد که 28 حکم 
برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع 
ساکن و 2۶ حکم مربوط به برنامه های عمومی بود 
که در این راستا تقسیم کاری انجام شد تا هر کسی 
در جایگاه خود قرار بگیرد البته آثار این اقدامات را 

حداقل 4 تا 5 سال آینده خواهیم دید.
مدیریت پسماندهای شمال کشور تا ۵ سال 

آینده 
تجریشی اظهار داشت: پسماند به ویژه در شمال 
کشور مساله مهمی است که تعیین تکلیف آنها 
همواره مورد تاکید بوده و بر این اساس نامه ای را 
برای رئیس جمهوری فرستادیم مبنی بر اینکه 
اگر بخواهیم مشکل پسماندهای شمال کشور را 
حل کنیم، طبق مطالعه ای که سال ۹۶ انجام شده 
باید میان دستگاهها تقسیم کار شود، از همین رو 
برای ساماندهی پسماند در شمال کشور برنامه به 

دولت ارسال شد و اگر دولت صالح دید برای سال 
آینده در دو استان شمالی کشور مانند مازندران و 
گیالن عملیاتی می شود که طبق برنامه قرار شد 
تا قرارگاهی برای این کار ایجاد شود تا در مدت 
پنج ساله مساله پسماند در شمال کشور رفع شود.

وی افزود: جزو معدود کشورهایی هستیم که به 
غیر دفن پسماندها بخش زیادی را تلمبار می 
کنیم، بر اساس آمار 40 تا 45 درصد پسماندهای 
کشور تلمبار می شوند، در اینجا قانون مشخص 
کرده که شهرداری ها وظیفه مدیریت این بخش 
را بر عهده دارند که بر این اساس برنامه های داده 
شد که سال 1۳۹8 به تصویب استانداران وقت و 
وزارت کشور رسید که در این دوره هم مورد تایید 
قرار گرفت که طیفی از جداسازی زباله از مبدا، 
تعرفه ها، زباله سوزها و تهیه کمپوست مورد توجه 

قرار گرفت. 
تخصیص وام برای کاهش آالیندگی صنایع

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست به عنوان 
یک سازمان ناظر به معاون اول رییس جمهوری 
اطالع می دهد و قرار است منابع ساکن از دولت 
برای کاهش آالیندگی وام داده شود، گفت: با ورود 
معاون اول رییس جمهوری به موضوع و تامین 
منابع مالی برنامه ای که از سوی سازمان تهیه شده 
از سوی دستگاههای اجرایی پیگیری و عملیاتی 
می شود. وی تاکید کرد: در موضوع مدیریت 
آلودگی هوا، سازمان محیط زیست نقش خود را 
به دستگاهی واگذار نکرده و در جایگاه خود نشسته 
است تا جایی که نیاز به مداخله دارد ورود کند، با 
توجه به عزم دولت ظرف پنج سال آینده آثار این 

برنامه ریزی را خواهیم دید.

معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گفت: اگر ایران اسالمی بعد از چهل و چند 
سال به اقتدار خود در جهان ادامه می دهد نتیجه 
پاسداری خانواده شهدا، مادران، پدران و همسران 

شهدا از انقالب اسالمی است .
به گزارش خبرنگار حوزه ایثار و شهادت ایرنا 
امیرحسین قاضی زاده روز یکشنبه در سالروز 
وفات خانم ام البنین )س( مادر گرامی سردار 
کربال حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز تجلیل 
از مادران و همسران شهدا در همایش همپای 
مالئک بزرگداشت مادران و همسران شهیدان در 
مرکز همایش های صدا و سیما  ابتدا  پیام دکتر 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به این 
همایش ملی  که به شهدا سالم دادند و به مادران و 
همسران شهدا افتخار کردند را قرائت کردند . رییس 
بنیاد شهید با بیان اینکه در مقام شهید و مادر شهید 

جمالت فراوانی است و بنده خودم را در تعریف 
چنین جایگاهی در کشور  در مقام ضعف می دانم، 
افزود: قرآن کریم درباره شهدا وعده های نیکویی را 
ذکر کرده و بسیار دقیق است ولی می دانیم و شاهد  
هستیم مادران و همسران شهدا همواره با شهید 
خود زندگی می کنند.  قاضی زاده تصریح کرد: 
بسیاری از مادران و همسران شهدا با عزیزان  خود 
همراه و همدل هستند و مادرانی هستند که هنوز 
پیکر جوان های خود را ندیده اند آنها هم با فرزند 
شهید خود در دل زندگی می کنند . رییس بنیاد 
شهید تصریح کرد: اگر این کشور بعد از چهل و چند 
سال به اقتدار خود ادامه می دهد نتیجه پاسداری 
خانواده شهدا و مادران و پدران و همسران شهدا از 

انقالب اسالمی  است . 
قاضی زاده گفت: تنها انسان مطمئن برای شهادت و 
جاودانه شدن شهید است و به نقل از رهبری معظم 

انقالب شهادت یک قله است و شهید انتخاب می 
شود .  رییس بنیاد شهید افزود: باید سبک زندگی 
شهدا برای همه تبیین شود و جامعه هنرمندان 
باید سبک زندگی این شهدای غیور را پر رنگ 
کنند . قاضی زاده گفت:  این غیور مردان نتوانستند 
تحمل کنند دست اندازی به ملک و میهن و اسالم 
را و همچنین انان تحمل  کشتار کودکان و مردم را 

نداشته و اینها غیرت اسالمی و ملی داشتند. 
وی با بیان اینکه از سازمان صدا و سیما و رسانه های 
کشور به منظور تولید فیلم و سریال ها گزارش  ها در 
حوزه ایثار و شهادت تشکر می شود ، گفت:جامعه 
رسانه ای و هنرمندان به خانه شهیدان تا دیر نشده 
بروند و از زندگی نامه شهدا و مادران و همسران 
و پدران شهدا فیلم و گزارش تهیه کنند .  قاضی 
زاده خاطر نشان کرد :بنیاد شهید به عنوان خادم 
شهدا و خانواده ایثارگران در دوره جدید دست 

یاری به سوی همه ارگانها و سازمانها و هنرمندان 
بلند  می کند تا درباره شهدا و خانواده ایثار با ما 

همکاری کنند . 
وی ادامه داد: فرهنگ ما قهرمانان واقعی دارد و مانند 
بسیار کشورها قهرمانان خیالی نداریم هنرمندان 
عزیز کشورمان قادر هستند این وظیفه سنگین را 
در انتشار فرهنگ ایثار و شهادت کارهای بزرگ 

انجام دهند . 
مادران و همسران شهدا سخت ترین تصمیم را 
گرفتند . انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده ریاست 
جمهوری نیز در این مراسم گفت: مردم ایران مدیون 
بزرگمردی و ایستادگی شهدا ، مادران و همسران 

شهدا است .
 خزعلی ادامه داد : مهمترین و سخت ترین تصمیم 
ها را مادران و همسران شهدا در انقالب گرفتند و 
جان عزیزانشان را تقدیم اسالم انقالب و رهبرشان 
کردند . وی ادامه داد: مادران و همسران شهدا یک 
عمر با حسرت و غریبی زندگی کردند این عزیزان 

پاره تن خود را به میدان جهاد فرستادند.
خزعلی خاطر نشان کرد: زنان مقاومی در جبهه 
ها نقش سازنده داشتند و بسیاری از این شیر زنان 
همان مادران و همسران شهدا بودند . باید قدردان 

شما بزرگواران باشیم. 

معاون سازمان محیط زیست:

میانگین استاندارد خودروهای داخلی یورو ۲ است

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران :

اقتدار ایران نتیجه پاسداری مادران و همسران شهدا
 از انقالب اسالمی است

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست:

نیروگاه ها اجازه مازوت سوزی 
ندارند

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط 
زیست تاکید کرد: سازمان محیط زیست به هیچ نیروگاهی اجازه 

سوزاندن مازوت نداده و واحدهای متخلف نیز پلمپ می شوند.
به گزارش خبرنــگار ایرنا، داریوش گل علیزاده روز یکشــنبه در 
نشست خبری آنالین اظهار داشت: تاکنون سازمان محیط زیست 
به هیچ نیروگاهی اجازه سوزاندن مازوت نداده اما در جاهایی که 
مصرف می شود سازمان نســبت به آنها اقدامات قانونی انجام می 
دهد که در چند مرحله انجام می شود، یکی قرار گرفتن در فهرست 
صنایع آالینده و دیگری پیگیری حقوقی است. وی اظهار داشت: 
1۶ نیروگاه بخار در کشور داریم که در 14 استان مستقر هستند 
و فقط این تعداد هستند که قابلیت استفاده از مازوت را دارند که 
بر اســاس قانون هوای پاک اگر این نیروگاه ها اقدام به استفاده از 
سوخت مازوت کنند باید فیلتر نصب کرده و حدود مجاز را رعایت 
کنند که متاسفانه این کار انجام نمی شود. گل علیزاده ادامه داد: 
طی سالهای گذشته پنج نیروگاه در اســتان های تهران، البرز و 
اصفهان به دلیل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی پلمپ بودند، 
اکنون نیروگاه اصفهان فک پلمب شد، همچنین مخازن نیروگاه 
بعثت تهران نیز از سال ۹۳ پلمب شــده است، همچنین نیروگاه 
منتظر قائم در کرج نیز مصرف مازوت نداشته و هفته گذشته فک 

پلمب شده است.
به گفته وی به دلیل اینکه پاالیشگاه ما فرسوده هستند، 24 درصد 
محصوالت نهایی آنها مازوت اســت در حالیکه در پاالیشگاه دنیا 
این عدد 12 درصد اســت. گل علیزاده درباره موتورسیکلت های 
کاربراتوری و نقش آنها در آلودگی هوا گفت: موتورسیکلت های 
کاربراتوری 17 تا 18 برابر یک خودروی استاندارد آلودگی ایجاد 
می کند  که تردد آنها از سال آینده متوقف شده است، این قانون 
در باره تاکسی های فرســوده نیز صدق می کند. سرپرست مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: 
هیچ نظارتی بر واحدهایی که مصرف مازوت دارند انجام نمی گیرد 
و حدودا پنج درصد مشترکین گاز مصرف می کنند. بخش زیادی 
از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود و 
بر خالف همه دنیا زمانی که مصرف گاز افزایش می یابد ابتدا گاز 

صنایع را قطع می کنیم.

روان درمانگر و مشاور خانواده معتقد است 
مخالفان تزریق واکسن کرونا، در حقیقت با 
مستندات علمی مخالفت می کند و ممانعت در 
برابر دریافت واکسن پایه و اساس علمی و منطقی نداشته و 

آثار و نتایج مخرب آن دامن گیر کل جامعه می شود.
اعظم امامی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
ایرنا در خصوص علل واکسن گریزی و چگونگی کاهش و رفع 
این آسیب اجتماعی عنوان کرد: مخالفت با واکسن کرونا در 

هر کشور از علل متعددی برخوردار است.
وی افزود: برخی گروه ها با تکیه بر اهمیت سن در ابتال به 
این بیماری و مرگ ومیر، تصور می کنند که سالمندان و 
سالخوردگان در معرض خطر کرونا بوده و در صورت ابتال نیز 
این جمعیت، به سهولت نمی توانند دوران بیماری را پشت سر 
بگذرانند. امامی تصریح کرد: برخی شهروندان نیز با تکیه بر 
اطالعات غلط تصور می کنند، بیماران زمینه ای در معرض 
خطر مرگ ومیر قرار داشته و جوانان و گروه های جمعیتی 
سالم همچون تجربه آنفلوآنزا و سرماخوردگی ، کرونا را نیز 
پشت سر گذاشته و بنابراین دریافت واکسن کرونا را ضروری 
نمی دانند. وی تاکید کرد: این جمعیت )مخالفان واکسن 
کرونا( در حقیقت با مستندات علمی مخالفت می کند، 
ممانعت در برابر دریافت واکسن پایه و اساس علمی و منطقی 
نداشته و آثار و نتایج مخرب آن دامن گیر کل جامعه می شود.
امامی یادآور شد: برخی شهروندان نیز بر پایه اعتقادات 
مذهبی نظیر »عمر دست خداوند است، واکسن کرونا 
نمی تواند مرگ و زندگی انسان را رقم بزند« در مقابل دریافت 
این واکسن مقاومت می کنند. این دسته از جمعیت هم در 

حقیقت به مستندات علمی پشت کرده اند.
این روان درمانگر ادامه داد: آگاهی بخشی در این رابطه 
باید از طریق پزشکان متخصص صورت بگیرد. در حقیقت 
متخصصان این حوزه باید با مردم گفت وگو کرده و مخاطرات 
واقعه را توضیح دهند، بدون شک اظهار نظر کارشناسان 
مربوطه بیش از دیگر گروه ها مورد توجه و پذیرش مردم 
قرار خواهد گرفت. امامی اظهار داشت: تنوع در ارائه برند 
واکسن ها نیز می تواند یکی دیگر از مولفه های تشویقی در این 
رابطه باشد. افزایش قدرت انتخاب در هر زمینه می تواند باعث 

ترغیب و تشویق به انجام عمل شود.

ضمن  حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
رونمایی سامانه پرونده های قاچاق، گفت: با 
یک اقدام جهادی در 11 روز تعداد 180 هزار 
پرونده مرتبط با قاچاق کاال و ارز در این سامانه بارگذاری شده 
و فعالیت این سامانه به تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود 

در انبارهای سازمان اموال تملیکی کمک می کند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز یکشنبه 
در مراسم رونمایی از سامانه پرونده های قاچاق کاال و ارز 
)مرتبط با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی( افزود: 
پرونده های ثبت شده در این سامانه مربوط به پرونده های 
مختومه شده، پرونده های در جریان رسیدگی و پرونده های 
در مرحله اجرای احکام است. وی یادآور شد: ریاست 
جمهوری بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان 
بوشهر، دستور بر تسریع در تعیین تکلیف و ساماندهی 
اموال موجود در انبارها داد و در سازمان تعزیرات حکومتی 
بخشنامه ای صادر شد تا مدیران استانی نسبت به تعیین 
تکلیف پرونده های موجود تسریع داشته باشند و اقدامات 
خوبی در این راستا انجام شد. اصانلو اضافه کرد: مشکلی که 
وجود داشت این بود که سازمان اموال تملیکی مدعی وجود 
پرونده های بسیاری در تعزیرات بود که بالتکلیف بودند 
درحالی که رسیدگی ها در تعزیرات به روز است و میانگین 

رسیدگی به پرونده ها ۳5 روز است.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تاکنون سامانه 
ای برای رصد پرونده ها و تعیین تکلیف وجود نداشت و با 
راه اندازی این سامانه هم پرونده های در جریان رسیدگی قابل 
رصد می شود و هم از بالتکلیفی اموال در انبارهای سازمان 
اموال تملیکی پیشگیری می کند. رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی گفت: اکنون 80 تا ۹0 درصد پرونده های قاچاق 
منتج به صدور رأی شده و موجودی پرونده های در جریان 

رسیدگی چهار تا پنج هزار پرونده است.

طبق آخریــن آمــار اعالمــی وزارت 
بهداشــت، میزان رعایت پروتکل های 
ضدکرونا در کشــور بیش از 5۹ درصد 
است. همچنین بیشترین میزان استفاده 
از ماســک در اماکن عمومی مربوط به 
فرودگاه ها بــا ۹2.۶8 درصد و کمترین 
میزان استفاده از آن مربوط به نانوایی ها 

با 51.17 درصد است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم معاونت 

بهداشت وزارت بهداشــت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور در هفته 
منتهی به 22 دی ماه 1400 )از 15 تا 22 دی ماه(، بالغ بر 5۹.74 درصد است.

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشــت فردی در اماکن عمومی استان های 
کشور در بازه زمانی 24 آذر تا 22 دی ماه 1400، بالغ بر ۶2.۹4 درصد بوده است. در 
این شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه ها با ۹4.01 درصد رعایت است 

و کمترین میزان رعایت هم مربوط به نانوایی ها با 58.21 درصد است.
میانگین اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی استان های کشــور نیز در این مدت، 
58.۶۳ درصد بوده است که بیشترین میزان اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی 
مربوط به فرودگاه ها با ۹2.۶8 درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به 
نانوایی ها با 51.17 درصد است. میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن 
عمومی استان های کشور از 24 آذر تا 22 دی ماه 1400، 57.72 درصد بوده است که 
بیشترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه ها با ۹0.14  درصد و کمترین میزان رعایت 

مربوط به پاساژها با 50.07 درصد بوده است.

یک روانشــناس با بیان اینکه یادگیری 
زبان دوم برای کودکان سه تا هفت سال 
و پیش از ســنین مدرســه مفید است، 
گفت: این یادگیری زمانی می تواند برای 
کودکان مشکل آفرین شود که تبدیل به 
امری ضروری شده و والدین اجبارا آن را 
با آموزشی فشرده و نامتناسب با شرایط 
سنی کودک، به فرزند خود تحمیل کنند. 
دکتر مژگان ناقل در گفت وگو با ایســنا، 

یادگیری زبان دوم برای کودکان را امری مفید در جهت رشد ذهنی و مهارت های 
اجتماعی آنها دانست و اظهار کرد: سه تا هفت ســالگی دوره حیاتی برای کودکان 
محسوب می شود که طی آن ذهن کودک آمادگی بیشتری برای یادگیری دارد و از 

این رو کودک می تواند زبان دوم را به سرعت بیاموزید. 
این روانشناس که دانش آموخته دکترای علوم اعصاب است، درباره فواید یادگیری 
زبان دوم برای مغز کودکان سه تا هفت ساله، ادامه داد: در واقع نواحی از مغز کودکانی 
که مسلط به دو زبان هســتند شــروع به فعالیت می کند که در کودکان تک زبانه 
فعالیتی ندارد. از سوی دیگر  تداعی اطالعات، دسترسی به حافظه و عملکرد حافظه 

در کودکان مسلط به دو زبان بیشتر و سریع تر است. 
وی در عین حال با تاکید بر اهمیت عدم اجبار در آموزش زبان دوم به کودکان و نحوه 
صحیح آموزش این زبان، خاطر نشان کرد: اکثر والدین زمانی که کودک آمادگی برای 
یادگیری زبان دوم ندارد و یا با مشکالت یادگیری مواجه است او را مجبور به یادگیری 
زبان دوم می کنند، در این شرایط این یادگیری می تواند برای کودک آسیب زا باشد.

سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشــت با اشاره به سه 
فوتی ناشی از »امیکرون« در کشور گفت: 
این افراد سالمند بوده و واکسیناسیون 
خود را به طور کامل )در سه نوبت( انجام 

نداده بودند.
مهنــدس محمد هاشــمی در گفتگو با 
ایســنا، از افزایش تعــداد مبتالیان به 
اُمیکرون در کشــور به یک هزار و 1۶2 

مورد خبر داد و گفت: تعداد مبتالیان اُمیکرون در مشهد مقدس با 24۹ مورد، افزایش 
چشمگیری داشته است.

وی گفت: متاسفانه در هر یک از شهرهای تبریز، یزد و شهرکرد، شاهد یک فوتی مبتال 
به اُمیکرون بوده ایم و یک مورد بدحال هم در اهواز تحت مراقبت است.

وی افزود: افرادی که در شهرهای فوق، جان خود را از دست داده اند، سالمند بوده و 
واکسیناسیون خود را به طور کامل )در سه نوبت( انجام نداده بودند.

هاشــمی تاکید کرد: همچنین در ســنین باال امکان وجود عوامــل خطر از جمله 
بیماری های مختلف مانند فشار خون باال و دیابت وجود دارد و همین موضوع ضرورت 

توجه به هشدارهای بهداشتی را بویژه در این سنین جدی تر می کند.
 سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت یادآور شد: اگرچه 
قدرت مرگ باری اُمیکرون اندک است و همانطور که مشاهده می شود از یک هزار و 
1۶2 مورد مبتال، سه نفر جان خود را از دست داده اند، اما باید پروتکل ها را رعایت و 

در اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون اقدام کرد.

آمار رعایت پروتکل های ضدکرونا در هفته ۹۹ اپیدمی؛

کمترین میزان استفاده از »ماسک« در 
نانوایی ها 

چگونه و از چه سنی آموزش »زبان دوم« 
برای کودکان را آغاز کنیم؟

۳ فوتی »اُمیکرون« در ایران سالمند بودند

 روان درمانگر:
تبعات مخرب مخالفت با واکسن 

دامنگیر جامعه می شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

سامانه پرونده های قاچاق 
رونمایی شد

خبر

خبر

خبر

در سال 1۳۹۷ در کنسرسیون دانشگاه های برتر که شامل 1۳ دانشگاه برتر کشور هستند موضوع 
را مطرح کردیم و در نهایت سیاهه انتشار آالیندگی ۹ کالنشهر تعیین شد که در آن علت انتشار 
آالیندگی در این شهرها به تفکیک مشخص و در نهایت راهکار برون رفت از آنها نیز تعیین شد، 
آن را به دولت ارائه دادیم و وزارت کشور کشور نیز اعالم کرد که در قالب یک قرارگاه اجرا آن را بر عهده 
می گیرد.  هوای پاک تصویب شد و بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی 
وظایف دستگاه های مرتبط با موضوع را مشخص و به آنها ابالغ کرد. در واقع این کار با هماهنگی وزارت 
کشور و مشارکت استانداران انجام شد، بعد از آن نامه ای به استان ها ارسال و تکالیف مربوط به اجرای 
قانون هوای پاک و شاخص ها در اختیار آنها قرار گرفت و سازمان محیط زیست نیز به عنوان یک دستگاه 

نظارتی وارد عمل شد.

هر
س: م

عک

کاغذ جامعه
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دوشنبه 27 دی 1400
کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

با آغاز اکران فیلم »قهرمان« در آمریکا در 
فاصله دو هفته به آغاز رای گیری نامزدهای 
اسکار، این فیلم می تواند شانس خود را برای 

کسب اسکار افزایش دهد.
به گزارش ایســنا، رای گیری نهایی برای 
معرفی نامزدهای نهایی نود و چهارمین دوره 
جوایز سینمایی اسکار  27 ژانویه )7 بهمن( 
آغاز و اول فوریه )12 بهمن( به پایان می رسد 
و نامزدهای نهایی تمامی شاخه ها نیز روز 
8 فوریه )1۹ بهمن( اعالم می شــود. فیلم 
»قهرمان« به نویسندگی و کارگردانی اصغر 
فرهادی که نماینده سینمای ایران در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی این دوره از جوایز 
آکادمی است، از تاریخ 7 ژانویه )17 دی( به 
صورت محدود اکران خود را در آمریکا آغاز 
کرده و این فیلم که از پیش در فهرست کوتاه 
این شاخه جای گرفته از شانس های اصلی و 
تقریبا مسلم حضور در میان نامزدهای نهایی 

محسوب می شود.
 آخرین ساخته فرهادی آغاز قدرتمندی را 
در جشنواره کن سال گذشته تجربه کرد و 
توانست جایزه بزرگ هیات داوران را به خود 
اختصاص دهد و در ادامه نیز از سوی هیئت 
ملی نقد آمریکا نیز به عنوان بهترین فیلم 
خارجی )غیر انگلیسی زبان سال( انتخاب 
شد اما فیلم ژاپنی »ماشین منو بران« ساخته 
»ریوســوکه یاماگوچی« به تدریج گوس 
سبقت را از نماینده سینمای ایران ربود و در 
اغلب جوایز انجمن های سینمایی و جوایز 
گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم بین المللی 
ســال را از آن خود کرد.  بر اساس آخرین 
پیش بینی های سه نشریه هالیوود ریپورتر، 
ورایتــی و ایندی وایر درباره شــانس های 
اسکار بین المللی، هم اکنون نماینده ژاپن 

را می توان پیشتاز اصلی این شاخه دانست.
هالیوود ریپورتر فیلم »قهرمان« را در دسته 
شانس های اصلی پس از »ماشین منو بران«، 
»دست خدا«، »بدترین آدم دنیا« و باالتر از 
»فرار«، در رتبه چهارم شــانس های اسکار 
شاخه بهترین فیلم بین المللی قرار داده است 
و ایندی وایر نیز هم نماینده سینمای ایران 
شانس چهارم این شاخه پس از »ماشین منو 
بران« )ژاپن(، »فرار« )دانمارک(، »دست 

خدا« )ایتالیا( معرفی کرده است. 

رئیس هیات مدیره »ایسفا« 
مطرح کرد:

چالـش هـای ادامـه 
دار فیلـم کوتـاه بـرای 

حضـور در فجـر
مسعود امینی تیرانی با اشاره به ترکیب 
هیات داوران بخش فیلم کوتاه جشنواره 
فجر، گفت:ضمن احترام به همه داوران 
که افرادی کامال معتمد، آگاه و سینمایی 
هستند، اما آیا جای این نبود یک یا دو 
نفر دیگر نیز در این جمع حضور داشته 
باشند که از دل جامعه فیلم کوتاه بیرون 
آمده باشــند؟ اگر این دوره قرار است 
به مکانیســم درســتی چنان که دبیر 
جشنواره اعالم کرده برسد، باید در مورد 

فیلم کوتاه هم گفت وگوشود.
رئیس هیات مدیــره انجمن فیلم کوتاه 
ایران »ایســفا«، در گفت وگو با ایسنا با 
اشــاره به چالش های حضور فیلم کوتاه 
در جشنواره فیلم فجر بیان کرد: به نظر 
می رســد حضور فیلم کوتــاه به دالیل 
مختلف که در همه این سال ها راجع به 
آن بحث شده، چند چالش جدی برای 
حضور در جشنواره فیلم فجر دارد. این 
مشــکالت  در ادوار مختلف برگزاری 
جشنواره و توســط دبیرهای مختلف 
وجود داشــته و هریــک برخوردهای 
گوناگونی با آن داشــته اند چرا که نگاه 
درستی به فیلم کوتاه نداشته اند و روش 
انتخاب فیلم های کوتاه برای حضور در 
فجر، داوری، اکــران و نمایش فیلم ها 
و مهمتر از همه نگاه و رویکرد شــورای 
سیاســتگذاری جشــنواره فجر و دبیر 
از جمله چالش های همیشــگی فیلم 
کوتاه در فجر است. او ادامه داد: چالش 
بزرگ حضور فیلم کوتاه در جشــنواره 
فجر تعداد  باالی تولیــد فیلم کوتاه در 
یک سال سینمایی است. بنابر این اگر 
قرار باشــد اعضای هیئت انتخاب فجر 
همه فیلم ها را ببیند شــاید باید حدود 
چند صد فیلم کوتاه را بررســی کنند 
و این نکته ظاهرا برای جشــنواره فجر 
دشوار بنظر می رسد و حاضر به پذیرش 
این انتخاب نیســت،  چون توجه اصلی 
جشنواره فجر به فیلم های بلند سینمایی 
اســت و به فیلم های کوتاه توجه کافی 
ندارد و نمی خواهد درگیر مشــکالت 
اجرایی آن شود. ما در دوره های مختلف 
پیشــنهادات اجرایی برای این موضوع 
هم  داشته ایم که مورد توجه قرار نگرفته 
اســت. نتیجــه هرســاله اعتراضات و 
انتقادات ما نیز می شود گفت وگویی با 
دبیران یا تصمیم گیرندگان در لحظاتی 

که دیگر کاری نمی توان از پیش برد!

جبار آذین، منتقد سینما که روز جمعه نامش در مراسم اختتامیه جشنواره 
مردمی عمار شنیده شد، گفت: من خیلی صریح و شفاف می نویسم و اهل 
بازی سیاسی نیستم و به همین خاطر مطالبم به تریج قبای بعضی ها 
برمی خورد. به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، جمعه شب در بخش ویژه 
مراسم اختتامیه جشنواره مردمی فیلم عمار، آیین پاسداشت مسعود 
جعفری جوزانی، نویسنده، کارگردان و فیلمساز باسابقه کشورمان و خالق 
آثاری مانند سریال ماندگار در چشم باد برگزار شد. جوزانی نیز در این 
مراسم با بیان اینکه ممنوع القلم کردن اهل دل کار خوبی نیست، گفت که 
چرا نمی گذارید جبار آذین حرفش را بزنید، چرا یک فرد تحصیل کرده 
نباید حق بیان اعتقادات خود را داشته باشد. برای بررسی ماجرای ممنوع 
القلمی جبار آذین به سراغ این منتقد سینما رفتیم و درباره اظهارات 
مسعود جعفری جوزانی از او پرسیدیم که به خبرنگار ایرنا، گفت: مسعود 
جعفری جوزانی می خواست تذکری داشته باشد به کسانی که اهل عدل 
و انصاف نیستند و به جای فرهنگ به منافع شخصی فکر می کنند. من 
می گویم در حوزه فرهنگ و هنر باید عدالت حاکم باشد. ولی برخی با کلمه 
عدالت مشکل دارند. پایه های اصلی اکثر هنرهای جمعی مسائل اقتصادی 
است. وقتی اقتصاد سینما بیمار است، فرهنگ هم دچار بیماری می شود. 
وقتی من این چیزها را می نویسم به بعضی ها برمی خورد. جبار آذین در 
پاسخ به این سوال که ماجرای ممنوع القلم شدنش چیست؟ گفت: در 
ماه های قبل مرتب از جاهای مختلف در فضای مجازی هک می شدم 
و صفحاتم در تلگرام و اینستاگرام بسته می شد. به تدریج فهمیدم از یک 
جایی این اتفاق می افتد. افرادی هم زنگ می زدند و تهدید می کردند که 
قلمت را غالف کن و این چیزها را ننویس. بعضی ها هم شماره حساب می 
خواستند. وی افزود: در مجامع فرهنگی که صحبت می کردم همیشه به 
من تذکر می دادند که تند صحبت نکن در حالی که من حق را می گویم 

و بی احترامی نمی  کنم.

ماجرای »ممنوع القلم« شدن 
منتقد سینما چیست؟

شانس »قهرمان« برای 
اسکار چقدر است؟

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: بانک، بیمه 
و نهادهای اقتصادی باید پای کار هنر تجسمی اعم از نقاشی، 
خوش نویسی،گرافیک یا رشته های دیگر باشند. به گزارش ایرنا از 
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، محمود ساالری در 
دیدار از دبیرخانه جشنواره و حضور در جلسه انتخاب آثار رشته نقاشی 
در پاسخ به این پرسش که نگاه مجموعه معاونت امور هنری به جایگاه 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر چیست، اظهار داشت: جشنواره باید 
بر هنرهای تجسمی اثرگذار باشد، اندیشه ورزی و جهت یابی کند؛ این 
هدف متعالی جشنواره است. ساالری افزود: در حوزه بحث تخصصی 
حرف تازه این  است که بانک، بیمه و نهادهای اقتصادی پای کار هنر 
تجسمی اعم از نقاشی خوش نویسی گرافیک یا رشته های دیگر باید 
باشند. ممکن است جرقه هایی به وجود بیاید یا مثالً اکسپوهایی برگزار 
شود ولی این ها مثل رعدوبرق هایی است که یک لحظه فضا را پرنور 

می کنند و بعد دیگر خاموش می شود.

نهادهای اقتصادی از هنرهای تجسمی 
حمایت کنند

اسماعیل عفیفهـ  تهیه کننده سریال »جیران«ـ  در 
گفت وگویی با ایسنا به اظهارات و ادعاهای سازندگان 
مجموعه دیگری با موضوع ناصرالدین شاه با عنوان 
»آهوی من مارال« پاسخ داد و توضیحاتی را در چند 

بند در این زمینه ارائه کرد.
عفیفه در ابتدای این گفت وگو تایید می کند که 
سازندگان »آهوی من مارال« برای تهیه کنندگی 
این سریال در بدو امر به وی پیشنهاد داده  بودند که 
او نپذیرفته است و در ادامه ماجرا را اینگونه تشریح 
می کند: در مهر ماه 1۳۹۶ آقای غفارزاده سه طرح 
فیلمنامه برای من ارسال کردند. سپس جلسه ای 
حضوری با ایشان داشتم که در آن جلسه گفتند برای 
یکی از طرح ها )آهوی من مارال( سرمایه گذار پیدا 
کرده اند و بنا شد جلسه ای با سرمایه گذار مذکور داشته 
باشیم. چون دیدم ماجرا دارد جدی می شود و چون 
طرح مورد نظر آقای غفارزاده به نظرم ضعیف می آمد 
تصمیم گرفتم یکی از فیلم های آقای غفارزاده را ببینم 
و متاسفانه فیلمی که دیدم حتی از طرح مارال، هم 
ناامیدکننده تر بود. به نظرم با سیاق فیلمسازی ایشان 
و با طرح به شدت ضعیفی که داشتند امکان نداشت 
بتوانند سریال قابل عرضه ای بسازند؛ بنابراین در 
جلسه بعدی به نماینده سرمایه گذار اعالم کردم که 
تمایلی برای همکاری در این پروژه تحت هیچ ِسَمت و 
عنوانی ندارم و خیلی روشن گفتم که این طرح با این 
کارگردان به سرانجام نمی رسد چون نمی شود هم 

فیلمنامه ضعیف باشد و هم فیلمساز.
این تهیه کننده اظهاراتش را اینگونه ادامه می دهد: 
تمام این نشست ها و جلسات ظرف کمتر از یک 
ماه انجام شد )از دریافت طرح ها تا اعالم انصراف 
بنده کال حدود بیست و پنج روز(. ضمنا من این عدم 
تمایل برای حضور در پروژه را مستقیما به اطالع 
آقای غفارزاده نیز رساندم. بعدتر ایشان یک بار هم 
۹۶( به من گفتند یک  در بهمن ماه همان سال )
سرمایه گذار خارجی برای »آهوی من مارال« پیدا 
کرده اند و از من خواستند تهیه کنندگی کار را بپذیرم 

که باز بنا به دالیل پیش گفته نپذیرفتم.
عفیفه تاکید می کند که ارتباطش با طرح »آهوی من 
مارال«، فقط منحصر به سه جلسه ای بوده است که 
با افراد فوق الذکر داشته و ابدا قراردادی با هیچکس 
نبسته است و اضافه می کند: یعنی شفاهی شروع 
شد و شفاهی تمام شد. باید در نظر داشت مطالعه 
و بررسی فیلمنامه های متعدد یک روند معمول 

در حرفه تهیه کنندگی است و ِصرف مطالعه این 
فیلمنامه ها من و هیچ تهیه کننده ای را متعهد به 

ساختن آنها نمی کند.
تهیه کننده سریال »جیران« که سابقه همکاری با 
حسن فتحی را در سریال هایی چون »میوه ممنوعه«، 
»زمانه« و »در مسیر زاینده رود« دارد، در ادامه این 
گفت وگو به سریال »جیران« و روند ساخت این پروژه 
اشاره می کند و یادآور می شود: »مدتی بعد، از آنجایی 
که آقای فتحی از ساخت سریال »شهرزاد« فارغ 
شده بودند و من سرمایه گذاری عالقمند برای تولید 
یک سریال نمایش خانگی پیدا کرده بودم، تصمیم 
گرفتیم دنبال فیلمنامه باشیم. بعدتر و در آبان ماه 
سال 1۳۹7 بود که فیلمنامه سریال »جیران« نوشته 
احسان جوانمرد که در همان ایام سریال موفق »بانوی 
عمارت« را در حال پخش داشت به دستم رسید که 

مورد تایید آقای فتحی و من قرار گرفت.«
عفیفه سپس با بیان اینکه »طبعاً من آگاه بودم »طرح 
آهوی من مارال« که یک سال و اندی قبل تر به من 
ارائه شده نیز به مقطعی از زندگی ناصرالدین شاه 
می پردازد اما به دالیل زیر ارتباطی بین این دو پروژه 
نمی دیدم که بخواهم به خاطر آن سابقه )یعنی آن 
سه جلسه ای که برای ارزیابی کار آهوی من مارال 
گذاشته بودم( از تولید سریالی جذاب و ارزشمند به 
نام »جیران« صرف نظر کنم«، سپس این دالیل را 

چنین برمی شمارد:
»1ـ خالصه طرح »آهوی من مارال« به زندگی 
ناصرالدین شاه در سنین پیری می پرداخت، در 
حالی که سریال »جیران« به زندگی ناصرالدین 
شاه و سوگلی محبوبش جیران در اوایل سلطنت او 

می پردازد.
2- سریال »جیران«، بر اساس وقایع، شخصیت ها و 
مستندات تاریخی نوشته شده و شخصیت های تخیلی 
کار نیز ربطی به آنچه که در خالصه طرح »آهوی من 
مارال« آمده بود ندارند. در مقابل »آهوی من مارال« 

اساساً داستانی تخیلی دارد.
۳- همه نویسندگان از حق برابر برای استفاده از 
شخصیت ها و وقایع تاریخی در نگارش داستان و 

نمایشنامه و فیلمنامه برخوردارند.
4- طرح مفصل »جیران«، در سال ۹1 نوشته شده و 
در سال ۹۳ به آقای مجید موالیی برای تولید سریال 
ایمیل شده که ضمن موجود بودن مستندات موثق از 
جمله مکاتبات ایمیلی، شخص آقای مجید موالیی و 

افرادی دیگر نیز به عنوان شاهد این واقعیت روشن را 
تایید کرده و می کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر فاصله زمانی است که بین 
مطالعه طرح آقای غفارزاده و ارائه سریال »جیران« به 
وزارت ارشاد توسط اینجانب وجود دارد. همانگونه که 
پیشتر اشاره کردم خالصه طرح »آهوی من مارال« 
مهر ۹۶ به دست من رسید و پروانه ساخت »جیران« 
اواخر تیر ۹8 صادر شد. یعنی چیزی حدود 21 ماه 
بعد از اینکه من خالصه طرح آقای غفارزاده را مطالعه 
کردم. حاال پرسش من این است که مطالعه خالصه 
طرح یک قصه درباره فالن شاه مرا تا چند سال گرفتار 
و آلوده می کند و تا کی حق ندارم قصه ای درباره آن 
شاه کار کنم؟ تا آخر عمر؟ تا دو سال؟ تا یک سال؟ 
تا شش ماه؟ دقیقا چقدر؟ پاسخ این سوال و قوانین 
مربوط به حقوق مولف و مصنف در مورد منابع تاریخی 

مورد استفاده نویسندگان روشن است.
بنا بر این هر دو سریال به کار ادامه دادند و با توجه 
به کوتاه تر بودن فیلمنامه پیش بینی می شد سریال 
»آهوی من مارال« زودتر از »جیران« برای پخش 
آماده شود. همین اتفاق هم افتاد. چندین ماه است 
بنا به ادعای خود سازندگان سریال مذکور، هفتاد 
درصد از پانزده قسمت کار آماده است؛ اما چرا 
پخش نمی شود؟ پاسخ همانی است که بنده در 
سال ۹۶ بعد از ارزیابی فیلمنامه و توانایی کارگردانی 

آقای غفارزاده پیش بینی کرده بودم. همان زمان به 
نماینده سرمایه گذار اعالم کردم که با توجه به متن 
ضعیف و عدم توانایی کارگردان و کم تجربگی وی 
در سریال سازی این پروژه با این کارگردان عاقبت 
خوبی ندارد. در حال حاضر هیچ پلتفرمی حاضر نشده 
است »آهوی من مارال« را عرضه کند. مشکل آقای 
غفارزاده و تهیه کننده محترمشان شباهت داستان 
»جیران« به فیلمنامه آنها نیست بلکه مشکل این 
است که سریال بی کیفیتی تولید کرده اند که روی 
دستشان مانده و حاال با هزینه گزافی که مدعی آنند و 
با بدهی انباشته ای که به عوامل کار دارند می خواهند 
با متهم کردن سریال »جیران« فضا را آلوده کرده، و به 
رسانه ها آدرس اشتباهی داده و از پذیرش مسئولیت 
شکستشان در ساخت یک سریال ضعیف شانه خالی 
کنند. اگر قصه آقای غفارزاده خوب بود و ارزش کار 
کردن داشت چرا من باید حداقل دو بار جواب رد به 
اصرار ایشان برای تهیه کنندگی این سریال در نمایش 
خانگی بدهم؟ آن هم در سال ۹۶ که بسیاری از 
تهیه کنندگان به دنبال چنین فرصتی بودند. سریال 
»جیران« پخش و این ماجراها تمام می شود اما به 
فرض حتی اگر سریالی به نام »جیران« وجود نداشته 
باشد، باز هم مشکل سریال »آهوی من مارال« حل 
نخواهد شد چون مشکالت این سریال درونی است و 

ربطی به »جیران« ندارد.«

مشکل »آهوی من مارال«، »جیران« نیست
اسماعیل عفیفه:

سنا
: ای

س
عک

درآمد دولت از محل خروج مسافر از کشور 
در الیحه بودجه سال 1401 حدود 1500 
میلیارد تومان پیش بینی شده است که 
بررسی ها نشان می دهد فقط 70 میلیارد 
تومان آن برای توسعه زیرساخت های 
گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و 

صنایع دستی اختصاص می یابد.
اقتصاد  کارشناس  امیریان،  سعید 
گردشگری در گفت وگو با ایسنا به بررسی  
بودجه پیشنهاد شده برای وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
سال 1401 با این توضیح که کلیات الیحه 
بودجه سال آینده به تازگی در مجلس به 
تصویب رسیده، پرداخت و افزود: بودجه 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی با ۳4 درصد رشد پیشنهاد شده است. 
بیشترین افزایش در "اعتبارات عمرانی" رخ 
داده است که سهم میراث فرهنگی از این 
اعتبارات بیشتر از دو بخش گردشگری و 
صنایع دستی است. همچنین، "اعتبارات 
هزینه ای گردشگری" و"اعتبارات عمرانی 
صنایع دستی"در بودجه سال آینده رشد 
بیشتری را نسبت به بخش های دیگر تجربه 

خواهند کرد.
او تشریح کرد: جمع بودجه مصوب سه 
فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در سال 1400 مبلغی در حدود 
1510 میلیارد تومان بود که این عدد در 
سال 1401 به 202۳ میلیارد تومان افزایش 
یافته است که البته باید در مجلس تصویب 
شود. هرچند کلیات الیحه بودجه 1401 

مصوب شده است.
این کارشناس افزود: از مجموع بودجه 
درنظر گرفته شده برای سه فصل میراث 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
عددی بالغ بر 800 میلیارد تومان به 
عنوان اعتبارات هزینه ای و 122۳ میلیارد 
تومان بودجه عمرانی )اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای( پیش بینی شده 
است و در مجموع، بودجه این وزارتخانه 
برای سال 1401 حدود ۳4 درصد رشد را 

نشان می دهد.
امیریان در ادامه گفت: بررسی جزئی تر 
نشان می دهد از 202۳ میلیارد تومان 
مجموع بودجه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی حدود 800 
میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای است که 
نسبت به سال 1400 حدود 1۹ درصد 
رشد داشته و اعتبارات تملک دارایی های 

سرمایه ای یا بودجه عمرانی در سال 1401 
نسبت به امسال با عددی بالغ بر 122۳ 
میلیارد تومان حدود 4۶ درصد رشد را به 
خود اختصاص داده است. تغییرات این 
بخش نشان می دهد در بودجه سال 1401 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به رشد"اعتبارات عمرانی" بیشتر 

توجه شده است.
و ادامه داد: رشد اعتبارات سه فصل  ا
مذکور برای سال 1401 در مجموع خوب 
بوده است، ولی در سرجمع فصول جدول 
شماره ۶ الیحه، اعتبارات هزینه ای 4۳ 
درصد و اعتبارات عمرانی حدود 75 درصد 
رشده کرده است که نشان می دهد مشابه 
سه فصل مورد بررسی، در بخش های 
مختلف تمرکز بر رشد اعتبارات عمرانی 
بوده است. میزان میانگین رشد سرجمع 
فصول نیز از رشد اعتبارات سه فصل مورد 

نظر بیشتر است.
این کارشناس گردشگری اضافه کرد: 
از حدود 800 میلیارد تومان اعتبارات 
هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی حدود 720 میلیارد تومان 
از محل منابع عمومی تامین می شود و ۶0 
میلیارد تومان نیز از ردیف های متفرقه و 20 
میلیارد تومان دیگر هم از محل درآمدهای 

اختصاصی تامین خواهد شد.
امیریان به جزئیات اعتباراتی که برای سه 

فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی درنظر گرفته شده است پرداخت و 
افزود: از سرجمع اعتبارات هزینه ای این 
سه فصل که عددی بالغ بر 800 میلیارد 
تومان می شود، حدود ۳15 میلیارد تومان 
به میراث فرهنگی اختصاص دارد که 18 
درصد نسبت به سال 1400 رشد دارد و 
۳25 میلیارد تومان برای فصل گردشگری 
درنظر گرفته شده که نسبت به بودجه 
گردشگری سال 1400 حدود ۳1 درصد 
رشد پیش بینی شده است و 158 میلیارد 
تومان هم برای صنایع دستی پیش بینی 

شده که 4 درصد رشد دارد.
وی همچنین گفت: از مجموع 1224 
میلیارد تومان اعتبارات برآوردشده عمرانی 
یا تملک دارایی های سرمایه ای وزارت 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
دستی حدود 808 میلیارد تومان مربوط 
به فصل میراث فرهنگی است که 25 درصد 
رشد داشته، ۳۳2 میلیارد تومان به فصل 
گردشگری اختصاص دارد که ۳۶ درصد 
رشد را نشان می دهد و حدود 54 میلیارد 
تومان برای فصل صنایع دستی درنظر 
گرفته شده که 1۳5 درصد رشد در مقایسه 
با بودجه سال 1400 پیش بینی شده است. 
همان گونه که مالحظه می شود بیش از ۶۶ 
درصد از اعتبارات عمرانی این وزارتخانه 

مربوط به فصل میراث فرهنگی است.

همزمان با تحویل »الیه های دروغ« به دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر، این فیلم سینمایی آماده 
نمایش شد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی الیه های 
دروغ ساخته رامین سهراب نخستین فیلم 
سینمایی تولید مشترک ایران و فنالند و با 
مشارکت بنیاد سینمایی فارابی آماده نمایش 
در چهلمین جشنواره فیلم فجر شد. این فیلم 
که به تهیه کنندگی مشترک محسن صرافی، 
رامین سهراب و یوننا انروت در کشورهای ایران 
و فنالند جلوی دوربین رفته، تنها اثر حادثه ای 
اکشن است که در چهلمین جشنواره فیلم فجر 
حضور دارد. الیه های دروغ نخستین تجربه 
کارگردانی رامین سهراب در ایران است و عالوه 
بر خود او، جسیکا ولف، نادر فالح، کامران تفتی، 
مجید سعیدی، ارسالن قاسمی، ونوس کانلی، 
.. جلوی دوربین رفته اند.  میالد میرزایی و.
فهرست کامل عوامل اصلی تولید این فیلم 
شامل کارگردان و طراح اکشن: رامین سهراب، 
مدیر فیلمبرداری: مارک هوبسن، سرپرست 
گروه کارگردانی و مدیر برنامه ریزی: مسعود 
حقی، مدیرتولید: محسن صرافی، برنامه ریز فاز 
اول: افشین رضایی، فیلمبردار: ابوالفضل نباتی، 

ابراهیم اشرفی، برنامه ریز فاز دوم: امین رنجبر، 
دستیار کارگردان: محمدرضا اصلی، مدیران 
صدابرداری: بابک اردالن، علی کیان ارثی، ایلکا 
تیمور سرنگیل، مشاور تدوین: هایده صفی یاری، 
تدوین: روزبه کلباسی، چنسلر هینس، موسیقی: 

ِگرگ دمبروفسکی، آهنگساز ایرانی و سرپرست 
ویژه  جلوه های  هنجنی،  پاشا  نوازندگان: 
بصری: رضا انصارین، سعید ساالروند، طراحان 
چهره پردازی: حسین صالحیان، مهیاد میمی، 

طراحان صحنه: مهسا جلیل پور، شیوا اکبری.

بررسی بودجه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در 1401»الیه های دروغ« آماده نمایش شد

سهمی ناچیز از عوارض خروج از كشور
گزارش
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س
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رییـس سـازمان صداوسـیما دربـاره ی طـرح تغییـر و تحـول در ایـن 
رسـانه توضیحاتـی را ارائه و تصریـح کرد که »هر سـاختاری کـه نتواند 

با ایـن تحـول همراهـی کنـد تغییـر خواهـد کرد«.
ره  بـا ن در را ، پیمـان جبلـی در جمـع خبرنـگا یسـنا بـه گـزارش ا
سـرفصل های طـرح تحولـی کـه قـرار اسـت در سـازمان اجـرا شـود 
عنـوان کـرد: تحقق تحـول در دسـتگاه فرهنگـی گسـترده و پیچیده ی 
صداوسـیما، مسـاله یـک شـب و یـک روز نیسـت. ایـن اتفـاق باید طی 

یـک فراینـد رخ دهـد.
به گفتـه رییـس سـازمان صداوسـیما، رویکـرد تحولـی در رسـانه ملی 
در دوره جدیـد باید در سـه محـور اتفاق بیفتـد: »تحـول در رویکردها، 
تحول در محتـوا و تحـول در سـاز و کارها«.جبلی خاطرنشـان کرد: در 
حـال حاضـر بـا آسیب شناسـِی دقیـق، تـالش می کنیم بـا اسـتفاده از 
نظـر کارشناسـان داخـل و خـارج از سـازمان صداوسـیما، فرآیندهایی 
کـه منجر به شـرایطی شـده تـا نتـوان از ظرفیـت رسـانه ملـی حداکثر 
اسـتفاده را کـرد، شناسـایی کنیـم. ایـن آسـیب ها بـه تدریـج مـا را به 
تحـول در رویکـرد می رسـاند و بعـد تحـول در محتـوا. تحـول در سـاز 
و کارهـا و سـاختارها و انتصاب هـا را موکـول کردیـم بـه تحـول در 
رویکـرد و محتوا؛ یعنـی هر سـاختار و هـر جایگاهـی که به ایـن تحول 

کمک کنـد، باقـی خواهـد مانـد و هر سـاختاری 
کـه نتوانـد بـا ایـن تحـول همراهـی کنـد تغییـر 

خواهـد کرد. 
رییـس سـازمان صداوسـیما دربـاره ی زمـان 
اجـرای این طـرح تحـول نیـز گفـت: مـا مراحل 

مهمـی را پشـت سـر گذاشـتیم و نزدیـک چهـار ماهـی که پشـت سـر 
گذاشـتیم جلسـات بسـیار مفصـل و متعددی را بـا همه کارشناسـان و 
مدیـران در داخل و بیـرون سـازمان داشـتیم. قصدمان این نیسـت که 
تحولـی نمایشـی انجـام دهیم قصدمـان این اسـت که تحول ریشـه دار 
و پایـدار و ماندنـی انجـام دهیم تـا رسـانه ملی بـه ظرفیـت الزمی که 
دارد برسـد. رییس صداوسـیما درباره نتیجـه و روند مذاکـره با وزارت 
ارشـاد برای نظـارت بر سـریال ها و تولیـدات شـبکه خانگی هـم گفت: 
مـا پیش نویسـی را تهیـه کردیـم و خدمـت وزیـر ارشـاد ارایـه دادیـم 
که بـا موافقـت کلـی هـر دو طـرف مواجـه شـده اسـت. جبلـی اضافه 
کرد: مـا بـر روی ایـن پیشـنهاد مشـترک کـه بیـن مـا و وزیـر محترم 

ارشـاد است
ریـم ظـرف روزهـا و  میدوا نجـام می دهیـم و ا ا ا کارهـای نهایـی ر
هفته هـای آینـده آمـاده شـود و بـه راهـکاری مشـترک منتهی شـود. 

»هر ساختاری با تحول صداوسیما همراه نشود تغییر می کند«

طرح تحوِل صداوسیما به کجا انجامید؟

خبر
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تهران-ایرنـا- تفاهـم نامـه کمک هـای بالعـوض ژاپـن 
با پنـج سـازمان مـردم نهـاد در محـل سـفارت ژاپن در 
تهران امضا شـد. به گـزارش خبرنگار سیاسـت خارجی 
ایرنـا، کازوتوشـی ایـکاوا در مراسـم انعقـاد تفاهم نامـه 
کمـک بالعـوض ژاپـن بـرای تأمیـن امنیـت انسـانی 
 GGP :۳5 سـازمان مردم نهاد، گفت GGP موسـوم به
در ایـران از سـال 1۹۹2 آغـاز شـده اسـت و یکصـد و 
پنجاه پروژه را در رشـته های مختلف از جمله گسـترش 
آمـوزش ابتدایـی، مراقبت هـای بهداشـتی ابتدایـی، 

رفاه عمومـی و توسـعه روسـتایی در سراسـر کشـور به 
انجام رسـانده اسـت.  سـفیر ژاپن در تهـران با اشـاره به 
اقدامـات دولـت متبـوع خود بـرای کمـک به ایـران در 
زمینه مقابله با کوویـد 1۹ و پناهجویان افغانسـتانی در 
سـالهای گذشـته گفت: در نتیجه شـرایط اخیر کشـور 
افغانسـتان، ایران با افزایش قابل توجه ورود پناهجویان 
افغان مواجه شده اسـت که به مشـکالت موجود در این 
زمینـه افزوده اسـت بنابراین امسـال دو پـروژه با تمرکز 
بر پناهجویان افغان در دسـتور کار ما قرار گرفته اسـت. 

کازوتوشـی ایکاوا یادآور شـد: دولت ژاپن طی دهه های 
گذشـته به شـکل پیوسـته از پناهجویان افغان در ایران 
از طریـق کمک هـای مردمـی در بخش هـای درمـان، 
آمـوزش، اشـتغال، خدمـات اجتماعـی، آموزش هـای 
فنـی و حرفـه ای و اسـکان آنـان، حمایـت کرده اسـت.  
وی بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر خود بـه اسـتان خراسـان 
رضـوی و بازدیـد از محـل اسـتقرار پناهجویـان افغـان 
از جملـه در مـرز دوغـارون اظهار داشـت: در این سـفر 
همچنیـن از مهمانشـهر تربـت جـام بازدیـد کـردم و 

فعالیت هـای صـورت پذیرفته بـا حمایت دولـت ژاپن را 
بررسـی کردم. سـفیر ژاپن در تهران ادامه داد: بر اساس 
یکـی از تفاهم نامه هـا که امـروز امضا شـد، بـا همکاری 
سـازمان ریلیف اینترنشـنال از پناهندگان افغانستانی و 
افراد آسـیب پذیر در اسـتان خراسـان رضـوی حمایت 
مـی شـود. بـه گفتـه ایـن دیپلمـات ژاپنـی  در قالـب 
ایـن پـروژه سـاالنه حـدود 15 هـزار و ۶00 نفـر کـه 
عمدتـاً از پناهجویان افغان هسـتند  مـورد حمایت قرار 
می گیرنـد. ایـکاوا تصریح کـرد: پـروژه دیگر که سـاالنه 

یکصد نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار را تحت پوشـش 
قـرار می دهـد، پـروژه اهـدای تجهیـزات به مرکـز فنی 
و حرفه ای زنـان ایرانـی و پناهجوی افغانی آسـیب پذیر 
در اسـتان البـرز اسـت.وی بـا بیـان اینکـه سـه پـروژه 
دیگر بـر روی بخـش درمـان تمرکـز خواهد داشـت، از 
اهـدای تجهیـزات ماموگرافـی بـرای زنـان بی بضاعـت 
اسـتان سـمنان و بنیـاد نیکـوکاری راه آسـمان خبـر 
داد و گفـت: ایـن تجهیـزات بـه تشـخیص زودهنـگام 
سـرطان کمک خواهد کرد. ایـکاوا در ادامـه اهدای یک 
دسـتگاه آمبوالنس برای انتقال بیماران اطفال و اهدای 
تجهیزات پزشـکی بـرای بیماران بـی بضاعـت مبتال به 
نارسـایی کلیوی در شـرایط حاد در اسـتان تهران را دو 
پروژه دیگـر بر اسـاس تفاهم نامـه فوق ذکر کرد.سـفیر 
ژاپـن در تهـران در پایـان از تالش هـای پنـج سـازمان 
مـردم نهـاد دریافت کننـده کمک هـای بالعـوض ژاپن 

در سـال 2020 قدردانـی کرد.

امضای ۵ تفاهم نامه كمك های بالعوض ژاپن 
به سازمانهای مردم نهاد

خبرخبر

تهران- ایرنا- هیات امنای صندوق توسعه 
ملی مقرر کرد: همه بانک های طرف قرارداد 
صندوق توسعه ملی قبل از اعطای تسهیالت 
از محل منابع صندوق توسعه ملی از انطباق 
طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان 

حاصل کنند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری،  نخستین جلسه هیات امنای 
صندوق توسعه ملی روز یکشنبه به ریاست 
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی تشکیل شد و 
در آن پیشنهاد اهرمی کردن منابع ریالی 
صندوق در اعطای تسهیالت ریالی به تصویب 
رسید. براساس این مصوبه به منظور افزایش 
پوشش تسهیالت ریالی و اهرمی کردن منابع، 
هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است 
در قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق 
مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا حداقل 
دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع 
داخلی خود را منظور کند. تقویت اقدامات 
صندوق برای وصول مطالبات سر رسید شده 
مصوبه دیگری بود که بر اساس آن هیات 
عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای 
تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت 
تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق، 
نسبت به تملک دارایی ها و سهام بانک ها و 
تسهیالت گیرندگان ذیربط و یا مشارکت در 
طرح های پربازده اقدام کند. براساس مصوبه 
»شرط رعایت سند ملی آمایش در تصویب 
طرح ها« نیز مقرر شد همه بانک های طرف 
قرارداد صندوق توسعه ملی قبل از اعطای 
تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی 
از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین 
اطمینان حاصل نمایند البته این بررسی 
توسط بانک ها نباید موجب تاخیر در اعطای 
تسهیالت شود. بر اساس مصوبه دیگری 
هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز شد در 
صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق 
از سوی تسهیالت گیرنده، نسبت به بخشش 
وجه التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان 
مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج 
در قراردادهای منعقده اقدام کند. مدیریت 
حساب های صندوق توسعه ملی نزد بانک 
مرکزی پیشنهاد دیگری بود که در این جلسه 
به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد نحوه 
مدیریت و تخصیص منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی نزد بانک مرکزی به گونه ای باشد 
که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه 
شده،   متناسب با سهم این صندوق از کل 

منابع ارزی بانک مذکور باشد.

زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه 1401 مجلس:
 منابع ارزی حاصل از 

صادرات نفت به نرخ سامانه 
معامالت الکترونیکی به 

فروش می رسد
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
1401 مجلس شورای اسالمی گفت : به 
دولت و دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شد 
که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، 
گاز، میعانات گازی ، فرآورده های نفتی 
و گازی و سایر منابع ارزی آن را با نرخ 
سامانه معامالت الکترونیکی یا همان 
ETS به فروش برساند. به گزارش ایسنا، 
رحیم زارع در توضیح مصوبات نشست 
صبح امروز کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
1401 گفت: طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق، دولت مکلف شد که در صورت 
افزایش عواید حاصل از منابع فروش نفت 
به همان میزان سقف انتشار اوراق اسالمی 
را کاهش دهد. وی افزود: درباره نرخ ارز به 
دولت و دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شد 
که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، 
گاز، میعانات گازی ، فرآورده های نفتی 
و گازی و سایر منابع ارزی اش را با نرخ 
سامانه معامالت الکترونیکی یا همان 
ETS بفروشد. این اختیار هم داده شد که 
ارز را حداکثر دو درصد زیر نرخ این سامانه 
برای کنترل بازار ارز به فروش برساند. 
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
1401 مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: طبق مصوبه کمیسیون به وزارت 
نفت اختیار داده شد از محل افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه آبادان تا سقف 2۶5 
میلیون یورو برای طرح توسعه و تثبیت 
این پاالیشگاه اقدام کند. زارع همچنین 
گفت: دولت مکلف شد تا سقف 4.5 
میلیارد یورو جهت پرداخت تعهداتش به 
اشخاص حقیقی و حقوقی و برای پیشرفت 
و آبادانی کشور و محرومیت زدایی از محل 
تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی 
به این اشخاص به قیمت روز صادراتی 

تسویه کند.

100 نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه 
ای به رییس جمهوری خواستار لغو واگذاری 
سهم 18 درصدی دولت در هلدینگ خلیج 
فارس شدند. در متن این نامه آمده است: 
»واگذاری هجده درصدی سهام باقی مانده 
دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، 
به عنوان تاریخی ترین مزایده در بورس و 
سازمان خصوصی سازی، در حالی در شرف 
انجام است که، چنین حجمی از واگذاری، 
نه در فروش مستقیم و نه در فروش های 
رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه 
تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل 
می باشد. نکته قابل توجه آنست که عرضه 
پانزده درصدی آن به صورت بلوکی صورت 
می پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی 
از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم 
از سهام  هلدینگ را دارا است. نظر به اهمیت 
موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رئیس 
محترم جمهور ایفاد می گردد. 1- با واگذاری 
سهم هجده درصدی دولت که در حال حاضر 
تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی است، عمال ابزار توسعه 
گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن 
زیر سوال می رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه 
گری دولت در صنعت پتروشیمی کامال حذف 
خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که 
در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و 
جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی 
ندارد، نیازمند به سرمایه گذاری و حضور 
جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش 
و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت 

در این سرمایه گذاری ها دارد. 2- خرید 
بلوکی پانزده درصدی و بصورت یکجا، 
تنها توسط معدود سهامدارانی امکان پذیر 
است که امکان تامین این حجم نقدینگی 
را دارا باشند. این ضرب االجل در اجرای 
واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و 
تحول دولت، قطعا شائبه هایی بر بالوجه 
بودن و عدم رعایت صرفه و صالح کشور و 
مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود. 
۳-  الزم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم 
دولت به هلدینگ های بزرگ خصولتی، با 
سیاست های دولت مردمی و اقتصاد مردمی 
مغایرت دارد. 4- موضوع بسیار حائز اهمیت 
و روشن دیگر آنست که مهمترین دالیل 
توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و 
به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط 
فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه 
فروش عمده و بلوکی، محتمل می نماید که 
خریدار، فقط با سی درصد ارزش غیر واقعی، 
سهام استراتژیک و حیاتی کشور را بصورت 

نقدی و مابقی ارزش سهام را به صورت اقساط 
خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند 
حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این 
بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین 
خریداری معموال با تهاتر و یا بعنوان رد دیون 
حاضر به خرید سهام می گردد که در این 
صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم 
کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه 
نخواهد کرد. 5- علیرغم اینکه حدود چهل 
درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب 
سهام عدالت به مردم واگذار شده است لیکن 
بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی 
هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم 
به مردم، می توان با تقویت شفاف سازی، از 
فساد ناشی از آن، که از سیاست های اصلی 
دولت مردمی است، جلوگیری نمود. لذا 
با عنایت به موارد فوق الذکر، پیشنهاد می 
گردد حضرتعالی واگذاری عجوالنه این سهم 
را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر، تصمیمی 

جامع  گرفته شود.«

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: هیئتی 
از ازبکستان به ایران می آید و به چابهار به عنوان 
یکی از مکان هایی که برای ایجاد انبار و دپوی 
کاال و نیز صادرات و واردات استفاده می شود، 

خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون 
اقتصادی وزارت امور خارجه در گفتگویی با اشاره 
به برگزاری جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی 
خارجی با موضوع مناطق آزاد تصریح کرد: امروز 
درباره بررسی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و 
بررسی مشکالت و اینکه چگونه می توان به رفع 
چالش ها کمک کرد نشستی با »سعید محمد« 

رئیس مناطق آزاد کشور برگزار کردیم.
وی افزود: مناطق آزاد می تواند برای ما منبع ارزی 
باالیی در جهت صادرات و تولید و صدور خدمات 
مهندسی به شمار رود و سعید محمد گزارشی از 
سرمایه گذاری و موانع و چالش ها و همچنین 
امتیازاتی که این مناطق دارد ارائه داد و ارگان های 

مختلف نیز نظرات خود را ارائه دادند.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: مشکل 
اساسی این است که بسیاری از قوانین مناطق 
آزاد ما مخدوش شده است و تشویقی است برای 
افرادی که در خارج زندگی می کنند، تا در این 
مناطق سرمایه گذاری کنند. مناطق آزاد ما در 
جهت واردات بود االن فشارمان در این جهت است 
که تولید در این مناطق انجام شود و آن تولید را 

صادر کنیم، نه اینکه آن را وارد کشور کنیم.
صفری تصریح کرد: در مناطق آزاد بر اساس 
گزارش سعید محمد اقدامات خوبی در این زمینه 
و به موازات آن در وزارت امور خارجه گام های 

خوبی برداشته شده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت ما همکاری با 
کشورهای همسایه است، گفت: هفت کشور غیر 

همسایه از اهداف ما محسوب می شود به خصوص 
اینکه مناطق مشترک آزاد داشته باشند، اما ما 
باید شرکت های مشترک با این کشورها درست 
کنیم و طرفین می توانند افراد خود را در جهت 
فعالیت بیاورند، تکنولوژی و ماشین آالت برای 
ماست، تولیدی که می شود به جای اینکه ما 
مستقیم به آن کشور صادر کنیم از آن مناطق 

صادر می کنیم.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
اغلب کشورها به دنبال خودکفایی هستند و 
خودشان تمایل به تولید کاال دارند و می گویند اگر 
می خواهید صادراتی انجام دهید باید در کشور ما 

حضور داشته باشید.
صفری اضافه کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که یک 
قدم عقب تر حرکت کنیم و اگر عالقه ای داشته 
باشند این مناطق را ایجاد کنیم، مناطق مشترک 
با پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان و کشورهای 

مختلف مانند امارات می توان ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: همچنین با کشورهای غیر 
همسایه از جمله چین این کار در حال انجام 

شدن است، مسایل و مشکالت بررسی شد؛ 
مناطق آزاد می تواند اثرگذار باشد و ترانزیت و 
حمل و نقل انجام شود، مثاًل در بندر کاسپین 
در شمال و در جنوب بندر چابهار که در این 
راستا صحبت هایی شد تا رفع موانع کنیم. معاون 
اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه به دلیل 
اهمیت این موضوع جلسه بعدی کمیته حمل 
و نقل بین الملل، جمعه آینده در چابهار برگزار 
می شود و ارگان های مختلف نیز در این نشست 
حاضر خواهند شد، تصریح کرد: در این جلسه 
مسائل از نزدیک بررسی خواهد شد، این مناطق از 
تحریم مستثنا است و ما می توانیم از این امتیاز در 
جهت ترانزیت کاال از کشورها مانند هند و چین، 
سریالنکا و بنگالدش به سمت شمال استفاده 
کنیم. صفری افزود: کشورهایی به منطقه چابهار 
برای ترانزیت کاالهایشان عالقه مند هستند از 
این رو هیئتی از ازبکستان به ایران می آید و به 
چابهار به عنوان یکی از مکان هایی که برای ایجاد 
انبار و دپوی کاال و نیز صادرات و واردات استفاده 

می شود، خواهند رفت.

هیئت ازبکستانی در راه ایران

 برنامه گسترده برای صادرات به چین 
100 نماینده در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شدند

سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس واگذار نشود

رئیس جمهور پیشین آمریکا با طرح انتقاداتی تند علیه جو بایدن 
در عرصه سیاست خارجی مدعی شد که ایران و روسیه اکنون 
تهاجمی تر شده اند. به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشین آمریکا در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا 
انتقادات شدیدی را علیه عملکرد جو بایدن، رئیس جمهور کشورش 
در امور داخلی و همچنین سیاست خارجی مطرح کرد و او را مقصر 
مشکالت کنونی آمریکا دانست. وی در بخشی از این سخنرانی 
مدعی شد که پس از دوران ریاست جمهوری اش ایران، روسیه 
و چین تهاجمی تر شده اند، درحالیکه در زمان فعالیت او در کاخ 
سفید جرات انجام این اقدامات را نداشتند. ترامپ در ادامه بار دیگر 
مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری 2020 در آمریکا جعلی 
بوده و او پیروز این انتخابات بوده است. به گزارش ایسنا، رئیس 
جمهور پیشین آمریکا که همواره مخالف توافق هسته ای با ایران 
بود در سال 2018 با زیر پا گذاشتن تعهدات کشورش در قبال این 
توافق به طور یکجانبه از آن خارج شد و سپس تحریم ها علیه ایران 
را بازگرداند. این در حالی است که اکنون ایران و سایر طرف های 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( با حضور غیرمستقیم آمریکا 
در حال انجام رایزنی هایی در وین، پایتخت اتریش برای بازگشت 
واشنگتن به این توافق و رفع تحریم های ایران هستند. گفتنی است 
که دور هشتم این مذاکرات در حال حاضر در وین جریان دارد. جن 
ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته درباره آخرین تحوالت 
در گفت وگوهای وین خاطر نشان کرد که پیشرفت هایی در این 
مذاکرات وین حاصل شده است. وی همچنین تاکید کرد که دولت 
بایدن همواره دیپلماسی را در قبال ایران ترجیح می دهد. وی در 
ادامه اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای خروج 
یک جانبه از برجام را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که او مقصر 

تحوالت اخیر در برنامه هسته ای ایران است.

انتقاد ترامپ از عملکرد بایدن در 
قبال ایران

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه 
ملی به ریاست رییس جمهور مقرر شد: 

انطباق با سند آمایش سرزمین  
شرط اعطای تسهیالت از 

صندوق توسعه است

سنا
: ای

س
عک
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عک

در ادامه رایزنی های بین المللی جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
حل و فصل بحران یمن، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور 
خارجه امروز با هانس گروندبرگ نماینده ویژه دبیر کل سازمان 
ملل در امور یمن بحث و تبادل نظر کرد. به گزارش ایسنا، در این 
گفتگوی تلفنی دو طرف درباره تحوالت جدید در بحران یمن به 
بحث و گفت و گو پرداختند. مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان 
ضمن اشاره به اینکه تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت یمن، 
مردم این کشور هستند، رفع محاصره ظالمانه را مقدمه حل و 
فصل سیاسی بحران یمن عنوان کرد. وی همچنین با ارزیابی 
نقش سازمان ملل در بحران یمن، بی اعتمادی ایجاد شده را حلقه 

مفقوده پیشرفت مذاکرات دانست.

در گفت وگو با نماینده سازمان ملل در امور یمن
خاجی: رفع محاصره ظالمانه مقدمه 
حل وفصل سیاسی بحران یمن است

تهران گفت: تصمیماتی که  امام جمعه موقت 
ز  در مجلس اتخاذ می شود، باید با فهم دقیق ا
واقعیت های جامعه و با هدف ارتقای سطح زندگی 
ز  مردم باشد. به گزارش تسنیم، آیین تجلیل ا
مادران و همسران شهدای قوه مقننه پیش از ظهر 
یکشنبه 2۶ دی ماه، در محل ساختمان شیخ فضل 
اهلل با حضور سید کاظم دلخوش، نماینده مردم 
صومعه سرا و سید ناصر حسینی پور نماینده مردم 
گچساران، مادران و همسران شهدای قوه مقننه 
و کارکنان مجلس برگزار شد. امام جمعه موقت 
تهران در این مراسم ضمن گرامیداشت سالروز 
وفات حضرت ام البنین )س(، روز تکریم مادران و 
همسران شهدا، گفت: با یک نگاه گذرا به نیم قرن 
اخیر از عمر امت اسالمی درمی یابیم که رویدادها و 
حوادث تلخ و شیرین و استثنایی طی این مدت رقم 
خورده است و ما روزها و ماه های مهمی را در تاریخ 
جامعه بشری پشت سر گذاشته ایم که برای منطقه 
و امت اسالم پیام های مهمی داشته است. حجت 
االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد بیان کرد: از 
هر دریچه و زاویه ای که بنگریم، جایگاه امروز ایران 
با جایگاه 4 دهه قبل قابل مقایسه نیست. از زاویه 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی 
وضعیت ایران امروز کامال متفاوت با دوران گذشته 
است، گویا که امروز در یک دنیایی دیگر تنفس 
می کنیم. امام جمعه موقت تهران یادآور شد: کسانی 
که تاریخ منطقه را دنبال می کنند، می دانند که طی 
این مدت شاهد چه حوادثی بوده ایم، حتی تاریخ 
جهان نیز به یاد ندارد. ایرانی که یک روز با نام ژاندارم 
ز استقالل  آمریکا در منطقه شناخته می شد و ا
ملی بهره ای نداشت و حداقل قدرت های جهانی 
در زمان قاجار و پهلوی خط مشی آن را تعیین 
می کرد، امروز به یکی از قدرت های اصلی جهان 
در حوزه های مختلف تبدیل شده است. ابوترابی 
فرد ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم، ایران از 
شمال و جنوب اشغال و به نقطه مهم و استراتژیکی 
برای مالقات دولت های جهانی به شمار می آمد و 
تنها دولتی که شأن و قدرتی نداشت، حاکمان آن 
زمان ایران بودند، اما امروز همین ایران جزو 5 تا 
10 قدرت سیاسی مقتدر دنیا است که هیچکس 
نمی تواند در آن تردید کند. وی با بیان اینکه امروز 
ایران پرچمدار استقالل دینی و قرآنی در جهان 

اسالم به شمار می آید، ادامه داد: امروز جمهوری 
یران تکیه گاه همه ملت های مظلوم و  اسالمی ا
عدالت خواه دنیا محسوب می شود. امام جمعه 
موقت تهران تصریح کرد: امروز حتی ملت هایی که با 
ایران پیوند اقتصادی و اجتماعی دارند، دارای قدرت 
بالمنازع و قابل توجهی شده اند. کشور عراق که 
روزی زیر چکمه های صدام برای فشار به جمهوری 
اسالمی قرار داشت، امروز به قدرتی رسیده که به 
عنوان یکی از محورهای مهم محور مقاومت تعریف 
می شود. ابوترابی فرد تاکید کرد: کشوری که پیش 
از این به راحتی، دیگران برای سرنوشت او تصمیم 
می گرفتند، امروز برای خروج نیروهای آمریکایی 
ضرب االجل تعین می کند و شاهدیم که چگونه 
حضور اجتماعی مردم در تصمیمات سیاسی این 
کشور دخیل است. وی با اشاره به اجتماع عظیم 
مردم عراق در مراسم سالگرد حاج قاسم سلیمانی و 
شهید همرزمش ابومهدی المهندس، تصریح کرد: 
این تحول مهم و قابل توجه در منطقه دستاورد خون 
شهداست. امام جمعه موقت تهران متذکر شد: لبنان 
نیز روزی به نام عروس خاورمیانه شناخته می شد و 
ژنرال های اسرائیلی عنوان می کردند برای مبارزه 
با لبنان ارتشی را به این کشور اعزام خواهیم کرد، 
اما امروز جایگاه دیگری دارد تا جایی که ستون 
فقرات اسرائیل را به لرزه می اندازد. ابوترابی فرد 
همچنین به جایگاه مهم غزه اشاره و اضافه کرد: غزه 
که تا دیروز نامی از آن وجود نداشت، امروز به محلی 
شناخته شده از لحاظ سیاسی، فکری و نظامی 
تبدیل شده و یک تنه در برابر رژیم صهیونیستی 
ینها دستاورد خون پاک  قد علم می کند. همه ا
شهداست. وی با طرح این سوال که در کجای تاریخ 
شهدا چنین دستاوردهای پررنگی را از خود برجای 
گذاشته اند، بیان کرد: باید خدا را شاکر باشیم که 
فقیهی عالم، بصیر و مقتدر در جایگاه هدایت امت 
اسالمی قرار گرفته و با اقتدار ایفای نقش می کند. 
آیا همه آنها دستاورد خون شهدا نیست؟ امام جمعه 
موقت تهران گفت: خون شهدا و صبر آزادگان برای 
اعتالی اسالم یک ارمغان بزرگ بوده و امروز ما باید 
پاسداشت خون شهدا را به جای بیاوریم و با شناخت 
راه آنان، ادامه دهنده مسیر آن ها که همان مسیر امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری با باالترین سطح 
انسجام ملی و اسالمی است، باشیم. ابوترابی فرد، 

نهاد قانونگذاری را یکی از مهمترین نهادها برای 
خلق مولفه قدرت و اقتدار در کشور دانست و گفت: 
تصمیماتی که امروز در مجلس اتخاذ می شود، باید 
از باالترین پشتوانه های علمی و عقلی برخوردار 
باشد و با فهم دقیق از واقعیت های جامعه و با هدف 
ارتقای سطح زندگی مردم اجرایی شود. امیدواریم 
همه ما بتوانیم با گام برداشتن در مسیر راه شهدا، 
پیام آور عزت و اقتدار برای کشور باشیم. به گزارش 
تسنیم، سید ناصر حسینی پور نماینده گچساران 
در مجلس نیز در این مراسم عنوان کرد: ناپلئون 
جمله ای دارد و می گوید اگر می خواهید به جایی 
حمله کنید پیش از حمله مقاومت زنان آن کشور 
را بسنجید، این مسئله ارتباط مستقیمی با ادبیات 
دفاعی هر کشور دارد. وی ادامه داد: وقتی مادر یا 
همسر شهیدی ساک فرزند، همسر یا برادر خود 
را برای اعزام به جبهه می بندد و او را راهی جبهه 
می کند او حتما با خدا معامله کرده است. با چنین 
روحیه ای است که باید میزان تاثیرگذاری مادران 
شهید و فرزندان را سنجید.نماینده مردم گچساران 
و باشت در مجلس افزود: در چنین مکتبی شیرزنی 
به نام انسیه جنیدی همسر امام جمعه رودسر 4 

فرزند خود را راهی جبهه های جنگ می کند و وقتی 
فرزند آخر او به مقام باالی شهادت می رسد قطعه 
شعری می خواند که »سر خم می سالمت شکند اگر 
سبوئی« و این مادر شهید می گوید اگر من فرزندان 
خود را نثار این مکتب کرده ام مهم سالمتی امام و 
رهبر این نهضت است. حسینی پور ادامه داد: نمونه 
ای از این دست ماجراها بسیار بوده و همه این ها 
نشان دهنده عظمت مادران و همسران شهدا است. 
نویسنده کتاب "پایی که جا ماند"، اضافه کرد: 
روزی یک ژنرال نظامی عراقی عنوان کرد که ما 
صاحب حرم و گنبد طالیی حسین )ع( هستیم اما 
شما ایرانی ها صاحب اندیشه و فکر حسینی هستید 
و این فکر و اندیشه گسترش نیافته مگر با حضور و 
نقش آفرینی مادران و همسران شهدا. وی ادامه داد: 
والیت پذیری یکی از شاخصه های مهم این مکتب 
بوده تا جایی که ما به یاد داریم در عملیاتی که به نام 
عملیات حضرت ابوالفضل بود، رزمندگان به تاسی 
از موالی خود حضرت ابوالفضل حتی درب قمقمه 
های خود را باز نکردند؛ این مکتب غیرقابل قیاس 
با سایر مکاتب در دنیا است.  در پایان این مراسم از 

مادران و همسران شهدای قوه مقننه تجلیل شد.

تصمیمات مجلس باید منجر بهارتقای 
سطح زندگی مردم شود
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دوشنبه 27 دی 1400

دولت اخیرا مصوبه بودجه 1400 مجلس درباره افزایش پلکانی تعرفه مشترکانی که باالتر از الگوی استاندارد 
مصرف کرده اند را اجرایی کرده که طبق آن پرمصرف های برق از اول بهمن ماه، قبوضی با اعدادی جدید دریافت 
می کنند.به گزارش ایسنا، بر اساس بند "ی" تبصره 8 قانون بودجه سال 1400، آیین نامه جدید تعرفه برق 
مشترکان خانگی با هدف اصالح مصرف به تصویب هیئت وزیران رسید، بر اساس آن  الگوی مصرف در مناطق 
جغرافیایی مختلف هیچ تغییری نکرده و برای کسانی که مصرف ماهیانه برق آنها پایین تر از الگو باشد، هیچ 
افزایش تعرفه ای در نظر گرفته نشده است.بر این اساس الگوی مصرف در ماه های غیر گرم سال 200 کیلووات 
ساعت تعریف شده که مصرف بیش از 75 درصد از مردم کشور پایین تر از این الگو قرار دارد. این عدد برای ماه های 
گرم سال که خردادماه تا شهریورماه است، در مناطق گرمسیر ۳000 کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق عادی 
۳00 کیلووات ساعت است که نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است.با این اوصاف الگوی مصرف نسبت به 
گذشته تغییر نکرده است، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می کنند، 
مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری مصوب سال 1۳۹7 برای این مشترکان لحاظ 
خواهد شد. در این آیین نامه همچنین پیش بینی شده که اگر مشترکی بتواند در چهارماه گرم سال مصرف خود 
را به کم تر از الگوی مصرف کاهش دهد، می تواند متناسب با میزان کاهش، پاداشی متناسب با هزینه هایی که برابر 

تامین برق برای وزارت نیروست را دریافت کند و در شرایطی حتی مشترکان خانگی بستانکار نیز خواهند شد.

پرمصرف ها روی لبه تیغ
خلیل بهروزی فر با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر مبارزه با فساد هزینه دارد گفت: اگر 
عبدالملکی در برابر این فشار ها کوتاه بیاید و در مبارزه با فساد عقب نشینی کند،مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی موجود تعمیق می شــود و مردم در موضوعات معیشتی آسیب 

بیشتری می بینند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه عزم عبدالملکی برای مبارزه 
با فساد جزم است و این کار هزینه دارد، گفت: اجماعی در مجلس برای استیضاح وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد.خلیل بهروزی فر در خصوص عملکرد عبدالملکی 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: عبدالملکی انتصابات خوبی در وزارت رفاه داشته 
و مدیران قوی به کار گرفته است.عبدالملکی جوانان متخصص، دلسوز و دارای روحیه 
انقالبی و جهادی را وارد میدان کرده است.نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه اینکه وزیر تعاون در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقالب در وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی گام های مهمی برداشته است اظهار داشت: عبدالملکی جوانان متخصص 
دلسوز و دارای روحیه انقالبی و جهادی را وارد میدان کار و تالش برای ملت ایران کرده 

است.شاید بعضاً در برخی انتصابات نقاط ضعفی هم وجود داشته باشد.

استیضاح وزیر رفاه جدی می شود؟

خبرخبر

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: 
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، بیش 
از آنچه تصور می کنید، بازگشت پذیر است 
و »نظام رتبه بندی« در واقع کلید اصلی 

این کار است. 
به گزارش مهر، نوری در خصوص تفاوت 
بین رتبه بندی و همســان سازی تصریح 
کرد: »رتبه بندی« با »همســان سازی« 
متفاوت اســت، »طرح همسان سازی« 
برای برقراری عدالت در پرداخت ها صورت 
می گیرد؛ در حالی که »رتبه بندی« برای 
کیفیت بخشــی به نظام تعلیــم و تربیت 
اســت و برای رقابت درون گروهی انجام 
می شود و ما به ازای اقتصادی هم دارد؛ زیرا 
هرچه کیفیت آموزش و پرورش ما بیشتر 
باشد تولید ناخالصی ما بیشتر می شود و 
شاخص های توسعه سرمایه انسانی بیشتر 
شده و محرومیت های ما کمتر خواهد شد.

وی گفت: چون پیشرفت و آبادانی کشور 
از مسیر آموزش و پرورش خواهد گذشت 
و آموزش و پرورش در هر نظامی پایه است 
و مقام معظم رهبری فرمودند: که آموزش 
و پرورش قاعده نظام است. سرمایه گذاری 
در آموزش و پرورش، بیش از آنچه تصور 
می کنید، بازگشت پذیر اســت و »نظام 
رتبه بندی« در واقــع کلید اصلی این کار 

است.
وزیر آمــوزش و پرورش در مــورد طرح 
همسان سازی در دولت گفت: خوشبختانه 
در هفته گذشته، در جلسه هیات دولت، از 
سوی ریاست محترم جمهوری بر همسان 
سازی پرداخت حقوق در دستگاه ها تأکید 
شده اســت و ســازمان امور استخدامی 
کشور، باید این امر را در مدت زمان کوتاه 

و به سرعت عملیاتی کند.

معاون مجری طرح گندم وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: در نظر داریم سطح 
زیر کشــت قراردادی گندم را توسعه 
دهیم و سایر محصوالت اساسی را نیز 

زیر پوشش کشت قراردادی ببریم.
سهراب سهرابی یکشــنبه 2۶ دی در 
حاشــیه ســفر به فارس و شهرستان 
مرودشــت، بــا بیــان اینکه کشــت 
قراردادی گندم از سیاســت های مقام 
عالی وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه 
معاونت زراعت در ســال زراعی جاری 
است، عنوان کرد: تاکنون بیش از 250 
هزار هکتار کشــت قراردادی گندم در 

کل کشور عملیاتی شده است.
او، مصرف کودهای شــیمیایی، بیمه 
محصول و آزمون خــاک و برگ را به 
عنوان حمایت های دولتــی به منظور 

کشت قراردادی گندم برشمرد.
معــاون مجری طــرح گنــدم وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال 
آینده در راســتای افزایش سطح زیر 
کشــت قراردادی حمایت های دولتی 
نیز افزایش می یابد، اظهــار کرد: این 
حمایت هــا در بذر، ســموم، کودهای 
شیمیایی و بیمه محصول ارتقا خواهد 

یافت.
سهرابی با بیان اینکه در مرحله داشت 
گندم به ســر می بریــم، تصریح کرد: 
افزایش عملکــرد در مــزارع در گرو 
تغذیه، مبــارزه با آفــات، بیماری ها و 

آبیاری مناسب این مزارع خواهد بود.
او ضمــن توصیــه بــه ســازمان ها و 
مدیریت هــای جهــاد کشــاورزی و 
کارشناســان پهنــه به برنامــه ریزی 
صحیح و بــه موقع در مرحله داشــت 
گندم، بر اســتفاده صحیح از کود اوره، 
در صورت لزوم کود کلرور پتاسیم، ریز 
مغذی ها، مصرف قارچ کش ها، سموم 
آفت کش و علف کش و آبیاری مزارع 

تاکید کرد.
معاون مجری طرح گندم وزارت جهاد 
کشاورزی با اشــاره به اینکه با دیدگاه 
بررســی و  برآورد خســارت سیل به 
شهرســتان های جنوبی به فارس سفر 
کرده، یادآور شد: بازدید از شهرستان 
مرودشــت نیز به دلیل جایگاه ویژه در 
تولید گندم در دســتور کار خود قرار 

داده است.
سهرابی بیان کرد: شهرستان مرودشت 
نســبت به ســال های گذشــته در به 
کار گیــری خطی کارها، کشــت های 
مکانیــزه، کــف کار و روش های نوین 
آبیاری روند رو به رشــدی را نشــان 

می دهد.
این مقام مسئول گفت: امیدوار هستیم 
که با توسعه این روش ها به همه مزارع 
و ترویج به ســایر بهره بــرداران گام 
مهمی در افزایش عملکــرد و افزایش 
بهره وری در این شهرســتان برداشته 

شود.

مشاور رییس سازمان غذا و دارو گفت: دولت در تالش است 
مسیر تخصیص ارز دارو اصالح شود نه اینکه ارز دارو حذف 
شود و هزینه حفاظت مالی مردم برای تهیه دارو در سال آینده 

بین 70 تا ۹5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
به گزارش صدا و سیما، سجاد اسماعیلی افزود: مسیر تخصیص 
ارز دارویی باید اصالح شود و یارانه دارو به جای اینکه در 
اختیار و شرکت ها واسطه ها و دالالن قرار گیرد باید در اختیار 

مردم که صاحبان اصلی یارانه دارو هستند، باشد.
ر  رو در اختیا نه دا ا ر ین است یا وی گفت: هدف دولت ا
سازمان های بیمه گر قرار گیرد تا داروی مورد نیاز به جای 
اینکه به دست واسطه ها برسد در اختیار سازمان های بیمه 
گر قرار گیرد و دارو با قیمت مناسب به دست مردم و بیماران 

برسد.
مشاور رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بر اساس برآورد 
سازمان غذا و دارو حداقل برآورد منابع برای دارو و تجهیزات 
70 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت برای محافظت مالی از 
مردم است، افزود: در این صورت دسترسی پایدار مردم فراهم 
می شود، اما اگر موارد دیگر همچون واکسن ها و اقالم درمان 
کرونا را در نظر بگیریم این 70 هزار میلیارد تومان به ۹5 هزار 

میلیارد تومان افزایش می یابد.
د: ما امیدواریم در کمیسیون تلفیق که  اسماعیلی ادامه دا
ز آن در صحن علنی  بودجه در حال بررسی است و پس ا
مجلس، تخصیص مابه التفاوت ارز دارو و تجهیزات به گونه ای 
صورت گیرد که این یارانه به مردم تعلق گیرد نه قاچاقچی 
و سودجو و کسانی که ارز دولتی دارو گرفتند و ارز را آزاد 

فروختند.

هزینه ۷۰ تا ۹۵هزار میلیارد تومانی
 برای کنترل دارو سال آینده

حقوق فرهنگیان 
همسان سازی می شود؟

کشت قراردادی 
به محصوالت اساسی 

کشاورزی می رسد

آمــار دفتــر اطالعــات و داده هــای آب کشــور نشــان می دهــد بــا 
ســپری شــدن 115 روز از ســال آبــی، تــا 25 دی مــاه )ســال آبی 
1401-1400( میــزان کل حجم آب در مخازن ســدهای کشــور 
حــدود 1۹.۶ میلیــارد متــر مکعــب اســت کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال آبــی گذشــته 27 درصــد کاهــش نشــان می دهــد.

به گــزارش ایســنا، فیــروز قاســم زاده - مدیــرکل دفتــر اطالعات 
و داده هــای آب کشــور در ایــن رابطــه گفــت: بررســی وضعیــت 
ــه  ســدهای کشــور نشــان می دهــد، میــزان کل حجــم ورودی ب
ســدهای کشــور از ابتــدای مهــر تــا 25 دی، ۶.۹۹ میلیــارد متــر 
مکعــب اســت کــه کاهشــی معــادل 2۹ درصــد نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال آبــی گذشــته را نشــان می  دهــد.
بــه گفتــه وی میــزان پرشــدگی ســدهای مهمــی چــون 
ــه  ــی ب ــرایط فعل ــفیدرود در ش ــان و س ــمیل و نی ــده رود، ش زاین
ترتیــب حــدود 1۳ درصــد، 84 درصــد و 24 درصــد اســت.

ــان  ــور خاطرنش ــای آب کش ــات و داده ه ــر اطالع ــرکل دفت مدی
ــدگی  ــزان پرش ــران، می ــتان و ته ــتان  های خوزس ــرد: در اس ک
مخازن طــی ســال آبــی جــاری بــه ترتیــب در حــدود 4۳ درصد  

ــت. ــد اس و 18 درص

کاهش ۲۷ درصدی 
مخازن سدهای کشور

کاغذ اقتصادی

ــه  ــت: کاران ــتاری، گف ــام پرس ــازمان نظ ــس کل س رئی
ــذاری  ــون تعرفه گ ــاس قان ــر اس ــتاران از اول دی ب پرس
ــود و  ــت می ش ــبه و پرداخ ــتاری محاس ــات پرس خدم
حتمــا افزایــش خواهــد داشــت. اســتخدام نیــرو نیــز با 
اولویــت تبدیــل وضعیــت پرســتاران پیگیری می شــود 
و حتمــا بــرای اجــرای فــوق العــاده خــاص راهــی پیــدا 

می کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد میرزابیگــی در گفت وگویی 
اینســتاگرامی گفــت: مــا در ســازمان نظــام پرســتاری 
ــرای  ــه انجــام خدمــت ب ــا خــود را متعهــد ب فعالیــم ام
تمــام اعضــای تیــم ســامت و همــه مدافعــان ســامت 
ــتگی  ــای همبس ــر مبن ــم ب ــعی می کنی ــم و س می دانی
ــه وجــود آمــد  ــا ب ــی کــه در دوران کرون اتحــاد و همدل
و ســرمایه اجتماعــی کــه مدافعــان ســامت بــه دســت 
ــردم  ــه م ــت ب ــدف خدم ــا ه ــم و ب ــش بروی ــد پی آوردن
ــور  ــه ام ــت نظــام ســامت کشــور، رســیدگی ب و تقوی
ــوی  ــادی و معن ــور م ــت ام ــامت، تقوی ــان س مدافع
ــال  ــراد را دنب ــن اف ــات ای ــه مطالب ــیدگی ب ــان و رس آن
ــت  ــه دس ــتری ب ــای بیش ــت ه ــا موفقی ــم ت می کنی

ــم. آوری
ــه  ــاالنه برنام ــتاری س ــام پرس ــازمان نظ ــزود: س وی اف
عملیاتــی دارد و ایــن برنامــه ســاالنه در شــواری عالــی 
نظــام پرســتاری مصــوب و گــزارش و ارزیابی می شــود؛ 
ــود.  ــی ش ــری م ــود و پیگی ــن می ش ــا تعیی ــت ه اولوی
ــا  ــان می شــود ام ــر همزم ــا یکدیگ ــا ب ــی اولویت ه گاه
بــا توجــه بــه امکانــات کشــور و نــوع ارتبــاط مســئوالن 

ــر  ــی دیرت ــر و برخ ــا زودت ــی از پیگیری ه ــور برخ کش
نتیجــه مــی دهنــد. تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری، 
ــت  ــا اولوی ــتخدام ب ــذب و اس ــاص و ج ــاده خ فوق الع
تغییــر وضعیــت افــرادی کــه از جــان خــود مایــه 
ــد،  گذاشــتند و تیــم ســامت و ایــران را ســرافراز کردن

ــی شــود. ــری م ــان پیگی همزم
ــد از آن  ــه نبای ــائلی ک ــی از مس ــت: یک ــی گف میرزابیگ
غفلــت کنیــم و در دنیــا بــه ایــن ســمت حرکــت کــرده 
ــای  ــه دنی ــده، ورود ب ــه ش ــادی اندوخت ــات زی و تجربی
مجــازی اســت. دنیــای مجــازی فراتــر از فضــای 
مجــازی اســت، مــی توانیــم از رســانه ها و پلتفرم هــای 
ــوان  ــازی عن ــای مج ــاد فض ــوان نم ــه عن ــف ب مختل
کنیــم. در دنیــای مجــازی خریدهــا و ارائــه خدمــات به 
شــکل دیگــری اســت و کســانی کــه ماننــد مــن انــدک 
ــث  ــن بح ــد ای ــی دارن ــوزه کارآفرین ــه ای در ح تجرب
ــی  ــه خوب ــز ب ــازی را نی ــای مج ــازی و دنی ــای مج فض
لمــس و درک کرده انــد. در عرصــه پرســتاری نیــز 
بایــد خدمــات خــود را در دنیــای مجــازی ارائــه دهیــم.
ــاد  ــرعت زی ــت و س ــازی دق ــای مج ــه داد: دنی وی ادام
و قیمــت کمــی دارد و امــکان ارتبــاط لحظــه ای 
بــا بیمــاران وجــود دارد. تعرفــه گــذاری خدمــات 
ــی  ــه گام ــد ک ــاب کن ــا را مج ــد م ــتاری می توان پرس
بــزرگ در عرصــه فضــای مجــازی برداریــم. بــا توجه به 
ســه مولفــه ســامت جامعــه نگــر، بیماری هــای مزمــن 
و فضــای مجــازی، پرســتاری در دنیــای مجــازی یــک 
ــود را از  ــات خ ــد و تعام ــدا می کن ــدی پی ــره جدی چه

ــت. ــد داش ــازی خواه ــای مج ــق فض طری
ــات پرســتاری  ــذاری خدم ــاره تعرفه گ میرزابیگــی درب
تصریــح کــرد: یکــی از بحث هــای مهــم در حــوزه 
پرســتاری، تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری اســت، 
ــارج  ــان خ ــم. مخالف ــه شــبهاتی پاســخ می ده ــدا ب ابت
از حرفــه پرســتاری گاهــی اظهاراتــی دارنــد کــه تعرفه 
گــذاری خدمــات پرســتاری کارشناســی نشــده اســت 
ــا کای  ــه ب ــده و در رابط ــون آن نش ــنجی پیرام و کارس
پرســتاری و ارزش هــای نســبی مســتنداتی وجــود 

ــدارد. ن
وی بــا ارائــه ایــن مســتندات و کتابهــای تدویــن 
ــتاری،  ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــه تعرف ــده در زمین ش
تاکیــد کــرد: تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری 
بــه لحــاظ قانونــی پرمســتندترین قانــون اســت. 
قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری در ســال 
ــون  ــای قان ــب شــده اســت. در یکــی از بنده ۸۶ تصوی
ــن  ــی از ای ــز مباحث ــال ۸۸ نی ــره وری در س ــای به ارتق
قانــون را داشــته ایم، در قانــون برنامــه ششــم و مباحث 
ــون  ــه قان ــات ســامت، ب ــای خدم ــا تعرفه ه ــط ب مرتب
تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری اشــاره شــده اســت.

رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری گفــت: در ســال 
قبــل و امســال نیــز فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــون تعرفــه گــذاری خدمــات  ــر قان و تاکیــد ایشــان را ب
ــه  ــث تعرف ــش از آن بح ــم. پی ــاهد بودی ــتاری ش پرس
ــود و  ــه ب ــاق رفت ــه مح ــتاری ب ــات پرس ــذاری خدم گ

ــت. ــود نداش ــام آن وج ــرای انج اراده ای ب

پـس از شـروع سـخت در سـال جدیـد سـرانجام 
بیت کویـن اندکـی تثبیت و بـار دیگر سـبز شـد و دو 
درصـد افزایش یافت. برخـی از تحلیلگـران می گویند 
که ایـن تثبیـت بـرای بیت کوین بسـیار مهم اسـت و 
برخی معتقدند کـه ایـن ارز دیجیتال می توانـد تاج و 
تخت خود را دوبـاره به دسـت آورد و به سـمت کانال 

۶۰ هـزار دالر حرکـت کند.
به گزارش ایسـنا بـه نقـل از کریپتونیوز، نتایج نشـان 
داده اسـت که اگـر بیت کویـن بتواند قیمـت ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ دالر را بشـکند شـاهد حرکـت شـدید دیگری 

خواهیـم بود.
مواردی ماننـد افزایش عدم اطمینـان اقتصادی، تورم 
باال و افـت شـاخص دالر آمریـکا می توانـد خبر خوب 
بـرای دارایی هایـی باشـد کـه ریسـک تلقی می شـود 
و بیت کویـن در ماه هـای اخیـر در ایـن دسـته قـرار 

گرفته اسـت.
بیت کویـن اخیـرا در میـان عـدم قطعیت هـای بـازار 
بیشـتر به عنـوان یـک دارایـی ریسـکی رفتـار کـرده 
اسـت. اگـر بیت کویـن  پوشـش تورمـی یـا دارایـی 
ریسـکی باشـد، بازارهـا همچنـان تقسـیم می شـوند 
و بـا شـرایط کان فعلی انتظار نوسـانات بیشـتری در 

کوتاه مـدت وجـود دارد.
سـال ها بیت کویـن به عنـوان طـای دیجیتالـی 
بـوده اسـت و بسـیاری از شـرکت ها میلیون هـا 
دالر بیت کویـن را بـر اسـاس ایـن نظـر خریداری 
کرده انـد امـا داده هـای روزهـای اخیـر تصویـر 

متفاوتـی را نشـان می دهـد.
بیت کوین به شـدت بـه دارایی های ریسـکی وابسـته 
و تغییـرات قیمـت آن با شـرایط عادی اقتصـاد کان 
مرتبـط اسـت. بـه عنـوان مثـال، هنگامی کـه فدرال 
رزرو ایاالت متحـده عنـوان کـرد که تزریـق نقدینگی 
خـود را بـه اقتصـاد کاهـش می دهـد، دارایی هـای 
پرریسـک تر بـا فـروش مواجـه شـدند و بیت کویـن 
مستثنی نشـد و عاملی کلیدی در سـقوط این رمزارز 

بـه زیـر ۴۰ هـزار دالر در اوایل هفتـه بود.
مجمـوع ارزش بـازار جهانـی ارزهـای دیجیتالـی در 
حـال حاضـر ۲.۰۷ تریلیـون دالر بـرآورد می شـود 
که این رقم نسـبت بـه روز قبـل ۰.۶۱ درصد بیشـتر 

شـده اسـت.
در حـال حاضـر ۳۹.۴۹ درصـد کل بـازار ارزهـای 
دیجیتالـی در اختیـار بیـت کوین اسـت. بیـت کوین 
۱۲ سـال پیش توسـط گروه گمنامـی از معامله گران 
بـر بسـتر باک چیـن ایجـاد شـد و از سـال ۲۰۰۹ 

معامـات اولیـه آن شـکل گرفـت.      
حجـم کل بـازار ارزهـای دیجیتـال در ۲۴ سـاعت 
گذشـته ۶۱.۵۰ میلیارد دالر اسـت که ۲۴.۵۱ درصد 
کاهـش داشـته اسـت. حجـم کل در امـور مالـی غیر 
متمرکز در حـال حاضـر ۹.۸۷ میلیارد دالر اسـت که 
۱۶.۰۵ درصـد از کل حجـم ۲۴ سـاعته بـازار ارزهای 
دیجیتال اسـت. حجـم تمام سـکه های پایـدار اکنون 
۴۷.۹۱ میلیـارد دالر اسـت کـه ۷۷.۹۰ درصـد از کل 

حجم ۲۴ سـاعته بـازار ارزهـای دیجیتال اسـت.

رییس کل سازمان نظام پرستاری:

کارانه پرستاران از اول دی بر مبنای قانون تعرفه گذاری محاسبه می شود بیت کوین به تاج و تخت خود برمی گردد؟

هشدار قرمز هواشناسی برای وقوع سیالب

روستاهای در معرض خطر سیالب  تخلیه می شوند
سنا

: ای
بع

من

سـطح هشـدار هواشناسـی از نارنجی به رنـگ قرمز 
درآمده. اسـتان از هر ۴ طرف جنوب، غرب، شـمال 
و شـرق مـورد هجمه سـیاب اسـت. پیـش بینی ها 
می گویـد بیشـترین بـارش در جبالبارزی اسـت که 
برقـش از شـب قبـل قطـع شـده. حـدود دو هفتـه 
از سـیاب قبـل گذشـته والیروبی هایـی کـه قبـا 
صورت گرفته، شسـته و سـیل بندها تخریب شـده؛ 
این یعنی اسـتان حتی بـرای میزان بارشـی کمتر از 
نیمی ازبـارش قبل نیز آمـاده نیسـت. وضعیت فوق 
بحرانـی اسـت و هیمـن مسـئله منجـر شـده تـا در 
سـتاد پیشـگیری، هماهنگی و فرماندهـی عملیات 
پاسـخ به بحـران اسـتاندار هرگونـه خـروج مدیران 
از اسـتان را ممنوع اعام کـرده و دسـت فرمانداران 
را بـرای تصمیماتـی همچـون تخلیـه روسـتاها باز 

گذاشـته است.
  وقوع سـیاب حتمـی اسـت. در اطاعیه سـازمان 
هواشناسـی ضمن اشـاره به هشـدارهای قبلی آمده 
اسـت: » با توجـه بـه شـدت بارش های پیـش بینی 
شـده و همچنین بـا توجه بـه رطوبت خـاک و گل و 
الی باقیمانـده از بارش هـای قبـل، فعالیت سـامانه 
بارشـی کنونـی منجـر به بـروز سـیاب در غـرب و 
جنـوب شهرسـتان های جیرفت، کهنـوج، منوجان، 
فاریـاب، رابـر، بافـت و پـاره ای از مناطـق شـمال و 

شـرق اسـتان خواهد شـد.«
این هشـدار مربـوط بـه ۲۵دی ماه اسـت امـا پیش 

از ایـن هشـدارهایی در تاریـخ ۲۴، ۲۲، ۲۱ صـادر 
شـده بود. سـطح هشـدار ابتدا زرد و سـپس نارنجی 
و آخرین بـار در ۲۵ دی ماه قرمز اعام شـد. منطقه 
اثـر نیـز از غـرب و جنـوب بـه شـرق و شـمال نیـز 
افزایـش پیـدا کـرده. پیـش بینـی فعلـی میـزان 
بارشـی برابـر ۱۵۰ تـا ۲۸۰ میلـی متـر در مـدت 
کوتـاه یک شـنبه تا سـه شـنبه آینـده اسـت. پیش 
بینـی ایـن حجـم از بـارش در شـرایطی اسـت کـه  
الیروبی هـای صـورت گرفتـه  در سـیاب اخیـر 
شسـته شـده و بعضا بندهای خاکـی از بیـن رفته و 

دچـار خسـارت شـدند.
*خروج مدیران از استان ممنوع اعالم شد

شـرایط بحرانی اسـت و علـی زینـی وند، اسـتاندار 
کرمان در سـتاد پیشـگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسـخ به بحـران تاکید دارد کـه هیچ ترک 
فعلـی از سـمت مدیـران پذیرفتنـی نیسـت. خروج 
مدیـران از اسـتان ممنـوع اعـام شـده و دسـت 
مدیـران و فرمانـداران بـرای هرگونـه اقدامـی بـاز 
گذاشـته شـده:»اگر ۲۸۰ میلـی متـر در جبالبـارز 
بارندگـی شـود، دشـت عنبرآبـاد و رودبـار از یـک 
سـمت و بـم و زیـر دسـت سـد نسـا از طـرف دیگر 
سـیابی خواهد شـد. هشـدارها از قبل صادر شده و 
اگـر کاری هنـوز نکردید باید بسـیج شـوید تـا جان 

مـردم بـه خطـر نیفتد.«
*فرمانداران میدانی عمل کنند

زینی ونـد در این سـتاد تاکید کـرد کـه فرمانداران 
خـود را بـرای بدتریـن سـناریو-بارش ۲۸۰میلـی 
متری-آمـاده کننـد. در ایـن جلسـه اختیـار تـام به 

فرمانـداران داده شـد کـه حتـی از امکانـات بخـش 
خصوصی برای مهار سـیاب اسـتفاده کنند:» اینجا 
بـا سـام و صلـوات کاری راه نمی افتد.ایـن بهانـه 
که فـان پیمانـکار،  دسـتگاه را نمی دهـد، نداریم. 
فرماندار مطابق قانـون  مصوبه بگیرنـد و با نیروهای 
نظامـی دسـتگاه را بگیرنـد و کار کننـد. « او معتقد 
اسـت که مدیریت این شـرایط با پشـت میز نشینی 
امکان پذیر نیسـت:»فرمانداران باید پای کار بیایند 
و میدانـی کار کننـد. اینجـا اعـام مـی کنیـم، هـر 
دسـتگاهی اعم از بخش دولتـی و خصوصـی نیاز به 
کمـک و اسـتفاده از تجهیـزات و امکانـات دارد باید 

صورتجلسـه کند.«
*تخلیه روستاهای در معرض خطر

اسـتان بـرای مدیریت سـیاب اخیـر آماده نیسـت 
. بـرق نقطـه بحرانـی از همـان شـب گذشـته قطع 
شـده و عما اسـتان هیچ ارتباطی با بخـش مرکزی 
جیرفـت و عنبرآباد نـدارد. ایـن  ناهماهنگـی ها در 
شـرایطی رخ داده کـه هنـوز سـیاب اصلی شـروع 
نشـده و اسـتان بـرای نیمـی از بـارش قبلـی هـم 
آماده نیسـت:»الیروبی رودخانه ها در سـیل ۲ هفته 
قبـل مناطـق را نجـات داد، امـا بـا پر شـدن بسـتر 
رودخانه هـا اکنـون بارندگـی ۱۰۰ میلـی متـری 
هـم مـی توانـد اثـر تخریبـی داشـته باشـد.«زینی 
ونـد معتقـد اسـت کـه در ایـن شـرایط حتـی باید 
دهسـتان ها و روسـتاهای در معـرض خطـر تخلیـه 
شـوند و در همیـن زمینـه نیـز اختیـار طـام را بـه 
فرمانداران و مدیران شهرسـتان ها داده اسـت:»اگر 
الزم اسـت خانه هـای در معـرض خطـر سـیاب در 

مناطـق پرخطـر تخلیـه شـود . امروز و سـه شـنبه 
هفتـه جـاری بارندگـی، احتمـال خطـر جـاری 
شـدن سـیاب و وارد آمـدن خسـارات جانـی و 
مالـی را داریم کـه بایـد این خسـارات را بـه حداقل 

برسـانیم.«
استاندار کرمان:  

بهانه غافلگیری پذیرفتنی نیست
هشـدار هواشناسـی پیـش از ایـن صـادر شـده و از 
نگاه اسـتاندار دیگـر بهانه هایـی من جملـه غافلگیر 
شـدن از سـمت فرمانـداران و مدیران اسـتانی قابل 
قبـول نیست:»هشـدارهای هواشناسـی قبـا صادر 
شـده و ما هم سـتاد بحران را بـرای آمادگی بیشـتر 
تشـکیل دادیم. هیچ مدیـری حق گفتـن واژه هایی 
مـن جملـه غافلگیـر شـدیم را نـدارد و هیـچ یک از 

این مـوارد بـرای مـا پذیرفتنی نیسـت.«
بارش هـا آغاز شـده و تا عصـر روز گذشـته ۱۲محور 
ارتباطـی جنـوب کرمـان مسـدود اعـام شـده.  به 
گفتـه مجتبـی رئیسـی معـاون راهـداری راه اصلی 
برجـک - ایرانشـهر و محورهـای فرعـی در بخـش 
جبالبـارز جیرفـت و نیـز آبنماهـای محـور فرعـی 
مظفرآباد - بیـژن آباد و آبسـردوئیه در رودبارجنوب 

مسـدود شـده اند.
او همچنیـن از  امکان مسـدود شـدن محـور رودبار 
زهکلـوت و زهکلـوت ایرانشـهر نیـز خبـر داده و 
هشـدار داده تا مـردم و راننـدگان با توجـه به حجم 
بارش هـا از ترددهـای غیر ضـروری اجتنـاب کنند 
و در صـورت تـردد از گردنـه هـای برفگیـر جیرفت 

حتمـا زنجیـر چـرخ همراه داشـته باشـند.

مرضیه قاضی زاده |کاغذ وطن
گزارش 

استاندار کرمان معتقد است در این شرایط حتی 
باید دهستان ها و روستاهای در معرض خطر 
تخلیه شوند و در همین زمینه نیز اختیار طام 
را به فرمانداران و مدیران شهرستان ها داده 
است:»اگر الزم است خانه های در معرض خطر 
سیالب در مناطق پرخطر تخلیه شود . امروز و 
سه شنبه هفته جاری بارندگی، احتمال خطر 
جاری شدن سیالب و وارد آمدن خسارات جانی 
و مالی را داریم که باید این خسارات را به حداقل 
برسانیم.«
به گفته استاندار مدیریت بحران سیالب  با پشت 
میز نشینی امکان پذیر نیست:»فرمانداران باید 
پای کار بیایند و میدانی کار کنند. اینجا اعالم 
می کنیم، هر دستگاهی اعم از بخش دولتی و 
خصوصی نیاز به کمک و استفاده از تجهیزات و 
امکانات دارد باید صورتجلسه کند.«

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

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

امالک واقع در شهرستان زرند بخش 13 کرمان 
 206.70 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  مهدیزاده  سیدرضا  آقای   .1
واحدی. حسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   19 کوچه  ابوذر  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   2389 پالک  از   مترمربع 
2.آقای مرتضی یزدی علی آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 21 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 244.60 
 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند بلوار فردوس خیابان 20 متری محرم شمالی 2 خریداری از مالک رسمی آقای حسام الدینی حجازی.

3. خانم مرجان افشار زرندی فرزند علی بشماره شناسنامه 879 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 
244.60 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند بلوار فردوس خیابان 20 متری محرم شمالی 2 خریداری از مالک رسمی 

آقای حسام الدینی حجازی. م الف 264
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/13

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1154 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 دی   27 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 کوچه ابرهای گمشده
نویسنده: کورش اسدی

انتشارات: نیماژ
کوچه ابرهای گمشده رمانی از کورش اسدی است که وقتی کتاب 
را به پایان می رسانید با این نوشته روبه رو می شوید: »پاییز ۱۳۸۵« 

با این حال، رمان در سال ۱۳۹۵ مجوز دریافت می کند و منتشر 
می شود. پس از سه بار تجدید چاپ بازهم چاپ کتاب با مشکل 
مواجه شد اما در سال ۱۳۹۷ چاپ چهارم کتاب با طراحی جلد 
متفاوت از سوی نشر نیماژ روانه بازار شد.کوچه ابرهای گمشده 

یک رمان جدی و البته همان طور که اشاره شد جسورانه است که 
در سال های اخیر جای خالی آن احساس می شد.

فراخوان ششمین جشنواره فجر 
صنایع  دستی و هنرهای سنتی

منتشر شد.
مهلت: 8 بهمن 1400

به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردهای صنایع دستی و هنرهای 
سنتی ایران، آشنایی با هنرمندان جوان و کشف استعدادهای نو 

در عرصه صنایع دستی و ایجاد فضایی برای مواجهه بی واسطه 
مخاطبان با آثار صنایع دستی از مهمترین اهداف برگزاری این 

جشنواره به حساب می آید.

رودک عسل خوار
مشخصات:شباهت زیادی به رودک معمولی دارد.برخاف اکثر 

پستانداران،رنگ پشت آن سفید یا خاکستری متمایل به زرد و رنگ پهلوها و زیر بدن 
کامًا سیاه است. در ناحیه سر، نوارهای سیاه و سفید وجود ندارد.

زیستگاه: مناطق نیمه بیابانی، استپی، جنگلی، تپه ماهور و بیشه زارهای خوزستان.
پراکندگی:تاکنون در پناهگاه حیات وحش دز و رامهرمز در خوزستان،گرگان و ترکمن 
صحرا، پارک ملی خبر و روچون در استان کرمان و منطقه بوروئیه هرات در استان یزد 
مشاهده شده است.پراکنش جهانی:از فلسطین و شبه جزیره عربستان تا ترکمنستان، 
شرق هند و قاره آفریقا. عادات:شبگرد است.به صورت جفت یا انفرادی زندگی می کند.
با ناخن های قوی خود سوراخ هایی می کند و یا در سوراخ های طبیعی، شکاف سنگ ها 

و سوراخ درختان النه می سازد. برای یافتن عسل از درختان باال می رود. بعضی از 
خصوصیاتش شبیه خرس است )راه رفتن، جست و خیز، معلق زدن(. به علت ایجاد 

بوهای بسیار تند و تهوع آور از غده های زیر دم،  داشتن دندان های تیز و آرواره های قوی، 
پوست کلفت و چرم مانند و حالت تهاجمی به او لقب جنگ جوی بدون رقیب داده اند. 

رودک قادر است در پوست خود که بسیار شل است بچرخد و با این عمل می تواند 
حتی حیوانی را که پشت گردنش را گرفته است گاز بگیرد. چنانچه حیوان نابالغ را در 

اسارت نگهداری کنند بسیار دست آموز می شود و به حیوانی کامًا مطیع، مهربان و فعال 
تبدیل می شود.غذا:همه چیز خوار است. 
از میوه ها،مهره داران کوچک،پرندگان، 

تخم آنها و الشه حیوانات تغذیه می کند. 
به خوردن عسل عاقه فراوانی دارد در 
آفریقا رودک عسل خوار و پرنده عسل 
یاب همزیستی نزدیکی دارند.این پرنده 
پس از اطاع از محل کندوی عسل آواز 

مخصوصی می خواند،رودک با شنیدن 
این صدا پرنده را تا محل کندو تعقیب 
می کند و پس از دستیابی به کندو، با 

هم شروع به خوردن عسل و الرو زنبورها 
می کنند. 

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

بــط عمومــی  ا بــه گــزارش رو
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــن  ــان ،پنجمی ــتان کرم ــوب اس جن
دوره مســابقات والیبــال بانــوان 
شــرکت بــا حضــور۶ تیــم و بــه 
میزبانــی مدیریــت بــرق شهرســتان 
ــاری  ــال ج ــاه س ــت در دی م جیرف

برگــزار گردیــد.
لوحیــد  مراســم، عبدا یــن  ا در 
ــرکت  ــل ش ــا مدیرعام ــدوی نی مه
ــه  ــی ک ــه بازیکنان ــک ب ــن تبری ضم
ــد  ــب نمودن ــام کس ــاش، مق ــا ت ب
یــن  ا ز  ا هــدف  نمــود:  بیــان 
ــادی،  ــاط، ش ــاد نش ــابقات ایج مس
رهــا  دیدا تجدیــد  و  همدلــی 

ــا  ــد ب میباشــد کــه همــکاران بتوانن
ــر  ــرژی ت ــر و پران ــی بهت ــه ای روحی
کار خدمــت رســانی بــه مــردم را 

انجــام دهنــد.
ــازمانهایی  ــت: س ــا گف ــدوی نی مه
نســانی  ا نیــروی  رای  دا کــه 
ــند،  ــی باش ــد م ــکار و توانمن ورزش
رای جــو ســازمانی خاصــی  دا
بــودن آن  پویــا  هســتند کــه 
میتوانــد باعــث ارتقــاء رضایــت 

شــغلی کارکنــان گــردد.
ــت  ــود: اهمی ــان نم ــن بی او همچنی
ورزش و نشــاط کارکنــان در جهــت 
ــی  ــازمان و  در پ ــعه س ــد و توس رش
آن ایجــاد یــک ســازمان پیشــرو 

ــته و  ــدی داش ــی و کلی ــش اساس نق
ــف  ــرژی مضاع ــان ان ــه انس ورزش ب
نــی کــه ورزش  میدهــد. کارکنا
ــرژی بیشــتری در  ــا ان ــد ب ــی کنن م
ــر  ــآ دیرت محــل کار حاضــر و طبیعت
ــوند. ــته میش ــم خس ــایرین ه از س
ز اظهــارات مدیرعامــل  قبــل ا
شــرکت، مریــم نامــی نماینــده 
یــن  ا گــزارش  نــوان  با ورزش 
بیــان  و  ئــه  ا ر ا ا  ر بقات  مســا
نمود:مســابقات در قالــب ۶ تیــم 
بــه صــورت دوره ای برگــزار گردیــد 
ــام  ــل مق ــرح ذی ــه ش ــم ب ــه ۳ تی ک
اول تــا ســوم را کســب نمودنــد:
تیــم ســتاد ۲ مقــام اول- تیــم 
تیــم  دوم-  مقــام   ۱ ســتاد
ــن  ــن آیی ــوم ای ــام س ــت مق جیرف
بــا حضــور مدیرعامل،مدیــران 
بط  ا و ر ت، خدما ســت، ا حر ; تر فا د
بــرق  مدیــران  و  عمومــی 
شهرســتانهای;جیرفت و عنبرآبــاد 
برگــزار و از تیــم هــای برتر،میزبــان 
و دســت انــدرکاران ایــن دوره از 
ــل  ــکر بعم ــر و تش ــابقات تقدی مس

آمــد.  

سگ های ولگرد آفت
 محیط زیست مازندران

تعداد سگ های ولگردی که از شهرها خارج شده و 
وارد مناطق آزاد محیط زیست می شوند و به دنبال غذا 

هستند، روز به روز افزایش پیدا می کند. سگ های 
ولگرد و بدون صاحب در شالیزارهای مازندران نیز بای 

جان حیوانات محلی و محیط زیست شده اند خواه پرنده 
مهاجر باشد خواه پرندگان اهلی، چه در خشکی چه در 

آب مورد حمله این حیوانات گرسنه قرار می گیرند، عدم 
ساماندهی سگ های ولگرد محیط زیست را به مخاطره 

انداخته است؛ چرا که یکی از این خطرات هم سفرگی 
آنها با گرگ و روباه و افزایش گونه گرگ هاست و از آن 
مهمتر خطر انتقال بیماری های مشترک میان حیوانات 

است. /میزان

عکس: میزان

سنا
: ای

بع
من

پنجمین دوره مسابقات والیبال بانوان 
شركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

لباس خوب در کشور نداریم

سیالب 1۲ محور ارتباطی جنوب 
کرمان را مسدود کرد

خبر

دبیر شـورای فرهنگ عمومی کشـور با بیان این مطلـب که متاسـفانه فرهنگ متولیان 
متعددی دارد، تصریح کرد: لباس خوب در کشـور نداریم و بدانیـد که مد و لباس منفک 

از عفاف و حجاب نیسـت و باید بین فرهنـگ و اقتصاد رابطه برقرار شـود.
سید مجید امامی در جلسه شورای فرهنگ عمومی اسـتان کرمان گفت:باید مهندسی 

فرهنگی داشـته باشـیم و پیمایش و رصد میدانی دقیق به آن داشته باشیم.
او ضمانـت اجرایـی را بزرگترین مشـکل شـوراهای فرهنگ عمومی اسـتان ها دانسـت 
و بیان کـرد: باید نـگاه به مصوبـات شـورای فرهنگـی عمومی ماننـد مصوبات شـورای 

تامین باشـد.
او گفت:متاسـفانه لبـاس زیبا،عفیفانـه، سـالم و ارزان در دسـترس مـردم نیسـت و اگر 

دسـتگاهی مـی توانـد از تولید لبـاس حمایـت کنـد، وارد میدان شـود.
امامی بیـان کرد: جلسـات منظمی با اصناف داشـته باشـید و در آینـده از طریق اصناف 

تحوالت فرهنگـی و اخاق دینـی را راهبـری خواهیم کرد.
او در پایان توصیه کرد: پارلمان فرهنگی استان ها فعال شود.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان اعام کرد که در نتیجه جاری 
شدن سیاب یا بارش برف طی روز یکشنبه یک راه اصلی و ۱۱ راه فرعی در این منطقه مسدود 
شده است.مجتبی رییسی معاون راهداری توضیح داد: راه اصلی مسدود شده برجک - ایرانشهر 
و محورهای فرعی در بخش جبالبارز جیرفت و نیز آبنماهای محور فرعی مظفرآباد - بیژن آباد 
و آبسردوئیه در رودبارجنوب بوده است.او اظهارداشت:با توجه به حجم بارش ها امکان مسدود 
شدن محور رودبار- زهکلوت و زهکلوت _ایرانشهر نیز وجود دارد.رییسی به بارش برف در محور 
جیرفت- ساردوئیه اشاره کرد و گفت: مردم و رانندگان با توجه به حجم بارش ها از ترددهای 
غیر ضروری اجتناب کنند و در صورت تردد از گردنه های برفگیر جیرفت حتما زنجیر چرخ 
همراه داشته باشند.او از لغزنده بودن جاده های جنوب کرمان بر اثر بارش باران خبر داد و افزود: 
شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت اطاعات راهها و حمل و نقل جنوب کرمان به صورت شبانه روزی 

آماده پاسخگویی در زمینه وضعیت جوی راه هاست.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس توسعه محصوالت هوشمند
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

میزان سابقه: حداقل ۳ سال
مقطع تحصیلی: کارشناسی/کارشناسی ارشد مهندسی 

کامپیوتر
خدمات رفاهی و هدایای نقدی و غیر نقدی مناسبتی

استفاده از مزایای تعاونی مصرف کارکنان
کمک هزینه تسهیالت زندگی برای نخبگان خارج از استان

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال 
رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی:کمک انباردار و  کارگر فنی
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه 8 الی 1۶

بیمه از ماه اول
حقوق و مزایا طبق قانون کار-عیدی و پاداش

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 
نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس
موبایل ۰۹1۲۰۳۲۰۲۶۶- واتساپ ۰۹1۲۰۳۲۰۲۶۶

آدرس اختیار آباد، کیلومتر ۲ جاده کوه باداموئیه، اولین فرعی 
سمت چپ

موقعیت شغلی:کارگر
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز
آشنا به امور تراشکاری، فرزکاری، جوشکاری و مونتاژ

سن و سابقه کار مهم نمی باشد
تسهیالت و مزایا

اسکان
حقوق و مزایا توافقی- دارای اسکان برای افراد غیر بومی

اطالعات تماس
موبایل ۰۹۹1۲۷۰۳1۲۵- واتساپ ۰۹۹1۲۷۰۳1۲۵

استخدام گروه صنعتی
انتخاب الکترونیك 

یك شركت تولیدی معتبر در زمینه ساخت استخدام پارت شمیم دارو
تجهیزات و انواع سازه های فلزی 

خبر

تشکل های اقتصادی بخش خصوصی استان کرمان از 
جمله خانه صنعت و معدن، خانه کشاورز، اتاق تعاون و 
اتاق اصناف قصد دارند دبیرخانه مشترکی به محوریت 

اتاق کرمان تشکیل دهند.
رئیس اتاق کرمان در این باره گفت: »لزوم همراهی 
و همکاری تشکل های بخش خصوصی با یکدیگر بر 
کسی پوشیده نیست و اگر با هم باشیم می توانیم بهتر 
کار کنیم«. سیدمهدی طبیب زاده افزود: »برنامه هفتم 
توسعه در حال تدوین است و هماهنگی ها برای اعام 
نظر تخصصی در این رابطه می تواند بخش خصوصی را 

به جایگاه خوبی برساند«.

او اظهار کرد:»آقای جلیل کاربخش ناظر عالی هیات 
رئیسه اتاق کرمان در مجامع شوراها از این موضوع 
استقبال کردند و مطمئن هستم با تاش و پیگیری 

ایشان هماهنگی این تشکل ها اتفاق خواهد افتاد«.
او ادامه داد: »ظرفیت های خوبی در اختیار اتاق هست 
که خالصانه در اختیار سایر تشکل ها قرار خواهد گرفت.

او اظهار کرد: »عضویت اتاق ایران در شوراهای 
تصمیم گیر کشور و واگذاری برخی مسئولیت ها به 
اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان فرصت خوبی 
است تا خواسته و نظر بخش خصوصی را برای 

تصمیم گیری ها اعام کنیم«.

رئیــس پــارک ملــی خبــر بافــت گفت: 
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت از یــک خــودرو در بافت، الشــه 
ــده حمایــت شــده و در  یک قطعــه پرن
حــال انقــراض هوبــره را کشــف کردند.
علیرضــا تــاج پــور، رئیــس پــارک ملی 
خبر شهرســتان بافــت گفــت: ماموران 
ــت در  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
ــق آزاد  ــرل مناط ــت و کنت ــن گش حی
پــارک ملــی خبــر بــه یــک خــودروی 
ســواری مشــکوک می شــوند کــه 
سرنشــین خــودرو بــا مشــاهده 
ــد. ــرار می کن ــه ف ــدام ب ــوران اق مام

بــه گفتــه او مامــوران یــگان حفاظــت 
ــت  ــوت وق ــدون ف ــت، ب ــط زیس محی
ضمــن هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی 
موفــق می شــوند بعــد از چنــد 
کیلومتــر تعقیــب و مراقبــت، خــودرو 

ــد. ــف کنن را متوق
ــگان  ــوران ی ــد: مام ــور می گوی ــاج پ ت
ــی از  ــت در بازرس حفاظت محیط زیس
ایــن خــودرو، الشــه یــک قطعــه پرنده 
ــه  ــک قبض ــره، ی ــده هوب ــت ش حمای
ــوز،  ــی دارای مج ــاچمه زن ــاح س س
یــک قبضــه اســلحه pcp، دوازده عــدد 
فشــنگ و یــک دســتگاه دوربیــن 

ــد. ــط کردن ــف و ضب ــمی کش چش
او گفــت: ۲ نفــر متخلــف دســتگیر 
شــده بــه مرجــع قضایــی تحویــل داده 

ــدند. ش
ــر  ــی خب ــارک مل ــس پ ــه رئی ــه گفت ب
ــدگان  ــره از پرن ــت هوب شهرســتان باف
مهاجــر و در حــال انقــراض اســت کــه 
ضــرر و زیــان وارده بــه محیــط زیســت 
ــه  ــر قطع ــد ه ــکار و صی ــی از ش ناش
پرنــده هوبــره مبلــغ ۳۰۰ میلیــون 
ریال اســت کــه در صــورت تشــخیص 
مــاده بــودن جنســیت پرنــده، جریمه 

ــد. ــد ش ــر خواه ــه براب ــه س حاصل

با محوریت اتاق کرمان؛

دبیرخانۀ مشترک تشکل های اقتصادی 
بخش خصوصی استان تشکیل می شود

پرنده در حال انقراض در تور شکارچیان متخلف!


