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بازار گوشت 
قرمز همچنان 

بی رمق!

مهدی آگاه؛ سرمایه 
از دست رفته

»ایــران و کرمــان یکــی از ایــران و کرمــان یکی 
از فرزانه تریــن دانشــمندان خــود در حــوزه آب، 
کشــاورزی و اقتصاد را از دســت داد« این را مهدی 
ایرانــی کرمانی گفــت و با تاثــر خداحافظــی کرد. 
»ایرانــی« دوســت دیرین مهــدی آگاه بــود و حاال 
در غم از دســت دادن دوســت دیرینــه اش جز بیان 
 همین یــک جمله چیزی بیشــتر نتوانســت بگوید.

مهدی آگاه، فعال اقتصادی بخش کشاورزی، پژوهشگر 
حقوق آب از کنشــگران نهادهــای مدنی و تخصصی 
درگذشــت. انتشــار این خبر برای آنها که آگاه را می 
شــناختند بســیار گران آمد زیرا می دانستند که یک 
ایرانی وطن دوســت و توســعه خواه را از دست داده 
اســت. همان تعبیری که مهدی ایرانی کرمانی هم در 
گپ کوتاهش با خبرنگار »پیام مــا« بر زبان آورد و از 
او به عنوان یکی از فرزانه ترین دانشمندان حوزه آب، 

کشاورزی و اقتصاد یاد کرد.

در حالی که طی ماه های اخیر قیمت برنج با نوســانات باالیی در بازار عرضه 
می شود و کارشناسان دالیل مختلفی برای آن عنوان می کنند، وزارت جهاد 
 کشاورزی برای کنترل قیمتها سیاست کشت قراردادی را اتخاذ کرده است.
برنج یکی از پرمصرف ترین غالت در جهان اســت که با توجه به شــرایط 
خاص اقلیمی مورد نیــاز برای تولید آن تنها برخــی از مناطق دنیا قابلیت 
کشت آن را دارند. ایران نیز یکی از کشورهایی است که قابلیت کشت دارد 
و به طور خاص در مناطق شــمالی کشــور این محصول کشــت می شود. 
اگرچه طی ســالهای اخیر برخی مناطق دیگر از جمله زنجان و خوزستان 

نیز اقدام به کشت برنج کرده اند که خود مســائل و چالش های بسیاری را 
به همراه دارد. به طوری که مهدی عباســی رئیس انجمن زیتون کشور در 
خصوص تبعات کشت برنج در استان زنجان و بخش هایی از استان گیالن 
پیش از این به خبرنگار بازار گفته بود: یکی از اصلی ترین چالش های ما در 
این منطقه مسائلی است که کشــت این محصول برای باغات زیتون ایجاد 
کرده است. در واقع کشت برنج در این مناطق که به اصالح زیتون خیز است 

موجب شیوع یکســری بیماری های قارچی که مختص باغات و 
 زیتون است شده است و عملکرد باغات زیتون را کاهش می دهد.

سه میلیون دز واکسن 
»پاستوکووک« در انبار

آغاز ثبت نام 
»وام ضروری« 

بازنشستگان کشوری 

اثرات پاندمی 
کووید۱۹ بر مغز

رییس انستیتو پاستور ایران درباره شرایط تولید و ذخیره واکسن پاستوکووک، 
گفت: اکنون نزدیک به سه میلیون دز واکسن پاستوکووک در انبار داریم که در 

 صورت درخواست وزارت بهداشت تحویل داده خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی 
کشــوری از آغاز ثبت نام جدید وام ضروری ۱۲ میلیون 
تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق از )سه 

شنبه ششم اردیبهشت ماه( ۱۴۰۱ خبر داد.

متخصصان از دست دادن حافظه، خستگی و مشکل در تمرکز 
را از نشانه های ابتال به کووید۱۹ اعالم کرده اند.

به گزارش ایسنا، متخصصان همچنین معتقدند کسانی که به 
کووید۱۹ مبتال نشــده اند هم بر اثر همه گیری دچار افزایش 
خســتگی، اختالل در تصمیم گیری و کاهش تمرکز و دقت 

شده اند.

امام جمعه رفسنجان: 

تصمیم دولت 
در افزایش 

حقوق کارگران 
نسنجیده بود

قیمت گوشــت 
قرمز از اســفند 

سال گذشــته روند افزایشی به خود 
گرفت و با وجود گذشت دو ماه ازاین 
اتفاق، هنوز قیمت ها کاهشی نشده و 
بنابر گفته فعــاالن این صنعت همین 
باال بــودن قیمت ها بــازار را از رمق 

انداخته است.

صفحه 5 را 
بخوانید

زنان زندانی برای 
بازگشت به زندگی 

سالم حمایت می شوند
معــاون امــور 
زنان و خانواده 

ریاست جمهوری گفت: زنان زندانی 
با جرائم غیرعمد پــس از بازپروری، 
برای بازگشــت به زندگی سالم مورد 
حمایت این معاونت قــرار می گیرند 
 تا به آغوش گرم خانــواده بازگردند.

انسیه خزعلی در گفت و گو با خبرنگار 
حوزه زنان ایرنا در پاسخ به این سوال 
که طرحی تحت عنــوان »زنان برای 
زنان« اکنــون مطرح اســت، اظهار 
داشت: این طرح به عنوان یک موضوع 
اولیه در این معاونت مطرح شده است 
اما بنــا داریم در جلســه ای با حضور 
نیکوکاران و خیران ایــن موضوع به 
صورت ویژه مورد بررســی قرار گیرد 
تا با اجرای این طــرح از زنان زندانی 

حمایت شود.

صفحه 5 را 
بخوانید
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ضرورت اتخاذ تدابیر الزم برای مهاجران افغانستانی 
و کم آبی در شرق کشور

 اطالعیه ای درباره ثبت نام بن کتاب دانشگاهیان و طالب

مدیرکل عملیات و برنامه های بشردوستانه هالل 
احمر گفت: ورود مهاجران افغانستانی از مرزهای 
جنوب شرقی به کشور در آستانه فرارسیدن فصل گرما 
و درحالی  که استان های شرقی ایران دچار خشکسالی 
است، مشکالتی را در زمینه غذایی، تامین آب شرب و 

خدمات بهداشتی در پی خواهد داشت.
حسن اسفندیار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشاره به افزایش ورود مهاجران افغانستانی 
به ایران افزود: در هم تنیدگی بحران خشکسالی و 
مهاجرت شهروندان افغانستانی به ایران، مشکالت 
غذایی و بهداشتی در تابستان پیش رو ایجاد خواهد 
کرد که هم مردم جامعه میزبان و هم مهاجران و 

پناهجویان، تحت تاثیر آن خواهند بود.
مدیرکل عملیات و برنامه های بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر توضیح داد: در تابستان های گذشته 
طرح هایی چون »نذرآب« به همت جمعیت هالل 
احمر و با کمک داوطلبان و خیران برای کاهش 
تنش آبی و رفع نیازهای اولیه مردم در استان های 
جنوب و جنوب شرقی کشور اجرا شده است اما با 
پیشرفت خشکسالی، ادامه موضوع تامین حقابه 
ایران - وزیر خارجه کشورمان اخیرا در تماس تلفنی 
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه 
موقت افغانستان خواستار عمل به تعهدات دوجانبه 

آنها مطابق قراردادهای الزم االجرای فی مابین از 
جمله در حوزه حقابه ایران و  آب های مرزی شده بود 
-  و افزایش مهاجران و پناهجویان افغانستانی، نیاز به 
کمک های بیشتری برای تامین آب شرب و خدمات 

بهداشتی خواهد بود.
بین المللی  فدراسیون  خوب  همکاری  از  وی 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر در راستای 
کمک به مقابله با خشکسالی و کاهش تاثیرات تغییرات 

اقلیمی بر زندگی جامعه محلی خبر داد و گفت: 
عالوه بر کمک های مردم و خیرین داخل کشور، در 
سال  گذشته یکصدهزار بسته غذایی، آب و ست های 
بهداشتی با اعتباری از محل استمداد فدراسیون 
برای کمک به بحران خشکسالی در ایران، تامین، 
تهیه و توسط امدادگران هالل احمر کشورمان در 
میان خانواده های آسیب دیده از خشکسالی توزیع 

شده  است.

نمایشگاه  سی وسومین  خبری  ستاد 
بین المللی کتاب تهران در پی بعضی 
دانشگاهیان  بن  ثبت نام  مشکالت در 
و طالب اعالم کرده است که اطالعات 
و  علمی  هیات  اعضای  دانشجویان، 
طالب برای ثبت نام بن اعتباری خرید 
کتاب از بخش مجازی نمایشگاه کتاب 
توسط مراکز آموزش عالی در اختیار 
 ستاد اجرایی نمایشگاه قرار گرفته است. 
به گزارش ایسنا و به نقل از ستاد خبری 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، ستاد برگزاری این دوره از نمایشگاه 
به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای 
سیاست های ترویج کتاب و کتابخوانی 
و حمایت از نشر کشور اقدام به توزیع بُن 
اعتباری خرید کتاب ویژه بخش مجازی 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران برای اعضای هیئت علمی، طالب 
می کند. کشور  سراسر  دانشجویان   و 
اطالعات الزم برای ثبت نام دانشجویان، 
اعضای هیات علمی و طالب برای تهیه 
بن اعتباری خرید کتاب از بخش مجازی 
نمایشگاه کتاب توسط مراکز آموزش 
عالی و حوزوی از جمله وزارت علوم، 

وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی، 
مراکز آموزش عالی غیردولتی و مرکز 
اختیار  در  علمیه  حوزه های  مدیریت 
 ستاد اجرایی نمایشگاه قرار گرفته است. 
از همین جهت نقص های اطالعاتی مربوط 
در این بخش متوجه ستاد اجرایی نمایشگاه 

کتاب تهران نیست.
ایجاد هر نقص  متقاضیان در صورت 
اطالعاتی باید مراتب را از سوی مراکز آموزش 

عالی و حوزوی مربوطه پیگیری کنند. 
اعضای هیئت علمی، طالب و دانشجویان 
سراسر کشور می توانند از روز پنج شنبه 
)هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( برای دریافت 
بُن اعتباری خرید کتاب ویژه بخش مجازی 
نمایشگاه به آدرس ketab.ir مراجعه 

کرده و ثبت نام کنند.
کتاب  خرید  اعتباری  یارانه  سقف 
برای دانشجویان و طالب ۳۵۰ هزار 
تومان است که از این مقدار ۵۷ درصد، 
معادل ۲۰۰  هزار تومان سهم مشارکت 
دانشجویان و طالب بوده و ۴۳ درصد 
معادل ۱۵۰ هزار تومان سهم معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 با مشارکت بانک صادرات ایران است.
همچنین سقف یارانه اعتباری خرید کتاب 

برای اعضای هیئت علمی ۶۰۰ هزار تومان 
است که از این مقدار ۵۰ درصد معادل ۳۰۰ 
هزار تومان سهم عضو هیئت علمی و ۵۰ 
درصد معادل ۳۰۰ هزار تومان نیز برعهده 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خواهد بود.
یارانه اعتباری خرید کتاب)بُن کتاب( صرفا 
در بخش مجازی سی وسومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران قابل استفاده است.
یارانه خرید کتاب)بُن کتاب( به صورت 
»اعتبار خرید« به کد ملی متقاضیان 
اختصاص پیدا می کند. بنابراین برای ثبت نام 

نیاز به واریز وجه نیست و سهم خریدار از 
یارانه اعتبار خرید کتاب هنگام خرید کتاب 

محاسبه و کسر خواهد شد.
هر کد ملی تنها یک بار مجاز به دریافت یارانه 
اعتباری خرید کتاب)بُن کتاب( است. هنگام 
ثبت نام، شماره تلفن همراه باید فعال، در 
دسترس و »در اختیار« شخص ثبت نام 

کننده )کد ملی خریدار( باشد.
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران از بیست ویکم تا سی ویکم اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ در دو بخش حضوری در مصالی 
امام خمینی)ره( و مجازی در سامانه 

ketab.ir  برگزار می شود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            8            ۱۴۰۱ مــاه  اردیبهشــت    ۱۰ شــنبه        ۱۲۱۹ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

    آگهي مناقصه عمومي
شماره1401/07/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " ارائه خدمات نظارت بر عملیات اجرای کلیه معابر و شبکه هدایت آب های 
سطحی سایت " خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت خدمات 
مشاوره با رتبه ۱ در رشته راهسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین 
کنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت ۹ الي ۱4 روز شنبه مــورخ ۱40۱/02/3۱ در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ ۱40۱/02/20 مقرر شده است. 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

بحران کم آبی را جدی بگیریم

 بازگشت امید 
به روستاها با 

اجرای طرح های 
آبرسانی
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شنبه  10  اردیبهشت ماه 1401

امام جمعه کرمان: پیروزی نهایی 
از آن ملت فلسطین است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: پیروزی  نهایی از آن 
ملت فلسطین است، زیرا این ملت پرچم پیروزی را محکم برافراشته  و در 

آینده نزدیک آن را در تمام این خاک نصب می کند.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
شهر کرمان در مصلی امام  علی )ع( افزود: ظلم و ستم علیه مردم فلسطین در 
حالی رقم می خورد که مدافعان حقوق بشر فقط تماشاچی هستند و حتی 

گاهی اوقات حامیان ظلم و جنایت نیز هستند.
او  با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد:بخشی از ملت فلسطین 
تبعیض نژادی و حرکت های ناجوانمردانه را مشــاهده می کنند و هر روز 

عزیزانی از این جامعه به شهادت می رسند.
امام جمعه کرمان اظهار داشت: مردم فلسطین راه نجات خود را در مقاومت 
مسلحانه می بیند، زیرا راه های دیگر مانند راه حل سیاسی و مذاکره بر او 

بسته شده است.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی ایمان،اتحاد و همدلی و آرمان بلند را سه 

عامل مهم پیروزی ملت فلسطین بر رژیم اشغالگر قدس دانست.
او با بیان اینکه امروز جنگ اراده ها جریان دارد ادامه داد:اراده را باید در ایمان و 
اراده های جهت دار و هدفمند را در آرمان فلسطینی ها جستجو کرد و امروز 
در جنگ اراده ها پیروزی نهایی از آن مبارزان فلسطینی است که نشانه های 

آن یکی پس از دیگری آشکار می شود.
امام جمعه کرمان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب در دیدار با 
دانشجویان گفت: این فرمایشات حجت را برهمه تمام و راه را بر همه روشن 
کرد و مبارزه با فساد و فقر و تبعیض نباید به حاشیه رانده شود و همیشه باید 

اولویت جامعه زنده و مسلمان و انقالبی این سه مبارزه باشد.
او تصریح کرد:مطالبه گری جریان ارزشمندی است که باید از آن مواظبت 
کنیم تا صورت مسئله و راه حل هایی که در هر موضوعی ارائه می دهیم با 

تحرکات و سخنان دشمن مشترکاتی پیدا نکند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به فرا رسیدن روز و هفته کار و 
کارگر اظهار داشت: بیشتر عمران و آبادانی کشور به دست توانمند و مؤمنانه 

این قشر رقم می خورد که امیدواریم دولتمردان به فکر این قشر باشند.
او بیان کرد: امروز معیشت جامعه دچار مشکالتی شده و گرانی ها قابل تحمل 
نیست و قشرهای آسیب پذیر جامعه اگرچه در کمال نجابت و بزرگواری 

تحمل می کنند، اما گرانی ها آنها را اذیت می کند.

سرما به 250 هکتار باغ پسته موقوفه 
هالل احمر رفسنجان خسارت وارد کرد

رییس جمعیت هالل احمر رفسنجان با اشاره به وجود هفت موقوفه در 
قالب ۲۵۰ هکتار باغ پسته در این شهرستان و اختصاص درآمد این باغ ها 
به بخش درمان گفت: این باغ ها امسال به علت سرمازدگی دچار خسارت 

هنگفت شدند.
حسن امینی رنجبر با تاکید بر اینکه رفسنجان دارای نیمی از موقوفات هالل 
احمر کشور است اظهار داشت: برای رسیدگی به باغ های موقوفه و نگهداری 
از آنها در قالب آبیاری و سمپاشی و سایر امور 8۰ کارگر بیمه شده در حال 

فعالیت هستند.
او گفت: ساالنه ۹ میلیارد تومان به منظور تامین حقوق کارگران این باغ ها 
هزینه می شود که بخشی از درآمد این باغ ها به این مهم اختصاص دارد و 
بقیه درآمد حاصل از فروش پسته برای کمک به مراکز درمانی از جمله نیک 

نفس، مرادی، آزادی و غیره هزینه می شود.
امینی رنجبر ادامه داد:باغ های موقوفه هالل احمر رفسنجان تحت تأثیر 
سرمازدگی های اواخر اسفند و اوایل فروردین امسال قرار گرفته و بر این 

اساس امسال محصولی برداشت نخواهیم کرد.
او ادامه داد:سال گذشته توانستیم حدود ۲میلیارد تومان اعتبار نقدی و 
غیرنقدی از محل موقوفات هالل احمر برای مرکز درمانی نیک نفس و مرکز 
مرادی هزینه کنیم که بخشی از این هزینه برای خرید تجهیزات مورد نیاز 
از جمله، سه منبع ذخیره آب به ظرفیت پنج هزار متر مکعب، ۶۰ کپسول 

اکسیژن، اسپیلت، سنگ شکن و غیره پرداخت شد.
امینی رنجبر افزود:همچنین بخشــی دیگر از این اعتبار صرف پرداخت 
حقوق پرسنل زایشگاه نیک نفس و مرکز مرادی به میزان ۶۰۰ میلیون 

تومان شده است.
موقوفات هالل احمر رفسنجان سه طرح دانش بنیان اجرا می کنند

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان رفسنجان در ادامه گفت: با توجه 
به کاهش درآمدهای حاصل از فروش پسته که ناشی از تغییرات اقلیمی و 
سرمازدگی است سه طرح دانش بنیان شامل کشت گلخانه هیدروپونیک، 
کشت بافت و احداث نیروگاه خورشیدی را در آینده اجرا خواهیم کرد تا در 

کنار کشاورزی پسته درآمد پایدار ایجاد شود.

در حالـی کـه طـی ماه های اخیـر قیمـت برنج 
با نوسـانات باالیـی در بـازار عرضه می شـود و 
کارشناسـان دالیـل مختلفـی بـرای آن عنوان 
مـی کننـد، وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای 
کنتـرل قیمتها سیاسـت کشـت قـراردادی را 
اتخـاذ کـرده اسـت. برنـج یکـی از پرمصـرف 
تریـن غـالت در جهان اسـت کـه با توجـه به 
شـرایط خاص اقلیمی مـورد نیاز بـرای تولید 
آن تنهـا برخـی از مناطـق دنیا قابلیت کشـت 
آن را دارنـد. ایـران نیـز یکـی از کشـورهایی 
اسـت که قابلیت کشـت دارد و بـه طور خاص 
در مناطق شـمالی کشـور این محصول کشت 
مـی شـود. اگرچه طـی سـالهای اخیـر برخی 
مناطـق دیگـر از جملـه زنجـان و خوزسـتان 
نیز اقـدام به کشـت برنـج کـرده اند کـه خود 
مسـائل و چالـش هـای بسـیاری را بـه همراه 
دارد. بـه طـوری کـه مهـدی عباسـی رئیـس 
انجمـن زیتـون کشـور در خصـوص تبعـات 
کشـت برنج در اسـتان زنجـان و بخـش هایی 
از اسـتان گیالن پیش از این بـه خبرنگار بازار 
گفتـه بـود: یکـی از اصلـی تریـن چالش های 
مـا در ایـن منطقه مسـائلی اسـت که کشـت 
ایـن محصول برای باغـات زیتـون ایجاد کرده 
اسـت. در واقع کشـت برنج در این مناطق که 
به اصـالح زیتـون خیـز اسـت موجب شـیوع 
یکسـری بیمـاری هـای قارچـی کـه مختص 
باغـات و زیتـون اسـت شـده اسـت و عملکرد 

باغـات زیتـون را کاهـش مـی دهد.
خشکسالی تولید برنج را در ۱400 

حدود 20 درصد کاهش داد
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در حالـی کـه ایران 
خـود تولیـد کننـده برنـج اسـت امـا بـرای 
تامیـن نیاز بـازار، بخش زیـادی از برنـج مورد 
نیـاز خـود را از کشـورهایی همچـون هنـد و 
پاکسـتان وارد مـی کنـد. بـه طـوری کـه بـر 
اسـاس جدیدتریـن گـزارش منتشـر شـده از 
سـوی سـازمان فائو در سـال زراعـی ۲۰۲۰-
۲۰۲۱ بیـش از یک میلیـون و ۳۳۰ هـزار تن 
برنـج آسـیاب شـده در ایـران تولیـد شـده 
اسـت. همچنین در گـزارش فائو آمده اسـت: 
در سـال زراعـی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ایـران وارد 
کننـده بیـش از یک میلیـون و ۱۱۲ هـزار تن 

برنـج آسـیاب شـده بوده اسـت.
بـا وجـود اینکـه نیمـی از نیـاز برنـج کشـور 
از طریـق واردات تامیـن مـی شـود بـه دلیـل 

تغییـر فرهنـگ مصـرف کننـدگان طـی یک 
تـا دو سـال اخیـر شـاهد اسـتقبال مـردم از 
برنـج ایرانـی هسـتیم. بـا ایـن وجـود طـی 
مـاه هـای اخیـر افزایـش بـی سـابقه قیمـت 
برنج ایـران یکـی از پـر چالـش ترین مسـائل 
مطـرح در بـازار بـود کـه دالیـل مختلفـی 
بـرای آن از سـوی مسـئوالن مطـرح شـده و 
می شـود. به طـوری کـه پرویز اوسـطی عضو 
کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـه خبرنـگار 
بـازار گفـت: بـاال رفتـن قیمـت برنـج ایرانـی 
چنـد دلیـل خـاص داشـت؛ اول اینکـه بـه 
دلیل خشکسـالی بـا ۲۰ درصد کاهـش تولید 
مواجـه بودیـم. از سـوی دیگـر اینکـه ذائقـه 
مردم هر سـال بیشـتر به سـمت مصـرف برنج 
ایرانـی متمایـل مـی شـود بخصـوص اینکـه 
برنـج ایرانـی کیفیـت باالیـی دارد و لـذا اگـر 
تـوان خریـد باشـد مـردم طالـب آن هسـتند 
بنابرایـن تقاضـا بـرای برنـج ایرانـی افزایـش 
یافتـه و بـه تبع قیمـت ها باال کشـیده اسـت. 
در ایـن بیـن مسـئوالن سـازمان حمایـت از 
مصـرف کننـدگان نیـز بارهـا اعـالم کـرده 
اند: درسـت اسـت کـه برنـج مشـمول قیمت 
گـذاری تثبیتـی اسـت امـا متولـی تولیـد، 
تامیـن و مدیریـت ایـن کاال وزارت جهـاد 
کشـاورزی اسـت و بـا توجه بـه اعـالم قیمت، 
برخـورد بـا متخلفـان در ایـن حـوزه بـا ایـن 

وزارتخانـه اسـت.

بـا ایـن وجـود اگرچـه قیمـت برنج کمـاکان 
در بـازار نوسـانات باالیـی دارد و نظـارت 
چندانـی بـر قیمـت هـا صـورت نمـی گیـرد 
اما بـه گفتـه »شـایگان ادیبی« مجـری طرح 
برنـج وزارت جهاد کشـاورزی رویکـرد وزارت 
جهاد کشـاورزی برای کنترل قیمتها، کشـت 
قـراردادی برنـج اسـت تـا دسـت واسـطه هـا 
کوتـاه و از کشـاورزان حمایـت شـود. حـال 
بایـد دید طرح کشـت قـراردادی برنـج که در 
اسـتان مازندران نیز شـروع شـده است چقدر 
مـی توانـد در کنتـرل قیمـت هـا و حمایت از 
کشاورزان در زمان برداشـت برنج و همچنین 
حمایـت از مصرف کننـدگان موثر واقع شـود.

افزایش هزینه های تولید و حضور 
واسطه ها

مهـدی رضایی کارشناسـان بخش کشـاورزی 
نیز به خبرنگار بـازار گفت: یکـی از موضوعات 
مهـم در بحـث افزایـش قیمـت برنـج بـه بـاال 
رفتن هزینه هـای تولید برمیگـردد؛ به طوری 
کـه در بحـث هزینـه کارگـری، قیمـت نهاده 
هـای تولیـد و دیگـر هزینـه هـای مربوطـه 
شـاهد افزایش قیمتها تا ۲۰۰ درصد هسـتیم. 

رضایـی افـزود: در واقـع نسـبت بـه سـال قبل 
افزایـش قیمت برنـج ایرانـی حـدود ۵۰ درصد 
بوده اسـت و قیمت برنـج خارجی نیز افزایشـی 
حدود ۳۰ درصد داشـته اسـت. با ایـن وجود باز 
هم شـاهد هسـتیم که مصرف کننـدگان راغب 
بـه مصـرف برنـج ایرانـی هسـتند و ایـن خـود 
نشـان از کیفیت بـاالی محصـول ایرانـی دارد. 
لذا انتظـار مـی رود دولت بـا سیاسـت هایی که 
به کار می گیـرد و با قطع کرد دسـت واسـطه ها 
شـرایط دسترسـی مصـرف کننـدگان بـه برنج 
ایرانـی بـا کیفیـت بـا قیمـت مناسـب را فراهم 
سـازد.  وی ادامـه داد: مسـاله اینجـا اسـت که 
در مقطعـی بـه دلیـل یکسـری موانـع موجود 

واردات برنـج محدود شـد و بـا کم شـدن برنج 
خارجی در بازار برخـی افراد سـودجو نیز برنج 
ایرانـی را بـا قیمت هـای چنـد برابری بـه بازار 
تزریـق کردند. ایـن در حالی اسـت که دسـت 
کشـاورز از چنیـن سـودهایی کوتـاه مانـده 
اسـت و دالالن در این بیـن بیشـترین منفعت 

را دریافـت کـرده اند.
برنج هفدهمین محصول تولیدی ایران 

از نظر حجم در سال 202۰
گفتنـی اسـت در حالـی کـه محصـول برنـج 
بـه عنـوان هفدهمیـن محصـول تولیـدی 
ایـران از نظـر حجـم تولیـد محسـوب مـی 
شـود که بر اسـاس گزارشـات منتشـر شـده 
در سـال زراعـی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کشـور چین 
بیـش از ۱۴8 میلیون تن برنج آسـیاب شـده 
تولیـد کرد کـه این حجـم باالتر از هر کشـور 
دیگری بـوده اسـت. این در شـرایطی اسـت 
که هنـد نیز بـا تولیـد ۱۲۲ میلیون تـن برنج 
آسـیاب شـده در آن سـال زراعـی در جایگاه 

دوم قـرار گرفـت.
ایـن گـزارش همچنیـن نشـان مـی دهـد: در 
بحـث تولیـد کننـدگان برتـر پـس از چیـن و 
هنـد کشـورهای »اندونـزی بـا ۳۵ میلیـون 
تـن، بنـگالدش بـا ۳۴ میلیون تـن، ویتنـام با 
۲۷ میلیون تـن، تایلنـد با حـدود ۱۹ میلیون 
تن، برمـه بـا ۱۲ و نیم میلیـون تـن، فیلیپین 
بـا ۱۲ میلیـون تـن، پاکسـتان بـا حـدود 8 و 
نیـم میلیون تـن و برزیـل بـا 8 میلیـون تن« 

در جایـگاه سـوم تا دهـم دنیـا جـای دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
استان کرمان به منظور آشنایی با ظرفیت های منطقه 
ویژه اقتصادی رفسنجان و کمک به سرمایه گذاری 
در منطقه از چند واحد تولیدی و محورهای مختلف 
منطقــه بازدید و در ایــن بازدید پیشــنهاد ایجاد 
»لجستیک پارک« در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 
را ارائه کرد. رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان کرمان و عضو هیات نمایندگان اتاق 
کرمان به همراه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی، مدیر 
سرمایه گذاری منطقه و جمعی از مشاوران مدیرعامل 
از واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی شــامل 
مزرعه ماینر، کارخانه لعاب کاشی، فروکروم، گسترش 
لوله آبیاران و مخازن اسید شرکت مس بازدید کردند.

در این بازدید که به منظور شناســایی ظرفیت های 
منطقه ویژه اقتصادی و کمک به سرمایه گذاری در این 
منطقه صورت گرفت، بهرام شاهی ضمن پرداختن به 
محوریت های سرمایه گذاری در منطقه، اظهار کرد: 
طی حدود هشت ماه گذشته تا امروز هفتم اردیبهشت 

ماه ۱۴۰۱، ۱8 مورد جذب سرمایه گذاری در منطقه 
صورت گرفته که در زمینه های مختلف بوده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان از حضور 
در مســاجد و پایگاه های مردمی برای تشــویق به 
سرمایه گذاری سخن به میان آورد و گفت: طی حضور 
در جمع نمازگزاران مسجد جوادیه دو نفر از جوانان 
اعالم آمادگی کردند که در صندوق تأمین مالی که 
قرار است در منطقه تأسیس شود، سرمایه گذاری 

کنند.
او تصریح کرد: در راستای زیرساخت های منطقه گام 
بزرگی برداشتیم که به کمک شرکت مس و صنایع 

بزرگ آنها را تقویت کنیم.
او خاطرنشان کرد: به طور جدی به دنبال ایجاد اشتغال 
در منطقه هستیم و پیشنهادات سرمایه گذاری زیادی 

داریم که بعضی مرتبط با نیازهای مس نیز هستند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی به موضوع اهمیت 
گردشگری در راستای توسعه، پرداخت و عنوان کرد: 
از منطقه ویژه اقتصادی تا دره راگه ۲۰ کیلومتر فاصله 

است که قصد داریم محور گردشگری در این مسیر 
ایجاد کنیم و پیست موتورسواری و دیگر جاذبه ها 
را در آن تعریــف کردیم. او در پایان ســخنان خود 
پیشنهاد راه اندازی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در 
منطقه ویژه را مطرح کرد که با توجه به وجود گمرک 
در منطقه می تواند ارتباط خوبی بین منطقه و اتاق 
بازرگانی ایجاد کند. سیدمهدی طبیب زاده رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
نیز طی سخنانی اظهار داشت: پیگیری های جدی که 
مدیرعامل منطقه ویژه رفسنجان دارد جای تقدیر دارد 
و در آینده شاهد تحوالت خوبی در این منطقه خواهیم 
بود. او ابراز کرد: شــرکت مس یک ظرفیت بزرگ 
برای منطقه ویژه اقتصادی و شهرستان رفسنجان 
محسوب می شود. مس باید مجتمع کارگاهی بسازد و 
در اختیار جوانان برای طرح های دانش بنیان قرار دهد 
که مجبور نباشند ابتدای کار سرمایه خود را صرف 

ساخت و ساز کنند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: همچنین مس محصول 

تولیدی را هم به شــرط کیفیت خریداری کند که 
حمایت از تولید هم صورت بگیرد.

طبیب زاده با بیان اینکــه خط ریلی منطقه، تأمین 
زیرساخت های آب و برق حتما پیگیری شود، ادامه 
داد: همچنین مخازن هم در مجموعه افزایش یابد و 
جاذبه هایی ازجمله مشوق ها برای سرمایه گذاری، 
واگذاری اسید با قیمت پایین، تضمین خرید محصول 
و…ایجاد شود. او تأکید کرد: در شهرستان رفسنجان 
برای ســرمایه گذاری باید فعالیت بیشتری صورت 
گیرد و سیاست گذاری هایی شود که با تغییر مدیران، 

طرح ها رها نشوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
کرمان با ذکر این مطلب که رفســنجان دارای افراد 
صاحب نظر و اثرگذاری در کشور است، توضیح داد: 
انجمن حمایت از توسعه رفسنجان را تشکیل دهید و 
از تمام طیف ها در آن دعوت شود که با محوریت یک 
نفر و تقسیم کار و تعریف نقش، در جهت توسعه و 

آبادانی شهرستان گام بردارید.

برنج ایرانی، به رنج ایرانی تبدیل شد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان پیشنهاد کرد:

ایجاد »لجستیک پارک« در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

گزارش
بازار

مالکان اتوبوس های بین شهری 
سامانه سپهتن را نصب کنند

رییس پلیس راه شمال استان کرمان اعالم کرد:مالکان اتوبوس های بین 
شهری برای نصب و بروزرسانی سامانه سپهتن به نمایندگی های این سامانه 

در پایانه ها مراجعه و سیستم وسیله نقلیه خود را به روز رسانی کنند.
سرهنگ علی رضایی افزود:از آنجایی که مسافرت جزء نیازهای ضروری 
مردم است،ســفر با اتوبوس به دلیل در دسترس بودن، سهولت در تهیه 
بلیط و دسترسی آسان به پایانه های مســافربری و توزیع گسترده این 
شــبکه مســافربری در پهنه کشــور و در تمامی راه های بین استانی و 

شهرستانی،استفاده از اتوبوس را برای مردم آسان کرده است.
رئیس پلیس شمال استان خاطرنشــان کرد:پلیس باید بر رفتار راننده 
در طول مسیر نظارت داشته باشــد که این نظارت به ۴ شیوه انجام می 
شود،سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰ که مسافران می توانند در طول سفر،رفتار 

راننده اتوبوس را از طریق این سامانه پیامکی به پلیس راه اطالع دهند.
او اظهار کرد:دومین شیوه،ثبت ساعت رانندگان اتوبوس در پاسگاه های 
پلیس راه مستقر در طول مسیر تردد است که حتما باید انجام گیرد.عالوه 
بر ثبت ساعت و نظارت بر مدت زمان مجاز رانندگی راننده اتوبوس،کمربند 

ایمنی مسافران و میزان حمل بارمجاز در اتوبوس نیز کنترل می شود.
ســرهنگ رضایی ادامه داد:حضور تیمهای نامحسوس به عنوان مسافر 
در اتوبوس و همچنین کنترل سرعت اتوبوسها در طول مسیرهای تردد 
توسط تیم های گشت پلیس راه نیز از دیگر شیوه های نظارتی پلیس بر رفتار 
ترافیکی رانندگان اتوبوس است. رییس پلیس راه شمال کرمان گفت:یکی 
دیگر از مهمترین سامانه های نظارتی بر رفتار رانندگان اتوبوس،سامانه 
هوشمند ســپهتن اســت که به دالیلی،چند ماهی غیرفعال شد اما با 
پیگیری هایی که همکاران ما در پلیس راه کشور و پلیس راهور ناجا انجام 
دادند،پیمانکار جدید این سامانه تعیین و در حال حاضر در حال فعالیت 
است. او بیان کرد:مالکان اتوبوس باید از۱۷ اردیبهشت به دفتر نمایندگی 
سامانه سپهتن مستقر در پایانه های مسافربری مراجعه کرده و این سیستم 
را در اتوبوس خود بروزرسانی کنند و چنانچه اتوبوسی فاقد این سامانه باشد 
نیز باید الزاما این سامانه را نصب کرده و مهلت این بروزرسانی تا هفدهم 
خرداد ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. سرهنگ رضایی گفت:تمام این نظارت ها 
نشان از اهتمام پلیس برای حفظ جان و سالمت مسافران دارد که امیدواریم 
با همکاری و همراهی تمامی مســئوالن حوزه ترافیک و رعایت امنیت 
جانی مسافران توسط راننده اتوبوس،همواره سفر ایمنی برای سرنشینان 

اتوبوس های مسافربری رقم بخورد.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه روز قدس زمان 
زنده نگهداشتن محور وحدت امت اسالمی است 
گفت: اگرچه برخی از سران دولت ها با اسرائیل 

رابطه برقرار کردند اما ملّت ها غیر از دولت ها عمل می کنند.
حجت االسالم اصغر عسکری در خطبه های نماز جمعه این 
شهر رفسنجان افزود: ملت مسلمان روز جهانی قدس در آمریکا، 
کانادا، اروپا و آفریقا علیه این ظلم و تهاجم اسرائیل قیام کردند و 

به صحنه آمدند تا از مظلومان فلسطین دفاع کنند.
او از حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس و دفاع از 
مظلومان فلسطین قدردانی و تصریح کرد: وظیفه ای که ما در 
مقابل دشمنان داریم یاری ستمدیدگان است زیرا حضرت علی 

)ع( فرمودند "دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید."
امام جمعه رفسنجان افزود:اسراییل غاصب بیش از ۷۰ سال 
بر مردم مظلوم فلسطین ستم می کند و منازل و مزارع آنها را 
تخریب و آن ها را زندانی، قتل عام و شکنجه می کند لذا راه 

نابودی اسرائیل این غده سرطانی، مقاومت مسلحانه است.
امام جمعه رفسنجان ادامه داد: امروز اسرائیل می گوید در رابطه 
با ایران، تحریم جواب نمی دهد، تخریب زیرساخت های هسته ای 
ایران و نیز تهاجم نظامی علیه ایران جواب نمی دهد لذا مقاومت 

تسلیحاتی در برابر دشمن کارساز است.
او با اشاره به ۱۱ اردیبهشت روز کارگر گفت: کارگران سربازان 

جبهه جنگ اقتصادی هستند.
وی همچنین افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری را 
تصمیم نسنجیده اعالم کرد و افزود:این تصمیم ۲ پیامد تورم 
و تعدیل نیرو را به دنبال دارد لذا در رابطه با افزایش حقوق 
کارگران و حفظ معیشت آنها باید تصمیم صحیح و سنجیده 

ای گرفته شود.
امام جمعه رفسنجان افزود:برخی از کارفرمایان قدرت پرداخت 
حقوق کارگران را ندارند و تعدیل نیرو می کنند و از طرفی برخی 
هم کاالهای تولیدی را گران می کنند تا بتوانند حقوق کارگران 
را بپردازند لذا باید به گونه ای عمل شود که اگر ۲۰درصد به 
حقوق کارگران اضافه می کنند قدرت خرید کارگر هم به همان 
میزان افزایش یابد در حالی که با این کار هر روز سفره کارگران 

خالی تر می شود.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط 
زیست استان کرمان با اشاره به انتشار تصویری از یک حیوان 
وحشی در قلعه گنج و برخی گمانه زنی ها در خصوص وجود 
یوزپلنگ در این منطقه گفت: »تصویری که در فضای مجازی 
منتشر شده یک گربه جنگلی است و از این گونه، در مناطق 

قلعه گنج زیاد وجود دارد«.
منصور پورسینا افزود:»قد و وزن این جانور از گربه معمولی 
و اهلی بزرگتر است،گوش های بلندی دارد و طعمه های آن 
بیش تر موش هایی هستند که در اراضی کشاورزی زیست 
دارند.می توان گفت وجود گربه جنگلی تعادلی در زمین های 

کشاورزی و آفت های گیاهی ایجاد می کند«.
او ادامه داد:»به علت اینکه گربه سانان در اسکلت تقریبا شبیه 
هم هستند،با دیدن تصویر گربه وحشی،به مخاطبان القاء 
شده که یوزپلنگ را مشاهده کرده اند، در حالی که یوزپلنگ 

جثه ای بسیار بزرگتر و کشیده تر از گربه جنگلی دارد«.
پورسینا تاکید کرد:»هیچ گونه شواهدی از زیستگاه یوزپلنگ 
در منطقۀ قلعه گنج از گذشته تاکنون گزارش نشده است 
و تنها،زیستگاه پلنگ در منطقه مارز این شهرستان وجود 

دارد«.
او اضافه کرد:»همچنین رفتار یوزپلنگ با گربه جنگلی 
تفاوت بسیاری دارد، یوزپلنگ به هیچ عنوان به انسان نزدیک 
نمی شود و به این راحتی نمی توان آن را مشاهده کرد. حیوان 
بسیار ترسویی است ضمن اینکه خال های روی جثه و دم 

یوزپلنگ تو پُر هستند«.
او گفت:»گربه جنگلی در اکثریت مناطق استان کرمان 
وجود دارد اما یوزپلنگ فقط در منطقه راور کرمان مشاهده 

شده است«.
یکی از کشاورزان روستای تاریکماه درفاصله ۱۵کیلومتری 
از مرکز شهر قلعه گنج،در ساعات شب در محل کشاورزی 
خود،تصویری از یک گربه سان در فضای مجازی منتشر کرد 
که حیوانی وحشی را در زمین های کشاورزی این روستا نشان 
می دهد. این تصویر، موجب ایجاد رعب و وحشت کشاورزان 

و دامداران شده است

رئیــس بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
کشــور از اجرای ۳۰طرح هادی روستایی 
و ســاخت ۱۵۰ واحدمســکن محرومان 
درشهرستان های بافت، رابُر و اُرزوئیه خبرداد. 
 نیکزاد از اجرای ۳۰طرح هادی روستایی با 
فوریت درسه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه 
از محل اعتبارات امســال خبر داد و گفت: 
عملیات اجرایی ساخت ۱۵۰ واحد مسکن 
محرومان در هر شهرستان برای ۵۰خانوار 

ودرمجموع برای ۱۵۰خانوار آغاز شد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور می گوید: زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت 
ملی مسکن تا دوماه آینده تامین می شود و با همکاری شهرداران و اعضای شورای شهر پروانه 

ساخت صادر و عملیات اجرایی آن ها آغاز خواهد شد.
او درباره افزایش سقف تسهیالت مســکن گفت: وام ۲۰۰میلیون تومانی برای روستا ها 
وشهر های زیر ۲۵هزارنفر با سود ۵درصد و بازپرداخت ۲۰ساله و سفته زنجیره ای سه نفره 
در نظر گرفته شده است و پرداخت تسهیالت از هفته آینده از طریق بانک های عامل شروع 
خواهد شد. به گفته نیکزاد بنیاد مسکن ساالنه ۲۰۰هزار واحد مسکن درشهر ها و۲۰۰هزار 

واحد مسکونی در روستا ها می سازد.
رئیس بنیاد مسکن کشور همچنین درباره روستا های در معرض سیل ننوک، بنه سوخته 
و... گفت: مطالعات دیواره سازی و جابجایی از طریق مسئوالن مربوط انجام می شود وپس 
از بازدید مشاور از این روستاها برآورد هزینه از محل اعتبارات ملی برای رفع این مشکالت 

انجام می شود.

معاون خدمات شــهری شــهردار کرمان 
از پیگیــری جدی موضوع عقیم ســازی 
سگ های بدون صاحب با همکاری دانشکده 
دامپزشکی و سرعت بخشیدن به این مهم 

خبر داد.
محمود ایرانمنش در جلسه ای که به منظور 
بررســی وضعیت عقیم ســازی و کنترل 
ســگ های بدون صاحب با حضور رییس 
دانشکده دامپزشــکی و مدیران معاونت 

خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند شــهرداری در دفتر معاونت خدمات شهری 
شهرداری برگزار شد، به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در خصوص سرعت بخشیدن 
به فرایند عقیم سازی سگ های بدون صاحب اشاره کرد و گفت: این فرایند مدتی متوقف 
شده بود که ادامه توقف آن، موجب بحرانی شدن وضعیت سگ های بدون صاحب در سطح 

شهر می شود.
او به فراز و نشیب های فرایند زنده گیری سگ های بدون صاحب پرداخت و  از رییس دانشکده 

دامپزشکی خواست در این فرایند از لحاظ قانونی و حقوقی به شهرداری کمک کند.
در این جلسه، پس از تبادل نظر درخصوص راه های سرعت بخشیدن به فرایند عقیم سازی 
سگ های بدون صاحب، مقرر شد عقیم سازی با همکاری دانشکده دامپزشکی انجام شود 
و همکاری متقابل دانشکده دامپزشکی با شهرداری در این خصوص طبق سنوات گذشته 

ادامه یابد.
همچنین مقرر شد نسبت به عقد قرارداد با دانشکده دامپزشکی برای عقیم سازی سگ های 

بدون صاحب و سرعت بخشیدن به این مهم اقدام شود.

مدیر کل امور سیاســی اســتانداری 
کرمان گفت: علــت اعتصاب کارگران 
شــرکت صنعت پویا در کرمان، رعایت 
نکردن تعهد اســتان گیالن در تعدیل 

کاالیی با این شرکت بوده است. 
در پی اعتصاب کارگران شرکت صنعت 
پویا فوالد کرمان در جلوی استانداری 
کرمان، فالحی مدیر کل امور سیاسی 
اســتانداری کرمان گفت: اعتصاب این 

کارگران به علت پرداخت نکردن حقوق ماهانه نبوده اســت؛ بلکه به علت رعایت 
نکردن  تعهد اســتانی دیگر در تعدیل کاالیی )تقســیم کردن از روی عدالت( با 

شرکت شکوفا صنعت پویا کرمان بوده است.
او  می گوید: اعتراض کارگران بر اثر اختالف نظر ها و مطالبات مجموعه شــرکت 
با شرکت دیگری در اســتان گیالن بوده که بر این اساس در صورت  انجام نشدن  
تعهدات از سوی شرکت مقابل، این شرکت در کرمان به تعطیلی کشانده می شود. 
به گفته فالحی قرار بر این شده اســت که اداره کل سیاسی استانداری کرمان و 
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان کرمان ضمن مشورت با استاندار کرمان 
این امر را پیگیری کنند و با رایزنی از ســمت اســتاندار کرمان و استاندار استان 

گیالن تا هفته آینده جوابیه به مدیرعامل شرکت شکوفا صنعت پویا اعالم شود.
شرکت سازه های فوالدی با نام شکوفا صنعت پویا یکی از بزرگ ترین شرکت ها در 

کرمان  است که نزدیک به ۳ هزار نیرو در آن مشغول به  کار هستند. 

 مسکن برای محرومان در 3 شهرستان 
کرمان ساخته می شود

عقیم سازی سگ های بدون صاحب در 
کرمان، سرعت می گیرد

 استانی دیگر به تعهدش عمل نکرد، 
کارگران کرمانی اعتصاب کردند

امام جمعه رفسنجان: تصمیم 
دولت در افزایش حقوق کارگران 

نسنجیده بود

رئیس اداره حفاظت حیات وحش محیط زیست استان کرمان:

 حیوان مشاهده شده در 
قلعه گنج یوزپلنگ نیست

خبر

خبر

این گزارش همچنین نشان می دهد: در بحث تولید کنندگان برتر پس از چین و هند کشورهای »اندونزی 
با 35 میلیون تن، بنگالدش با 34 میلیون تن، ویتنام با 2۷ میلیون تن، تایلند با حدود ۱۹ میلیون تن، برمه 
با ۱2 و نیم میلیون تن، فیلیپین با ۱2 میلیون تن، پاکستان با حدود 8 و نیم میلیون تن و برزیل با 8 میلیون 

تن« در جایگاه سوم تا دهم دنیا جای دارند.

هر
س: م

عک

کاغذ استان
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خبرخبر

آیا می دانستید که طال همین چند سال پیش، 
گرمی ۱۵۰هزار تومان بود و شما با یک میلیون 
تومان می توانستید به راحتی یک نیم ست طال 
خریداری کنید! و اما امروز آن رقم، حتی برای 
خرید یک کیلو گوشت هم کافی نیست. امروز 
با ۱۵۰هزار تومان چه چیزی می توانید بخرید؟ 
شاید در لحظه گزینه خاصی به ذهنتان نرسد؛ 
با ما در ادامه همراه باشید تا برخی از مواردی 
که می توانید با این پول بخرید را برایتان ترسیم 
کنیم. با نگاهی به قیمت ها در بازارهای مختلف 
می بینید که ۱۵۰هزار تومان، نیم کیلو گوشت 
قیمه گوسفندی ممتاز می شود! همچنین با این 
پول می توانید در یک رستوران معمولی شهر، 
یک عدد پیتزا بخریــد؛ یا یک عدد همبرگر. 
همچنین با این رقم می توانید سه شانه تخم 
مرغ خریداری کنید. در ادامه قیمت برخی از 
اقالم دیگر که برای خرید آن به ۱۵۰هزار تومان 
پول نیاز دارید، می آید. یک گرم طال سال۹۶، 

امروز هم قیمت پوشک بچه شد!

افزایش 30 درصدی 
صادرات نفت ایران در 
سه ماهه نخست سال

تحریم های غرب علیه روسیه و عدم تمایل 
چین برای خرید نفت ارزان این کشور باعث 
شده صادرات نفت ایران در سه ماهه اول سال 
جاری میالدی ۳۰ درصد نســبت  به مدت 
مشابه سال گذشــته افزایش یافت. به نقل از 
تسنیم، اطالعات شرکت کپلر نشان می دهد 
صادرات نفت ایران در ســه ماهه اول ســال 
جاری میالدی ۳۰ درصد نســبت  به ســال 
گذشــته افزایش یافته و به 8۷۰ هزار بشکه 
در روز رسیده اســت. این درحالی  است که 
چین به عنوان اصلی ترین خریدار نفت خام 
ایران، واردات نفت خود از روســیه را پایین 
آورده است. ایران ســریع ترین روند افزایش 
تولید را در ســه ماهه نخست ۲۰۲۲ نسبت 
به ســایر تولیدکنندگان خاورمیانه داشته  و 
حجم صادرات آن به باالتریــن رقم از زمان 
خروج دونالد ترامــپ از قــرارداد برجام در 
۲۰۱8 رسیده است. حمله روسیه به اوکراین 
جریان تجارت جهانی نفت را مختل کرده و 
به ایران فرصت افزایش صــادرات به چین را 
داده اســت، درحالی که ایران هنوز هم تحت 
تحریم های آمریکا قرار دارد و هیچ دورنمای 
نزدیکی از قرارداد اتمی به چشم نمی خورد. 
چین هم به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت 
دنیا تمایلی به خرید نفت ارزان قیمت روسیه 
نشــان نمی دهد. ایران بیشتر نفت خود را به 
چین می فروشد و جریان فروش نفت ایران به 
این کشور هیچ گاه از زمان اعمال تحریم های 
ترامپ در ۲۰۱8 متوقف نشده اســت. طبق 
گفته یکی از تحلیلگران کپلر، چین تمایل 
بیشــتری برای واردات نفت خام ایران دارد و 
نگران تحریم های ثانویه آمریکا به خاطر معامله 
با ایران نیست، چون به نظر می رسد ظرفیت 

واشنگتن با روسیه پر شده است.

آغاز ثبت نام 
»وام ضروری« 

بازنشستگان کشوری 
مدیرکل امور فرهنگــی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشــوری از آغاز ثبت نام جدید 
وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان و 
وظیفه بگیران این صندوق از )سه شنبه ششم 
اردیبهشــت ماه( ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش 
ایســنا، محمود مرتضایی فرد افزود: ثبت نام 
اینترنتی وام ضروری ۱۲میلیون تومانی سال 
۱۴۰۱ بازنشســتگان و وظیفه بگیــران این 
صندوق از )سه شنبه ششم اردیبهشت ماه( 

تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ انجام می شود.
وی یادآور شــد: ثبت نام فقط از طریق درگاه 
خدمات الکترونیکی صندوق بازنشســتگی 
کشوری به نشــانی sabasrm.ir انجام 
خواهد شد. مرتضایی فرد با بیان اینکه »مبلغ 
این تسهیالت همانند مرحله قبل، مبلغ ۱۲ 
میلیون تومان با اقســاط ۳۶ ماهه و با کارمزد 
۴ درصد است« اظهار داشت: متقاضیان می 
توانند در بازه زمانی اعالم شده به درگاه خدمات 
الکترونیک صندوق مراجعه و بــا وارد کردن 
اطالعات سه گانه خود شــامل دفتر کل، کد 
ملی و شماره حساب نسبت به ثبت درخواست 
اقدام کننــد. وی همچنین تصریح کرد: ثبت 
درخواســت متقاضیان به معنــی پرداخت 
تسهیالت به همه متقاضیان نخواهد بود. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرکل فرهنگی 
و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با 
اشاره به اینکه اعالم نتایج و اسامی افراد واجد 
شــرایط و مشــمول از طریق درگاه خدمات 
الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام 
می شود، تصریح کرد: اسامی واجدین شرایط 
براساس نوبت بندی انجام شده در همین سایت 
اعالم می شود و مبلغ تســهیالت به حساب 

واجدین شرایط واریز خواهد شد.

ارزی  مقررات  و  ها  مدیرکل سیاست 
بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:بر اساس 
این دستورالعمل هرگونه خرید و فروش 
ارز از جمله معامالت فردایی و خارج از 
شبکه بانک ها و صرافی های مجاز، قاچاق 

محسوب و برخورد قانونی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط 
عمومی بانک مرکزی، مرتضی ستاک در 
خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور 
گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای 
هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق 
زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون 
اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج 
کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر 
مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو 
اینکه باالی ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان 

را می تواند از کشور خارج کند.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی 
که در بازار ارز داریم بحث معامالت آینده 
است آیا در اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
با کاال و ارز معامالت آتی ارزی مشروعیت 
دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند ت ماده ۲ 
مصادیق قاچاق کاال و ارز در قانون جدید 
این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و 

۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است.
وی ادامه داد: در این بند به صراحت 
معامالت فردایی که هیچگونه ارزی مبادله 
نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ 
محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است. 

ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری 

ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
هم یادآورشد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بالمانع 
است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن 
صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، 
موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا 
مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی 
منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف 
است که این ارز را به واحدهای بانکی و 
صرافی ها بفروشد تا نزد آن ها در حسابی به 

نام خود نگهداری کند.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک 
مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی 
که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری 
کرده و در آن طرف مرزها دالر یا ارز دیگری 
از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: 
در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره شده است که 
ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط 
شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی 

می شود. ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام 
معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به 
محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم 
از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد 
هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا 
صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما 
باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد 
کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه 
های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک 
مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی 
معامله کنندگان بورس مشمول این بند 

نمی شوند.
وی اظهار کرد: در بند ث ماده ۲  قانون 
جدید در رابطه با خدمات حواله ای داخل و 
خارج هم آمده است که باید توسط خدمات 
ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای 
مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این 
ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی 

می شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با تمهیدات اندیشیده 
شده، امسال روند کاهشی تورم ادامه می یابد و 
شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب گیری رشد اقتصادی 
و سرمایه گذاری مناسب در فعالیت های اقتصادی 

خواهیم بود.
 به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی در نشست 
رؤسای کل بانک  های مرکزی کشورهای حوزه 
خاورمیانه و آسیای مرکزی، با برشمردن آثار اقتصادی 
زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی 
دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر 
کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس 
کرونا با چالش هایی مواجه شد. همچنین اقتصاد 
ایران با چالش های دیگری نظیر تشدید تحریم های 
غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت 
از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا 
حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور 

موقت متاثر سازد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با اتخاذ سیاست ها 
و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در 
مقابله با ویروس کرونا، فعالیت های اقتصادی کشور 
بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند 

عادی خود است.
آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت 

اقتصادی ایران است
صالح آبادی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای 
کلیدی اقتصاد اظهار کرد: آمارهای رسمی از 
متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال 
۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از 
بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند 
متغیرهای کالن اقتصادی می باشند. برای مثال نرخ 

تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ 
متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از 
تشدید تحریم های بین المللی مسیر صعودی را در 
پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی 
شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به 

ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته اند.
وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد 
اقتصادی در نه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ 
درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری 
تراز پرداخت های خارجی کشور با مازاد 8.۲ میلیارد 
دالری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات 
کاال )فوب( به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دالر 
بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 

۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می دهند.
صالح آبادی اخالل در زنجیره تولید و افزایش 
قیمت های جهانی کاالهای اساسی )به واسطه تداوم 
شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقه ای و بین المللی( 
در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از 

خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای 
مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز 
با توجه به وابستگی آن به واردات کاالهای اساسی متاثر 
کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد 
جهانی، تحوالت آتی متغیرهای کالن اقتصادی نظیر 
تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمارهای بین المللی حاکی از این است که 
پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در 
اغلب کشورهای توسعه یافته شروع به افزایش نموده 
است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به 

صورت منفی متاثر کرده است.
صالح آبادی ابراز امیدواری کرد که با توجه به 
رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد 
کالن ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده 
و بهبود شرایط بین المللی، روند کاهشی نرخ تورم 
در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، 
شتاب گیری رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مناسب 

در فعالیت های اقتصادی باشیم.

ایران خالف جهت بازارهای  جهانی
رئیس کل بانك مرکزی:تورم در اکثر کشورهای جهان صعودی شده اما در 

ایران نزولی است

بانک مرکزی: معامالت ارزی خارج از شبکه 
مجاز صرافی ها و بانک ها قاچاق است

اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی در نامه ای به وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به عدم تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری در 
سامانه بازارگاه و عدم پاسخ شفاف و روشن در خصوص نهاده های خریداری 
شده بارگیری نشده )با گذشت بیش از دو ماه از خرید توسط مرغداران(، 

خواستار بارگیری فوری نهاده های خریداری شده توسط مرغداران شد.
در متن این نامه آمده است: پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 
۱۴۰۱.۱.۲۹ با حضرتعالی به استحضار می رساند که عدم تأمین نهاده 
مورد نیاز واحدهای مرغداری در سامانه بازارگاه، عدم پاسخ شفاف و روشن 
در خصوص نهاده های خریداری شده بارگیری نشده با گذشت بیش از دو 
ماه از خرید توسط مرغداران و عدم اختصاص و تعیین هرگونه سهمیه 
برای مرغدارانی که از هشتم فروردین ماه مبادرت به جوجه ریزی نموده اند 
و سن گله آنها از ۳۰ روز گذشته موجی از نارضایتی، نگرانی و اضطراب را 
در صنعت مرغ گوشتی ایجاد نموده و با وجودی که وزارت جهاد تاکید 
بر تأمین ارز ترجیحی مورد نیاز برای ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ داشته اید 
ولیکن تجار ادعای عدم تخصیص ارز نهاده های فروخته شده به مرغداران 
در اسفند ماه ۱۴۰۰ را داشته و با این بهانه از بارگیری نهاده های خریداری 
شده توسط مرغداران خودداری می نماید. با وجود تمامی پیگیری ها از 
طریق معاونت های مرتبط و شرکت پشتیبانی امور دام، هیچ اطالعات و 
پاسخ مشخص و قابل اتکایی در خصوص شارژ نهاده در سامانه بازارگاه داده 
نمی شود و اخبار دریافتی در خصوص تأمین سویای مورد نیاز واحدهای 
مرغداری نگران کننده می باشد که عدم تمهیدات الزم و فوری برای رفع 
مشکل می تواند بحران آفرین شده و تولید کنندگان را در تأمین نهاده و 
استمرار تولید دچار چالش جدی کند. فلذا ضمن تقاضای جلسه حضوری 
استدعا دارد دستور فرمایید ضمن بارگیری فوری نهاده های خریداری شده 
توسط مرغداران از تجار، نسبت به تأمین و عرضه نهاده معوق و فروردین 
ماه مرغداران در سامانه بازارگاه به منظور ایجاد اطمینان در فعالین بخش 
برای برنامه ریزی تولید مساعدت الزم را معمول و دغدغه ها و نگرانی های به 

جای تولید کنندگان برطرف شود.

ادعای تجار نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰

نهاده ای به دست مرغ دار نرسید
پوشك بچه 

هم قیمت یك گرم 
طال سال۹۶ شد
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معاون گمرک ایران گفت: تراز تجاری کشور در فروردین ماه  با پیشی 
گرفتن ارزش کاالهای صادره نسبت به واردات مثبت 8۷۵میلیون دالر 
شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرود عسگری معاون 
امور گمرکی گمرک ایران در تشریح تجارت غیر نفتی ایران در فروردین 
۱۴۰۱ گفت: در اولین ماه سال، صادرات غیرنفتی کشور به هفت میلیون 
و ۳۲۴ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دالر رسید که 
علی رغم کاهش ۱۰درصدی در وزن نسبت به مدت مشابه ۲۵درصد 
در ارزش رشد داشته است. وی افزود: واردات کشور نیز در فروردین 
ماه دو میلیون و ۲۵۲هزار تن کاال، به ارزش دو میلیارد و 8۲۴ میلیون 
دالر بوده که رشد ۱۰ درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش نسبت 
به فروردین سال قبل داشته است. معاون امور گمرکی در ادامه گفت: با 
توجه به صادرات  سه میلیارد و ۶۹۹میلیون دالری کشور و واردات دو 
میلیارد و 8۲۴میلیون دالری در فروردین ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور، 

مثبت 8۷۵میلیون دالر را نشان می دهد.

تراز تجاری کشور مثبت شد

به گفته رییس سازمان بازرسـی کل کشور میزان مالیات 
معوق حـدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان اسـت و همچنین 
۲۲۹ هزار پرونده مالیاتی به ارزش ۹۶ هزار میلیارد تومان 
در هیات هـای حـل اختـالف مسـتقر در سـازمان امـور 
مالیاتی وجـود دارد. ایـن رقم حـدودا برابر منابـع بودجه 
دولـت در سـال ۹۵ اسـت . در ایـن سـال  منابـع عمومی 
در قانـون بودجه سـال ۱۳۹۵ بالغ بـر ۲۹۴ هـزار میلیارد 
تومان بود که از ایـن رقم ۲8۲ هزار میلیـارد تومان یعنی 

۹۶% تحقـق یافت.
به گزارش تسـنیم، ذبیـح اهلل خدائیـان، رییس سـازمان 
بازرسـی کل کشـور در دیـدار بـا داود منظـور، رییـس 
سـازمان امور مالیاتـی که امروز در سـازمان بازرسـی کل 
کشـور حضور یافتـه بـود، بـا ابـراز تأسـف از میـزان فرار 
مالیاتـی در کشـور، بـا بیـان اینکه نبایـد مالیات سـتانی 
محدود بـه حقوق  بگیـران شـود، لـزوم مالیات سـتانی از 
افرادی کـه درآمد هنگفـت دارند را مورد اشـاره قـرار داد 
و گفت: بایـد افرادی کـه به فـرار مالیاتی اقـدام می کنند 
شناسـایی و با این امـر ضمن سـاماندهی اقتصاد کشـور 

نسـبت به کاهـش اختـالف طبقاتی نیـز اقـدام کرد.
رییس سـازمان بازرسـی کل کشـور توجه دسـتگاه های 
اجرایی و نظارتی را به تمرکز بر پیشـگیری از فرار مالیاتی 
معطوف سـاخت و بـر آسیب شناسـی علل فـرار مالیاتی 

تأکیـد کرد.
این مسـئول عالی قضائـی یکـی از علـل فـرار مالیاتی را 
ناشـی از عـدم شـفافیت در کشـور دانسـت و ادامـه داد: 
سـازمان امور مالیاتـی باید به تمـام منابع درآمـدی افراد 
دسترسـی و تمام دسـتگاه ها هم باید بانک های اطالعات 

مالی خـود را در اختیـار این سـازمان قـرار دهند.
وی الزمه دسترسـی سـازمان امور مالیاتی بـه بانک های 
اطالعاتی مالی دستگاه ها را فراهم کردن زیرساخت های 
سـخت افزاری و نرم افـزاری عنـوان کـرد و بـا انتقـاد از 
شـیوه سـنتی اجرای امور در ایـن سـازمان، یادآور شـد: 
متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور در بحث سیستمی 
و الکترونیکی کردن امور جزو دستگاه های پیشرو نیست 

و هنوز به سـیاق سـنتی عمـل می کند.
عضو شـورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی قوانین 
تکالیفـی را بـر عهده سـازمان امـور مالیاتی گذاشـته که 
متأسـفانه هنوز اجرایی نشـده اسـت در بیان مصـداق به 
قانون »پایانه های فروشـگاهی و سـامانه مودیان« اشـاره 
کرد و افـزود: سـازمان امـور مالیاتی می توانسـت به تمام 
خرید و فروش هـا و نقـل و انتقاالت مالی دسترسـی پیدا 

می کند ولی متأسـفانه بعـد از مدت هـا از اجـرای قانون، 
هنوز از ظرفیت آن اسـتفاده نشـده است.

آمار باالی معوقـات مالیاتی، نکته دیگری بـود که رییس 
سازمان بازرسـی کل کشـور به آن اشـاره کرد و خواستار 

آسیب شناسـی از سـوی متخصصان امر شد.
وی در ایـن زمینه یادآور شـد: حـدود ۲۲۴ هـزار میلیارد 
تومان معوقه مالیاتی وجود دارد کـه قریب به بودجه یک 

سال کشـور است.
خدائیـان بیـان کـرد: از یک طـرف فـرار مالیاتـی وجود 
دارد و از طرف دیگر نسـبت بـه وصول منابـع مالیاتی که 

شناسـایی شـده اند هم اقـدام نمی شـود.
رییس سازمان بازرسی کل کشـور کاهش اطاله دادرسی 
مالیاتی را مورد توجه قرار داد و گفت: گاهی رسـیدگی به 
یک پرونـده مالیاتی چند سـال بـه طـول می انجامد که 
این موضوع باعث بی ارزش شـدن مبلغ مالیات می شـود.

وی در عیـن حال گفت که طبـق گـزارش دریافتی ۲۲۹ 
هزار پرونده مالیاتی بـه ارزش ۹۶ هزار میلیـارد تومان در 
هیئت های حل اختالف مستقر در سـازمان امور مالیاتی 

وجـود دارد که سـاماندهی آنها امری ضروری اسـت.
این مسـئول عالـی قضائـی وجـود شـرکت های صوری 
در حـوزه مالیاتی را ناشـی از ضعف  سـازمان امور مالیاتی 
دانسـت و گفت: بـا توجه بـه فراهم سـاختن دسترسـی 
سـازمان امـور مالیاتـی بـرای رصـد شـرکت ها از ناحیه 
سـازمان ثبـت و اسـناد و امـالک کشـور، ایـن سـازمان 
به راحتـی می توانـد شـرکت های صـوری یـا اجـاره ای را 
شناسایی و معلق کند.  رییس سازمان بازرسی کل کشور 
با بیـان اینکـه طبق قانـون »تسـهیل صـدور مجوزهای 
کسـب وکار« بایـد ثبت شـرکت ها تسـهیل شـود، لزوم 
نظارت پسـینی سـازمان امـور مالیاتی جهت شناسـایی 

شـرکت های صـوری را یـادآور شـد.
وی بـا تأکید بـر دسترسـی کامل سـازمان امـور مالیاتی 
کشـور به تمام بانک های اطالعاتی مالی، گفت: سـازمان 
امـور مالیاتی بایـد مصرانـه روی این موضوع ایسـتادگی 
کنـد و دلیلـی وجـود نـدارد کـه بانـک مرکـزی و سـایر 
دسـتگاه ها، اطالعات مالی خود را در اختیار این سـازمان 

قـرار ندهند.
خدائیان با اشـاره بـه اینکه اجـرای دولـت الکترونیک در 
حوزه مالیاتی از فسـاد پیشـگیری می کند، گفـت: نباید 
هیچ معاملـه ای در کشـور صـورت بگیـرد مگر اینکـه از 
مسـیر سـازمان امور مالیاتی عبـور کند و صـورت تحقق 

این امـر، عـدم وابسـتگی به نفـت محقق می شـود.

عضو شـورای عالی قوه قضائیه بـا تأکید بر اینکـه اولویت 
سـازمان بازرسـی کل کشـور پیشـگیری از بروز تخلف و 
فسـاد اسـت، خاطرنشـان کـرد: گزارش های هشـداری 
سازمان بازرسی کل کشـور در راسـتای پیشگیری است 
و ایـن سـازمان تـالش می کنـد مانـع از شـکل گیری 

سـوءجریان ها شـود.
وی با اشـاره به کمک سـازمان بازرسـی به سـازمان امور 
مالیاتی کشـور در شناسـایی منابع مالیاتی جدید گفت: 
سازمان بازرسی کل کشور در سـال گذشته هزاران منابع 
مالیاتـی را شناسـایی و در اختیار سـازمان امـور مالیاتی 

قرار داده اسـت.
رییس سـازمان بازرسـی کل کشـور به مصادیقی اشـاره 
کرد که عدم شناسـایی آن منابع باعث تعجب هسـتند و 
یادآور شـد: طبق گزارش بازرسـان سـازمان بازرسی، در 
تهـران ۱۱۶ صرافی، ۱۲۹ قطعه سـاز و ۲۹ تـاالر پذیرایی 
شناسـایی شـدند که پرونـده مالیاتـی نداشـته اند و این 
موضوع نشـان می دهـد که شـاید عزمـی در شناسـایی 
مودیـان نیسـت و مـواردی کـه ذکـر شـدند از جملـه 
چیزهایـی نیسـتند که از چشـمان تیزبیـن مأمـوران به 

دور باشـند.
بنابراین گزارش؛ در ابتدای ایـن دیدار داود منظور، رییس 
سـازمان امور مالیاتی با اسـتقبال از گزارش های سازمان 

بازرسـی کل کشـور گفت: گزارش های سـازمان بازرسی 
کل کشـور در اصالح فرآیندهـا، دقیق و تأثیرگذار اسـت 
و سـازمان امور مالیاتی کشـور تـالش دارد ضمن رعایت 
ایـن نـکات، حتمـاً بـه گزارش هـای ایـن نهـاد نظارتـی 

ترتیب اثـر دهد.
 رییس سازمان امور مالیاتی کشـور اظهار کرد: رویکرد ما 
این است که مالیات را به سـمت مالیات ستانی بر مبنای 
اطالعات و داده پیش ببریم. هرقدر نظرات شـخصی را در 
رسـیدگی ها و وصـول مالیـات کـم کنیـم و واقعیت ها و 
اطالعات مسـتند را مبنا قرار دهیم، مالیـات منصفانه تر، 
عادالنه تـر و بجـا و درسـت تر خواهـد بـود. ظرفیت هایی 
خوبی طی یـک دهه گذشـته ایجاد شـد ولی هنـوز این 
ظرفیت های قانونی به بار ننشسـته و آن گونه کـه باید به 

وصـول مالیات کمـک نمی کند.
منظور بـا انتقـاد از همکاری دسـتگاه ها در دسترسـی به 
شـبکه اطالعاتی کشـور گفت: مالیـات نیاز گسـترده به 
شـبکه اطالعـات دارد؛ امـا دسـتگاه ها اطالعات خـود را 
ملک شـخصی دانسـته و از دسترسـی بـه سـازمان امور 

مالیاتـی خـودداری می کننـد.
 وی از رییس سـازمان بازرسی کل کشـور خواست که در 
مسیر ایجاد دسترسی به سامانه ها، سـازمان امور مالیاتی 

را کمک کند.

به اندازه بودجه یک سال کشور معوقه مالیاتی داریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛نظرات شخصی را در رسیدگی ها و وصول مالیات کم کنیم
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معاون وزیر نفت گفت: قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه ۶۰ برابر ایران است.
جلیل ساالری در گفتگو با ایرنا با اشــاره به اینکه مصرف بنزین اکنون زیر ۱۰۰ 
میلیون لیتر در روز قرار دارد، افزود: با توجه به پیش بینی ها، میزان مصرف بنزین 

را تخمین زدیم.
وی ادامه داد: اکنون نیز مصرف بنزین با پیش بینی ها تطابق دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: واقعیت 
این است که با توجه به اختالف قیمت گازوئیل در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت جذاب است.

وی تاکید کرد: قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه، ۶۰ برابر قیمت آن در ایران است.
ساالری ادامه داد: از همین رو عمده قاچاق سوخت از کشور مربوط به گازوئیل است.

معاون وزیر نفت افزود: در مورد بنزین اما چون مصرف با کارت هوشمند سوخت کنترل می شود، قاچاق آن 
قابل کنترل است.

در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده بود که صف طوالنی ماشین هایی را نشان می داد که 
در حال قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور هستند.

اختالف قیمت ۶0 برابری گازوئیل ایران با همسایگان!

وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ هایی که درباره برنج ایرانی اعالم می شود 
صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشــاورزی در فروشگاه های 

زنجیره ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه راهپیمایی روز 

قدس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره قیمت برنج اظهار کرد: برنج خارجی در همه کشور به 
نرخ مصوب در حال توزیع است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اما با توجه به اینکه امسال ۳۰ درصد خشکسالی داشتیم برنج ایرانی 
با کمبود عرضه مواجه شده است، بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا افزایش یابد قیمت 

باال می رود.
وی تصریح کرد: نرخ هایی که درباره برنج ایرانی اعالم می شــود صحت نــدارد و رقم مورد نظر 
وزارت جهاد کشاورزی در فروشــگاه های زنجیره ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است که در 
فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شــود اما برخی از فروشگاه ها باالتر از این رقم اقدام به عرضه 

برنج می کنند.

قیمت رسمی برنج ایرانی ۶4هزار و ۹00تومان

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطالعیه ای 
از اجرایی شدن فرآیند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران –

سودهای رسوب شده- همزمان با عید سعید فطر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار ســرمایه، مدیر نظارت 

بر ناشران ســازمان بورس و اوراق بهادار طی اطالعیه ای از اجرایی شدن فرآیند پرداخت 
مطالبات سنواتی سهامداران –سودهای رسوب شده- همزمان با عید سعید فطر خبر داد.

بر اساس این اطالعیه مقرر شده از تاریخ ۱۴ اردیبهشت مقارن با روز عید سعید فطر، شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( از طریق شرکت ها و استفاده از 
اطالعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را فراهم کند.
بر این اساس تمامی ناشرانی که سود سنوات گذشته سهامداران را به دالیل مختلف از جمله 
عدم اعالم شماره حساب سهامدار، عدم مراجعه سهامدار به بانک، سجامی نبودن و سایر 
موارد پرداخت نکردند، باید از تاریخ اعالم شده فوق با هماهنگی سمات نسبت به پرداخت 
سود سنوات گذشته سهامداران اقدام کنند و نتیجه اقدامات را در سامانه کدال منتشر کنند.

سودهای رسوب شده سهامداران همزمان با 
عید فطر پرداخت می شود

$ بورس$ کشاورزی$ سوخت

کاغذ اقتصادی
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اثرات پاندمی کووید۱۹ بر مغز
متخصصان از دست دادن حافظه، خستگی و مشکل در تمرکز 

را از نشانه های ابتال به کووید۱۹ اعالم کرده اند.
به گزارش ایســنا، متخصصان همچنین معتقدند کسانی که به 
کووید۱۹ مبتال نشــده اند هم بر اثر همه گیری دچار افزایش 
خســتگی، اختالل در تصمیم گیری و کاهــش تمرکز و دقت 

شده اند.
متخصصان اظهار کرده اند که شــرایط غیــر قابل پیش بینی 
زندگی در دوران کووید و تاثیری که روی برنامه منظم روزانه 

افراد داشته منجر به ایجاد مشکالتی شده است.
یکی از متخصصان مشــهور عصب شناسی رفتاری درخواست 

کرده تحقیق های بیشتری در این باره انجام شود.
یکی از متخصصان در این باره می گوید: مردم در طول زندگی 
عادت هایی پیــدا می کنند. مثــاًل ما دوســتانمان را روزهای 
بخصوصــی در هفته می بینیــم و بعد ازظهرهای مشــخصی 
ورزش می کنیم کــه بهم خوردن این نظــم و ترتیب می تواند 
وضعیت بســیار مشــکلی ایجاد کند. قرار گرفتن در موقعیت 
نامعلوم بر بیولوژی مغز تأثیر می گــذارد. ما معموالً می توانیم 
تا حدی با شرایط غیر منتظره وفق پیدا کنیم اما هر چه مدت 
طوالنی تری در این شــرایط باقی بمانیم، بــرای مغزمان بدتر 
خواهد بــود. تحقیقات زیــادی درباره تأثیر عفونت ناشــی از 
کووید بر مغز انجام شده است. ما در ضمن می دانیم زندگی در 
شرایط همه گیری هم، به خودی خود بر عملکرد و سالمت مغز 

ما تأثیر داشته است.
تحقیقات بســیاری درباره تأثیر طوالنی مــدت ابتال به کووید 
و کووید طوالنی انجام شــده اســت اما بســیاری از افراد که 
به این ویروس مبتال نشــده انــد معتقدند دو ســال زندگی با 
محدودیت های مختلف تأثیر فراوانی روی آن ها گذاشته است.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، این روزها درخواست های 
بیشتری برای تحقیق درباره تأثیرهای روانی زندگی در دوران 
همه گیری بر کسانی که به بیماری مبتال نشده اند وجود دارد.

»ایـران و کرمـان یکـی از ایـران و کرمـان یکـی 
از فرزانه تریـن دانشـمندان خـود در حـوزه آب، 
کشـاورزی و اقتصاد را از دسـت داد« این را مهدی 
ایرانـی کرمانی گفـت و با تاثـر خداحافظـی کرد. 
»ایرانـی« دوسـت دیرین مهـدی آگاه بـود و حاال 
در غم از دسـت دادن دوسـت دیرینه اش جز بیان 
همین یک جمله چیزی بیشـتر نتوانست بگوید.

مهـدی آگاه، فعـال اقتصـادی بخش کشـاورزی، 
پژوهشگر حقوق آب از کنشـگران نهادهای مدنی 
و تخصصـی درگذشـت. انتشـار ایـن خبـر بـرای 
آنهـا کـه آگاه را می شـناختند بسـیار گـران آمد 
زیرا می دانسـتند کـه یـک ایرانی وطن دوسـت و 
توسـعه خواه را از دست داده اسـت. همان تعبیری 
که مهـدی ایرانـی کرمانی هـم در گـپ کوتاهش 
بـا خبرنـگار »پیـام مـا« بـر زبـان آورد و از او بـه 
عنوان یکـی از فرزانه ترین دانشـمندان حوزه آب، 

کشـاورزی و اقتصـاد یـاد کرد.
محسـن جالل پـور، نایـب رئیـس اسـبق اتـاق 
بازرگانـی ایـران هـم در یادداشـتی در صفحـه 
شـخصی اش در اینسـتاگرام دربـاره آگاه نوشـت: 
»آقـای آگاه بـدون شـک انسـانی آزادی خـواه و 
بسـیار آزاداندیـش بـود. همیشـه او را در قامـت 
معلمـی مهربـان و صبـور می دیدم کـه مهم ترین 
مأموریت خویش را آموزش می دانسـت. شاگردان 
بسـیاری تربیـت کـرد و دسـت های بسـیاری را 
گرفت. مهـدی آگاه تاریـخ را خوب می دانسـت و 
اقتصاد را خوب فهمیده بود، در کشـاورزی اسـتاد 

بـود و در تجـارت، قهـار«.
امـا مهـدی آگاه کـه بـود و چـه کـرد کـه دو 
چهره شـناخته شـده اقتصـادی دربـاره او چنین 

توصیف هایـی بـه کار می برنـد؟
مهدی آگاه فرزنـد غالمرضا آگاه و بـرادر منوچهر 
آگاه )دانـش آموختـه اقتصـاد، بنیان گـذار ادارهٔ 
بررسـی های اقتصادی بانـک ملی ایـران و یکی از 
آخرین روسـای سـازمان برنامه پیـش از انقالب( 
بـود. پـدر او از تجـار و کشـاورزان شـهیر ایـران 
بـه شـمار مـی رود. غالمرضـا آگاه همـان کسـی 
اسـت کـه بـرای نخسـتین بار کاشـت پسـته را 
در رفسـنجان ترویـج کـرده اسـت. او در توسـعه 
تجـارت پسـته هـم نقشـی اساسـی ایفـا کـرده 
اسـت. مهـدی آگاه پیـش از این در گفـت وگویی 
بـا ماهنامـه »دنیـای پسـته« وابسـته بـه انجمن 
پسـته ایران درباره پـدرش گفته: »تا قبـل از دهه 
۴۰ خورشـیدی اروپا اصاًل پسـته را نمی شناخت. 
عدم آشـنایی با پسـته تـا حدی بـود کـه اگر یک 
دانه پسـته بـه یـک اروپایـی می دادیم با پوسـت 
به دهـان می انداخت و نمی دانسـت که پوسـتش 
خوردنـی نیسـت! مصـرف پسـته خیلی انـدک و 
متمرکز بود و توسـعه ای در بین مـردم عادی پیدا 

نکـرده  بـود، به جـز ناحیـه ای کوچـک در جنوب 
فرانسـه، نزدیـک بنـدر مارسـی کـه سـاکنانش 
عرب مهاجـر بودنـد و پسـته مصـرف می کردند. 
اولین تـالش بـرای صـادرات بـه اروپـا از دهه ۴۰ 
خورشـیدی آغاز شـد، گرچـه قبـل از آن هـم در 
سال ۱۳۱۴ مرحوم پدرم، غالمرضا آگاه با شرکت 
در نمایشـگاه بروکسـل و پخش بروشور تبلیغاتی 
سعی در شناسـاندن پسـته به اروپاییان کرده بود، 
اما اولین تـالش پیگیرانه در دهه ۴۰ خورشـیدی 
و توسـط »شـرکت صادرات پسـته ایـران« انجام 
شـد. شـرکت صادرات پسـته ایـران در دهـه ۳۰ 
خورشـیدی و از گردهمایـی خانواده های مرشـد، 
آگاه، امیـن و برخـوردار شـکل گرفـت که همگی 
ایـن خانواده ها از باغـداران رفسـنجانِی یزد  ی تبار 

بودنـد«.
 محسـن جالل پور پیـش از این دربـاره غالمرضا 
آگاه هم نوشته اسـت: »جنگ جهانی دوم، فرصت 
مناسـبی برای غالمرضـا آگاه بـود تا پسـته ایران 
را بـه جهـان عرضـه کنـد. او مغز پسـته را بـه نام 
»جیـره کمانـدو« همزمـان بـه ارتـش متفقین و 
آلمان معرفی کرد و بـه این ترتیـب زمینه فروش 
محصول باغات پسـته رفسـنجان به کشـورهای 
اروپایـی و آمریـکا فراهـم شـد. او تنها بـه معرفی 
محصوالت خود بسـنده نکرد. هنگامـی که »نیل 
آرمسـترانگ« نخسـتین فضانورد جهان کـه پا به 
ماه گذاشـت، به ایران آمد، هدیه ویژه ای بـه او داد 
و آن چیـزی نبـود جز پسـته ایرانـی کـه از باغات 
رفسـنجان به عمل آمده بود. فضانـورد آمریکایی 
نیـز در مـدح پسـته ایرانـی، یادداشـت تاریخـی 
نوشـت و آن را به غالمرضا آگاه تقدیم کرد. بعدها 
به همت او بود که پسـته ایـران به بـازار نیویورک 
و بـه دنبـال آن اکثـر نقاط کشـور ایـاالت متحده 

آمریـکا صادر شـد«.
مهـدی آگاه هـم راه پـدرش را پـی گرفـت و هـم 
پـا در راه تولیـد و صـادرات پسـته گذاشـت. آگاه 
اما بـه همین بسـنده نکـرد. او بـه جز تجـارت در 
نهادسـازی و کار پژوهشـی هم پیشـگام بود. او از 
جملـه بنیان گـذاران اندیشـکده تدبیـر آب ایران 
)وابسـته به اتـاق بازرگانی( کرمـان بود. عـالوه بر 
این عضویـت در هیات مدیـره بنیـاد خیریه علی 
اکبر صنعتـی و فعالیت های عـام المنفعه دیگری 
را هـم در کارنامه پربـارش دیده می شـود. مهدی 
آگاه در زمینه حقوق آب و مسـاله یارانه انرژی هم 
تحقیق می کـرد و می نوشـت. نقـد حکمرانی آب 
در ایـران یکـی از محورهـای مهـم سـخنان آگاه 
بود. بـرای نمونه او سـال ۹۰ در گفـت وگو با هفته 
نامه اسـتقامت گفتـه اسـت: »بیهقی هزار سـال 
پیش می گویـد مـن وقایـع را آن گونه که هسـت 
می نویسـم گرچه جذاب نیسـت. مردم ما به طور 

ذاتی قصه جـن و پـری را بیش تر دوسـت دارند تا 
واقعیـت تاریخـی را. ایـن خاصیت ما ملت اسـت 
کـه دل می بندیم » ان شـااهلل ترسـالی می شـود« 
 . شـما یک چاهی را به عمـق ۱۵۰ متـر کنده اید، 
چند هـزار سـال باید صبر کنیـم که این پر شـود. 
چه جور طوفان نوح و چه جور زمیـن قابل نفوذی 
می خواهد کـه ایـن آب ها را ببلعـد و پاییـن ببرد. 
مردم دوسـت دارند که اسـتاندار کرمان مصاحبه 
کنـد و بگوید کـه مـا در مینـاب آب شـیرین کن 
می گذاریـم و آب را شـیرین می کنیم و بـه ارتفاع 
دو هزار و 8۰۰ متر پمپاژ می کنیـم، بعد در ارتفاع 
هـزارو 8۰۰ متـری در کرمان تحویـل می دهیم و 

بعد بـا آن کشـاورزی هـم می کنیم. 
تخمین خـود آقایان ایـن بوده که هـر متر مکعب 
ایـن آب، ۲هـزارو 8۰۰ تومـان بـه پـول امـروز در 
بیایـد«. آگاه را می تـوان از جدی تریـن منتقـدان 
توزیـع رانـت در اقتصـاد ایـران دانسـت. او بارهـا 
نسـبت بـه یارانه پنهـان بخـش صنعت نوشـت و 
هشـدار داد. آگاه سـال ۹۶ در گفت وگـو بـا مجله 
تجارت فـردا گفتـه بـود: »مـا در شـرایط بحرانی 
آب قـرار داریـم. ایـن سـخن درسـت اسـت. امـا 
مسـاله ایـن اسـت کـه در ایـن شـرایط بحرانـی 
بایـد دیـد تولیـد چـه کاالیـی -اعـم از صنعتـی 
و کشـاورزی- آب کمتـری می بـرد و ارزآوری 
بیشتری برای کشـور دارد. ما می توانیم محصولی 
را که آب کمتـری می خواهد تولیـد و صادر کنیم 
و در مقابـل آن محصولـی را کـه ارزآوری کمـی 
دارد و آب بیشـتری می خواهـد وارد کنیـم. امـا 
چون قیمـت واقعی تولید در کشـور ما مشـخص 

نیسـت، کلی گویـی می کنیـم و می گوییـم بایـد 
کشـاورزی را متوقـف کرد. اگـر بحـران آب داریم 
-که داریـم- چرا تنها خواسـتار توقف کشـاورزی 
هسـتیم. آیا راهکار مقابله با بحران آب این اسـت 
که فقط بگوییم کشـاورزی را تعطیـل کنیم. چرا 

بـه صنعـت توجـه نمی کنیم؟
مقامـات تمرکز خـود را بـر تولید فوالد در کشـور 
گذاشـته اند و هـدف این اسـت کـه به تولیـد ۵۵ 
میلیون تـن تولید فوالد به روش احیای مسـتقیم 
در سـال برسـیم. صنعت فوالد آب برترین صنعت 
و بزرگ تریـن مصرف کننـده انـرژی اسـت. ایـن 
صنعت بـا یارانـه عظیـم انرژی سـر پـا مانـده. بر 
اساس محاسـبات هزینه انرژی سـه فرآیند اصلی 
گندله سـازی، احیـای مسـتقیم و کـوره قـوس 
الکتریکی برای هر تـن فوالد بـه ارزش ۲8۹ دالر، 
بیـش از ۱۱8 دالر بـوده اسـت. قیمـت صادراتی 
این محصـول در حدود کمتـر از ۲۰ درصد قیمت 
تمام شده آن اسـت. باید دید چرا متولیان صنعت 
ما روی تولید محصولـی تمرکز کرده انـد و در این 
شـرایط ایـن همـه یارانـه آب و انـرژی را بـه یک 
صنعـت ورشکسـته می دهند امـا با فـرض اینکه 
کشـاورزی توجیـه اقتصـادی نـدارد، می خواهند 
آن را تعطیل کنند«. بـرای آنها که مهـدی آگاه را 
نمی شناختند یا دوسـت دارند که بهتر بشناسند 
فیلم »می برد تا به کجا« مسـتند تحسـین شـده 
»پیـروز کالنتـری« کـه در واقـع گفت وگویـی با 
مهـدی آگاه اسـت؛ بهتریـن منبع برای شـناخت 
او و نگاهش به توسـعه پایدار ایران اسـت. / پیام ما

عضو شورای شهر تهران اعالم کرد که شوراهای 
شــهر با چنگ و دندان اختیارات خود را حفظ 
کردند. ناصر امانی در گفت وگو با ایســنا، که به 
مناسبت روز شوراها انجام شد، گفت:  متأسفانه 
شوراهای شهر علیرغم اینکه از سال ۷۶ تاکنون 
قریب به شش دوره با رأی مردم به سر کار آمدند و 
به ظاهر مسئول حل و فصل چالش ها و مشکالت 
حوزه مدیریت شــهری هســتند، اما در عمل 
شوراهای شهر آن گونه که باید نتوانستند نقش 
خود را به عنوان شــورای مردم شهر ایفا کنند و 

بیشتر نقش شورای شهرداری داشته اند.
وی با بیان اینکه با مرور زمان اختیارات شوراها 
به جای افزایش، کاهش یافته اســت، ادامه داد:  
این کاهش در حالی است که در دو برنامه توسعه 
کشور پیش بینی شده بود که دولت می بایست 
۲۳ اختیار و وظایف خود را در حوزه سازمان ها و 
وزارتخانه هایش به حوزه مدیریت شهری محول 
کند؛ اما عمال نه تنها ایــن اتفاق نیفتاد؛ بلکه در 
برخی موارد روند معکوس بود بــه گونه ای که 
اختیارات مربوط به شورا و شهرداری ها کاسته 

شد و به دولت منتقل شد.
عضو شورای شهر تهران افزود: از آن سو به مرور 
زمان جمعیت شهرها و تعداد شهرها افزایش یافت 
و جمعیت شهرنشــین از جمعیت روستانشین 
پیشــی گرفت؛ به گونــه ای که یــک زمان نه 
چندان دور، نســبت جمعیت شهرنشینان به 
روستانشینان ۳۰ به ۷۰ بود؛ اما در حال حاضر 
این روند کامال معکوس شــده بــه گونه ای که 
۷۵ درصد از هم وطنان شهرنشین و ۲۵ درصد 
روستانشین هستند و این رشد جمعیت در شهرها 
به گونه ای است که تناسبی بین اختیارات، وظایف 
و مسئولیت های حوزه مدیریت شهری با حجم 

انبوه جمعیت و مشکالت آن ها نیست.
از دهه ۶0 به بعد سهم شهرداری ها و 

مدیریت شهری از بودجه عمومی کشور 
قطع شد

وی اظهار کرد: از دهه ۶۰ به بعد سهم شهرداری ها 
و مدیریت شهری از بودجه عمومی کشور قطع 
شد و بنا بود شــهرداری ها از نظر مالی خودکفا 

باشند و منابع درآمدی پایدار داشته باشند اما این 
مسئله را منوط به تصویب الیحه منابع پایداری 
شــهرداری ها کردند که می بایســت در دولت 
تدوین و در مجلس تصویب می شــد اما حدود 
۴۰ ســال از آن می گذرد؛ اما هنوز این اتفاق به 
سرانجام نرسیده است و همین یک مورد موجب 
بروز مشکالتی برای شهرها شده است و مسائلی 
را همچون محیط زیست، تراکم فروشی، افزایش 
جمعیت و... تحت تأثیر این مسئله شکل گرفته 

است.
امانی با تأکید بر اینکه در شهر تهران با چالش هایی 
مواجه هستیم که به هیچ وجه به تنهایی توسط 
مدیریت شهری قابلیت حل و فصل ندارد،  گفت: 
مسائلی همچون آلودگی هوا، ترافیک سنگین، 
محیط زیســت، بافت فرسوده، حاشیه نشینی و 
حریم مسائلی هستند که شورای شهر و شهرداری 
اختیارات و وظایف فعلی شان از پس این مشکالت 
برنمی آید و باید مجموعه نظام در خصوص برخی 
از مشــکالت تهران تصمیم گیری کند چرا که 

معتقدیم تهران سه بُعد متفاوت دارد.

وی در تشریح ابعاد تهران تصریح کرد: تهران به 
عنوان یک کالنشــهر، تهران به عنوان پایتخت 
جمهوری اســالمی ایران و تهران به عنوان یک 
منطقه شهری مورد توجه اســت که مسائل و 
مشکالت بسیاری دارد و متأســفانه عمده این 
مسائل به گردن مدیریت شهری افتاده اما در این 
میان مدیریت شهری امکانات، ابزار، اختیارات و 
مسئولیت حل این مشکالت را ندارد و باید همه 
نظام برای حل این مشکالت به کمک شهرداری 

بیایند.
عضو شورای شهر تهران در خصوص این سوال 
که به نظرتان آیا این وضعیت در یک چشم انداز 
مشخص بهبود پیدا می کند یا خیر؟ گفت:  بستگی 
به اراده و تصمیمات مدیــران رده باال دارد و اگر 
واقعا قوای ســه گانه بخواهند و سه بُعد و مفهوم 
تهران را قبول کنند و مســئولیت های تهران را 
بپذیرند و یــا امکانات و اختیــارات را در اختیار 
مدیریت شهری بگذارند، می توانیم امیدوار باشیم 
که در یک برنامه ریزی طوالنی مدت مســائل و 

مشکالت حل شود.

مهدی آگاه؛ سرمایه از دست رفته

شوراها با چنگ و دندان اختیاراتش را حفظ کرد

جدیدترین آمار فروش سینماها با 
ژانر محبوب تماشاگران

سه فیلم جدید اکران شده در ســینماها در دو روز ابتدایی نمایش 
خود میزبان حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ نفر مخاطب شدند و یک میلیارد 
و 8۵۰ میلیون تومان هم به گیشــه اضافه کردنــد؛ در این میان 

بیشترین استقبال مخاطبان همچنان از فیلم های کمدی است.
به گزارش ایسنا، از روز چهارشــنبه هفتم اردیبهشت ماه دو فیلم 
»انفرادی« و »المینور« در نوبت اکران عید فطر جایگزین »قدغن« 
و »گل به خودی« شدند که به کف فروش خود رسیده بودند. البته 
با تعیین یک سرگروه جدید در شیراز فیلم »مغز استخوان« هم به 
چرخه اکران افزوده شد. در بین این سه فیلم، »انفرادی« بیشترین 
مخاطب را در طول دو روز اول نمایش عمومی خود در ســینماها 

جذب کرده است.
کمدی »انفرادی« مســعود اطیابــی در روزهای چهارشــنبه و 
پنجشنبه ۳۷ هزار و ۹۶۰ بلیت با رقم یک میلیارد و ۲8۴ میلیون 
تومان  و »المینور« داریوش مهرجویی ۶ هزار و 8۲۹ بلیت به میزان 
۲۰۳ میلیون تومان فروخته و فیلم »مغز اســتخوان« حمیدرضا 
قطبی هم با دوهزار و ۷۶۰ نفــر مخاطب حدود ۹۲ میلیون تومان 

بلیت فروخته است.
با این حال فیلم پرمخاطب سال ۱۴۰۱ همچنان کمدی »سگ بند« 
با 8۱۱ هزار و ۵۶۰ نفر اســت که فروش آن به ۲۶ میلیارد و ۱۴۷ 

میلیون تومان رسیده است. 
فیلم دفــاع مقدســی »موقعیت مهــدی« با ۳۳۳هــزار و ۵۹۰ 
نفر مخاطــب ۱۰ میلیــارد و ۵۱ میلیون تومان فروش داشــته و 
»شادروان« با فروش حدود ۲۵۶هزار بلیت، هشت میلیارد و ۵۱8 

میلیون عایدش شده است.
فیلم »روز صفر« که مثل دو فیلم قبلی در اکران نوروز به سینماها 
آمد، تاکنون ۲۲۰ هزار و ۳۹۷ مخاطب بــا فروش هفت میلیارد و 
۷۲ میلیون داشــته و »مرد بازنده« نیز با جذب ۱۵۵ هزار و ۷8۰ 

تماشاگر پنج میلیارد و ۵۵۳ میلیون فروش داشته است.
دو فیلم حذف شــده از اکران یعنی »گل به خــودی« و »قدغن« 
هم به ترتیب ۲۱ هزار و 8۳۶ نفر و فــروش ۶۱۱ میلیون تومان و 
۶ هزار و ۵8۱ نفر با فروش ۲۲۲ میلیــون تومان را در پایان اکران 

خود ثبت کردند.
اســتقبال مردم از فیلم های کمدی آن هم صرفــا به خاطر عنوان 
کمدی، سبب ســخت تر شــدن چیدمان اکران شــده و بیشتر 
سینماداران معتقدند برای اینکه همه فیلم های روی پرده به  فروش 
بهتری برسند ضروری است که آثار باکیفیت و مخاطب پسند بویژه 
کمدی حتما اکران شوند ولی در حال حاضر تکلیف بعضی فیلم های 
کمدی مثل »شیشلیک« و »چپ راســت« که مشکل دار عنوان 

شده اند، مشخص نیست.  

طبق گزارش انجمن بیماری پارکینسون ایاالت متحده، حدود 
یک میلیون نفر در این کشور و بیش از ۱۰ میلیون نفر در سراسر 
جهان به بیماری پارکینسون دچار هستند. به گزارش ایسنا، بیماری 
پارکینسون اختالل پیشرونده سیستم عصبی است که بر قدرت 
حرکتی بیمار تاثیر می گذارد. عالئم و نشانه های این بیماری برای هر 
فرد می تواند متفاوت باشد. همچنین ممکن است عالئم اولیه خفیف 
باشد و مورد توجه قرار نگیرد. عالئم بیماری پارکینسون اغلب از یک 
طرف بدن شروع می شود و حتی پس از شروع عالئم در هر دو سمت 

معموال در آن طرف بدن با شدت بیشتری باقی می ماند.
برخی عالئم و نشانه های بیماری پارکینسون عبارتند از:

لرزش: لرزش معموال از پا، دست یا انگشتان شروع می شود. ممکن 
است دست بیمار در حالت استراحت نیز بلرزد. آهسته تر شدن سرعت 
حرکت: با گذشت زمان، ممکن است بیماری پارکینسون حرکت فرد 
را کند سازد و انجام کارهای ساده را برای بیمار دشوار و وقت گیر کند. 
ممکن است هنگام راه رفتن قدم های فرد کوتاه تر شوند، بلند شدن از 
روی صندلی سخت باشد و هنگام راه رفتن پاهای خود را روی زمین 
بکشد. سفت و سخت شدن ماهیچه ها: سفتی عضالت ممکن است در 
هر قسمتی از بدن رخ دهد. سفت شدن ماهیچه ها می تواند دردناک 
باشد و دامنه حرکتی فرد را محدود کند. تغییر در وضعیت اندامها و 
اختالل در تعادل: وضعیت بدن ممکن است خمیده شود یا فرد برای 

حفظ تعادل مشکل داشته باشد.
تغییر در نوشتن: ممکن است

 نوشتن برای بیمار سخت شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، هیچ درمانی برای 
بیماری پارکینسون وجود ندارد، اما داروها اغلب به طور چشمگیری 
به کنترل عالئم کمک می کنند. بیمار مبتال به پارکینسون باید با 
پزشک متخصص همکاری کند تا به یک برنامه درمانی مناسب که 
عالئم را به بیشترین میزان تسکین داده و کمترین عوارض جانبی 
را داشته باشد، دست پیدا کرد. در موارد پیشرفته تر، ممکن است 

جراحی توصیه شود.

رییس انستیتو پاستور ایران درباره شرایط تولید و 
ذخیره واکسن پاستوکووک، گفت: اکنون نزدیک 
به سه میلیون دز واکسن پاستوکووک در انبار 
داریم که در صورت درخواست وزارت بهداشت تحویل داده 
خواهد شد. دکتر علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت واکسن پاستوکووک، گفت: واکسن پاستوکووک 
که مجوزهای مصرف در کودکان و بزرگساالن را دارد، بیش از 
۱۴ میلیون دز مورد قرارداد بوده که تمام آن تحویل شده است. 
در عین حال ظرفیت تولید ماهانه چهار تا پنج میلیون دز واکسن 

پاستوکووک و پاستوکووک پالس را به صورت تجمیعی داریم.
وی افزود: باتوجه به درخواست وزارت بهداشت و میزان 
واکسنی که اعالم نیاز می شود، برای تولید واکسن پاستوکووک 
برنامه ریزی انجام می شود که مطابق درخواست برنامه تولید را 
انجام می دهیم. در حال حاضر غیر از ۱۴ میلیون دزی که تحویل 
داده شده، حدود سه میلیون دز واکسن هم در انبار داریم که در 

صورت درخواست وزارت بهداشت تحویل داده خواهد شد.
بیگلری درباره احتمال افزایش ظرفیت تولید باتوجه به نیاز به 
تزریق دز یادآور برای کرونا، گفت: ظرفیت تولید در صورت اعالم 

وزارت بهداشت افزایش پیدا می کند.
وی گفت: باید توجه کرد که هر دو فناوری واکسنی که داریم؛ 
اعم از پاستوکووک که تولید مشترک با کوبا است و پاستوکوواد 
که بر پایه آدنوویروس است، منحصربه فرد هستند. واکسن 
پاستوکووک که مشترک با کشور کوباست، واکسنی است که 
برای کودکان با سن بسیار پایین، قابل استفاده است که از این 
نظر منحصر به فرد است و از این بُعد که تنها واکسنی است که 
برای کووید ساخته شده و چند ظرفیتی است هم منحصر به 
فرد است. زیرا تمام واکسن های دیگری که در دنیا برای کووید 
ساخته شده،  واکسن های تک ظرفیتی بوده و با یک جهش 
می توانند مقابله کنند، اما واکسن پاستوکووک این امکان را دارد 
که بتوان با آن با جهش های مختلف مقابله کرد که از این نظر 
نسل آینده واکسن های کووید محسوب می شود. این واکسن با 
فناوری بسیار پیشرفته کنژوکاسیونی که دارد، در داخل کشور 

فراهم شده است.  
وی با اشاره به آخرین وضعیت انجام مطالعات واکسن 
آدنوویروسی انستیتو پاستور ایران، گفت: واکسن دوم مان هم 
به نام واکسن پاستوکوواد که بر مبنای ناقل آدنوویروسی است، 
مانند واکسن های آسترازنکا، اسپوتنیک و جانسون اند جانسون 
آمریکایی و ...، نسل جدیدی از واکسن ها است که خوشبختانه 
برای اولین بار در کشور طراحی اش انجام شد و آزمایش های 

پیش بالینی آن نشان داد که واکسن بسیار موثری است.

»پارکینسون« چه عالئم و 
نشانه هایی دارد؟

سه میلیون دز واکسن 
»پاستوکووک« در انبار

خبر

خبر

هر
س: م

عک
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان     

  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

دوم  هيات  140060319078007695مورخه1400/08/16  شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
دو كرمان  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن باغگلي فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 3100114213 صادره ازبم در ششدانگ يك باب خانه 
و  مفروز  اصلي  از3968  فرعي  پالك16678  مترمربع   121/5 مساحت 
مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968 اصلي واقع در بخش 2کرمان 
آدرس کرمان شهرک صنعتی )شهید همت ( شرقی 14 خريداري از مالك 
اطالع  به منظور  است.لذا  رسمي خانم کتایون سروشیان محرز گرديده 
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 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰۲/1۰    مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم :1۴۰1/۰۲/۲5
محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان
شناسه آگهی: 13۰8۰76

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

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

برابر راي شماره 140160319078000275مورخه 1401/01/20 هيات دوم موضوع 
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 آقاي مرتضي قياس زاده فرسنگي فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 999 صادره از تهران درششدانگ يك باب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی مساحت 133/5 مترمربع پالك 16844 فرعي از 3968 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالك 56 فرعي از 3968 اصلي واقع دربخش 2 کرمان 
آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی شهید مغفوری 27 غربی اول سمت چپ 
خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی قیاس زاده 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.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰۲/1۰    
تاريخ انتشار نوبت دوم :1۴۰1/۰۲/۲5
محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان
شناسه آگهی:13۰778۲

        آگهی حصر وراثت
خانم معصومه خواستگاری کهن فرزند عباس 
دادخواست  بشرح   3286 شناسنامه  دارای 
شماره 140121920000258768 مورخ  توضیح 
داده شادروان سلمان خوراهه فرزند ابراهیم  بشناسنامه  
3161315057 در تاریخ 1397/5/5 در شهر منوجان فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست 

از:
1- معصومه خواستگاری کهن فرزند عباس ش ش 3286 

ت ت 1342/2/9 ش م 3160516581)مادر متوفی(
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که 

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 

دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم 
شهرستان منوجان . م الف :6

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون   
از  فرعی   416 پالک  دارای  آن  در  احداثی 
496 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

14 فرعی از 496 - اصلی
چاه  شهرک گاو  در  واقع  مربع  متر  مساحت300.80  به 
قلعه گنج قطعه 4 بخش 46 کرمان باستناد رای شماره 
در  مستقر  -1401٫1٫25هیات   140160319002000257

نوابی کهنعلی ابراهیم  آقای  مالکیت  در  ثبت کهنوج 
قانون   3 ماده  آگهی موضوع  و  گرفته  قرار  نواب  فرزند 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  رسمی  سند 
به  نیاز  و  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  در  و 
مالک  درخواست کتبی  حسب  لذا  دارد.  حدود  تحدید 
مورخ 1401٫1٫7 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 
ماده 13 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از 

ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1401٫3٫3
و  مالکین  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در 
مقرر  موعد  در  که  میگردد  اخطار  فوق  رقبه  مجاورین 
مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر  ملک  وقوع  محل  در 
و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین 
ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر  مجاورین  از  چنانچه کسی 
و  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  باشد  داشته  اعتراض  ان 
تحدیدی  صورتجلسه  تنظیم  از  پس  اصالحی   86 ماده 
مدت  ظرف  و  اعالم  اداره  این  به  خودرا کتبا  اعتراض 
تقدیم  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  روز   30
نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه 
نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی 

انتشار: شنبه1401٫2٫10 تاریخ  بود.  نخواهد  مسموع 

علی رحمانی خالص رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان کهنوج .از طرف، هوشنگ ساالری

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم   هیات   140060319008003490 شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید مقدم زاده فرزند موسی 
از در یکباب ساختمان مشتمل  به شماره شناسنامه 153 صادره 
بر کارگاه به مساحت 683.80 مترمربع از پالک 839 اصلی واقع 
خدیجه  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  ریحانشهر   _ زرند  در 
مومنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

شد. م/الف 5

تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰1/۲/1۰
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰1/۲/۲5
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم
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خبرخبر

»روایت زنانه ســیمین دانشور از تاریخ معاصر« 
به مناسبت صد و یکمین سالگرد تولد این نویسنده 
فقید مرور شده است. سعید اســالم زاده، فعال 
فرهنگی و مجری رادیو و تلویزیون در یادداشتی 
که به مناسبت صد و یکمین سالگرد تولد سیمین 
دانشور با عنوان »روایت زنانه سیمین دانشور از 
تاریخ معاصر« در اختیار ایســنا قرار داده، آورده 
اســت: »بعضی از اهل ادبیات در ذات ادیب اند و 
نویسنده. با واژه ها سروسری دارند که تو گویی از 
عالم باال به آن ها نگاه ویژه ای بوده و »نظرکرده « اند 
و مدام در این فکری که فالن نویسنده و شاعر، 
چرا این قدر راحت می نویسد، کلمات دم دستش 
هستند و بی هیچ ادا و اطواری در کاغذ می نشینند.

از این دست نویسنده ها و شاعران در جهان کم 
نداریم. یکی طبِع دلنشین دارد و بیت ها مثل آِب 
روان کنار هم »قرار« می گیرند)این قرار را به معنی 
آرامش بخوانید( یکی هم هست که وقتی برایت 
قصه می گوید )حاال شما بخوان رمان و داستان 
کوتاه( به این فکر می کنی که عجب! رمان نوشتن 

و قصه تعریف کردن به همین راحتی است؟
اما سیمین دانشور... هشتم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ 

درست صد و یک سال از تولدش گذشت.
این دردانه شیرازی که وقتی حرف می زد از عمق 
کوچه پس کوچه های شیراز و باغ نارنج و عفیف آباد 
و جهان نما صدایش را می شنیدی - فارغ از این که 
همه آن سال ها را در تهران بود - همان لهجه و 
تند و تیزی آفتاِب ِجنگ شیراز و بوی بهار نارنج 
اردیبهشت را در حافظیه یا سعدیه، در کالمش 
حس می کنی... وقتی هم که داستان می نوشت، 
رنگ لهجه اش را از بازتاب نور در شیشه های رنگی 

مسجد نصیرالملک تشخیص می دادی.
ســیمین دانشــور بی هیچ گفت وگویی حق 
بزرگی به گردن همه آن هایــی دارد که از دهه 
پنجاه خورشیدی به این سو داستان نوشته اند. 
یعنی حقی به گردن ادبیات داستانی معاصر که 
بی واسطه و باواسطه از او آموخته اند. از عنوان های 
نخســتینی که نصیب خانم دانشور شده است 
بگذریم - چون به نظرم فضیلتی نیست اینکه 
نخستین بانوی نویسنده باشی یا پنجمینش، 
مهم کاری است که می کنی. یا نخستین رئیس 
فالن کانون باشی و یا نباشی. چون این نخستین ها 
صرفاً به دلیل قدمت زمانی رخ می دهد و جز برای 
ویکی پدیانویسان ارزش دیگری ندارد - او را باید 
در وجه بنیادگذار بودن و مؤلف بودن به معنای 
صاحب ایده بودن در داستان نویسی مطالعه کنیم.

جدیدترین اظهارات 
درباره ی "هنر و تجربه"

جلســه همفکری محمد حمیدی مقدم 
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی با تعدادی از سینماگران 

حوزه مستند برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از ارتباطات و اطالع 
رسانی مرکز گســترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی، دوشنبه ۵ اردیبهشت 
ماه در مرکز گســترش، جلسه ای با حضور 
محمد حمیدی مقدم مدیــر عامل، حامد 
شکیبانیا معاون مستند، محمد طیب مدیر 
بازرگانی مرکز، بابک بهداد و هادی آفریده 
مستندســاز، امیر مهریــزدان مدیر مرکز 
مستند سوره )حوزه هنری(، مهدی مطهر 
تهیه کننده، مدیر سابق »خانه مستند« و 
مرتضی پایه شناس مستندساز برگزار شد. 

محمد حمیدی مقدم در آغاز این جلســه 
گفت: مرکز گســترش مصمم اســت این 
مسئولیت جدید را با تمام تالش و با همکاری 
خانواده ســینمای ایران و فیلمســازان به 
بهترین شکل به انجام برســاند. برگزاری 
جلساتی از این دست با هنرمندان، اعضای 
صنوف و فیلمسازان در راستای هم اندیشی 
برای تقویت و افزایــش کیفیت اکران های 

سینمایی »هنر و تجربه« است.
مهدی مطهر تهیه کننده حوزه مســتند با 
اشــاره به لزوم تبلیغات برای دیده شــدن 
فیلم هــای »هنر و تجربه« گفــت: از همه 
ظرفیت ها برای دیده شــدن فیلم ها باید 
استفاده کرد، صدا و سیما یکی از بخش هایی 
اســت که باید با آن تعامل جدی داشت تا 
معرفی فیلم ها به شکل مستمر و مداوم از 
تلویزیون رخ بدهد. برپایی باشگاه مخاطبان 
یکی از برنامه های جدیدی است که اشاره به 
آن شد، باشگاه مخاطبان می تواند هم مرور 
فیلم های موفق دوره قبل را داشته باشد، هم 
فیلم های تازه را اکــران کند. قطعا، اعضای 
باشــگاه از امتیازها و امکاناتــی برخوردار 

خواهند شد. 
امیر مهریــزدان در بخش دیگــری از این 
جلسه گفت: مســئله بودجه و هزینه برای 
تبلیغات باید جدی و اساسی پیگیری شود. 
ما در تجربیاتی که در حوزه اکران داشتیم، 
به این نتیجه رسیدیم که بودجه و توجه به 
هزینه تبلیغات حرفه ای و کارآمد، در جذب 
مخاطب به شکل محسوس موثر است.  گاهی 
اوقات باید برای تبلیغات یک فیلم، به اندازه 

بودجه تولید، هزینه کرد.  
مرتضی پایه شناس به موضوع مخاطب در 
سینمای مستند اشاره کرد و گفت: مخاطب 
سینمای مســتند خاص است، این خاص 
بودن به معنای محدود بودن نیست. هر اثر 

مستند مخاطب ویژه خود را دارد.

قیمت گوشت قرمز از اسفند سال گذشته روند افزایشی به خود 
گرفت و با وجود گذشت دو ماه ازاین اتفاق، هنوز قیمت ها کاهشی 
نشده و بنابر گفته فعاالن این صنعت همین باال بودن قیمت ها بازار 

را از رمق انداخته است.
به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های 
سطح شهر تهران قیمت هرکیلو شقه گوسفندی ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار 
تومان، سردست و گردن گوسفندی ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان، ران 
گوسفندی۱۷۵ تا۲۰۰ هزار تومان، قلوه گاه گوسفندی ۱۱۰ هزار 
تومان، ران گوساله ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و راسته گوساله ۱۶۵ 

تا ۱۷۰ هزار تومان است.
گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در 

برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هرکیلو ران گوساله۱۳۹ هزار 
تومان، ران گوسفندی۱۳۹هزار و ۵۰۰ تومان، شقه گوسفندی 
۱۱۶هزار و ۹۰۰ تومان، سردست گوسفندی۱۱۹ هزار و 8۰۰ 

تومان و راسته گوساله۱۳۹ هزار تومان است.
مقایسه قیمت گوشت در هفته پایانی فروردین ماه با هفته اول 
اردیبهشت۱۴۰۱ نشان می دهد که قیمت گوشت دراین بازه تغییر 
چندانی نکرده است و براساس اعالم فروشندگان، بازار گوشت قرمز 
به دلیل باال بودن قیمت ها همچنان کم تقاضا مانده است. این در 
حالیست که مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور چندی 
پیش اعالم کرد با مازاد دام در کشور مواجه هستیم و قیمت  دام 
زنده هم افزایشی نداشته است و مشخص نیست چرا قیمت گوشت 

قرمز روند صعودی خود را حفظ کرده است.

روایت زنانه سیمین بازار گوشت قرمز همچنان بی رمق!
دانشور از تاریخ معاصر

سخنگوی آموزش و پرورش گفت: برای اولین بار در طول تاریخ 
آموزش و پرورش، دستورالعمل نقل و انتقاالت معلمان با رویکرد 

خانواده محوری بازنگری، اصالح و تسهیل شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، »صادق ستاری فرد« با انتشار پیامی در 
حساب کاربری توییتر خود نوشت: با دستور وزیر، برای اولین بار در 
طول تاریخ آموزش و پرورش، دستورالعمل نقل و انتقاالت معلمان 
با رویکرد خانواده محوری و منطبق بر اصل دهم قانون اساسی 

بازنگری، اصالح و تسهیل شد.
وی افزود: حفظ کرامت و منزلت معلمی از خانواده تا مدرسه و 
جامعه نه با هیاهو و شعار، بلکه در مقام عمل به ِجد دنبال می شود.

به گزارش ایرنا، دستورالعمل نقل و انتقاالت معلمان در راستای 
عدم تمرکز، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی، 
همچنین افزایش رضایت شغلی و کمک به تأمین رفاه و آسایش 
نسبی فرهنگیان محترم، شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، 
رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی متقاضی انتقال دائم و موقت 
برون و درون استانی با رعایت عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد و سایر 
ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ ابالغ شد.

دستورالعمل نقل و انتقاالت معلمان با 
رویکرد خانواده محوری اصالح شد

رهبر معظم انقالب اسـالمی با برشـمردن نشـانه های 
بسـیار امیدبخش از پیـِش رو بودن آینـده ای متفاوت 
بـه نفـع مـردم فلسـطین از جمله گسـترش میـداِن 
مقاومت بـه کل فلسـطین و در مقابل، ضعیف شـدن 
رژیـم اشـغالگر و حامـی اصلـی آن یعنـی آمریـکا، 
حوادث سـالهای اخیـر فلسـطین را به معنـای ابطال 
همـه طرح هـای سـازش بـا رژیـم صهیونیسـتی 

دانسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در 
سـخنرانی تلویزیونی بـه مناسـبت روز جهانی قدس 
در ابتـدای سخنانشـان بـا درود بـه امـام بزرگـوار که 
بنیانگذار بنیـان مبارک روز قـدس بودند، و بـا درود و 
سـالم فراوان به ملـت عظیم الشـأن ایران که امـروز با 
حضور پـر انگیزه خـود در میدان در همه جای کشـور 
حماسـه ای بـا عظمـت آفریدنـد، افزودنـد: حضـور 
عظیم و مبارک شـما در میـدان دفاع واقعِی سیاسـی 
و مردمـی از قـدس موجـب نیـرو گرفتـن و افزایـش 
اسـتقامت کسـانی اسـت که با جسـم و جان خـود از 
قدس و مسـجداالقصی دفـاع می کنند و بـه امید خدا 
مبـارزه بـزرگ فلسـطین بـه نتایـج نهایـی و مبارک 

خـود نزدیـک خواهد شـد.
رهبر انقـالب در ادامه با بیـان اینکه امـروز قصد دارند 
بـه زبـان عربـی خطـاب بـه دنیـای اسـالم بخصوص 
دنیـای عرب سـخن بگویند، بـا تأکید بر ایـن واقعیت 
که تـا رژیم غاصـب و جنایتکار صهیونیسـت بر قدس 
مسـلط اسـت، همه روزهـای سـال را بایـد روز قدس 
دانسـت، گفتند: قدس شـریف، قلب فلسـطین است 
و سراسـر کشـور غصـب شـده، از بحـر تـا نهـر، ادامه 

قدس اسـت.
ایشـان بـا تحسـین ایسـتادگی و شـهامت کم نظیـر 
ملت فلسـطین، عملیات فداکارانه جوانان فلسـطینی 
را موجـب ایجـاد سـپر دفاعـی بـرای فلسـطین و 
بشـارت دهنده آینده ای متفـاوت دانسـتند و در بیان 
نشـانه های رقـم خـوردن معادلـه ای جدیـد در امروز 
و فردای فلسـطین خاطرنشـان کردنـد: امـروز »اراده 
شکسـت ناپذیر« در فلسـطین و همه منطقه ی غرب 
آسیا جایگزین »ارتش شکسـت ناپذیر« صهیونیست 
شـده و ارتش جنایتکار ناچار شـده آرایـش تهاجمی 

خـود را به تدافعـی تبدیـل کند.
رژیـم  حامـی  مهمتریـن  پیاپـِی  شکسـت های 
صهیونیسـتی یعنـی آمریـکا در جنـگ افغانسـتان، 
در سیاسـت فشـار حداکثـری بر ایـران اسـالمی، در 

برابـر قدرتهـای آسـیا، در کنتـرل اقتصـادی جهان و 
در مدیریـت داخلی خـود، و همچنین پدیده شـکاف 
عمیـق در حاکمیـت آمریکایـی، مـواردی دیگـری 
بود کـه رهبـر انقـالب به عنـوان نشـانه های آینده ای 

متفـاوت بـه آنهـا اشـاره کردنـد.
ایشـان با اشـاره به دسـت و پا زدن رژیم صهیونیستی 
در انبوه مشـکالت سیاسـی و نظامی، افزودند: جالد و 
مجرم قبلی کـه در رأس رژیـم بود، در پی حماسـه ی 
سـیف القدس به زباله دان پیوست و جانشـینان امروز 
او هـم هـر سـاعت در انتظـار تیغ برنـده حماسـه ای 

دیگرند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در ادامـه بـا اشـاره بـه 
نمونه هـای عینـی از گسـترش مقاومـت در سراسـر 
کـه  جنیـن  اردوگاه  تحـرک  ماننـد  فلسـطین 
صهیونیسـت ها را دیوانـه کـرده اسـت، درخواسـِت 
۷۰ درصـد از فلسـطینی ها بـرای حملـه نظامـی بـه 
رژیم غاصـب، حرکتهـای جهادی مردم فلسـطین در 
بخش هـای شـمالی و جنوبـی سـرزمین های ۱۹۴8، 
راهپیمایی هـای سـنگین در اردن و قـدس شـرقی، 
دفـاع جانانـه جوانـان فلسـطین از مسـجداالقصی و 
رزمایش نظامی در غـزه، تأکید کردند: کل فلسـطین 
به صحنه مقاومـت تبدیل شـده و مردم فلسـطین بر 
ادامه جهـاد وحـدت نظـر یافته انـد. ایـن پدیده های 
مهـم بـه معنـی آمادگـی کامـل فلسـطینی ها بـرای 
مقابلـه بـا رژیـم غاصـب اسـت و دسـت سـازمانهای 
مجاهـد را بـاز می گـذارد تا هـر زمـان الزم دانسـتند 

وارد عمـل شـوند.
ایشـان پیام مهـم این حـوادث و آنچـه را در سـالهای 
اخیـر در فلسـطین رخ داده اسـت، ابطـال همـه 
طرحهـای سـازش بـا دشـمن صهیونیسـت خواندند 
و گفتنـد: هیـچ طرحـی دربـاره فلسـطین در غیـاب 
یا بـر خـالف نظـر صاحبـان آن یعنـی فلسـطینی ها 
اجراشـدنی نیسـت و این یعنی همـه توافقـات پیش 
از ایـن ماننـد اُسـلو، یـا طـرح عربـی دو دولتـی، یـا 
معاملـه قـرن، یـا عادی سـازی های حقیرانـه اخیـر 

باطـل شـده اند.
رهبر انقالب با اشـاره به اسـتمرار انـواع جنایات رژیم 
صهیونیسـتی با وجـود از نفـس افتـادن آن، افزودند: 
دروغگویـان مدعـی حقوق بشـر در اروپـا و آمریکا که 
در قضیه اوکرایـن آن غوغا را بـه راه انداختند، در برابر 
ایـن همـه جنایـت در فلسـطین مهر سـکوت بـر لب 
زده انـد و از مظلـوم دفـاع نمی کننـد بلکـه بـه گرگ 

خونخوار کمـک هم می کنند. ایشـان درس بـزرگ از 
این رفتار مزّورانه قدرتهای نژادپرسـت غربی را پرهیز 
از هـر گونـه تکیـه کـردن بـه آنهـا دانسـتند و تأکید 
کردنـد: تنها با نیـروی مقاومـت که برگرفتـه از تعلیم 
قـرآن کریـم و احـکام اسـالم عزیـز اسـت، می تـوان 
مسـائل دنیای اسـالم و در رأس آن مسـئله فلسطین 
را حـل کرد.حضـرت آیـت اهلل خامنه ای شـکل گیری 
مقاومـت در منطقـه غـرب آسـیا را پـر برکت تریـن 
پدیـده این منطقـه برشـمردند و خاطرنشـان کردند: 
کیان مقاومـت بود کـه بخشـهای اشغال شـده لبنان 
را از لوث وجود صهیونیسـت ها پـاک کرد، عـراق را از 
حلقـوم آمریکا بیـرون کشـید و از شـّر داعـش نجات 
داد، بـه مدافعـان سـوری در برابـر نقشـه های آمریکا 
مدد رسـاند، با تروریسـم بین المللی مبـارزه می کند، 
به مـردم مقـاوم یمـن در جنگی کـه به آنهـا تحمیل 
شـده اسـت یـاری می رسـاند، بـا پنجـه افکنـدن بـه 
موجودیت غاصبان صهیونیسـت به توفیـق الهی آنها 
را به زانـو در مـی آورد و بـا تـالش مجاهدانه، مسـئله 
قـدس و فلسـطین را در افـکار عمومی جهـان روز به 

روز برجسـته تر می کنـد.
ایشـان بـا یـادآوری آیاتـی از قـرآن کریـم کـه 
بشـارت دهنده یاری پـروردگار بـه مؤمنـان و صابران 

اسـت خطاب به مردم فلسـطین و جوانان فـداکار آن 
تأکید کردنـد: جمهوری اسـالمی ایـران همچنان که 
بارهـا گفتـه و در عمل نیـز بر آن پای فشـرده اسـت، 
حامی و طرفدار جبهـه مقاومت و مقاومت فلسـطین 
اسـت و حرکـت خیانـت آمیـز عادی سـازی روابط با 
رژیـم غاصـب و سیاسـت تطبیع پذیـری را محکـوم 
می کنـد. رهبـر انقـالب بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی 
دولتهـای عربی بـه آمریـکا گفته انـد در حل مسـئله 
فلسـطین شـتاب کند، افزودنـد: اگر منظـور آنان این 
اسـت که آمریکا پیـش از بیـرون رفتـن از منطقه، هر 
مانـع را از سـر راه تثبیـت رژیـم غاصـب بـردارد، اوالً 
خیانت کـرده و بـرای دنیـای عـرب ننـگ آفریده اند، 
ثانیاً سـاده لوحی به خـرج داده اند زیرا کـور نمی تواند 

عصاکـش کـور دگر شـود.
ایشـان در پایان سخنانشـان با درود به روح شـهیدان 
فلسـطینی و ادای احتـرام بـه خانواده هـای آنـان، به 
اسـیران و زندانیـان فلسـطینی که بـا اراده ی اسـتوار 
مقاومـت می کننـد تحیـت گفتنـد و افزودند: دسـت 
گروههـای فلسـطینی مقـاوم را کـه بخش مهـم این 
مسـئولیت بـزرگ را بـر دوش گرفته انـد می فشـارم، 
و دنیـای اسـالم به ویـژه جوانـان را بـه حضـور در این 

میـدان عـزت و کرامـت فـرا می خوانم.

 کل فلسطین صحنه مقاومت و همه طرحهای سازش باطل شده است
رهبر انقالب:

ین
نال

برآ
 خ

س:
عک

پیام شمس الدینی با بیان این که محمدعلی 
اسـالمی ندوشـن همیشـه نگران ایـران بود 
و ایـران را از یـاد نبـرد، او را در زمینه ترجمه، 
شـعر و زندگی نامه نویسـی فـردی پیشـتاز 

معرفـی می کنـد.
این نویسـنده و پژوهشـگر در پی درگذشت 
محمدعلـی اسـالمی ندوشـن، در گفت وگو 
با ایسـنا دربـاره فعالیت هـای این نویسـنده، 
شـاعر، مترجـم، پژوهشـگر و اسـتاد زبـان و 
ادبیات فارسـی اظهار کـرد: اسـتاد عزیزمان 
دکتـر محمدعلـی اسـالمی ندوشـن یکـی 
از برجسـته ترین اسـتادان ادبیـات معاصـر 
هسـتند، ایشـان در زمینه هـای مختلـف 
برجستگی های خاص داشتند. امروز و دیروز 
کـه ذکـر خیرشـان زیـاد شـنیده می شـود، 
نام فرزنـد ایـران بر او گذاشـته شـده اسـت؛ 
ایران دوسـتی و عالقه بسـیار شـدید به ایران 
و فرهنـگ و هویـت و آینـده آن اولین زمینه 
کاری اوسـت و بخـش عمـده ای از آثـارش را 
جسـتارهایی در این زمینه تشـکیل داده بود 
و با عنـوان ایـران آمیخته بـود؛ مثـال »ایران 
و تنهاییـش«، »ایـران را از یاد نبریـم« و »به 
دنبال سـایه همـای«. می تـوان گفت بخش 
اول کارنامـه اسـالمی ندوشـن را پرداختـن 
به کلیـات فرهنگ، تمـدن و هویـت ایرانیان 
تشکیل می دهد. ایشـان شخصیت برجسته 
و بی نظیری بود کـه در طول زندگـی  ایران را 

از یـاد نبرد و همیشـه نگـران ایـران بود.
او سـپس بـا بیـان این کـه بخـش دیگـر 
آثـار اسـالمی ندوشـن شناسـایی و معرفـی 
»شاهنامه« فردوسی و شـخصیت فردوسی 
بـوده، گفـت: کتـاب »داسـتان داسـتان ها« 
یکـی از کتاب های کالسـیک در ایـن زمینه  
است  و از گذشـته های دور نوشته شده است. 
آثـار دیگـری کـه در ایـن زمینـه و در زمینه 
ادبیـات تطبیقـی داشـت باعـث  شـد چند 
نسل پای مکتب ایشان بنشـینند و از طریق 
نوشـته هایش بـا »شـاهنامه« و فردوسـی و 

ارزش آن آشـنا شـوند.
 شـمس الدینی خاطرنشـان کـرد: دکتـر 
اسـالمی یکی از پیشـتازان ترجمـه در ایران 
بودند؛ بـه عنوان مثـال یکی از مشـهورترین 
آثار ایشـان که بارها و بارها چاپ شـده کتاب 
»شور زندگی« زندگی نامه ونسـان ون گوگ 
اسـت  و کتاب »مـالل پاریـس و برگزیـده از 
گل های بدی« که شـامل شـعرهای شـارل 
بودلر است. اسـالمی ندوشن مانند پلی میان 
دو فرهنگ عمل کـرده  و آثار برجسـته ای از 
فرهنـگ اروپایی را بـه فارسـی زبانان معرفی 

کرده اسـت.
او در ادامـه گفـت: مشـهورترین بخـش 
هویتـی دکتـر اسـالمی، صداقتی اسـت که 
داشـتند و بـه خـرج دادنـد و زندگی نامـه 
چهارجلـدی ای از خـود بـه نـام »روزهـا« به 
جا گذاشـتند؛ او در این کتاب از قدیمی ترین 
نوشـته  خـود  خاطـرات  و  یادبودهـا 
و بـه نوعـی در ایـن زمینـه پیشـتاز بودنـد، 
پیـش از او زندگی نامه نویسـی مخصـوص 
شـخصیت های سیاسـی و رجـال برجسـته 
مملکت بود و ایشـان به عنوان فرد فرهنگی، 
دسـت به این کار زد. کتاب »روزها« در اوایل 
دهه ۱۳۶۰ منتشـر شـد تـا  ۱۳۹۱ که جلد 
چهـارم آن چـاپ شـد؛ در این کتـاب بخش 
بزرگـی از تاریـخ و فرهنگ معاصر مـا از زاویه 
دید ایشـان بررسـی و  تحلیل شـده است. دو 
جلد اول مربوط به زندگی او در یزد و ندوشـن 
و تحصیـالت مقدماتـی اسـت، جلـد سـوم 
سـفرش به اروپا و بازگشـتش و جلـد چهارم 
مربوط  بـه سـال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ اسـت 
که با یـک دقـت نظـر و نکته سـنجی  دالیل 
سـقوط حکومت پهلـوی را در کتاب نوشـته 
اسـت. او کارنامه پرباری داشـت از جسـتار و 

مقالـه و پژوهـش تـا شـعر و ترجمه.
ایـن پژوهشـگر افـزود: نکتـه ای کـه نبایـد 
فراموش شـود این اسـت کـه او از پیشـتازان 
شـعر معاصـر بـود و کتاب هـای »چشـمه« 
و »گنـاه« و رباعیـات »بهـار در پاییـز« از 

سـروده های اوسـت. او در چنـد زمینـه نثـر 
برجسـته  بود و توانایی داشـت و به این دلیل 
گاهی او را با تسـامح اسـتاد نثر و سلطان نثر 

هـم می گفتنـد.
دالیـل  دربـاره  شـمس الدینی  پیـام 
چندوجهـی بـودن فعالیت هـای اسـالمی 
ندوشـن کـه او را بـه فـردی جامع االطـراف 
تبدیـل می کـرد، نیـز اظهـار کـرد: ایـن 
موضوع به نسـلی از اسـتادان ادبیات فارسی 
برمی گـردد، آن هـا جویندگانـی بودنـد و 
پرسش هایی داشـتند و به دنبال پاسخ های 
آن می گشـتند و سـعی می کردند خودشان 
در زمینه هـای مختلـف پاسـخ را مطـرح 
کننـد. جامع االطـراف بـودن خصیصـه 
نسـل اوسـت، چیزی اسـت که می شـود در 
هم نسالنش هم مشـاهده کرد. متأسفانه در 
این سـال ها بنا بـه دالیلـی و تخصص گرایی 
بسیاری از نویسندگان و استادان دانشگاه ما 
دسـت از این جامع االطراف بودن برداشـته  
و به سـمت  یـک تخصـص  رفتـه و هرکدام  
متخصـص یـک زمینـه شـده اند؛ ایشـان 
دکتری حقوق گرفته بودند و آثـاری در این 
زمینـه داشـتند، کتاب هایی دربـاره حقوق 
بشـر و  پیروزی و آینده دموکراسـی نوشـته 
و  در زمینـه ادبیـات جویندگـی و حـس 
کوشـش گری داشـتند و سـعی می کردنـد 
خودشـان به پاسـخ سـواالتی که نسل شان 

بـا آن روبـه رو بود، برسـند.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما به تمامی 
سواالت در خصوص مکان های ادعایی پاسخ 
داده ایم؛ دو مرتبه هم جلسه داشتیم و جلسه 
سوم هم به زودی در تهران تشکیل خواهد 
شد و مذاکرات در حال پیشرفت است. محمد 
اسالمی در جریان راهپیمایی روز قدس در 
پاسخ به این سوال که آینده مذاکرات وین 
را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: مذاکراتی 
دیگر باقی نمانده است؛ مذاکرات تمام شده 

است. 
فق برجام بوده  کرات در چهارچوب توا مذا
د کرده و  یجا مریکا ا و مشکالتی است که آ
ا رفع کند چرا  ین مشکالت ر ید ا خودش با
که تمامی رفتارهایشان خالف توافق بوده؛ 
ز برجام خارج شدند و خودشان  خودشان ا
گر  مروز هم ا ره کردند، ا ا پا یشان ر مضا ا
همه  ید  با زگردند  با فق  توا به  هند  می خوا

مواردی را که نقض کردند، اعاده کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش 

لمللی  ا بین  نس  ا ژ آ مدیرکل  رات  ظها ا به 
یران به تمامی  ینکه ا تمی مبنی بر ا نرژی ا ا
مکان   ۴ در خصوص  نس  ا ژ آ پرسش های 
ادعایی پاسخ نداده است، گفت: ما به تمامی 

سواالت در خصوص مکان های ادعایی پاسخ 
داده ایم؛ دو مرتبه هم جلسه داشتیم و جلسه 
سوم هم به زودی در تهران تشکیل خواهد 

شد و مذاکرات در حال پیشرفت است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: 

مذاکرات وین تمام شده است
نگاهی به کارنامه اسالمی

ندوشن و پیشتازی او
گزارش

ایسنا

رنا
: ای
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معاون امـور زنـان و خانواده ریاسـت جمهـوری گفت: زنـان زندانی 
بـا جرائـم غیرعمـد پـس از بازپـروری، بـرای بازگشـت بـه زندگـی 
سـالم مورد حمایـت ایـن معاونت قـرار می گیرنـد تا به آغـوش گرم 

خانـواده بازگردند.
انسـیه خزعلی در گفـت و گو بـا خبرنگار حـوزه زنان ایرنا در پاسـخ 
بـه این سـوال که طرحـی تحـت عنـوان »زنان بـرای زنـان« اکنون 
مطـرح اسـت، اظهـار داشـت: ایـن طـرح بـه عنـوان یـک موضـوع 
اولیـه در ایـن معاونـت مطرح شـده اسـت امـا بنـا داریم در جلسـه 
ای بـا حضـور نیکـوکاران و خیـران ایـن موضـوع بـه صـورت ویـژه 
مـورد بررسـی قـرار گیرد تـا بـا اجـرای ایـن طـرح از زنـان زندانی 

حمایـت شـود.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اکنـون ۱۴۴ زن زندانی بـا جرائم 
غیرعمد در کشـور وجـود دارد چـه برنامه ای بـرای حمایـت از این 
بانـوان داریـد، تصریـح کـرد: قـرار اسـت در نشسـت بـا خیـران و 
نیکـوکاران به طـور خاص این موضوع بررسـی شـود البته براسـاس 
آمارهـای موجـود اکنـون تعـدادی از ایـن زنـان در زندان هـای 
اسـتان ها آزاد شـده اند و قرار اسـت بـرای آزادی دیگر زنـان زندانی 

نیـز برنامه هایـی بـا حضـور خیـران داشـته باشـیم.

خزعلـی بـا بیـان اینکـه حمایـت مـا از زنـان 
یـن اسـت کـه بازپـروری شـوند و  نـی ا زندا
دوبـاره بـه زندگـی سـالم برگردنـد، تاکیـد 
کرد: پس از ایـن اقدامات، خانـواده های آنان 

تحـت پوشـش خدمـات معنـوی و تربیتی قـرار مـی گیرنـد، اگرچه 
به طـور قطـع مشـکل مالـی هـم خواهنـد داشـت امـا مـی خواهیم 
خـود بانوان ایـن موضـوع را برنامـه ریـزی کننـد، کار یـاد بگیرند و 
اشـتغالی داشـته باشـند چـون معتقدیـم باید از ایـن افـراد حمایت 

اشـتغالی انجـام شـود.
معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری ادامـه داد: تالش 
شـده زمینه برای آزادی زنـان زندانی جرائـم غیرعمد فراهم شـود، 
چرا کـه حضور آنـان در زنـدان با آسـیب های فـراوان همراه اسـت 
و معتقدیـم مسـاله آزادی زندانیـان بایـد بـا اسـتفاده از کمک های 

مردمـی و همراهی خیـران و نیکـوکاران انجام شـود.
وی اظهار داشـت: طـرح زنـان برای زنـان نیز بـرای همیـن موضوع 
پیـش بینی شـده تـا زنـان خیـر و کسـانی کـه قصـد انجـام فعالیت 
اجتماعـی دارنـد، حمایت هایـی را از زنان تحـت آسـیب مانند زنان 

آزاد شـده از زندان بـرای حمایت و اشـتغال داشـته باشـند.

زنان زندانی برای بازگشت به زندگی سالم حمایت می شوند

خبر
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ایرنا- »سید حمید سجادی« وزیر ورزش و جوانان 
با حضور در مراسم روز جهانی قدس گفت: جامعه 
محترم ورزش همواره نشان داده که پای آرمان های 
انقالب شکوهمند اسالمی ایستاده و این مهم را 

ثابت کرده است.
به گزارش ایرنا، همزمان با فرارسیدن روز جهانی 
قدس، جمع کثیری از جامعه ورزش از ساعت ۱۰ 
صبح دیروز برای حضور در راهپیمایی روز جهانی 
قدس در میدان فلســطین گردهم آمدند. سید 
حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان، معاونان و 
مقامات وزارت ورزش، ســیدرضا صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک، کیکاووس سعیدی 
دبیرکل کمیته ملی المپیک و دیگر معاونان کمیته، 
علی جــوادی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
تهران، روسای فدراسیون های ورزشی، مربیان، 
ورزشکاران و تمامی فعاالن حوزه ورزش از دیگر 

حاضران در راهپیمایی روز جهانی قدس هستند.
سجادی وزیر ورزش و جوانان با حضور در مراسم 
روز جهانی قدس گفت: متاسفانه طی یکی، دو سال 
گذشته به دلیل شیوع کرونا این مراسم را نداشتیم 
اما خدا را شکر امروز مجددا دور هم جمع شدیم. 
جامعه محترم ورزش همواره نشان داده که در کنار 
مردم اســت و پای آرمان های انقالب شکوهمند 
اسالمی ایستاده است. نوجوانان و جوانانی که امروز 
در این جمع با شــکوه حضور دارند، نشان دهنده 
این موضوع است که با این که این عزیزان انقالب 
را ندیده اند اما پای آن ایســتاده اند و این حضور 
ارزشــمند، پیام های زیادی است. به سهم خودم 
به عنوان خادم ورزش کشور، از همه ورزشکاران و 
دست اندران و مدیران ورزش کشور تشکر می کنم 

که پای آرمان های خود محکم ایستاده اند.
او با اشاره به مبارزه نکردن ورزشــکاران ایران با 
نمایندگان رژیم اشغالگر قدس افزود: ورزشکاران 
ارزشی و انقالبی جمهوری اسالمی ایران دنباله رو 

فلسفه روز قدس هستند. روز جهانی قدس میراث 
ارزشمند امام راحل است و ما وظیفه داریم از این 
میراث پاسداری کنیم. اصلی ترین فلسفه روز قدس 
مرگ بر ظلم است. ورزشکاران نیز همین فلسفه را 
دنبال می کنند و به دنبــال احقاق همین حقوق 
هستند. نمونه آن ظلمی است که در حق جودی 
کشورمان شده و امیدواریم با پی گیری هایی که 
انجام می دهیم، این حقوق حقه به ورزش کشور 
برگردد و جــودوی ایران به عرصــه ورزش های 

بین المللی برگردد.
سـید محمد شـروین اسـبقیان رئیس 

فدراسـیون جانبـازان و معلوالن
روز جهانی قدس یادگار و میراث امام راحل است. 
جامعه پرافتخار ورزش کشور همگام با سایر اقشار 
ملت قهرمان ایران امروز در صفوف بهم فشرده با 
نشان دادن وحدات اسالمی فریاد مرگ بر آمریکا 
و اسرائیل را ســر خواهند داد و یک پیام مهم به 
استکبار جهانی اعالم می کنند و آن این که تا آخر 
جان پای آرمان های امام راحل، آرمان های رهبر 
عظیم شان انقالب و نیز آرمان های مردم مظلوم 

فلسطین ایستاده و خواهیم ایستاد.
امیری خراسانی رئیس فدراسیون 

ورزش های روستایی، بومی و محلی
خدا را شــاکریم که جامعه ورزش روســتایی و 
عشایری که جزو نجیب ترین و مظلوم ترین جوامع 
این مرز و بوم هستند، مثل همیشه پیرو فرمایشات 
مقام معظم رهبری، در خط مقدم برای احقاق حق 
مظلومین هستند. امیدورایم به زوی زود، شاهد 
غلبه مظلومین بر ظالمان باشیم و در کل دنیا صلح 

برقرار شود.
میرجلیلی رئیس سازمان بسیج 

ورزشکاران
امروز روز جهانی قدس اســت امــا در واقع عید 
ورزشکاران است از این جهت که ورزشکاران عزیز 

ما باید در راستای دفاع از مردم مظلوم فلسطین 
افتخار آفرینی کنند. کما اینکه همواره پرچم دار 

این حرکت معنوی هستند.
او افــزود: حضــور ورزشــکاران و روســای 
فدراســیون های ورزشی در مراســم امروز برای 
لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و تجدید بیعت 
با آرمان های امام راحل و انقالب اســالمی است. 
امیدوارم بتوانیم با منش پهلوانی در جهت دفاع 
از مردم مظلوم فلسطین، گام های بزرگی برداریم.

علی جـوادی مدیـرکل ورزش و جوانان 
اسـتان تهران

رهبر کبیر انقالب اسالمی با پایه گذاری روز قدس 
به عنوان روز همبستگی ملت مسلمان، باعث شدند 
تمام ملت شریف مسلمان در اقصی نقاط جهان در 
روز قدس برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین گرد 
هم جمع شوند. انشاا... با اتحاد و همبستگی شاهد 
آزادسازی قدس خواهیم بود. ورزشکاران استان 

تهران در مســابقات مختلف همواره حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین را ثابت کرده اند. امیدوارم 
این همبستگی هر روز افزایش یابد تا بتوانیم پرچم 

اسالم را به اهتزاز درآوریم.
کیکاووس سعیدی 

دبیرکل کمیته ملی المپیك
امروز روز میثاق ملــت قهرمان ایــران با مردم 
ستم دیده فلسطین است؛ سرزمینی که متعلق 
به تمامی فلسطینیان است اما توسط رژیم غاصب، 
غصب شده. با توجه به فرمایشات امام راحل و رهبر 
معظم انقالب اسالم، انشاا... پرچم اسالم و مردم 
فلسطین بر این سرزمین برافراشته خواهد شد. 
جامعه ورزش ایران هم پای سایر اقشار مردم عزیز 
ایران در صحنه حضور دارند و در این راهپیمای 
پرشکوه شرکت کرده اند. حرف جامعه ورزش این 
است که ما همراه، غمخوار و در کنار شما هستیم و 

دوشادوش شما خواهیم بود.

سجادی: جامعه ورزش ثابت کرد همواره پای آرمان های انقالب ایستاده است

حضور گسترده ورزشکاران در راهپیمایی روز قدس
گزارش

ایرنا

طرح حمایتی FIVB از تیم زنان ایران با اعزام یکساله مربی
رئیس فدراسیون جهانی والیبال: 
بی صبرانه منتظر دیدن تیم زنان 

ایران در بازیهای آسیایی هستم

رئیس فدراسیون جهانی والیبال از پیشــرفت های تیم زنان ایران 
تمجید کرد و عنوان کرد منتظر دیدن بازیهای این تیم در هانگژو 
است. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت فدراسیون جهانی والیبال، 
فدراســیون والیبال ایران متعهد به ارتقای سطح تیم ملی والیبال 
بانوان خود شده است که در این راســتا فدراسیون جهانی والیبال 
متعهد شده در راستای برنامه توسعه  جهانی والیبال، برای یکسال 

مربی در اختیار  تیمهای در حال پیشرفت قرار دهد.
فدراسیون جهانی والیبال با فراهم کردن مربی برای ۱۲ ماه، حمایت 
از تیم ملی والیبال بانــوان ایران را در ســال ۲۰۲۲ تصویب کرد و 
فدراســیون والیبال ایران مربی ایتالیایی الساندرا کامپدلی را برای 

کمک به بهبود عملکرد این تیم در سطح بین المللی انتخاب کرد.
فدراسیون والیبال ایران هم دسترسی این تیم به یک کمپ تمرینی 
اختصاصی با امکانات کالس جهانی را تضمین کرده است. این تیم 
همچنین قرار است در بازی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ در سپتامبر 
۲۰۲۲ شرکت کند که اولین حضور آنها در این رویداد از سال ۱۹۷۴ 

است.
دکتر آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی والیبال در این باره گفت: 
ما متعهد به ارتقای سطح والیبال در سراســر جهان در بازی های 
مردان و زنان هستیم. ورزش ما ذاتاً دارای تعادل جنسیتی است و ما 
می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این امر در توسعه موازی تیم 

های مردان و زنان در سراسر جهان منعکس می شود.
ما از دیدن تأثیر مثبت طرح حمایــت مربیان در کمک به تیم ملی 
زنان ایران برای باال بردن سطح فنی و تاکتیکی خود خوشحالیم و 
از اینکه ببینیم آنها در هانگژو ۲۰۲۲ چگونــه عمل خواهند کرد، 

هیجان زده ایم.
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران گفت: با حمایت 
FIVB، مربی الساندرا کامپدلی از ایتالیا توانسته است به ما کمک 
کند تا برنامه های خود را برای والیبال بانوان ایران محقق کنیم. من 
معتقدم والیبال تنها رشته ورزشی در ایران است که می تواند یک 
کمپ تمرینی اختصاصی برای بانوان ایجاد کند که این امر می تواند 
مســیر موفقیت آنها را هموار کند. راهبرد فدراسیون والیبال ایران 

توسعه برابری جنسیتی زنان و مردان در والیبال است.
آلساندرا کامپدلی، ســرمربی تیم ایران نیز گفت: با این پروژه، من 
معتقدم FIVB از والیبال بانوان ایران حمایت الزم را برای توسعه 
و رشد انجام می دهد. تیم بانوان بزرگسال ایران باید در درجه اول از 
نظر فنی و تاکتیکی پیشرفت کند تا بتواند با بهترین تیم های آسیایی 

و جهانی رقابت کند.

سامان قدوس با عملکرد خوب خود به عنوان 
مدافع - هافبک راســت در بــازی برنتفورد با 
تاتنهام، می تواند معضل دفاع راســت در تیم 

ملی ایران را حل کند.
به گزارش ایسنا، یکی از پســت های مورد بحث در تیم ملی 
فوتبال ایران، دفاع راست این تیم است که در گذشته با حضور 
بازیکنان بزرگی مانند ابراهیم آشتیانی، منصور پورحیدری، 
جواد زرینچه، نعیم ســعداوی، مهدی مهدوی کیا، حسین 
کعبی و در ســال های اخیر با حضور خسرو حیدری، رامین 
رضاییان و وریا غفوری از نقاط قوت این تیم بود اما در چند 

سال اخیر به محل بحث و انتقاد تبدیل شده است.
صادق محرمی، مدافع راست جوان دینامو زاگرب از زمان روی 
کار آمدن دراگان اسکوچیچ تبدیل به نفر اول این تیم شده و با 
تمام انتقادها به عملکرد محرمی، اسکوچیچ نشان داده که در 
حضور بازیکنانی مانند اسماعیلی فر، تیکدری، سیامک نعمتی 

و یا مهدی شیری به محرمی اعتقاد دارد.
در این اوضاع و احوال که صادق محرمی در تیم باشــگاهی 
خود هم از مدت ها قبل به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل 
شده، سامان قدوس در پســت جدید خود در تیم برنتفورد، 

باعث افزایش امیدواری ها برای تقویت این پست شده است.
هافبک ایرانی برنتفورد که در این فصل در بازی های کمی هم 
برای تیمش به میدان رفته، طی روزهای گذشته در ترکیب 
اصلی تیمش برای دیدار با تاتنهام قرار گرفت و از قضا مقابل 
ســون هیونگ مین، هافبک کره ای تاتنهام درخشید که در 
دیدار ایران و کره جنوبی، سمت راست تیم ملی را به اتوبان 

تبدیل کرده بود.
قدوس در این دیدار برای اولین بار به عنوان مدافع – هافبک 
راست تیمش به میدان رفت و تمام راه های نفوذ سون هیونگ 
مین به سمت دروازه تیمش را بست و تحسین توماس فرانک 

را هم به دنبال داشت.
این عملکرد از ســوی قدوس به عنوان بازیکنی که در پست 
دفاع راست به میدان رفته، جایگاه صادق محرمی در تیم ملی 
را هدف قرار داده و شاید قدوس که در خط هافبک تیم ملی 
نتوانسته جایگاه ثابتی را به دست آورد، در پست دفاع راست 
به کار گرفته شود و با قدرت هجومی خود، وزن بیشتری به 

این پست در تیم ملی بدهد.
البته تصمیم نهایی درباره این مســاله را دراگان اسکوچیچ 
می گیرد که بارها گفته نیازمند یک مدافع راست کالسیک 
است که بیشتر در کارهای تدافعی شــرکت کند تا این که 
میل به هجوم داشــته باشــد و در ضد حمالت پشت سرش 

خالی شود.

پیشنهاد به اسکوچیچ؛ رفتن 
قدوس به دفاع راست

خبر

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ ورزش

افقی
 1 - اثری از واسیلی یان - برگ - از 
مخترع   - منچستر2  اسبق  بازیکنان 
یازده،   - خفته  انداز  زیر   - الستیک 
دو یار هم قد - اثر چربی3 - اكسید 
بر مال كردن، فاش  طبیعی، سرمه - 
زنگها  آواز،   - کردن4  آشکار  نمودن، 
بر  دارد،  وجود  آن  طبی  و  آفتابی   -
دروغگو   - می گذارند5  چشم  روی 
در غربت فراوان زند - تکرار حرف - 
خوب و نیکو  - فصل بهار6 - بافت 

 - سرزنش کردن    - چشم   رنگی 
بجز، مگر، حرف استثناء7 - صورت، 
 - مثبت  پاسخ  بله،   - مهره شطرنج 
ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر   - نصف 
قدیمی  نام  تهران،  پادگان   - طرف8 
در  خطی   - قدیم  اصفهان  اصفهان، 
ایران  جنوب  در  کشوری  نام  دایره، 
این  نام   - غوغا9  و  شور  - گرفتن، 
 - فریدون   پسر   - تاریخی  مكان 
خانه  ناخن،  زینت  ناخن،  رنگ 
سنگ پشت10 - موجودی که در آب 
عزیز  عرب،  مادر   - می کند  زندگی 

 -  11 آچار  نوعی   - لغب   - تازی 
مشایعت  آش، حرف  همراهی،  کلمه 
 - دندان  به  انگشت  زده،  شگفت   -
جوان، برنا - گرداگرد لب و دهان12 
زردآلوی  آبله،  بیماری  سرب،   -
پست - تسمه عقب پاالن - اتومبیل 
صحرا13 - ضمیر غائب، وی، ضمیر 
شیرین  میوه   - مفرد  شخص  سوم 
ریز شیرین - صوت14  میوه  بهاری، 
- جمله دستوری - در حال شیون - 
نیر وارونه15 - اثری از ویلیام بلیک 
 - کردن  محکم  ساختن،  استوار   -
چو   - هوا  از  تلفن، گرفتنی  مخترع 

وارونه

عمودی
دیدار - درخشان،  التین -  1 - كیف 
ضمیر   - قرقیزستان  شهر   - روشن2 
خواهران  از  دور،  به  اشاره  اشاره، 
برونته - از توابع دماوند - حرف ندا3 
كاندیدای  بازیگر   - سر  بی  متد   -
و  عیب  بی  تمام،   - دیوار  قلب  فیلم 
نقص4 - مخترع جت - آب منجمد، 
 - الفبا  حروف  از   - درجه  صفر  آب 
برهنه5 - مسافر - خالص - خیس، 
ضمیر  بیگانه،  شمای   - خشک  ضد 
اخبار،   - شمالی  رود   - انگلیسی6 
سازمان  دانستنیها،  و  معلومات 
حشره  سمی،  عنکبوت   - تجسسی7 
ای با زهرخطرناك - جرقه آتش - یار 
لیلی، دیوانه8 - آب دهان - بیسواد، 
درس نخوانده - بزرگ ایل9 - امر از 
فرومایه،  فرومایه،  و  پست   - زدودن 
 - سرسخت10  دشمن   - خسیس 

نیش   - تركستان  در  شهری  داماد، 
خمیدگی  فاصله،  حرف   - زنبور  زدن 
كاغذ، لنگه بار11 - بلند - نخ ابریشم، 
مالیات  ابریشم خام، جوانه درخت - 
زوركی، مالیات قدیم - تکبر، غرور12 

تنگی   - ها  ملت   - علفی   - گیاهی 
دادن،  خبر  خبرها،   - سختی13  و 
هوای  هوا،  جابجایی   - ساختن  آگاه 
ورم  آماس،  اربعه،  عناصر  از  متحرك، 
و برآمدگی روی بدن، نفخ - بابا14 - 

بیماری ریوی، نت بیمار - واحد وزن 
- شهری در المان - وای درهم15 - 
پاره ای از چیزی، قطعه - خدا شناس 

ادبانه بی  نه   - بادیه  از جنس   -

جدول شماره ۱2۱۹

در حالی که دادگاه CAS زمان اعالم رای پرونده آندره آ 
نی برای  ا اعالم کرده است، همچنان زما ماچونی ر استرا
نی مشخص نشده  ا دو یی پرونده شکایت پا عالم رای نها ا

است.
به گزارش ایسنا، ماجرای پرونده شکایت لئوناردو پادوانی 
ز طوالنی ترین پرونده های  ستقالل، به یکی ا ه ا ز باشگا ا
زیکن  ین با ستقالل تبدیل شده است. ا ه ا یت باشگا شکا
فصل ۹۷-۹۶ و در بازی مقابل فوالد خوزستان با برخورد 

به یکی از بازیکنان استقالل، از ناحیه گردن و جابه جایی 
مهره دچار مصدومیت بسیار شدیدی شد و دیگر نتوانست 

فوتبال بازی کند.
باشگاه استقالل بدهی  ۱۰۰ هزار دالر به پادوانی داشت اما 
این بازیکن راضی به دریافت این مبلغ نبود و پرونده خود را 
به دادگاه حکمیت ورزش )CAS( برد و درخواست غرامت 
۹ میلیون دالری کرد. طبق اطالعات موجود، استدالل 
نی برای درخواست غرامت ۹ میلیون دالری، قصور  پادوا

پزشکی از سوی باشگاه استقالل عنوان شده است.
CAS تا این جای کار به بررسی مستندات و مدارک دو 
طرف پرونده پرداخته است و اواخر سال گذشته نیز جلسه 
استماع صحبت های باشگاه استقالل و پادوانی برگزار شد 

و در این جلسه دو طرفین به بیان مطالب خود پرداختند.
در سال جاری قرار بود که تکلیف پرونده و شکایت پادوانی 
ین  ما نکته  قابل توجه ا ه استقالل مشخص شود ا ز باشگا ا
مساله، سکوت و ابهام CAS در اعالم رای نهایی پرونده 
پادوانی است. چندی پیش این دادگاه زمان جدید اعالم 
رای پرونده استراماچونی را به باشگاه استقالل اعالم کرد 
و این در حالی بود که زمانی برای مشخص کردن وضعیت 

پادوانی در نظر نگرفته است .

CAS و ابهام در پرونده پادوانی
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خبرخبر

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: 
صهیونیسم از نظر استراتژیک تنها برای فلسطین 
تهدید محسوب نمی شود بلکه با راهبردی که 
برای خودشــان تعبیه کرده اند اگر مقابل شان 
نایستیم به سایر کشورهای مسلمان هم یورش 
می برند. حجت االســالم والمسلمین عباس 
محمدحسنی در مراسم روز قدس گفت: ملت 
ایران در کمک به مردم فلسطین در پس گرفتن 
سرزمین شان کوتاه نمی آید و این حمایت دارای 
دالیل انسانی، اسالمی و استراتژیک و راهبردی 
است. او با بیان اینکه آیات و روایات فراوانی در 
زمینه حمایت از مظلوم وجــود دارد و یکی از 
شاخص های مسلمان مقابله با ظالم است، افزود: 
امکان ندارد انسان باشــیم و از مظلوم حمایت 
نکنیم این کوتاهی از انسانیت به دور است؛ ما اگر 
مسلمان هم نبودیم باید به حکم انسانیت از مردم 

فلسطین دفاع می کردیم.
او ادامه داد: ۷۴ ســال است که ملت مسلمان 
فلسطین توسط صهیونیسم از سرزمین های 
خود آواره شده اند و روزی نشده که کشته نشوند 
و مورد ستم قرار نگیرند. این مسئول خاطرنشان 
کرد: فلســطین ۱۳ میلیون جمعیت دارد که 
پنج میلیون آن در مملکت شــان رنج می برند 
و 8 میلیون نفر دیگر در سایر کشــورها آواره 
هستند. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران گفت: صهیونیسم از نظر 
استراتژیک تنها برای فلسطین تهدید محسوب 
نمی شــود بلکه با راهبردی که برای خودشان 
تعبیه کرده اند اگر مقابل شان نایستیم به سایر 

کشورهای مسلمان هم یورش می برند.
او تصریح کرد: سیاست کشورگشایی صهیونیسم 
سیری ناپذیر است آنان قصد دارند در آینده همه 
کشورهای مسلمان از جمله ایران را مورد حمله 
قرار دهند. حجت االسالم والمسلمین محمد 
حسنی گفت: آن ها تالش کردند که از داعش 
در سوریه و عراق حمایت کنند تا آنان را از این 
کشورها وارد ایران کنند. رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
سیاست جمهوری اسالمی کاری کرده که هرگاه 
رژیم صهیونیستی در رویایی با محور مقاومت قرار 

می گیرند با شکست مواجه  شود.

امیرعبداللهیان: مقاومت 
امروز در بهترین شرایط 
خود در منطقه قرار دارد

به گزارش حــوزه احزاب ایرنا، حســین 
امیرعبداللهیان در مسیر راهپیمایی روز 
قدس در جمع خبرنگاران گفت: ما اقدامات 
اخیر رژیم صهیونیستی در هتک حرمت 
مسجداالقصی را محکوم می کنیم. ما برای 
مقابله با این مســاله در سه هفته گذشته 
اقدامــات دیپلماتیک خیلی فشــرده ای 
را داشــتیم.  وزیر امور خارجه کشورمان 
اضافه کرد: از دبیر کل کنفرانس اسالمی 
در هماهنگی با برخــی از وزرای خارجه 
کشورهای اسالمی خواستیم که نشستی 
اضطراری برگزار شــود. این نشست هفته 
آینده در سطح نمایندگان ویژه و سفرای 
کشورهای اســالمی در جده در دبیرخانه 

کنفرانس اسالمی برگزار می شود. 
او با بیان اینکه خوشــبختانه حدود ســه 
ماهی اســت که ســفرای ما در عربستان 
سعودی نزد OIC )ســازمان کنفرانس 
همکاری های اسالمی(مســتقر هستند، 
افزود: جمهوری اســالمی ایــران حضور 
فعالی خواهد داشــت و امیدوارم بتوانیم 
این نشست را در سطح وزرای امور خارجه 
نیز برگزار کنیم.  او تأکید کرد: در رایزنی 
با وزرای امور خارجه کشورهای اسالمی و 
غیراسالمی مدافع فلسطین را هم نسبت به 
این موضوع حساس کردیم و امیدوارم یک 
اقدام جدی ولو پس از ماه مبارک رمضان در 

این زمینه انجام شود. 
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: نکته 
مهم اینجاست که واقعاً امروز مقاومت امروز 
در بهترین شرایط خود در منطقه، در لبنان 
و در فلسطین قرار دارد و رژیم صهیونیستی 

در ضعیف ترین وضعیت خود است.
امیرعبداللهیان در پایان خاطرنشان کرد: 
صهیونیست ها به دنبال این بودند که ایده و 
خواب آشفته از نیل تا فرات را محقق کنند؛ 
عمال مقاومت اجازه نداد و شهدای بزرگ 
مقاومت فلسطینی، لبنانی و اسالمی و به 
ویژه سردار سلیمانی شهید بزرگ قدس و 
شهید مبارزه با تروریسم. ان شاءاهلل همه ما 

در قدس نماز خواهیم خواند.
آخریــن جمعه مــاه مبــارک رمضان از 
ســوی بنیانگذار جمهوری اسالمی؛ امام 
خمینی)ره( به نام روز قــدس نامگذاری 
شده است تا ظلم رفته بر مردم فلسطین 
فراموش نشــود. این مراسم همچنین در 
بیش از ۹۰ کشــور با حضور آزادیخواهان 
جهان برگزار می شود. سازمان ها، نهادها، 
شــخصیت های حقوقــی و حقیقی طی 
روزهای گذشــته از مردم بــرای حضور 
شکوهمند در این راهپیمایی دعوت کردند.

وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد: اقدامات روسیه برای احیای توافق 
هسته ای با ایران با تحریم ها علیه این کشور به دلیل فعالیت هایش در 

اوکراین مغایر نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آی، آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه اظهار کرد که اعطای اجازه به روسیه 
برای همکاری با ایران بر سر پروژه های هسته ای غیرنظامی برای آمریکا 

نوعی »بده بستان« بود.
بلینکن همچنین عنوان کرد: اقدامی که روسیه در قبال توافق احتمالی 
)برجام( اتخاد می کند - در صورتی که بازگشت به برجام انجام بگیرد 
- مغایر با تحریم های اعمالی علیه روسیه برای اقداماتش در اوکراین 

نخواهد بود.
وزیر خارجه همچنین با اشاره به اینکه که پیرو این »بده بستان« روسیه 
می تواند راکتور هسته ای ده میلیارد دالری در ایران بسازد، عنوان کرد 

که این راکتور یک راکتور مقاوم در برابر اشاعه هسته ای است.
به گفته بلینکن این بدان معناست که »هر آنچه که در این راکتور و یا از 
طریق آن تولید شود، نمی تواند به طور موثر برای ساخت سالح هسته ای 

استفاده شود«.
او افزود: این یک نگرانی امنیتی خیلی مهم برای آمریکا است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت: رژیم صهیونیستی مثل یخ هر روز آب 
می شود و در طول ۵۰ سال گذشته در تمام حمالت 

شکست خورده است.
 ۹ حاجی بابایی  حمیدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
اردیبهشت ماه در خطبه های پیش از نماز جمعه به 
مناسبت روز قدس، اظهار کرد: امروز ملت بزرگ 
ایران حماسه تاریخی آفریدند. اخبار رسیده حاکی از 
این است که ملت ایران امروز یکپارچه به پا خاستند.

حاجی بابایی تصریح کرد: قدس، طریقه معراج پیامبر 
)ص( است و سوره اسراء برای مردم بنی اسرائیل 
تعریف و تبیین شده است اما در پیشانی این سوره 
یک آیه خودنمایی می کند که در این آیه بیان شده 
پیامبر از بیت المقدس عبور کرد و به معراج رسید و در 
این سفر خدا را دید و می خواهد بیان کند که مکه و 

بیت المقدس، مقدس هستند.
وی ادامه داد: امروز یکی از اماکن مقدس ما در 
گروگان رژیم صهیونیستی است و ۷۴ سال است بر 
این مکان سیطره پیدا کرده و ۱۰۰ سال است مردم 

فلسطین با انگلیس و آمریکا مبارزه می کنند. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی، مطرح کرد: مردم فلسطین، امروز مصداق 
واقعی آیه ۷۵ سوره نساء هستند که در این آیه لحن 
توبیخ است و خدا می فرماید چه بالیی بر سر شما 
آمده که مظلوم را می بینید و اقدامی نمی کنید؟ این 
آیه برای همه کسانی است که مظلوم را ببینند و به پا 
نخیزند. هر گوشه دنیا مظلومی وجود داشته باشد، 
قرآن مسلمانان را توجیه می کند که باید به آنان 

کمک کند.
حاجی بابایی با بیان اینکه بیت اول مسلمانان دست 
رژیم صهیونیستی است، گفت: صهیونیست ها اعتقاد 
دارند که بقیه ملت های دنیا خادم آن ها هستند 

و باید از دجله تا فرات را در اختیار داشته باشند و 
حمایت انگلستان و آمریکا را دارند از طرفی ۲۵۰ 
شبکه ماهواره ای علیه مقر مسلمانان یعنی ایرانی، 

تبلیغات می کنند.
او با اشاره به نام گذاری آخرین جمعه ماه رمضان به 
نام روز قدس، اظهار کرد: خداوند یک رهبر الهی 
برای فلسطین فرستاد و امام خمینی )ره( در ۱۳ ماه 
رمضان پس از بمباران جنوب لبنان توسط نیروهای 
اسرائیل، پیامی صادر کردند و آخرین جمعه ماه 

رمضان به نام روز قدس، نام گذاری شد.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه امروز یک جهان در برابر رژیم 
صهیونیستی ایستاده، مطرح کرد: رژیم صهیونیستی 
مثل یخ هر روز آب می شود و در طول ۵۰ سال 

گذشته در تمام حمالت شکست خورده است.
حاجی بابایی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی 
روز قدس، خاطرنشان کرد: صدها شبکه ماهواره ای 
علیه نظام جمهوری اسالمی، قرآن و رهبری تبلیغ 
منفی می کنند که اگر یک صدم از آن را برای هر 
ملتی انجام می دادند، یک نفر در راهپیمایی روز 
قدس، حاضر نمی شد.  او در رابطه با شهادت امام علی 
)ع( توضیح داد: امام علی )ع( که باالترین انسان در 
طول تاریخ است و پیامبر )ص( فرمودند من و علی 
نور واحد هستیم در ۱۹ ماه رمضان، توسط افرادی که 
تفکر صهیونیستی آن زمان را داشتند ضربت خورد و 

بیست و یکم ماه رمضان به شهادت رسید.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه رمضان برای همدان قله تاریخ 
است، گفت: بنا به فرموده شهید سلیمانی در همدان، 
۲۱ تا ۲۳ ماه رمضان، همدانی ها محاصره عراق بر 
نیروهای ایرانی را شکستند و ۷۰۰ شهید و جانباز 
دادند و صدام به تالفی این شکست سنگین، نماز 

جمعه همدان را بمباران کرد و ۲۵۹ نفر را شهید 
و جانباز کرد.

حاجی بابایی با اشاره به مشکالت اقتصادی در 
کشور، اظهار کرد: مردم هزینه های گزاف دادند و 
امروز سخت ترین شرایط را تحمل می کنند. رژیم 
صهیونیستی با آمریکا تمام توان خود را به کار گرفتند 

و ۲۵۰ شبکه بین المللی علیه دولت کار می کنند.
او ادامه داد: مسئوالن برای حل مشکالت، شبانه روزی 
تالش می کنند و زندگی خود را فدا کردند البته 
اشکاالتی هم وجود دارد اما نظام مقدس ما نباید سیاه 

شود و امروز باید برای نظام، روی مین رفت.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: در ۴۳ سال گذشته، تعدادی از 
افرادی که به عنوان مسئول، انتخاب شدند به فکر 
خود و خانواده شان بودند و پا روی خون شهیدان 
گذاشتند. حاجی بابایی تاکید کرد: ما آمدیم و نشان 

دادیم هرچه داریم فدای نظام است و اگر چیزی 
برای خودمان خواستیم ملعون ترین افراد هستیم. 
همه باید کمک کنیم و به دولت تذکر بدهیم اما باید 

پشتیبانی کنیم.
او با اشاره به تنش میان افغانستان و ایران، توضیح 
داد: آمریکا به دنبال مین گذاری در اطراف ایران است 
و تمام تالش خود را به کار گرفت تا درگیری میان 
افغانستان و ایران صورت بگیرد اما ما باید همه را 
متحد کنیم. ما جنگ دوست نداریم اما اگر قرار است 

جنگی صورت بگیرد باید بین خودشان باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه مردم و 
نظام است، گفت: در این بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد 
برای کنترل قیمت ها در اختیار دولت قرار داده 
شده است. حاجی بابایی در پایان، خاطرنشان کرد: 
در  استان اشکاالتی وجود دارد اما همه باهم دارند 
کار می کنند و وضعیت استان را باید به شدت ترقی 
دهیم. هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی 
به همدان در اختیار قرار دادیم و کارهای بزرگ 
زیرساختی در دست کار است اما به دلیل مشکالت 

معیشتی خجالت می کشیم آن ها را بیان کنیم.

حاجی بابایی:

 رژیم صهیونیستی مثل یخ هر روز آب می شود
بلینکن: اعطای مجوز به روسیه 
برای همکاری هسته ای با ایران 

برای مان »بده بستان« بود

به گزارش حوزه احزاب ایرنا، آیت آهلل آملی الریجانی با حضور در 
راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیام حضور مردم 
تصریح کرد: پیام اصلی این حضور، این است که فلسطین همچنان زنده 
است و آرمان قدس شریف و حمایت از جبهه مقاومت، مسأله و اولویت 
ملت های مسلمان است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به آیه شریفه »إن تنصرواهلل ینصرکم«، آن را وعده قطعی الهی دانست و 
افزود: این مردم مظلوم با مقاومت، قیام و جهاد خود، ان شاء اهلل بنا به وعده 
الهی، نصرت حق متعال را جلب خواهند کرد. او، حضور حماسی مردم در 
راهپیمایی روز قدس را نویدبخش نابودی رژیم صهیونیستی و حامیان 
جنایتکار آن دانست و خاطرنشان کرد: با گذشت دو سال از آخرین 
راهپیمایی روز قدس به این شکل و با وجود اینکه هنوز شرایط کرونایی 
باقی است، حضور امروز مردم در راهپیمایی روز قدس، گسترده و باشکوه 
بود.   آملی الریجانی افزود: مردم ما همواره در حمایت از آرمان فلسطین و 
دفاع از مظلومان، پیش قدم بوده اند و مسلما این گام های مردم که امروز 
در دفاع از مظلومیت ملت فلسطین بر زمین نهاده شد، در ماه مبارک 

رمضان نزد خداوند نیز مأجور خواهد بود.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی بنیانگذار جمهوری اسالمی؛ 
امام خمینی)ره( به نام روز قدس نامگذاری شده است تا ظلم رفته بر 
مردم فلسطین فراموش نشود. این مراسم همچنین در بیش از ۹۰ 
کشور با حضور آزادیخواهان جهان برگزار می شود. سازمان ها، نهادها، 
شخصیت های حقوقی و حقیقی طی روزهای گذشته از مردم برای 

حضور شکوهمند در این راهپیمایی دعوت کردند.

آملی الریجانی: راهپیمایی روز 
قدس قطعا نویدبخش نابودی رژیم 

صهیونیستی است

رئیس سازمان عقیدتی-
سیاسی ارتش: حمایت ایران 

از فلسطین دالیل انسانی، 
اسالمی و راهبردی دارد

رئیس جمهور آزادی قدس را بر اساس وعده خدا و پیامبر اسالم )ص( 
حتمی دانست و گفت: این حرکت عظیم که امروز در قالب راهپیمایی 
شاهد آن هستیم نماد همبستگی امت اسالمی است که به نابودی رژیم 
صهیونیستی منتهی خواهد شد. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی صبح جمعه با حضور در جمع عظیم راهپیمایان روز جهانی قدس 
در پاسخ به این سوال خبرنگاران که پیام حضور پررنگ جوانان و نوجوانان 
در این راهپیمایی چیست؟ گفت: پیام این حضور این است که امروز این 
جوانان و نوجوانان فلسطینی و محور مقاومت هستند که ابتکار عمل را در 
میدان عمل به دست گرفته و در حال رقم زدن سرنوشت مقاومت طوالنی 
ملت فلسطین هستند. رئیس جمهور با بیان اینکه آینده سرزمین فلسطین 
را همین مجاهدین جوان و نوجوان به دست خواهند گرفت ، اظهار داشت: 
ما بر اساس وعده خداوند پیامبر گرامی اسالم )ص( آزادی قدس را حتمی 
می دانیم و این حرکت عظیم که امروز در قالب راهپیمایی شاهد آن هستیم 
نماد همبستگی امت اسالمی است که به نابودی رژیم صهیونیستی منتهی 

خواهد شد.

رئیسی: همبستگی امت اسالمی در 
راهپیمایی روز قدس به نابودی رژیم 

صهیونیستی منتهی خواهد شد

رئیس جمهور بـا تاکید بـر اینکه "رژیم صهیونیسـتی 
یک رژیـم زبـون و متزلـزل اسـت"، گفت: تروریسـم 
دولتی، نقـض سیسـتماتیک حقوق بشـر، بکارگیری 
سـالح های ممنوعه علیـه مـردم، فشـارهای فزاینده 
علیه مـردم قـدس و کرانـه باختـری و هتـک حرمت 
مسـجداالقصی، هیـچ کمکـی بـه پایـداری و امنیـت 

رژیـم صهیونیسـتی نکرده اسـت.
براهیـم رئیسـی روز  بـه گـزارش ایسـنا، سـید ا
پنجشنبه )8 اردیبهشـت( در دیدار با سـفرا و رؤسای 
نمایندگی هـای کشـورهای اسـالمی، ضمـن ابـراز 
خرسـندی از حضور در جمـع خانواده جهانی اسـالم، 
گفت: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شـما عزیزان، 
پیشـاپیش عیـد سـعید فطـر را بـه شـما میهمانـان 
گرامـی، خانواده هـای محترم شـما و همه مسـلمانان 
سراسـر عالـم تبریـک و تهنیـت عـرض  کنـم و از 
خداونـد متعـال بهترین هـا را در عید فطر بـرای امت 

اسـالمی آرزو کنـم.
رئیس جمهـور افـزود: مـاه مبـارک رمضـان مـاه 
هویت سـاز بـرای جامعـه اسـالمی اسـت. در کنـار 
ترویـج روِح اخـالص و معنویـت در جامعه کـه منجر 
به التفـات همگانی و خودسـازی می شـود، انسـان ها 
را نسـبت به یکدیگـر مهربان تـر می کند. مـاه رمضان 
پدیدآورنـده یـک هویـت ممتاز بـه نام امت اسـالمی 
اسـت. اساسـا یکی از کارکردهای اجتماعی مناسـک 
دینـی، همیـن انسـجام در هویـت اسـت. پیوندهای 
ایمانـی قوی تریـن نـوع پیوندهـا بیـن انسان هاسـت 
که مومنین را به بـرادران و خواهـران ایمانی و جامعه 

مسـلمین را بـه امـت اسـالمی ارتقا می بخشـد.
گرایش فزاینده جوانان به رعایت شریعت 

اسالمی، نوید دهنده دوران جدیدی از 
عظمِت تمدِن نوین اسالمی

رئیسـی تصریـح کـرد: جمعیـت عظیـم و روبه رشـد 
مسـلمانان در جهان، در کنار گرایـش فزاینده جوانان 
بـه رعایـت شـریعت اسـالمی، نویـد دهنـده دوران 
جدیـدی از عظمـِت تمـدِن نویـن اسـالمی خواهـد 
بـود؛ این در حالیسـت که الگـوی ظاهرفریـب لیبرال 
دموکراسـی غربـی اینـک و به اعتـراف خـود مقامات 
غربـی، جذابیتـش را حتـی در غـرب از دسـت داده 
اسـت و ناسیونالیسـم افراطی و اقتدارگرایی، از درون 

جوامـع غربـی، آن را بـه چالـش می کشـد.
رئیسـی خاطرنشـان کـرد: در ایـن شـرایط امـت 
اسـالمی نیـاز بـه وحـدت دارد. همانطـور کـه قـرآن 
کریـم می فرمایـد: امت بـا عبودیـت پـروردگار رابطه 
مسـتقیم دارد )ان هـذه اُمتکم امـه واحـده و أنا ربکم 
فاعبـدون( و تفاوت هـا خللـی در واحـد بـودن امـت 

ایجـاد نمی کنـد.
جریان تکفیر تبدیل به پیاده نظام دشمنان 

امت اسالمی شده است
رئیس جمهـور ادامـه داد: بـر این اسـاس، از یک سـو، 
امـت بـه وحـدت، قـوام می یابـد و از سـوی دیگـر، 
وحـدت را بایـد در امـت جسـت وجو کـرد. بـه همین 
دلیل، جریان تکفیـر، که از خون جهان اسـالم ارتزاق 
می کنـد، یـک انحـراف آشـکار از صـراط مسـتقیم 
وحـدت امـت اسـالمی اسـت. ایـن جریـان تکفیـر 
اینـک تبدیل بـه پیاده نظـام دشـمنان امت اسـالمی 
شـده اسـت و در راسـتای منافـع سـلطه گرایانه آنهـا 
دسـت بـه مسلمان کشـی در سـرزمین های مختلـف 

اسـالمی می زنـد.
رئیسـی اظهـار کـرد: ملـت مظلـوم افغانسـتان 
سال هاسـت که با جنـگ و ناامنـی و آوارگی دسـت و 
پنجه نـرم کرده اسـت. جمهوری اسـالمی ایران بیش 
از چهل سـال اسـت که مهاجر و آوارگان افغانسـتانی 
را برادرانـه در درون جامعه خود میزبانی کرده اسـت.
رئیس جمهور ادامـه داد: انتظـار می رفت که بـا پایان 
درگیری هـا، امنیـت و رفـاه و علم آمـوزی دختـران 
و پسـران افغـان، چشـم و دل دوسـتان افغانسـتان 
را روشـن و گـرم کنـد، امـا اینـک متاسـفانه رونـدی 
خطرنـاک و هدفمنـد از ترویـج ناامنـی تکفیـری بـا 
هدایـت خارجـی مشـاهده می شـود کـه بـه دنبـال 
شـعله ور کردن جنگ فرقـه ای، این بار در سـرزمینی 
دیگـر از امـت اسـالمی اسـت. بـه همیـن دلیـل 
جمهوری اسـالمی همـواره بـر مشـارکت واقعی همه 
گروه هـای قومـی، مذهبـی، سیاسـی در حکومـت 
آینـده افغانسـتان تاکید داشـته اسـت تا امکان سـوء 
اسـتفاده دشـمنان ایـن ملـت بـه حداقـل برسـد و 
افغانسـتان بعـد از سـال ها درد و رنـج، روی آرامـش 

. ببینـد
رئیسـی بـا اشـاره بـه کارنامـه درخشـان و موفـق 

جمهـوری اسـالمی در مبـارزه بـا فتنـه تکفیـری در 
امت اسـالمی، گفـت: اگر مجاهـدت سـرداران بزرگ 
جهان اسـالم همچـون شـهید ابومهـدی المهندس و 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی نبود داعش در بسیاری 
از کشـورها ادعـای حکومـت می کـرد. اینـک نیـز 
جمهوری اسـالمی دسـت همـکاری خود را به سـوی 
همـه کشـورهای اسـالمی دراز می کنـد تـا در مقابله 
گفتمانـی و میدانـی بـا تکفیـری، بـه صـورت هم افزا 

عمـل کنیـم.
غفلت یا ساده لوحی در قبال رژیم 

صهیونیستی، منطقه و جهان اسالم را تهدید 
می کند

رئیس جمهـور افـزود: از سـوی دیگـر، رژیـم غاصـب 
صهیونیسـتی همچنـان تهدیـدی جدی بـر ضد امت 
اسـالمی اسـت و فلسـطین مظلـوم رمز وحـدت امت 
اسـالمی اسـت. اگرچـه فلسـطین قربانی اصلـی این 
رژیم کودک کش اسـت امـا غفلت یـا سـاده لوحی در 
قبال نیات شـوم و توسـعه طلبانه آن، کل کشـورهای 
منطقـه و هویـت جهـان اسـالم را تهدیـد می کنـد. 
َمَثـل کشـورهایی که روابـط خـود را با رژیـم خونریز 
می کننـد  عادی سـازی  باصطـالح  صهیونیسـتی 
همچون کسـی اسـت که مار در آسـتین خود پرورش 
می دهـد و این حرکـت بـدون تردید موجب خشـم و 
غضب قریـب دو میلیـارد مسـلمان در جهـان خواهد 

شـد و نفـرت آزادگان جهـان را برخواهـد انگیخت.
اگر مقاومت جوانان مومن امت اسالمی 

نبود، صهیونیست ها همچون تکفیری ها 
کشورهای منطقه را بلعیده بودند

رئیسـی خاطرنشـان کـرد: رژیـم صهیونیسـتی یـک 
رژیم زبـون و متزلزل اسـت. تروریسـم دولتـی، نقض 
سیسـتماتیک حقـوق بشـر، بکارگیـری سـالح های 
ممنوعه علیـه مـردم، فشـارهای فزاینده علیـه مردم 
قدس و کرانـه باختری، هتک حرمت مسـجداالقصی، 
هیچ کمکـی به پایـداری و امنیت رژیم صهیونیسـتی 
نکـرده اسـت. اگـر مقاومـت جوانـان مومـن امـت 
همچـون  نیـز  صهیونیسـت ها  نبـود،  اسـالمی 
تکفیری هـا کشـورهای منطقـه را بلعیـده بودنـد. 
رژیمی که بیش از ۷۰ سـال اسـت که موجـب ناامنی 

و بی ثباتـی و آوارگـی در منطقـه اسـت اینـک نیز نه 
تنهـا نمی توانـد شـریکی بـرای صلح باشـد بلکـه هر 
جـا پـای گـذارد ثبـات و امنیـت آنجـا را بـه مخاطره 

می انـدازد.
روز قدس روز همبستگی امت اسالمی، امید 

مظلومان و مستضعفان و روز یأس رژیم 
صهیونیستی و دشمنان اسالم

رئیسـی بـا اشـاره بـه جایـگاه روز قـدس در زنـده 
نگهداشـتن مسـاله فلسـطین و مقاومـت در منطقه، 
تاکیـد کـرد: روز قـدس بـه عنـوان میـراث و ابتـکار 
هوشـمندانه رهبـر فقیـد انقـالب اسـالمی، امـام 
خمینی)ره( مسـاله فلسـطین و مقاومت را بـه عنوان 
قلـب تپنـده جهـان اسـالم، زنـده نگه داشـته اسـت. 
روز قـدس روز همبسـتگی امت اسـالمی اسـت و این 
روز، امیـد مظلومـان و مسـتضعفان و روز یـأس رژیم 
صهیونیسـتی و دشـمنان اسـالم اسـت. جمهـوری 
اسـالمی ایـران در عمـل اثبـات کـرده اسـت کـه در 
روزهـای سـخت دسـت بـرادران و دوسـتان خـود را 

رهـا نمی کنـد.
رئیس جمهـور تصریح کـرد: در عین حـال، جمهوری 
اسـالمی بـرای حـل و فصـل ایـن معضـل بـزرگ در 
سـرزمین فلسـطین یک راه حل عادالنه، دموکراتیک 
و مبتنـی بـر اسـتانداردهای بین المللـی ارائـه کـرده 
اسـت و آن رجـوع بـه آراء همـه فلسـطینی های 
اصیـل اعـم از مسـلمان، مسـیحی و یهـودی بـرای 
تعییـن سرنوشـت سیاسـی کشـور خـود و ایجـاد 
یـک دولـت فراگیـر در سـرزمین های تاریخـی 
فلسـطین اسـت و ایـن ابتـکار رهبـر معظـم انقـالب 
اسـالمی)مدظله العالی( جـزو اسـناد ثبـت شـده نزد 

سـازمان ملـل متحـد اسـت.
رئیسـی اظهـار کـرد: امـت اسـالمی نبایـد نسـبت 
بـه مسـائل اصلـی جهـان اسـالم غفلـت کنـد. بیش 
از پنجـاه سـال پیـش سـازمان کنفرانـس اسـالمی 
بـه درسـتی و در پاسـخ بـه جنایـت آتش سـوزی در 
مسـجداالقصی شـکل گرفت و امـروز انتظـار می رود 
کـه اختالفـات درونـی بـر سـازمان همکاری هـای 
اسـالمی سـایه نیفکند. به بهانـه اختـالف نباید خود 

را بـه دهـان گرگ هـای درنـده فـرو انداخـت.

رئیسی: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانند 
پرورش مار در آستین است

در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی های کشورهای اسالمی

رئیس قرارگاه راهبــردی عمار گفت: در دنیای امروز، 
اســرائیل محوریت مبارزه کفر علیه اسالم را رهبری 

می کند.
حجت االســالم مهــدی طائــب ظهــر دیــروز )۹ 
اردیبهشت ماه( در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه 
زنجان به مناســبت روز جهانی قدس، بــا بیان اینکه 
محور نبرد و عملیات کفر در دنیای امروز یهود عنودی 
است که امروز در اســرائیل ظهور کرده است، اظهار 
کرد:  کار آنان ایجاد جنگ و نبرد اســت،؛ دشــمنان 
به طور پیوســته هجوم می آورند و این هجمه آشکار 

و نهان است.
پژوهشگر حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دشمنان به 
دنبال قدرت نمایی و حکومت بر جهان هستند، تصریح 
کرد: اگر اسالم حاکم نشــود، نه فقط مسلمانان بلکه 
غیرمسلمانان نیز دچار ســختی می شوند. با حاکمیت 
دشمنان اسالم، شیطان مستقر می شود. هر چه جهان 
به اسالم نزدیک شود به همان میزان به سامان یافتن 

بشریت نزدیک می شویم.
طائب یادآور شــد: امروز آن که در برابر جهان اسالم 
ایســتاده و محوریت را رهبری می کند اسرائیل است 

و حتی آمریکا را اســرائیل رهبــری می کند و آمریکا 
بدون آن که متوجه شود در چنگال اسرائیل قرار دارد. 
زمانی که انقالب اســالمی پیروز شــد، شیطنت های 
آمریکا شــروع شــد و این در حالی بود کــه ایرانیان 
فقط کشورشــان را از آنان پس گرفتند والغیر. ایران 
با آمریکا قطــع ارتباط نکرد بلکــه برعکس بود و این 
اتفاق خوبی بود زیرا ارتباط ایــران و آمریکا، ارتباط 

بره و گرگ بود.
او عنوان کــرد: با وجود اینکه تحریــم ایران به عنوان 
کشــوری که اغلب تجهیزات نظامی خود را از آمریکا 

خریده بود، زیان بزرگی برای آمریکا محسوب می شد 
ولی تحریم ها آغاز و تاکنون به شدیدترین حالت ادامه 
دارد. غالب اقتصاد آمریکا دســت صهیونیست ها است 
به طوری که 8۰ درصد اقتصاد آن دســت اسرائیلی ها 

قرار دارد.
رئیس قرارگاه راهبری عمار با تاکید بر اینکه محوریت 
مبارزه با اسالم اسرائیل است، گفت: اگر در مبارزه ای 
علمدار هدف قرار گیرد، مبارزه شکســت می خورد و 
حاال علمدار کفر، اسرائیل است. برای غلبه مستضعفان 
بر مستکبران باید ریشه و مغز را یافت و نابود کرد که 

در دنیای کنونی این مغز کفر و ستیز، اسرائیل است.
او با اشاره به مبارزه علیه اســرائیل توسط مسلمانان 
و مردم آزاده جهان، ادامــه داد: آن که در خط مقدم 
مبارزه می کند نیاز به حمایت روحی دارد؛ کســی که 
در خط مقدم غزه، جنیــن، جنوب لبنان و... جانش را 
سپر کرده است، روحیه می خواهد و این راهپیمایی و 

حمایت ها به آنان روحیه می دهد. 
این مســئول، راهپیمایی ها را نتیجه بخش دانســته و 
خاطرنشان کرد: برای اینکه ببینیم مبارزه موفق بوده 
است یا نه، باید ببینیم اســرائیل  چه وضعیتی دارد و 
ما چه وضعیتی داریــم. راهپیمایی های روز قدس در 
طول این سال ها سبب شد که ملت های مسلمان بیدار 
شوند و موج بیداری اتفاق بیفتد و این در حالی است 
که اسرائیل از درون مانند حفره در حال از بین رفتن 
اســت و آنچه که به جا می ماند، مبارزات مســلمانان 

است.

رئیس قرارگاه راهبردی عمار:

اسرائیل محوریت مبارزه کفر علیه اسالم را رهبری می کند
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ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

کویر نمك استبرق، شهربابك

کویر نمک استبرق در موقعیت جغرافیایی E۵۵۰۵۱۵ N۲۹۵۵۲۵ در 
استان کرمان واقع است. کویر استبرق بیش از ۲۰۰ سال پیش دریاچه کم 
عمقی بوده که به دلیل تغییرات اقلیمی خشک شده است و در حال حاضر شرایط کویری به 
خود گرفته است. این کویر در ۱۶ کیلومتری جنوب شهربابک، در محدوده روستای استبرق 
قرار گرفته است و جالب آنکه در فاصله ۲ کیلومتری از  آن آب شیرین و گوارا، تفاوتی 
جالب را برای گردشگران رقم می زند. به نظر می رسد این دریاچه ادامه ناپیوسته کفه نمک 
سیرجان باشد. ارتفاع کویر از سطح دریا در حدود ۱۷۵۴ متر است و گستره ای شمالی 
جنوبی دارد. طول کویر در حدود ۴ کیلومتر و عرض آن در بیشترین حالت ۱.۵ کیلومتر 
است. به دلیل وجود دیواره ای طبیعی در سمت شرق کویر، سیالبهای فصلی و هرزآب های 
ورودی از شمال و جنوب کویر در این مکان جمع شده و به دلیل شوری خاکهای باال دست 
حالت کویری و نمکزار به این منطقه داده است. از ارتفاعات مهم این منطقه می توان به کوه 
کالغون در 8 کیلومتری شمال شرقی و هفت کوه در ۱۶ کیلومتری شرق آن اشاره کرد./

کویرها و بیابان های ایران

کویر

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

موقعیت های شغلی:کارمند فروش
جنسیت: آقا ،خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
آشنایی کامل با اصول اولیه کامپیوتر

سابقه کار مهم نیست عالقه و تعهد مهم است.
تسهیالت و مزایا/ بیمه پورسانت

سایر مزایا
حقوق ثابت

بیمه تامین اجتماعی بعد از دو ماه
یک هفته آموزش رایگان و بعد از آن عقد قرارداد

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

موقعیت شغلی: تحصیلدار و کارپرداز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز/ کامال خوش برخورد و مودب/ دارای پشتکار
ظاهری آراسته/ دارای روحیه کار تیمی

 گواهینامه رانندگی
تسهیالت و مزایا

بیمه
سایر مزایا

حقوق اداره کار
بیمه تامین اجتماعی

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

 Front End موقعیت شغلی: 
Developer
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: پاره وقت، دورکاری،پروژه ای
سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز
اگر در این زمینه های زیر به بیش ۵ مورد 
از موارد تسلط دارید خوشحال خواهیم 

شد در تیم ما حضور داشته باشید
html
css

javascript
bootstarp

wordpress
vue.js

less css
مهارت ها

 CSS JavaScript HTML
 Bootstrap WordPress

Vue.js LESS
تسهیالت و مزایا

امکان دورکاری ساعات کاری منعطف 
هدایای مناسبتی

محل کار استان کرمان، شهر کرمان
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را 
از طریق سیستم ارسال رزومه »ای-

استخدام« ارسال نمایند.

مجموعه رویال کدپخش الوند کرمانشرکت برنا پنجره تولید کننده پنجره دوجداره

عکس نوشت

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل 
راه و شهرسازی جنوب کرمان از فراهم شدن 
امکان ویرایش اطالعات متقاضیان مسکن 
از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن 
به آدرس http://saman.mrud.ir تا پایان 

اردیبهشت ماه خبر داد.
 پیمان توکلی معاون مسکن و بازآفرینی 
شهری اداره کل راه و شهرسازی اعالم کرد: 
متقاضیان ثبت نام شده در طرح  نهضت ملی 
مسکن می توانند تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاری به مدت یک ماه با مراجعه به 
سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس 
http://saman.mrud.ir  نسبت به ویرایش 
شهر محل درخواست مسکن و یا مشخصات 

و اطالعات خود اقدام کنند.
 او همچنین اظهار داشت: متقاضیان پیش 
از تغییر شهر محل درخواست خود به 
»اطالعیه ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی 
مسکن« مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ مندرج در 

سامانه توجه کنند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: 
»عملیات مرمتی یخدان لنگر بخش ماهان ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.«
مجتبی شفیعی با بیان اینکه یخدان لنگر بخش ماهان 
به دوره قاجار باز می گردد اظهار کرد: »قسمت پاچال 
این یخدان در فازهای قبلی مرمت شد و در حال 
حاضر نیز حصار و سایر بخش های این بنای تاریخی 

مرمت می شود.«
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان افزود: 

»امیدواریم به زودی اعتباری برای اتمام این پروژه 
مرمتی تخصیص یابد.«

او با اشاره به اینکه مرمت و باز زنده سازی یخدان های 
موجود در سطح استان کرمان در دستور کار این 
اداره کل است بیان کرد: »یخدان زریسف کرمان از 
پروژه های بعدی برای مرمت و بازسازی است که 
در صورت تامین اعتبار عملیات مرمتی آن آغاز 

می شود.«
شفیعی خاطرنشان کرد: »یخدان ها پس از اتمام 
مرمت در قالب کاربری های مرتبط و مناسب به 

گردشگران خدمات ارائه خواهند کرد.«

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در 
دیـدار بـا فرماندهان بسـیج اقشـار و بسـیج کارمندان 
اسـتان کرمان گفـت: در کرمـان 75۰ روسـتای باالی 
۲۰ خانوار وجـود دارد که بـا آغاز طرح های آبرسـانی ، 
امید به روسـتاها بازگشـته اسـت و چنانچه طرح های 
آبرسـانی قرارگاه امـام حسـن مجتبی)ع( به درسـتی 
پیـش رود، بر اسـاس سـخن وزیر نیـرو تا پایـان دولت 
سـیزدهم روسـتای باالی ۲۰ خانوار فاقد آب نخواهیم 

داشـت.
علیرضا عبدیـان خاطرنشـان کرد:در بخش روسـتایی 
شـرکت آبفـا همـواره همـکاری و ارتبـاط تنگاتنگی با 
قرارگاه امام حسـن مجتبـی)ع( و مجموعه سـپاه ثارا.. 
داشـته و در بحث های فنی و تخصصی نیـز این ارتباط  

همچنان وجـود خواهد داشـت.
او بـا اشـاره به مشـکالت آب در حـوزه شـهری تصریح 
کـرد: بـرای حـل مشـکالت آب بـه یـاری همـه نیـاز 
داریـم و امیـدوارم همـه در حـل مشـکالت آب بـه ما 
یاری رسـانند بـه ویژه بـا آغاز فصـل گرم چـه در بحث 
مدیریت مصـرف و چـه در بحث انشـعابات غیـر مجاز 
همه باید همـکاری کننـد تا بتوانیم تابسـتان امسـال 
را پشـت سـرگذاریم.  مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان 
کرمـان به مشـکل کـم آبـی در اسـتان  اشـاره کـرد و 
افزود:تنها راه حل مشکل آب اسـتان کرمان انتقال آب 
اسـت و در خصوص انتقـال آب خلیج فارس به اسـتان 
کرمان جلسـات متعـددی تشـکیل شـده و امیدواریم 

این مسـئله هرچـه زودتـر تحقـق یابد.

طرح  گفت:  کرمان  جنوب  صمت  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
اجرا  حال  در  کرمان  جنوب  در  قاچاق  یدکی  لوازم  با  مبارزه  نظارتی 

است.
شناسه  اجرایی  دستورالعمل  اجرای  برای  گفت:  توکلی  محمدعلی 
ماده  اجرایی  نامه  آیین  و  خودرو  یدکی  لوازم  کاالیی  گروه  رهگیری 
لوازم  با  مبارزه  نظارتی  طرح  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون   ۱۳

یدکی قاچاق و غیرمجاز در جنوب کرمان در حال اجرا است.
مشارکت  با  و  استانی  قرارگاه  قالب  در  طرح  این  می گوید:  او 
حکومتی،  تعزیرات  کرمان،  جنوب  صمت  سازمان  نظیر  دستگاه های 
اعضای  از  برخی  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  انتظامی،  نیروی 

برگزار می شود. کمیسیون جنوب کرمان 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون  گفته  به 
جنوب کرمان کاال های موجود در سطح بازار و انبار نباید فاقد شناسه 
فروش،  خرید،  از  باید  نیز  تامین  زنجیره  اعضای  و  باشند  رهگیری 

انبارش کاال های مشمول فاقد شناسه خودداری کنند. نگهداری و 
کمک  جمله  از  خودرو  کاالی  قلم   ۵۶ مشمول  طرح  این  می گوید:  او 
بوده  غیره  و  دیسک کالچ  کالچ،  صفحه  شمع،  الستیک،  باتری،  فنر، 
صنفی  واحد های  از  برخی  و  یدکی  قطعات  اصلی  کنندگان  توزیع  و 
عرضه کننده لوازم یدکی مورد بازرسی قرارگاه هستند و ضمن بررسی 
اسناد خرید کاال های موجود، شناسه رهگیری درج شده بر روی اقالم 

مورد استعالم قرار می گیرد.
توکلی گفت: کاال هایی که فاقد شناسه رهگیری باشند و اصالت آن ها 
برای  و  ارز ضبط  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  قانون  به موجب  نشود  تایید 

سیر قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع می شوند.

خزانه یا در اصطالح مازندرانی تیمجار زمینی اسـت که در 
اواخر پاییز با بیل یا وسـایل دیگر شـخم زده میشـود و در 
اواخر زمسـتان روی ان کـود دامی میریزند سـپس آن را با 
خاک مخلوط می کنند. پـس از آن در تیمبجـار آب ریخته 
و با تیلـر زمین را شـخم میزنند تا سـنگ و کلـوخ موجود 
برداشـته شـودو پس ازپاشـیدن کـود بـا ماله یا وسـایل 
دیگر زمین را صاف و بعـد زمین را مرزبنـدی و در کنار مرز 

جوی هایـی ایجـاد می کنند برای عبـور آب،
با توجـه بـه شـرایط  آب و هـوا کشـاورزان غرب اسـتان 
مازنـدران زودتر اقدام بـه آماده سـازی تیمبجارهای خود 
می نمایند و با همت و همراهی کشـاورزان اسـتان سـطح 
کشـت دوم زمینهای کشـاورزی به کمترین میـزان خود 
رسـید که بزرگترین آسـیب آن افزایش قیمـت برنج می 
باشـد صنعت کشـاورزی مازندران نیاز به آب دارد و وقتی 
کشـاورز آب کافی نداشته باشـد چاره ای جز اسـتفاده از 

سـموم و کود شـیمیایی ندارد.
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امکان ویرایش اطالعات 
متقاضیان مسکن به مدت 
یك ماه از طریق سامانه 
طرح های حمایتی مسکن

عملیات مرمتی یخدان لنگر ماهان 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد

 بازگشت امید به روستاها با اجرای طرح های آبرسانی

اجرای طرح نظارتی مبارزه با لوازم یدکی قاچاق در 
جنوب کرمان

خبر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان از رفع تصرف ۳8 هکتار و 
۷۲۴ مترمربع از اراضی ملی شهرستان قلعه گنج خبر داد.
سرهنگ خانباز امیرافضلی افزود: این اراضی ملی واقع در 
روستای چاه نصیر شهرستان قلعه گنج بوده که چندی 

پیش توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود.
او اظهار داشت: نیروهای پاسگاه  ویژه حفاظت از منابع 
طبیعی و آبخیزداری قلعه گنج با همکاری نیروی انتظامی 
این شهرستان این اراضی ملی را از دست متصرفان خارج 

شد و به دولت بازگردانده شد.
او با بیان اینکه هرگونه زمین خواری بر اساس مواد 
۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسالمی جرم محسوب می 
شود، گفت: عالوه بر رفع تصرف، فرد متجاوز به حبس و 

پرداخت خسارت محکوم می شود.
طبیعی  منابع  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
و آبخیزداری جنوب کرمان تصریح کرد: با هرگونه 
زمین خواری و تخریب منابع طبیعی به شدت برخورد 

قانونی می شود.
او گفت:مردم هرگونه آتش سوزی عرصه های منابع 
طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان 
دارویی و حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی را به شماره 
۱۳۹ و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گزارش کنند.
سرهنگ امیرافضلی ادامه داد: با گزارش به موقع مردم از 
ورود خسارت  های جبران ناپذیر به عرصه های مرتعی و 

جنگلی جلوگیری می شود.

افزون بر 38 هکتار از اراضی ملی قلعه گنج رفع تصرف شد

عنوان کتاب : جبران می کنم
نویسنده: سوفی کینسال

مترجم: روناک احمدی آهنگر
نشر نون

کتاب جبران می کنم نوشتهٔ سوفی کینسال با ترجمهٔ روناک 
این  است.بسیاری  شده  چاپ  نون  نشر  در  آهنگر  احمدی 
زنان  داستان نویسی  »ملکه«های  از  را  بریتانیایی  نویسندهٔ 
پالت های  از  استفاده  شامل  او  رمان های  سبک  می دانند. 
که  است  شوخ طبعانه  روایت  با  همراه  پرماجرا  و  جذاب 
خواننده را با خود همراه می  کند و لحظات خوشی برای او 
می آفریند.رمان جبران می کنم دربارهٔ دختری جوان به نام 
فیکسی است که در خانواده ا ی پیچیده زندگی می کند. شعار 

پدر فیکسی این است: »خانواده مهم ترین چیزه.«

فراخوان پانزدهمین جایزه 
 TIDA طراحی بین المللی تایپه

2022 منتشر شد.
مهلت: ۲۴ تیر ۱۴۰۱

با شعار )طرحی  تایپه هر ساله این رقابت را  * دولت شهر 
برای شهری انطباق پذیر( و به عنوان حرکتی رو به جلو در 
طراحی  و  خالقیت  دوستدار  که  کسانی  برای  بویژه  جهان، 
از  شهری  برندسازی  تصویر  ارائه  برای  همچنین  و  هستند 

)طراحی تایپه، رویای تایپه( برگزار می کند.
* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

صورت  به  تا  شود  می  دعوت  جهان  سراسر  طراحان  از   *
رویداد  این  در  نفره   ۵ حداکثر  های  گروه  در  یا  و  انفرادی 

شرکت کنند.
لینک ها و دانلود ها:

TIDA وبسایت جایزه طراحی بین المللی تایپه

کتاب

فراخوان 


