
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

کوچ زودهنگام عشایر تهدیدی برای 
 مراتع جنوب کرمان است
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پروژه فاضالب پای فرونشست
  را به کرمان باز کرد؟

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرمان: در برخی نقاط شهر هر سه، چهار ماه یک بار فرونشست داریم

ایجاد زمینه 
حفظ اشتغال ۶۵۰ 

نیروی حوزه درمان 
کرمان توسط 

 دستگاه قضا

در نشست خبری اعضای شورای شهر کرمان مطرح شد

بودجه شهرداری کرمان کفاف طرح های 
 عمرانی را نمی دهد

پیش بینی برداشت 
۶ هزارتن گل 

 محمدی در کرمان 

3

رئیسی: تا زمان عرضه 
کاالبرگ الکترونیکی، 
کمک هزینه معیشتی 

 پرداخت می کنیم

لیست حقوق 
مدیران ارشد
 ۱۰ خرداد ماه  

 منتشر می شود

رئیسجمهورگفت:
دولتبــرایحفظ

آرامشبازاروکمکبهمعیشتمردمتازمان
عرضهکاالبرگالکترونیکیمبلغیرابهعنوان
کمکهزینهمعیشتیپرداختخواهدکرد.به
گزارشتسنیم،آیتاهللسیدابراهیمرئیسی
رئیسجمهوردرجلسهروزیکشنبههیئت
دولتازاقداماتوزارتبهداشتودرماندر
برقراریبیمههمگانیسالمتبرای5میلیون
نفرازهموطنانواجرایقانونتعرفهگذاری

خدماتپرستاریقدردانیکرد.

مدیــرباغبانیســازمانجهاد
کشــاورزیاســتانکرمــان

گفت:طیامسال۶هزارتنگلمحمدیازگلستانهای
استانکرمانبرداشتمیشود.

صفحه  3 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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درج قیمت تولید کننده روی کاال و سردرگمی کرمانی هادرج قیمت تولید کننده روی کاال و سردرگمی کرمانی ها
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رئیسکمیسیونعمرانیشورایشهرکرمانگفت:»منابعمالیشهرداریکرمان
بهسختیبهاموراتجاریمثلحقوقمیرسدوبرایکارعمرانیچیزینمیماند.«

شورایشهرکرمانبهمناسبتروزشوراهادومیننشستخبریخودرابرگزارکرد،منصورایرانمنشرئیس
کمیسیونعمرانوشهرسازیشورایشهرکرماندرایننشستدرپاسخبهانتقاداتخبرنگارانودر
خصوصکمکاریشهرداریوشورایشهرکرمانبرایاتمامپروژههایعمرانیگفت:»وضعیتکرمانبه
نظرماهمقابلقبولنیستواینشوراتمامتالشخودراکردهاستامامسائلیهستکهبهراحتیبرطرف
نمیشود،منابعمالیمحدودشهرداریکرمانحتیکفافبودجهجاریرانمیدهدوعمالچیزیبرای

کارعمرانینمیماند.«

صفحه 2  را 
بخوانید

صفحه 2را 
بخوانید

 دست سودجویان قطع می شود؟ دست سودجویان قطع می شود؟

آغاز بررسی رتبه بندی 
معلمان در دولت

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :

 همه کمک کنند برنامه های اقتصادی دولت به نتیجه برسد

بررسیرتبهبندیمعلماندرکمیسیونتخصصی
دولتازدوشنبه)۱۹اردیبهشت(آغازشد.بهگزارش
ایسنا،یوسفنوریوزیرآموزشوپرورشبااشارهبه
وضعیتاجرایرتبهبندیمعلماناظهارکرد:اکنون
کهدولتانقالبیرویکارآمدهاستباوجودآنکه
آییننامهرتبهبندیمعلمانبهصورتناقصدراواخر
دولتقبلتدوینشدهبودامااجرایرتبهبندیمورد

توجهقرارگرفت.
ویبابیاناینکهآییننامهرتبهبندیمعلمان،نخستین
آییننامهایاستکهبامعلمانبهاشتراکگذاشته
میشود،تصریحکرد:معلمانبراساساینآییننامه
رتبهبندیکهسیاستتشویقیهمبرایآنداریم،باید

صالحیتعمومیوتخصصیراداراباشند.
بنابراعالمروابطعمومیمعاونتحقوقیوامور
مجلسوزارتآموزشوپرورش،وزیرآموزشو
پرورشگفت:احکامرتبهبندیمعلماناز3۱
شهریورماه۱400درنظرگرفتهمیشودواعتبار38
هزارمیلیاردتومانبرایآندرنظرگرفتهشدهاست.

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارجمعیازکارگران
بااعالماینکهدولتبرنامههایاقتصادیمهمیدرپیش
دارد،تاکیدکردندکههمهکمککنندتااینبرنامهها
بهنتیجهدستیابد.بهگزارشایسنا،حضرتآیتاهلل
خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیصبح)دوشنبه(
دردیدارجمعیازکارگران،آنانراستوناصلیخیمه
تولیدخواندندوبااشارهبهسهموضوعاصلِی»لزومافزایش
فرصتهایشغلی«،»تنظیمعادالنهرابطهکاروسرمایه«
و»تأمینامنیتشغلی«کارگرانگفتند:وارداتبیرویه
خنجریبهقلب»تولیدملی«و»اشتغالکارگران«
است،بنابراینبایدبهصورتجدیازآنجلوگیریشود
ودرداخلنیزضمنتولیدمحصوالتباکیفیت،مردمو
دستگاههایدولتیمقّیدبهخریدتولیداتداخلیباشند.
حضرتآیتاهللخامنهایهمچنینبااشارهبهبرنامههای
مهمدولتدرزمینهمسائلاقتصادیتأکیدکردند:
همهقواودستگاههاومردمبهدولتکمککنند.
رهبرانقالبهدفازدیدارباکارگرانراقدرشناسی
وتشکرازآنانوتأکیدبرارزشنفِسکاربرشمردند
وبااشارهبهنگاهاسالمبه»کارگر«وموضوع»کار«
گفتند:برخالفنگاهاستثمارِینظامسرمایهداریو
نگاهشعارِینظاِمفروپاشیدهکمونیستی،نگاهاسالم
بهکارگر،قدرشناسانهوارزشمدارانهاستوبرهمین
اساساستکهپیامبراسالم)ص(بردستانکارگر
بوسهمیزنند.ایشانباتأکیدبرلزومفرهنگسازیدر
جامعهدرباره»ارزشکار«،مسئوالنمربوطرابهاهمیت
دادنبهموضوعبسیارحیاتیمهارتافزاییدرکارگران
توصیهکردند.رهبرانقالببااشارهبهانگیزههایملّی
ودرخشانکارگراندرعرصههاینظامی،اقتصادی
وسیاسی،گفتند:نمونهبارزعرصهنظامی،تقدیم۱4

هزارشهیدکارگردردوراندفاعمقدساستواگربار
دیگرنیزمسئلهنظامیپیشبیاید،جامعهکارگری
قطعاًجزوصفوفمقدمخواهدبود.ایشاندرخصوص
انگیزههایملیکارگراندرعرصهاقتصادیافزودند:یکی
ازسیاستهایاصلیاستکبارازابتدایپیروزیانقالب
اسالمیازکارانداختنتولیدکشوربودکهدرسالهای
اخیروتشدیدتحریمها،اینهدفکامالًروشنشدهاست
اماکارگرانباایستادگیخودمانعازتحققاینهدف
شدندودراینعرصهستوناصلیخیمهتولیدبودند.
حضرتآیتاهللخامنهایبااشارهبهتحریکاتکارگریکه
ازابتدایپیروزیانقالبوجودداشتهاست،خاطرنشان
کردند:هدفازاینتحریکات،تبدیلجامعهکارگری
بهتابلوونشانهاعتراضاتمردمیبوداماکارگراندر
عرصهسیاسینیزبینیتحریککنندگانرابهخاک
مالیدندوهموارهدرکنارنظاموانقالببودهوهستند.
ایشانافزودند:البتهدرمواردیهمچونواگذاریهای
نادرستکارخانهها،اعتراضکارگرانبهحقبودهاست
امادرهمینمواردنیزکارگرانمرزخودرابادشمنان
مشخصکردهاندکهاینموضوعبسیارمهمیاست
وبایدازاینمجموعهآگاه،بابصیرتومتعّهدعمیقاً
تشکرکرد.رهبرانقالببااشارهبهمشکالتجامعه
کارگریابرازامیدواریکردندکهباسیاستهای
دولتجدید،اینمشکالتبهتدریجبرطرفشود.
حضرتآیتاهللخامنهای»افزایشفرصتهایشغلی«،
»تنظیمعادالنهرابطهکاروسرمایه«و»تأمینامنیت
شغلی«کارگرانراسهموضوعاساسیدرمسائل
کارگریبرشمردندوگفتند:مسئوالنبایدتالشکنند
تافرصتهایشغلیراافزایشدهندواینموضوع
باسرمایهگذاریبخشخصوصیومدیریتصحیح

دولتدرهدایتسرمایههابهسمتظرفیتهاواحیای
فرصتهایشغلی،امکانپذیراست.ایشانتأکید
کردند:یکیازمواردیکهمیتواندفرصتهایشغلیرا
احیاءومشکلبیکاریدانشآموختگانرابرطرفکند،
افزایششرکتهایدانشبنیاناستالبتهاینشرکتها
بایدبهمعنیواقعیکلمهدانشبنیانباشندکهدراین
صورتمیتواناشتغالراافزایشداد.حضرتآیتاهلل
خامنهای،کارگروکارآفرینرادوبالپروازودونیازقطعی
دانستندوگفتند:تنظیمعادالنهرابطهکاروسرمایهویا
رابطهکارگروکارآفرین،نیازمندفکر،تدبیر،مجاهدت،
شکیباییونرفتنبهسمتکارهاینسنجیدهاست.
»امنیتشغلیکارگران«نکتهدیگریبودکهرهبرانقالب
دربارهآنگفتند:مواردیهمچونقراردادهایموقتکار
کهموجبناامنیشغلیاست،بهگونهایاصالحشودکه
براساسقانونیعادالنه،همکارگرانآسودهخاطرباشند
همکارآفرینانقادربهبرقراریانضباطدرمحیطکار.
ایشان،ناامنیشغلیرامنحصردرمسئلهقراردادهای
کارندانستندوافزودند:باضربهخوردنتولیدملی،کار
واشتغالکارگرنیزضربهمیخوردوعلتتأکیدهای
تولیدملیهمینمسئلهاست. تقویت بر مکرر
حضرتآیتاهللخامنهای،قاچاقووارداتبیرویه
کاالهاییراکهتولیدداخلیوباکیفیتدارند،خنجری
برقلبتولیدکشورخواندندوگفتند:براساسآمارهای
کارشناسان،هریکمیلیارددالروارداتازاجناسدارای
تولیدداخلیمانندکفش،پوشاکولوازمخانگی،به
تعطیلی۱00هزارفرصتشغلیدرکشورمنجرمیشود.
ایشاندراینزمینهافزودند:البتهخودروسازهاازاینحرف
سوءاستفادهنکنندزیراوضعآنهاتعریفینداردومقصود،

آنجاهاییاستکهتولیدخوبوباکیفیتدارند.

 فراخوان عمومی مناقصه
 یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان

صفحه 8
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان قیمــت500          8صفحــه          ۱40۱ مــاه اردیبهشــت ســه  شــنبه20      پیاپــی۱225 شــماره      پنجــم ســال

احداث موزه منطقه ای جیرفت
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی  فشرده با ارزیابی کیفی
مناقصه واگذاری امورتهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی افضلی پوردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
۱4۰۱/3/9/۱۶

موضوع مناقصه
مناقصه واگذاری امورتهیه، طبخ و توزیع غذای 

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
دریافتاسناد:

الف(سامانهتدارکات
الکترونیکیدولت

www.setadiran.ir 
ب(پایگاهملیمناقصات
http://iets .mporg.ir
)صرفاًجهتمشاهده(

۱8۰/۰۵۱/928/۰7۵ ریالبرآورد یکساله )ریال(

7/۵۰۱/۰38/۵۶2 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

دریافت اسناد
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱4:3۰ روز یک شنبه

 مورخ ۱4۰۱/۰2/2۵

تا ساعت ۱4:3۰ روز یکشنبه  مورخ ۱4۰۱/۰3/۰8آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت ۱2:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰9بازگشایی پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰2/2۱ در محل امور اداری بیمارستان افضلی پور برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی: 3۰9۰2

آگهي تمدید )نوبت چهارم(
مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي شماره 1400/94/ع 

به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " خدمات مهندسي، تأمین کاال، ساخت و نصب تجهیزات 
پاکات  تحویل  مهلت  رساند  می   " مگاواتی   ۱۵ گازسوز  موتور  نیروگاه  احداث  جهت   )EPC( توأم  بصورت 
دفترکمیسیون  محــل  در   ۱4۰۱/۰3/۰۱ مورخ  یکشنبه  روز  به   ۱4۰۱/۰2/2۵ مــورخ  یکشنبه  روز  از  مناقصه 
اصالح  مناقصه  اسناد  است  ذکر  به  گردید. الزم  موکول  تهران  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت 
شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir  از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.
کمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر

بخشی از هدایت تحصیلی باید به سمت مهارت آموزی سوق داده شود
سرپرستفرمانداریرفسنجانگفت:بخشیازهدایت
تحصیلیبایدبهسمتمهارتآموزیدررشتههایفنیو

حرفهایوکارودانشسوقدادهشود.
رضاُمشکیدرآیینگرامیداشتهفتهمعلمبابیاناینکه
معلمیشغلانبیاءاست،افزود:درآموزههایدینیبه
اینمقام،جایگاهوبحثتعلیموتربیتاشاراتزیادی

شدهاست.
اوبااشارهبهاینکهیکیازمسایلیکههموارهبایددردستور
کارعمومباشدداناییاست،تصریحکرد:داناییوآگاهی

ازبستردانشگاهبهجوانانآموختهمیشودکهدربحث
اقتصادملینقشآفرینیمیکنند،درنهایتداناییمزیت
رقابتیرابرایتولیداتایجادمیکند.هرچهتولیدبرپایه
علمودانشباکیفیتباشد،رقابتداخلیوخارجیپیدا
میکند.ُمشکیبیانکرد:رهبرمعظمانقالبامسالرابه
عنوان"تولید،دانشبنیانواشتغالآفرین"نامگذاری
کردهاندکهبرگرفتهازداناییاست؛لذااقتصادیقویاست
کهمبتنیبرداناییباشد؛اینداناییفعالیتهایدانش

بنیانرادردستورکارقرارمیدهد.
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ایجادزمینهحفظاشتغال۶50
نیرویحوزهدرمانکرمان

توسطدستگاهقضا
دادســتانعمومیوانقالباســتانکرمانازایجادزمینهبه
منظورحفظاشــتغال۶50نیرویحوزهدرمانوسالمتاین

استانتوسطدستگاهقضاییکرمانخبرداد.
دادخداساالریدرنشستســتاداستانیاجرایسیاستهای
اقتصادمقاومتیدرابعــادحقوقیوقضایــیافزود:نهادهای
نظارتیوقضاییدرلبیکبهفرمانرهبرمعظمانقالباسالمی
بهعنواننیروهایپشــتیبانازســربازانعرصهاقتصادیبه
موضوعحمایتازتولیدواشــتغالورودکردهاندودرســال
جاریاقداماتحمایتیاینحوزهبرمبنــایراهبرد"تولید،

دانشبنیانواشتغالآفرین"پیگیریمیشود.
اوبااشارهبهاینکهوروددســتگاهقضاییبهموضوعحمایتاز
تولیدازبابفرمانحکومتیرهبرمعظمانقالباســالمیدر
زمینهحمایتازتولیدانجامشدهاست،اظهارداشت:وظایف
قوهقضاییهدراصل۱5۶قانوناساســیبهعنوانپشــتیبان
حقوقفردیواجتماعیومسئولتحققبخشیدنبهعدالتو
مسئولرسیدگیبهتظلمات،تعدیاتوشکایات،حلوفصل
دعاویورفعخصومات،احیایحقوقعامهوگســترشعدل
وآزادیهایمشروع،نظارتبرحســناجرایقوانین،کشف
جرموتعقیبمجازاتواقداممناسببرایپیشگیریازوقوع

جرممطرحشدهاست.
دادستانعمومیوانقالبکرمانادامهداد:امادستگاهقضایی
درکناررسیدگیبهامورپیشبینیشدهدرقانوناساسی،در
لبیکبهفرمانمقامعظمایوالیتکــهازفرامینمحوریو
باالدستیقوانیننظاممحســوبمیشود،بهموضوعحمایت

ازتولیدورفعموانعموجوددراینبخشورودکردهاست.
مدعیالعمــومدرکرمــانادامهداد:قــوهقضاییهبــرمبنای
اهرمهایاجراییواختیاراتقانونیخــودمیتواندبهخوبی
درزمینهرفعموانعتولیدگرهگشاییکندوتاکنوننیزنتایج
بســیارخوبیدراینزمینهدرایناستانونیزدرسطحکشور

حاصلشدهاست.
ســاالریحمایتهایعملیواجرایــیازتولیدواشــتغالرا
حلقهمفقودهایبرایتحققاقتصــادمقاومتیورفعبنیادین
مشکالتتولیدکنندگاندانستوخاطرنشانکرد:دربرههای
اززمانبرخــیبهانههاازعــدمهمکارینیروهــاینظارتی
برایحلمشــکالتبخشتولیدمطرحمیشدکهصرفنظر
ازصحتیاعدمصحتاینموضوع،امروزشــاهدهســتیمکه
نهادهاینظارتیوقضاییازجملهادارهکلبازرســیاستان
کرمانباجدیتبهعرصــهحمایتازتولیــدوتحققاقتصاد
مقاومتیورودکردهاندوتوانســتهاندراهگشــایبسیاریاز

مسائلوموانعدراینحوزهباشند

طـرحدرجقیمـتتولیدکننـدهبـررویکاالهـا
مدتیاستکهدراسـتانکرمانهمزمانبادیگر
اسـتانهابهاجـرادرآمـدهومـردمکرمـانهنوز

نتوانسـتهاندبـااینطـرحکنـاربیایند.
اوایـلزمسـتانسـالقبـلبـودکـهبرخـیاز
کارخانجـاتموظفشـدندتـاقیمتتمامشـده

تولیـدرارویمحصـوالتخـوددرجکننـد.
البتهاینطرحاگرچهخوباسـتامامشـکالتی
رانیزبـههمـراهداشـتزیـراکاالهـاآنقـدرزیاد
هسـتندکهرسـیدگیبهاینمسـالهازعهدهیک

سـازمانبرنمـیآید.
دراینطـرحمردمیـاهمانمصرفکننـدگاندر
زمـانخریدیـککاالمـیتواننـدبیـن22تا25
درصدبهقیمتتمـامشـدهرویکاالاضافهکنند
واینیعنیحـدودیکچهـارمالییـکپنجمبه

قیمتتولیدکننـدهاضافهمیشـود.
البتهآنطورکهمسـئوالنمیگویند؛فروشگاهها
موظفهسـتندقیمتهارانیزباسـودهایاعالم

شدهتعیینکنند.
بـااجراییشـدنایـنطـرحاگـرکاالییبیشـتر
از3درصـدازقیمـتتولیـدشـدهکارخانـهبـه
مشتریانفروشـگاههافروختهشـودگرانفروشی

رخدادهاسـت.
یکیازمشـتریانهایپـرمارکتیدربلوارپزشـک
کرمـاندرخصـوصاینمطلـبمیگویـد:خب
بهنظـرمنایـنشـفافسـازیخـوباسـتاما

همـاندرجقیمـتمصـرفکنندهکافـیبود.
اوکهمـیگویدنامشسـعیداسـتافـزود:تصور
کنیدبـرایخریدنخـودولوبیاماشـینحسـاب
مانرابایدباخودمـانبیاوریموتخمینبزنیم20
درصـدبیشـترازقیمتدرجشـدهیعنـیچقدر؟

خبایـنخندهداراسـت.
اینشـهروندتاکیدکرد:نمیدانمشایدمسئوالن
نگرانهسـتندمـادرسریاضـیوجـدولضرب
مدرسـهرافراموشکردهایمشـایدهممیگویند
بگذاریـمریاضـیرابـهزندگـیمـردمببریـمتـا
کاربردیشـودکهچنینطـرحهایطنـزوفانی

رابرایمـاناجرامـیکنند.
شـهرونددیگریهـممیگویـد:اینطـرحخوب
اسـتچونمصرفکنندهمیدانـدقیمتتولید
شـدهاینکاالدرکارخانهچندتمامشـدهاستو

بهسـوداگریواسـطههاپایانمـیدهد.
مرضیـهامیـریافـزود:امـابایـدهمزمانبـااین

قیمت،قیمتمصـرفکنندهنیزهمانجاتوسـط
کارخانهمحاسـبهوبـررویاقـالمدرجشـوداین
نمیشـودکهمابرایخریدپوشـکبچـهونخود
ولوبیاو...ماشینحسـاببههمراهبیاوریمووقت

خودمـانودیگـرانرابگیریم.
یکیازفروشـندگانیکسـوپرمارکتدرکرمان
گفت:مـردمتصـورمیکننـداینقیمـتمصرف
کنندهاسـتوبایدسـرایـنموضوعبحـثکنیم
تابهآنهابقبوالنیماینقیمتتولیدشـدهاسـتو
مابایدچنددرصـدرابهآنبیفزاییـموبهمصرف

کنندهبفروشـیم.
مالکیافزود:گذشـتهازاینمسـالهمشتریبرای
خریـدجنسمـوردنظرخـودمدتیراباماشـین
حسـابشمیگذراندوحسـابوکتـابمیکند
خباینزمانبراسـتوممکناسـتدرسـاعت
شـلوغیفروشـگاهباشـیمومشـتریهایدیگر

معطلمیشـوند.
اوتصریـحکرد:اگـراینطـرحبـرایجلوگیریاز
سوءاسـتفادهوگـرانفروشـیاسـتبازهـماین
مسـالهرخمـیدهـدچـونفروشـندهدرزمـان
فـروشکاالهزینـهتوزیـعدردورتریـننقطـهرا
ازمصـرفکننـدهمـیتوانـدبگیـردمگـراینکه
کارخانـهدرخـودکرمـانباشـدواینهـمخنده
داراسـتچوناکثـراقـالممـاازدیگراسـتانها

هسـتند.
مزایای درج قیمت تمام شده تولید

امـروزدرحالـیمـابـهقیمتمصـرفکننـدهبر
رویکاالهـاعادتکـردهایمکهسـالیانزیادیاز

تاریـخاجراییشـدنایـنطرحمـیگذرد.
اکنـونایـنموضوعبـرایمـاجاافتـادهوشـاید
طبیعـیباشـدکـهقیمتتمـامشـدهیـککاال
مـردمراگیـجکنـدزیـراایـنطـرحقطعـاباعث
شفافسازیشـدهودسـتسـودجویانراازاین
ماجـراکوتـاهمـیکنـد.هـرچنـدبهتراسـتتا
قیمـتنهاییمصـرفکننـدهنیـزبـررویاقالم
درجشـودتامـردممجبـوربـهحسـابوکتابو
دسـتبهدامنماشـینحسـابهاوتلفـنهای

همراهشـاننشـوند.
دامی به نام تخفیف

یـککارشـناساقتصـادیدراینخصـوصمی
گوید:اینمسـالهمیتواندمـردمراتخفیفهای

دروغینمطلـعکند.
فاطمهسـعیدیافـزود:مـردمتصـورمـیکنند
اگریکفروشـگاهتخفیـفزیادیمـیدهدحتی
تخفیفهای50درصدیمعنایشایناسـتکه

قیمتتولیـدخیلیکمتـرازایـنهابـودهوپس
مـردمتاکنـوناجنـاسراازدیگـرفروشـندگان
بـاقیمتـیبسـیارگرانتـرازقیمـتواقعـیکاال

خریـدهاند.
اوتاکیدکرد:البتهاینطرحمانـعازگریزمالیاتی
تولیدکننـدگاننیـزمـیشـودزیـرااگـرقیمت
بیشـتریرارویکاالدرجکنندطبـقهمانعدد

بایدمالیـاتبپردازند.
اینکارشـناستاکیـدکـرد:برخـیکارخانجات
محصوالتخـودرادرشـهرهایدیگرکشـورنیز
عرضـهمیکننـدوبـههمیـندلیـلبـرایدرج
قیمـتطوالنـیتریـنمسـافترادرکنـاردیگر
هزینههایتولیدمحاسـبهمیکنندوبـااجرایی
شـدناینطرحمردمشـهریکهکارخانـهدرآن
قـرارداردوبهنوعیمبدامحسـوبمیشـودمی
تواننـدکاالیمـوردنظـرخـودراارزانتـرازدیگر

نقـاطبخرند.
7۰ درصد کاالهای مصرفی کرمانی ها در 

استان تولید می شود
معـاونامـورصنایـعوتولیـدسـازمانصنعـت،
معـدنوتجارتاسـتانکرمـانمیگویـد:طرح
درجقیمتتولیـدرویکاالرامدتیاسـتکهدر
دسـتاجراداریماماوسـعتاینطرحزیاداسـت
ونمیشـوددسـتتنهاتوسـطیکسـازمانآن

رااجـراکرد.
علیرضارحماننـژادافـزود:اینطرحبـرایرصد
وردیابـیکاالهـایقابـلبسـتهبنـدیاسـتو
درحـوزهکاالهـایاساسـیهـممـیتـوانازآن

اسـتفادهکـرد.
اوتصریحکـرد:برخیکاالهاقابلیتبسـتهبندی
ندارنـدوفرآینـدتولیدشـاننیزیکسـاننیسـت

پـسدراینطـرحقابلرصدشـدننیسـتند.
ویتاکیـدکـرد:برخـیکاالهـانظیـرحبوبـات
هزینـههـاکامالمشـخصاسـتومـیتـوانبر

رویآنهـاقیمـتدرجکـرد.
معـاونامـورصنایـعسـازمانصنعـت،معـدنو
تجارتاسـتانکرمـانتاکیـدکـرد:۷0درصداز
کاالهـایمصرفـیدراسـتانتوسـطواحدهـای
داخلاسـتانتولیدمـیشـوندو30درصددیگر

رابـهاسـتانواردمـیکنیم.
اوبااشـارهبهاینکهمـردمکرماننسـبتبهدیگر
اسـتانهـامطالبهگـرنیسـتندگفت:متاسـفانه
کرمانـیهـاعـالوهبـرایـنمسـالهازمحصوالت

دیگـراسـتانهابیشـتراسـتقبالمـیکنند.
اویادآورشـد:هزارو450واحدتولیدیدراستان

وجودداردکهبیـشاز3هزارردیـفکاالراتولید
میکنندوبایدبـررویکارآنهانظـارتکرد.

ایـنمسـئولتصریـحکـرد:عـدموارداتبرخی
ازکاالهـادرپـیممنوعیـتوارداتایـناقـالم
باعثشـدتاتولیدکننـدگانداخلـیقیمتهای
خـودراگـرانکننـدواگرکیفیـتنداشـتناین
کاالهـامشـخصشـوداجـازهوارداتنیـزصـادر

خواهـدشـد.
رحماننژادگفت:متاسـفانهفراینـدتولید،توزیع
وفـروشکاالشـفافنیسـتواگـرشـفافیترخ
دهدقیمتهـابهصـورتخـودکارکاهـشپیدا

مـیکنند.
مهنـدسرحمـاننـژاداضافـهکـرد:شـفافیت
انحـرافدرقیمتگـذاریوتولیـدکاالراکاهش
میدهـدبنابراینتسـهیالتفقطبـهواحدهایی
پرداخـتمـیشـودکـهازشـفافیتباالیـی

برخـوردارباشـند.
به زودی قیمت مصرف کننده بر روی 

کاالها درج می شود
علیرضاابوالحسـنیرییسروابطعمومیسازمان
صمتاسـتانکرماننیـزدراینخصـوصگفت:
قراراسـتبـزودیقیمـتمصـرفکننـدهنیزبر

رویکاالهادرجشـود.
اوتصریـحکـرد:هـماکنونایـنطرحبـهصورت
موفقیتآمیـزدراسـتاندرحـالاجرااسـتهر
چنـدمشـکالتیرانیزباخـودبـههمراهداشـته
وایـنطبیعیاسـتبههـرحـالهرطرحـیدر

زماناجـرامشـکالتیرادارد.
اجـرایاینطرفبـاهدفمبـارزهباگرانفروشـی
وکاهـشبهـایپرداختـیکاالهاتوسـطمصرف
کنندگان،کوتاهشـدندسـتواسـطههاوازبین

بردنقیمتهـایکاذببودهاسـت.
ایـنطرحقیمـتهاراشـفافعنـوانمـیکندو
کاهشقیمـترابهدنبـالخواهدداشـتوالبته
بـرایمصـرفکننـدهمقایسـهوانتخـابکاالو
خدماترانیـزراحتترمـیکند.حذفواسـطه
هایغیرضـروریوحذفقیمتهـایغیرواقعی
نیـزازدیگـرمزایـایایـنطـرحاسـت؛هـرچند
اینطرحمصرفکننـدگانوحتیفروشـندگان
فروشـگاههـارادچارمشـکلمیکنـدولیقطعا
بهزودیمـردممـیتوانندخـودرابااینشـرایط
وفـقدهنـدوهمانطـورکـهتاکنـونبـهقیمـت
مصرفکننـدهبـررویکاالدقـتمـیکردندبه
قیمتتولیدوقیمتنهاییمصـرفکنندهتوجه

خواهنـدکرد.

رئیسدادگســتریزرنــدگفت:هزینهی
پیشــگیریهموارهازهزینههــایبرخورد
باجرائمکمتراســتوبایــدرویجنبهی
پیشگیریازوقوعجرمبیشترتمرکزکنیم.
رئیسشــورایپیشــگیریازوقــوعجرم
شهرســتانزرنــدبااشــارهبــه۱0جرم
شهرستانگفت:بارصدوپایشپروندههای
موجوددردستگاهقضاییشهرستانما۱0
جرمعمدهرااســتخراجکردیمکهدراین
بینسرقت،خشــونتونزاعدرردیفهای
اولقــراردارندکهاینیکهشــدارجدی

است.
فرحبخشبااشارهبهپیشــینهیفرهنگی
مذهبــیشــهروندانزرنــدیمیگویــد:
شهرســتانزرندبــهشهرســتانانقالبی،
مذهبیشهرتداردواینآماروارقامهیچ
ســنخیتیباروحیــهیواالیمردماناین
خطهنداردلــذاالزماســتکارگروههای
مختلفبرایبررســیدالیــلایناقدامات
مجرمانــهدرمرحلهیاولتشــکیلودر

مرحلــهبعدتمــامتــوانشهرســتاندر
پیشگیریازاینبزههامعطوفشود.

رئیــسحوزهقضائــیشهرســتانبااعالم
اهمیتارتبــاطگیریمســئوالنبامردم
گفــت:همانطــورکــهازواژهمســئولیت
پیداســت،مدیرهموارهموردســوالاست
ووطیفهداردپاســخگوباشدودرجامعهی
اسالمی،مدیریکهازپاسخگوئیفرارکند
یااهمیتیبهسواالتمردمورسانههاقائل
نباشدبایدمسئولیتراواگذارنمایدتاافراد

شایستهاینمناصبراعهدهدارشوند.
ابوالفضلفرحبخشبــاتقدیرازتالشهای
حجتاالســالممحمدیرئیسپیشــین
دادگســتریوحجتاالســالمبلــوچزاده
دادســتانزرنددرراســتایافزایشبهره
وریدســتگاهقضاییشهرستانگفت:ریل
گذاریخوبــیدردورانریاســتحجت
االسالممحمدیدرشهرستانآغازشدهو
ماسعیمیکنیمباانسجامیبیشتردراین

مسیرحرکتکنیم.

رئیــسدادگســتریزرندازرســانههای
شهرســتانبعنوانچشــمجامعهیادکرد
وخطاببهرســانههاگفــت:انتظارمناز
رســانههاایناســتکهدربحــثآگاهی
بخشــیبهجامعه،انتقــالمطالباتمردم
بهمدیران،نقدوبررســیدقیــق،علمیو
حسابشــدهاتفاقاتاجتماعیهمتشانرا

مضاعفکنند.

رئیسشورایپیشــگیریازجرمدرپایان
ضمــنمهمبرشــمردنمصوباتشــورای
پیشــگیریوضرورتانجــاممصوباتدر
اســرعوقت،تمــاماداراترامکلفکرد،
نســبتبهمعرفیرابطشــورایپیشگیری
جهــتپیگیــریفعالیتهایپیشــگیرانه
دســتگاهمتبوعبهدادگســتریمعرفیتا

مصوباتجلساتراپیگیرینمایند.

درج قیمت تولید کننده روی کاال و سردرگمی کرمانی ها

 دست سودجویان قطع می شود؟

مدیری که از پاسخگوئی فرار کند، باید مسئولیت را واگذار نماید

گزارش
لهامپیپر

معاون استاندار کرمان: محور 
حادثه خیز بهرامجرد به نگار 

بردسیر اصالح می شود
معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارکرمانبااشارهبهحادثهخیز
بودنمحوربهرامجردبهنگاربردسیرگفت:اینمحورباهمکاری

صنایعفوالدمستقردراینشهرستاناصالحودوباندهمیشود.
ســیدمصطفیآیتاللهیموســویدرنشستشــورایاداری
شهرستانبردسیربامحوریتبررسیمسائلعمرانیوزیرساختی
باحضورمدیرانکلاســتانی،فرماندار،نمایندهمردمبردســیر
وسیرجاندرمجلسشورایاسالمیومســئوالنشهرستانی،
درخواستکرد،باهماهنگیفرمانداربردسیروصنایعموجوددر
اینشهرستان،توافقنامهایتنظیمشودواصالحنقاطحادثهخیز
ودوباندهشــدنمحوربهرامجردبهنگاربردسیردراسرعوقتدر

دستورکارقرارگیرد.
درایننشســتپسازتوضیحاتمدیرکلراهوشهرسازیمبنی
براینکهقراردادفعالیبــرایاصالحودوباندهکــردنایننقطه
نداریم،نمایندهمردمبردســیروســیرجاندرمجلسشــورای
اسالمینیزخواستارمسدودکردن۱۶کیلومترحادثهخیزجاده

نگار-بهرامجردشد.
شهبازحسنپوربااشارهبهاینکهسالگذشتهدرمحوربهرامجرد
بهنگار۱2کشتهداشتهایماظهارداشت:اگردولتتواناییاصالح
ایننقطهحادثهخیزراندارد،بندهبرایحفظجانمردمدرخواست

مسدودکردنراهرادارم.
همچنیندرایننشســتمدیرکلراهوشهرسازیاستانکرمان
بهاجرایطرحاقدامملیمسکندربردسیراشارهوتصریحکرد:
تاکنونچهارهزارو۶۷۹نفردراینطرحثبتنامکردهاندکهاز
اینتعدادهزارو۶80نفرحائزشرایطشدهوبایدمدارکخودرابه

مسکنوشهرسازیارائهدهند.
علیحاجیزادهادامهداد:ازاینتعداد4۶8نفرتاییدشدهوباید
اعتبارسنجیآنهاانجامشودوپسازآنافتتاححسابانجامدهند
ودرحالحاضربرای330نفرافتتاححسابوبرای23۶نفرواریز

وجهوگذاریاراضیانجامشدهاست.
اودربارهواگذاریبه۷0نفرمددجــویکمیتهامدادکهدرنوبت
دریافتزمینهستندنیزگفت:بهدلیلجلوگیریازایجادکلونی
هایطبقاتییاگروههایآسیبپذیرجامعه،واگذاریهابهصورت

یکجابهیکگروهخاصصورتنمیگیرد.
درادامهنمایندهمردمبردســیروســیرجاندرمجلسشورای
اسالمینیزدراینرابطهگفت:دراینشهرستانهزارو۶00نفر
فاقدمسکنهستنداماتاکنونبهکمتراز200نفرزمینتحویل
دادهشــدهوبایدروندواگذاریوتفکیکزمینشتاببیشتری

پیداکند.
مدیرعاملشرکتگازاستانکرماننیزگفت:۱۹روستادرمحور
نگاربهبهرامجردگازکشیشدهاندو۱8میلیاردتومانبرایاین

امرهزینهشدهاست.
منوچهرفالحادامهداد:امیدواریمموانعقضاییبرایگازکشــی
منازلدراینمنطقهبرطرفشودتامردمبتواننداقدامبهگازکشی

منازلخودکنند.
درایننشستهمچنیندرحوزهجهادکشاورزینیزدستوررفع
موانعبرایاحداث2طرحگاوداری۶هزارراسیو2طرحپرورش
مرغوتولیدتخممرغدرشهرســتانهایبردســیروسیرجانو
درحوزهمحیطزیستبردســیرنیزتامینعلوفهحیاتوحش،
تامیندستگاهپایشآالیندگیوتجهیزپاسگاههایمحیطبانی

مصوبشد.
درحوزهحفظمنابعآبآشامیدنینیزجداسازیکاملآبشرب
بردسیرازآبمصرفیپارکهاوفضایسبزدردستبررسیقرار
گرفتوبناشدباتمدیدمجوزیکحلقهچاه،مسئلهآبیاریفضای

سبزبهطورکاملازآبآشامیدنیشهرتفکیکشود.

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریجنوبکرمان
بابیاناینکهکوچزودهنگامعشایرزنگخطرو
تهدیدیبزرگبرایمراتعاینمنطقهمحسوب
میشود،گفت:امسالپیشبینیمیشوددرفصلکوچعشایر
یکمیلیونو۶۶۹هزارواحددامیازمناطقجنوبکرمانعبور

میکنند.
حمزهاحمدیافزود:کوچزودهنگامعشایر،ضمنازدستدادن
فرصترویشگیاهانمرتعی،موجبتخریبخاکوموجبایجاد

روانآبوسیلدرمنطقهمیشود.
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریجنوبکرمانازآغازکوچ
عشایراینمنطقهبهمناطقییالقیاز20اردیبهشتماهخبر
دادوتاریخکوچرادراینمنطقهاز20اسفندتا20اردیبهشت

ماهاعالمکرد.
اویکیازراههایجلوگیریازتخریبمراتعراطرحمدیریتچرای
دامازقشالقبهییالقدانستوبررعایتاینمهمتوسطعشایر

تاکیدکرد.
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریجنوبکرمانتصریحکرد:طرح
مدیریتچرایداماقدامحفاظتیمهمیدرزمینهایجادتعادلدام
ومراتعاستکهبهعنوانیکیازسیاستهایراهبردیدردستور

کارادارهکلمنابعطبیعیجنوبکرمانقراردارد.
احمدیبهآغازفصلکوچاز20اردیبهشتماهدرجنوبکرمان
اشارهکردوگفت:ازمجموعیکمیلیونو۹4۱هزارهکتارمراتع
اینمنطقهیکمیلیونو28۶هزارهکتارآنمراتعقشالقیو۶32
هزارو28۶هکتارمراتعییالقیبودهکههفتهزارو8۱0خانوار

عشایرازاینمراتعبهرهمندهستند.
اواظهارداشت:درصورتمشاهدههرگونهتخلفازقوانینومقررات
مربوطبهچرایدامدرمراتعبامتخلفانطبققانونوباقاطعیت

رفتارمیشود.
اوافزود:بامعرفیاینافرادبهمراجعقضاییپروانهبهرهبرداریآنها

باطلوازدرجهاعتبارساقطمیشود.
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریجنوبکرمانگفت:مردم
هرگونهگزارشآتشسوزیعرصههایمنابعطبیعی،تخریبو
تصرفاراضیملی،قاچاقگیاهانداروییوچوبراازطریقشماره
تماس۱3۹و۱504کدامدادجنگلومرتعبهفرماندهییگان

حفاظتاطالعدهندتادرکمترینزمانممکنرسیدگیشود.

رئیسکمیسیونعمرانیشورایشهرکرمانگفت:»منابع
مالیشهرداریکرمانبهسختیبهاموراتجاریمثل

حقوقمیرسدوبرایکارعمرانیچیزینمیماند.«
شورایشهرکرمانبهمناسبتروزشوراهادومیننشست
خبریخودرابرگزارکرد،منصورایرانمنشرئیسکمیسیون
عمرانوشهرسازیشورایشهرکرماندرایننشست
درپاسخبهانتقاداتخبرنگارانودرخصوصکمکاری
شهرداریوشورایشهرکرمانبرایاتمامپروژههایعمرانی
گفت:»وضعیتکرمانبهنظرماهمقابلقبولنیستواین
شوراتمامتالشخودراکردهاستامامسائلیهستکه
بهراحتیبرطرفنمیشود،منابعمالیمحدودشهرداری
کرمانحتیکفافبودجهجاریرانمیدهدوعمالچیزی

برایکارعمرانینمیماند.«
ایرانمنشادامهداد:»باتماممحدودیتهادرزمینهآسفالت
خصوصادرحاشیهشهرکارهایخوبیانجامگرفتهاست.«

انتظار افزایـش ۵7 درصدی حقـوق کارگران را در 
بودجه ۱4۰۱ نداشـتیم

رئیسکمیسیونبودجه،منابعپایداروسرمایهگذاری
شورایشهرکرمانگفت:»امسال،استفادهازتبصرههای
بودجۀدولترادربودجۀشهرداریمدنظرداشتیمکه
یکموردآن،بهرهگیریازتسهیالتووامهاییاستکه
دربودجۀدولتآمدهاستوپیشبینیکردهایمکه۱00
میلیاردتومانازاینمحل،تسهیالتبگیریموقصدداریم
بخشعمدۀآنرادرحوزۀحملونقلعمومیهزینهکنیم«.
اوگفت:»تکلیفوتاکیدمااصالحآماراست.اگرواقعی
شوددرصدوسهمواقعیازمالیاتبرارزشافزودهمعلوم

میشود«.
اوافزود:»بخشیازمنابعشهرداریازطریقمالیاتارزش
افزودهتامینمیشود.دراینزمینه،امسالتغییراتیایجاد
شدهاست.حدود۷00میلیاردتومانازبودجه23۶0
میلیاردیازاینردیفپیشبینیشدهاستکهامیدوارم

اینپیشبینیمحققشود«.

د زمانجهــا نــیســا غبا مدیــربا
کشاورزیاســتانکرمانگفت:طی
امســال۶هزارتــنگلمحمدیاز
گلستانهایاســتانکرمانبرداشت

میشــود.
مهدیلطفعلیزادهگفت:ســطحزیر
کشــتگلمحمدیدراستانکرمان

4هزارو450هکتاراست.
بهگفتهاوبیشــترینسطحزیرکشت

گلمحمدیبهشهرســتانبردســیرباســطح3هزارو32۷هکتاروکمترین
سطحزیرکشــتراشهرســتانارزوئیهباســطح3هکتاربهخوداختصاص

دادهاست.
مدیرباغبانیســازمانجهادکشــاورزیاســتانکرمــانمیگوید:محصول
برداشــتیبرایگالبگیری،تهیهاسانس،گلبرگخشــکوغنچهخشکبه

کارخانجاتسنتیومکانیزهارسالمیشود.
لطفعلــیزادهگفت:طیمدتبرداشــتگلمحمدیدرایناســتانبهطور

متوسط25نفرروزدرهرهکتارمشغولبهکارمیشوند.
بهگفتهاوامسال،ســرمازدگیبهارهبهگلســتانهایگلمحمدیخسارت

واردکردهاست.
لطفعلیزادهگفت:برداشتگلمحمدیدرایناستان،ازنیمهدومفروردین

آغازوتاپایانخردادماهادامهدارد

دادستانعمومیوانقالبشهرستانزرنداز
احضاریکیازمدیراناینشهرستانبهدلیل

ترکفعلوتضییعحقوقعامهخبرداد.
اسماعیلبلوچزادهگفت:طبقگزارشنیروی
انتظامی،ترکفعلیکــیازمدیرانادارات
ارائهدهندهخدماتعمومی،موجباختالل
درروندخدمترسانیبهبخشــیازمردم
شهرستانشــدهبودکهبالفاصلهبرایفرد
مذکورپروندهقضاییتشکیلوبهدادسرای

زرنداحضارشد.اومیگوید:هرجرمیدالیلیداردومابابررسیدقیقتمامجوانب،نقش
دستگاههارانیزموردبررسیقرارمیدهیمتااگرترکفعلیدرمسیرانجامیکجرم،صورت
گرفتهباشدمتناسبباکمکاری،اهمالویاخودداریمسئوالنازانجاموظایفقانونیخود،
اقداماتقضاییراانجامدهیم.دادستانعمومیوانقالبشهرستانزرندازسرقتبهعنوانیکی
ازجرائمپرتکراردراینشهرستاننامبردوخواستارپیشگیریهایبیشتروموثرتردستگاهها

ومردمدراینراستاشد.
حجتاالسالمبلوچزادهمیگوید:سرقتهایاموالعمومیازقبیلسیمهایمخابراتیبعضا
باعثاختاللدرروندزندگیمردممیشودوضرورتداردمسئوالنباحساسیتبیشتری
اینموضوعاتراپیگیرینمایندودستگاهقضایینیزدرچارچوبقوانینومقرراتازمدیران
حمایتخواهدکرد.اینمقامقضاییگفت:بانصبدوربینهایسطحشهروروستاهامیزان
جرمکاهشیافتهاست،ولیهمچنانماپیگیریخواهیمکردتاانشااهللروزیآماربزهارتکابی
ازسویخالفکارانرابهپایینتریندرجهسوقدهیمواینباکمکوهمکاریتمامدستگاهها

ونیزشهروندانمحققخواهدشد.

رییسپلیسراهنماییورانندگیاســتان
کرمانازراهاندازینخستینایستگاهشبانه
پلیسراهوردرمیدانخواجویشهرکرمانبه
منظورپیشگیریازتخلفاتحادثهسازدرون
شهریوارائهخدماتترافیکیبهشهروندان
خبرداد.سرهنگاســماعیلخوشوقتدر
تشریحاینخبرافزود:بهمنظورجلوگیریاز
تخلفاتحادثهسازدرونشهریوباتوجهبه
اینکهمتاسفانهبرخیافرادازخالنیرویپلیس

درساعاتیازشببرایانجامحرکاتنمایشییارفتارهایحادثهسازسواستفادهمیکنندکه
اینامرعالوهبرتضییعحقوقدیگرشهروندانزمینهسازوقوعتصادفاتوتلفاترانندگینیز

میشود،ایستگاهشبانهپلیسراهوردرکرمانراهاندازیشد.
اواظهارداشت:اینایستگاهباظرفیتنیروییوخودروییخوبیکهبرایآندرنظرگرفتهشده
معابردرونشهریمرکزاستانکرمانرادرساعاتپایانیشببهصورتتماموقتپوشش
خواهددادوعالوهبرآنیکســریخدماتازجملهحضورفوریتردرصحنهورسیدگیبه
تصادفات،ترسیمکروکیآهاودیگرخدماتمرتبطبااینموارددرهرساعتیازشبانهروزانجام

خواهدداد.
رئیسپلیسراهنماییورانندگیاستانکرمانتصریحکرد:هدفاصلیازایجادایستگاهشبانه
کاهشزمینههایوقوعحرکاتحادثهسازازسویراکبینوسایلنقلیهدرطولشبودرکنار

آنافزایشرضایتمندیعمومشهرونداناست.
اوازمردمخواست،فارغازحضورداشتنیانبودنپلیسدرمعابروجادههاهموارهبااحتیاط
کاملورعایتمقرراتعبورومرورترددداشتهباشندوازحرکاتمخاطرهآمیزخودداریکنند.

پیش بینی برداشت ۶ هزارتن
 گل محمدی در کرمان

 مدیر اخاللگر در خدمت رسانی 
به دادسرا  احضار شد

راه اندازی نخستین ایستگاه شبانه  پلیس 
راهور در کرمان

کوچ زودهنگام عشایر تهدیدی 
برای مراتع جنوب کرمان است

در نشست خبری اعضای شورای شهر کرمان مطرح شد

بودجه شهرداری کرمان کفاف 
طرح های عمرانی را نمی دهد

خبر

خبر

کاغذ استان
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آخریــنگزارشهــایرســمیازبازار
شیرخشکازافزایشحدود2۷درصدی
قیمتوفــروشتا50هــزارتومانیهر

قوطی450گرمیآنحکایتدارد.
بهگزارشایسنا،بررسیگزارشازمرکز
آمارایــراندررابطهبــاوضعیتقیمت
کاالهایخوراکیدرفروردینماهامسال
نشــانمیدهدکهقیمتهرقوطی450
گرمیشیرخشــکازمتوسطحدود3۶
هزارتوماندرفروردینپارسالبه45هزار
و۶00توماندرهمینماهدرسالجاری
افزایشپیداکردهاســت،برایناســاس
شیرخشکنسبتبهپارسال2۶.۹درصد

گرانشدهاست.
هرقوطیشیرخشــکدراســفندسال
گذشتهبهطورمتوســط45هزارو300
تومانفــروشرفتهودرفروردینســال
جاریتا50هزارتومانهمقیمتخورده

است.
شیرخشــکازجملهاقالمیاســتکه
بخشیازآندرلیستدریافتکنندگان
ارز4200تومانــیقراردارد.درســال
گذشــتهدررابطهبــاتامیــنارزآنبه
خصوصمواداولیهبــهدلیلتغییرگروه
کاالییباموانعیمواجهبود،ایندرحالی
استکهاینکاالازگروهیککهمشمول
ارز4200اســتبهگــروهدووحتیدر
مقطعی2۷منتقلشــدهودستگاههای
ذیربطازجملهوزارتبهداشتووزارت

صمتدرموردآناختالفنظرداشتند.
درمــدتاخیرنیــزجریــانترخیص
شیرخشکهایرژیمیاطفالموردتوجه
قرارگرفتکهچندمحمولــهبامجموع
یکمیلیونقوطیکهازبهمنپارسالتا
فروردینامسالواردگمرکشدهبودبه
دالیلیازجملهعدمتائیدثبتســفارش
ازسویسازمانغذاوداروامکانترخیص
نداشتتااینکهدرهفتهگذشتهاعالمشد
حدود۱20هزارقوطیترخیصومابقی

همچناندرگمرکماندهاست

لیست حقوق مدیران 
ارشد ۱۰ خرداد ماه  

منتشر می شود
داریو بالغیــهســازمانا بــرا بنا
اســتخدامیکشــوراولینمرحلهاز
انتشــارعمومیاطالعــاتپرداختی
مدیــراندرتاریخســهشــنبه۱0
خرداد۱40۱ومشــتملبراطالعات
پرداختــیمربــوطبــهفروردینو
اردیبهشتماهســال۱40۱خواهد

بود.
بهگزارشفــارس،ســازماناداری
واســتخدامیکشــوردرتاریخ۱۷
اردیبهشت۱40۱،بخشــنامهایبه
تمامیدســتگاههایاجراییموضوع
ماده2۹قانونبرنامهپنجسالهششم
توسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

جمهوریاسالمیایرانابالغکرد.
طبقاینبخشنامهدراجرایدستور
رئیسجمهورمبنیبرشفافســازی
رکنــان کا خــت پردا اطالعــات
دســتگاههایاجراییکشــورودر
راستایاصلشفافسازی)ازاصول
دوازدهگانــهدولتمردمــی(برای
مقابلهبــافســاداداریواقتصادی
وبهمنظورتحقــقتکلیفماده2۹
قانونبرنامهششــمتوســعهمبنی
برمشــخصبــودنمیــزانهرگونه
ناخالصپرداختیماهانهبهمقامات،
رؤســاومدیرانموضوعاینماده،از
اینپساطالعاتحقــوقومزایای
مقامات،رؤســا،مدیرانوهمترازان
آنهــاکــهدردســتگاههایاجرایی
مشمولماده2۹قانونبرنامهششم
شــاغلهســتند،بهصورتعمومی
منتشرشدهودردسترسعمومقرار

خواهدگرفت.
یــیمشــمول دســتگاههایاجرا
ایــنبخشــنامهموظفهســتند،با
رعایتضوابــطوترتیبــاتاعالمی
دستورالعملمنتشرهدرسامانهثبت
حقوقومزایا،ضمــنانتخابدقیق
سطحپست،نوعاســتخدام،مدرک
تحصیلی،رتبهشغلی،سنواتخدمت
ودرجدقیــقعنوانپســتومبالغ
اقالمپرداختی،نسبتبهآمادهسازی
لیستحقوقپرداختیوبارگذاریدر
سامانهثبتحقوقومزایااقدامکنند.
بدینترتیــب،ازاینپــسدرتاریخ
دهمهــرمــاه،اطالعــاتپرداختی
مقامات،رؤســا،مدیرانوهمترازان
آنها،بهصورتعمومیمنتشرخواهد

شد.
اولیــنمرحلــهازانتشــارعمومــی
اطالعاتپرداختــیمدیراندرتاریخ
سهشنبه۱0خرداد۱40۱ومشتمل
بــراطالعــاتپرداختیمربــوطبه
فروردینواردیبهشتماهسال۱40۱

خواهدبود.

وزیربهداشتبااشارهبهتصویببودجه
۶هزارمیلیاردتومانیبرایاجرایبیمه
زجیبسه نپرداختا میزا نی، همگا

دهکپاییندرآمدیرااعالمکرد.
للهی عینا م بهرا  تسنیم، رش گزا به
روزگذشتهدرآیینگرامیداشتهفته
پزشکی علوم  ه نشگا دا  در سالمت
برازاینکهگسترشبیمههااز یرانباا ا
برنامههایاصلیوزارتبهداشتاست،
یادآورشد:امسال۶هزارمیلیاردتومان
بودجهبرایبیمههمگانیتصویبشد؛
ازروزگذشتهسهدهکپاییندرآمدی
شاملبیشاز5میلیونو400هزارنفر
ما ند، رگرفتها ا تحتپوششبیمهقر
رنفرازحاشیهنشینانشهرها 400هزا
درسالگذشتهبیمهکردیمو43 ا ر
نستیم نقالبتوا پیروزیا ز سالپسا

بیمههمگانیراکاماًلاجراییکنیم.
وزیربهداشتتصریحکرد:ازسهدهک
بخش در نشیز ا فر درصد 5 یین پا
بستریودربخشسرپایی۱5درصد
یر برایسا نشیزگرفتهمیشودو ا فر
زمونوسع آ ظهاریو دنیزخودا ا فر ا
بهدلیل کسی ید نبا  . میشود م نجا ا
بیماریخود درمان ز ا لی ما ئل مسا

بازبماند.
ر ینکه500هزا بیانا وزیربهداشتبا
رزیابی زطریقا تایکمیلیوننفرنیزا
خدمات  گفت:  میشوند، بیمه وسع
و د مدا ا کمیته مددجویان نی درما

ن میزا استو یگانشده ا بهزیستیر
پرداختیدربخشسرپایی۱5درصد

است.
در نیرو توزیع به جع را للهی عینا
درسال مناطقمحرومبیانداشت:
یبومیهای جاریسهمیهخاصیبرا
به ر ختیا ا و دهشده مناطقمحرومدا
دهشده ههایعلومپزشکیدا نشگا دا
پزشکان زمون، ریآ برگزا استکهبا
درسالگذشته بومیگزینیکنند؛ ا ر
سیزدهم دولت ر ا ستقر ا  ز ا پیش و
دستیاری ظرفیتهای رم یکچها
تالش مسال ا که ند ما لی خا پزشکی

میکنیمپرشود.
ینکهپنجشهرکعلمی عالما ا ویبا
نشبنیاندرحالتأسیس وریدا فنا
تعرفهپرستارینیزبعد گفت: است،
پرستاری ییشدو جرا ۱4سالا ز ا
درمنزلبهصورتآزمایشیدربرخی
نه متأسفا جراست. درحالا ستانها ا
شرکتهایخدماتی،خدماتپرستاری
نجام ا علمی بهصورت  ا ر منزل  در
ندهی ما سا وضعیت ین ا  و نمیدهند

خواهدشد.
ینکه"درسال اظهارا وزیربهداشتبا
ما ی برا  ر یدا پا لی ما بع منا گذشته
بنا  شد: ور دآ یا  ، است" نشده تأمین
داریمامسال3000مرکزبهداشتیرا
مسالمجلستصویبکرد ا کنیمو بنا
کهیکدرصدارزشافزودهرابهصورت

ریم مهدا نا بدهندکهبر نهبهما ها ما
بع ینمنا زمحلا ا ا شتیر شبکهبهدا
تکمیلوتقویتکنیم،همچنینوام۹0
میلیوندالریازبانکجهانیگرفتهایم.
۱4۹ ینکه ا عالم ا  با بهداشت یر وز
تزریق کسندرکشور وا میلیوندوز
شدهاست،دربارهعللموفقیتایراندر
کنترلکرونااضافهکرد:واکسیناسیون
و ه گستردهدرحجمباالومدتکوتا
از نوعواکسنهایتزریقشدهکهعمدتاً
ویروسکشتهشدهوپروتئیننوترکیب
زواکسن ا استفادهکردیمودرآمریکا
"استفادهشد ای. ان. ر. ا م. مبتنیبر"ا
تجربهثابتکردکهکشورهاییکه ما ا
زواکسنهای"ویروسکشتهشده"و ا
موفقتر کردند ده ستفا ا  تئینی" پرو "

بودند.
اذعانبهاینکه"ضعفهاییدر ویبا
خاطرنشان ، ریم" نبخشیدا ا تو ه حوز
به  ز نیا که نی لمندا سا به ید با  : کرد
ینخدمات رندا نبخشیدا خدماتتوا

بهخوبیارائهشود.
رکمشده نهرشدجمعیتبسیا متأسفا
استوجوانیجمعیتبهمخاطرهافتاده
در نیجمعیترا رگاهجوا قرا ما است.
وزارتبهداشتتشکیلدادیموجلسات
رت ا ریموهمانطورکهوز مرتبدا
ملکاهشجمعیتدر عوا ز بهداشتا
گذشتهبودهاستبایدامروزبهافزایش

جمعیتکمککند.

نمایندهمجلس:وزارتخارجهحتییکنامهبه
مراجعبینالمللیدراعتراضبهسدسازیهای

ترکیهندارد!
جاللمحمودزادهدرموردسدسازیهای
بیرویهدولتترکیهبهرویرودخانههایدجله
وارساظهارکرد:ترکیهطیسالیانگذشته،
پروژهسدسازیموسومبه"گاپ"رااجرایی
اینسدسازیهادرحوضههای کردهاست؛
آبریزکشورهاییمانندایران،عراقوسوریه
انجاممیشود؛بهعنوانمثالیکیازپروژههای
آبگیریشدهسد"ایلیسو"استکهتقریباًحجم

آنسهبرابرسدکرخهاست!
ویبااشارهبهاینکهباآبگیریسدایلیسوآب
ورودیبهدجلهوفراتوتاالبهورالعظیمدر
ایرانوعراقبیشاز۶0درصدکاهشیافته
است،گفت:برایناساس،مساحتزیادیاز
تاالبهورالعظیمدرایرانوعراقخشکشده
استهمچنینترکیهپروژهسد"گرگسیاه"
رابهرویرودارسآغازکردهاستکهحدود
5۶درصدآبورودیبهکشورمانراکاهش
میدهد؛برایناساساستانهایآذربایجان
غربیوشرقیواردبیلدچارآسیبمیشوند
ودرآیندهبهخاطربیآبیوخشکسالیشاهد
افزایشریزگردهاوکوچدامدارانوعشایر

خواهیمبود.
نمایندهمردممهاباددرمجلستصریحکرد:
نینو بایدیادآورشددولتهابراساسقوا
عرفبینالمللیموظفهستندحقآبهاراضی
پاییندستیرادرنظربگیرندوبهازایهر۱0
میلیوننفرجمعیت4.۶میلیونمترمکعبآب
رهاسازیکنندبنابرایندولتترکیهنمیتواند

باچنینوسعتیاقدامبهسدسازیکندوجلوی
ورودآببهکشورهایهمسایهرابگیرد.

د:گردوخاکهاییکه دامهدا محمودزادها
به امروزهدرکشورمانمشاهدهمیشود،
سدسازیترکیهمربوطمیشودوایندر
حالیاستکههمهاستانهادرآیندهدرگیر

ریزگردهاخواهندشد.
ینکهکاهشورودیآببه ویبااشارهبها
فالتایرانوهمچنینسوریهوعراقمیتواند
آثارخطرناکزیستمحیطیداشتهباشد،
تصریحکرد:وزارتامورخارجهبایددرسطح
لمللیبهرویهغلطترکیهاعتراضکند بینا
کهدرزمانتصدیآقایظریفنسبتبه
اینموضوعپاسخقانعکنندهایارائهشداما
زآقای لیدرهمینموضوعا زمانیکهسؤا
ملی امنیت کمیسیون در للهیان امیرعبدا
مجلسپرسیدهشد.حتییکبرگکاغذکهدر
آننامهایبهمراجعبینالمللیوغیرهنگارش

شدهباشدوجودنداشتوفقطیکبارسفیر
ترکیهاحضارشدهاست!

عضوکمیسیونکشاورزی،آب،منابعطبیعی
ومحیطزیستمجلسشورایاسالمیادامه
داد:بایدباهمکاریعراقوسوریهدرسطح
بینالمللینسبتبهاینامراقدامشودتاحقآبه
با  یادشدهمحققشود؛ طبیعیکشورهای
نجام ا  را ترکیهسدسازیهایش بیتفاوتی
میدهدواینروندتااحداث30سدادامه

خواهدداشت.
سدهای کرد: خاطرنشان محمودزاده
ساختهشدهدرنزدیکیزمینهایکشاورزی
فتتاحشد، یلیسوا نیست؛درزمانیکهسدا
اردوغاناعالمکرد"کشورهایهمسایهبهما
نفتمیفروشندامامانیزازذخایرآبیخود
استفادهخواهیمکرد"؛درواقعمستقیماًاعالم
کردآبراخواهندفروختکهاظهارنظری

غیردیپلماتیکوخارجازعرفبود.

واکنش خنثی وزارت خارجه نسبت 
به سدسازی های ترکیه

بودجه ۶هزار میلیارد تومانی برای بیمه همگانی تصویب شد

خدمات درمانی مددجویان کمیته امداد و 
بهزیستی رایگان شد

بامصوبههیئتمدیرهسازمانبورسبهدوگزارشگرناهنجاریکهتخلفدو
ناشر)شرکت(بورسیراگزارشکردهبودند،مبالغ۶۱و30میلیونتومان
پاداشتعلقگرفت.بهگزارشتجارتنیوز،سرپرستادارهدیدهبانسالمت
بازارسرمایهسازمانبورسواوراقبهادارگفت:ادارهدیدهبانسالمتبازار
سرمایهازاواخرسال۱3۹8شروعبهکارکردهاستودر4حوزهناشران،
بازار،نهادهایمالیوفضایمجازی،گزارشهایناهنجاریراازطریق
سامانهدیدهبانبازارسرمایهجمعآوریوبررسیمیکند.بهنقلازسنا،
سعیدابراهیمیافزود:دریافتگزارشمردمیایناطمینانرابهفعاالن
بازارسرمایهمیدهدکهارائهگزارشهایاینحوزهبهسازمان،پیگیریو
بررسیهایجدیتریرابهدنبالداشتهونظارتهمهگیرتریرادرحوزه
بازارسرمایهوخارجازسازمانبورسبهدنبالخواهدداشت.درهمینراستا،
سازمانبورسواوراقبهادارنیزطیاقدامیبهعنواننخستینسازمانبه
گزارشگرانجرایموتخلفاتبازارسرمایهپاداشمیدهد.ویاظهارکرد:
گزارشناهنجاریدرحوزهبازارسرمایهبهبررسیاقداماتیماننددستکاری
قیمت،استفادهازاطالعاتنهانیومعامالتمتکیبرایناطالعاتواغوای
اشخاصمیپردازد؛اینگزارشهاهمچنیندرحوزهناشران،مشکالتیکه
درارائهصورتهایمالیتوسطناشروجودداشتهوعدمتهیهصورتهای
مالیمطابققوانینومقرراتواستانداردهایمربوطهرابررسیمیکند.
اوادامهداد:گزارشناهنجاریهادرحوزهنهادهایمالینیزمیتواندبه
اقداماتیکهایننهادهابرخالفمجوزهاومقرراتیمصوبسازمانبورس
واوراقبهادارانجامدادهباشد،بپردازد.درحوزهفضایمجازینیزتخلفاتی
کهدرگروههاوکانالهایموجوددرفضایمجازیازپیشنهادهایخرید
وفروشاوراقبهادارواظهارنظرراجعبهروندقیمتیوارزشاوراقبهادار
گرفتهتاانجامهراقدامیبدونداشتنمجوزرسمیازسازمانبورسمی
تواندشاملگزارشگریناهنجاریهاشود.سرپرستادارهدیدهبانسالمت
بازارسرمایهسازمانبورسواوراقبهادارتاکیدکرد:فعاالنبازارسرمایه
میتوانندازطریقسامانهdideban.seo.irگزارشهایناهنجاری

خودرابرایاینادارهارسالکنند.

سازمان بورس به گزارشگران جرائم 
و تخلفات پاداش اعطا می کند

نیم کیلو شیرخشک ، 
۵۰ هزار تومان

رنا
:ای
س

عک

رئیسجمهورگفت:دولتبرایحفظآرامشبازاروکمکبهمعیشت
مردمتازمانعرضهکاالبرگالکترونیکیمبلغیرابهعنوانکمکهزینه
معیشتیپرداختخواهدکرد.بهگزارشتسنیم،آیتاهللسیدابراهیم
رئیسیرئیسجمهوردرجلسهروزیکشنبههیئتدولتازاقدامات
وزارتبهداشتودرماندربرقراریبیمههمگانیسالمتبرای5میلیون
نفرازهموطنانواجرایقانونتعرفهگذاریخدماتپرستاریقدردانی
کرد.ویهمچنینباقدردانیازتحتپوششبیمهقرارگرفتنداروهای
بیماریهایخاصوصعبالعالج،ازمسئوالنخواستایناقدامات
ارزشمندراباتسریعدرپرداختمطالباتبیمههاوبیمارستانهاکامل
کنند.رئیسجمهوردرادامهبااشارهبهگزارشوزیرنفتدربارهسفربه
ونزوئالوانعقادتفاهمنامهبااینکشور،اظهارداشت:آمریکایالتین
یکظرفیتخوببرایکشورماناستکهنبایددرروابطخارجیاز

آنغفلتشود.

رئیسی: تا زمان عرضه کاالبرگ الکترونیکی، 
کمک هزینه معیشتی پرداخت می کنیم

2ماهازفـرورفتنیککامیونحملبتـنهنگاماجرای
پـروژهفاضـالبدربلـوارشـهدایخانـوکمیگـذرد.
رانندههمانشـبراهیبیمارسـتانشـدوکامیـوناز
شـکافایجادشـده،درآمداماعمقچندمتـریزمین
درمحلحادثهنشـانمیدهدکهبحـرانفروریزشویا
فرونشسـتدرکرمانجدیاسـت.موضوعـیکهحتی
پـایآندرجلسـهمعارفـهاسـتاندارجدیدکرمـانهم
کشـیدهشـدوزینیوندقبـلازخداحافظیبـاکرمان
نسبتبهاینامرهشـداردادوازاستاندارجدیدخواست
تاایـنموضـوعراجـدیبگیـرد.نامـهزینیونـددوماه
قبلبهشهرداریارسـالشـده،هرچندکه2سالقبل
درقانـونمدیریتبحرانکشـوراینموضوعدیدهشـد
وازمرکزتحقیقاتراه،مسـکنوشهرسـازیخواسـته
شـدتاایـنموضـوعرادرطرحهـایتفصیلـیوجامع
شـهرهامدنظرقـراردهـد.اطالعـاتمناطـقبحرانی
کرمـانازنظـرفرونشسـتمحرمانـهاسـتامـارئیس
کمیسـیونعمرانشـورایشـهرکرمـانروزگذشـته
ازشـهرکمطهـرینـامبـردهواعالمکـردهکـهبرخی
مناطـقکرمانسـهیا4مـاهیکبـاردچارفرونشسـت
میشـوند،موضوعیکهبـهگفتـهایرانمنشباشـروع

پروژهفاضـالبشـدتگرفته.
کرمانیکیاز4ضلعمربعفرونشسـتدرکشـوراست.
ازمجمـوع3۱اسـتانکشـورهمـهاسـتانهابـهجـز
گیالندرموقعیتفرونشسـتقرارگرفتند،اماوضعیت
در4اسـتانکرمان،تهران،خراسـانرضـویواصفهان
بحرانیاسـتوآنطورکهزینـیونددرجلسـهمعارفه
اسـتاندارجدیدکرمـاناعالمکـرد،وضعیـتکرمانبه
نسبت4استاندیگربدتراسـت:»۶میلیاردمترمکعب
آبازدلزمینبیرونکشـیدهمیشـودواستانکرمان
درحوزهفرونشسـتزمینرتبهاولکشـورراداردومن
میترسـمکـهاینجاایـنحـرفرابازکنـم؛چـراکهبه
لحـاظروانـیمـردماذیـتمیشـوندامـاایـنموضوع
بسـیارخطرناکاسـتوبایدبهسرعتبرداشـتآباز

زمینرامتوقـفکنیم.«
اولیـندشـتیکـهدچـارفرونشسـتشـدازدشـت
رفسـنجانبـودوآنطـورکهمحمـدمحمدحسـنی،
سرپرسـتمرکزتحقیقـاتراه،مسـکنوشهرسـازی

دفترمنطقهایجنوبشـرقکشـوربه»کاغـذوطن«
میگویـد،اکنونتمـامدشـتهایکرمانتحـتتاثیر
فرونشسـتقـراردارد:»شـهرهایکرمـانتـامحدوده
زرند،زنگـیآبـادوکاظـمآباد،زرنـدوشهرسـتانهای
سیرجانورفسـنجانونوقودرجنوباستانعنبرآباد
ومنوجـانوارزوئیـهمناطقیهسـتندکهبابیشـترین

تاثیـرراازاینبحـرانمواجههسـتند.«
فرونشست در طرح تفصیلی لحاظ شود

موضـوعفرونشسـت2سـالاسـتکـهواردادبیـات
شـهریشـدهاسـت.بهطوریکهدر4بخـشاز۷ردیف
بندضماده۱4قانـونمدیریتبحرانکشـورموضوع
فرونشسـتواهمیتدرنظرگیریآندرسکونتگاههاو
شریانهایحیاتیمطرحشـدهوازنهادهاوارگانهای
اجراییدرخواسـتشـدهتااینموضـوعرادرطرحهای

تفصیلیوجامعشـهرهامـدنظرقـراردهند.
اینکهکداممناطقازشهرکرماندرشرایطبحرانیتری
قراردارنـد،موضوعیاسـتکـهاطالعـاتآنمحرمانه
اسـتامامنصورایرانمنـش،رئیسکمیسـیونعمران
شـورایشـهرکرمـانیکـیازایـنمناطقراشـهرک
مطهریاعـالمکـردهوازنامهایخبـردادهکهازسـوی
استانداریبهشورایشـهرارسالشـده.اودراینرابطه
به»فردایکرمان«گفتهاسـت:»درایننامـه،بهقنوات
درشـهربهخصـوصدرشـهرکمطهریاشـارهشـده
کهبـررویآنهاساختوسـازصورتگرفتـهوهمین،
باعثفرونشستشدهاسـت.درایننامه،خواستهبودند
شهرداریباهماهنگیزمینشناسـیموضوعرابررسی
کند.امارسـیدگیبـهاینامـوردرحـوزۀوظایـفراهو
شهرسازیاستنهشـهرداری.برایماهمجایتعجب
بودکهچـراایننامهبهشـهرداریارجاعشـدهاسـت«.
ایرانمنشهمچنیندراینگفتوگوازفرورفتنزمین
دربرخینقـاطدیگرشـهرخبـردادهوآنرابـهاجرای
پروژهفاضالبربطدادهاسـت»دربرخینقاطشـهرهر
سـه،چهارماهیکبارفرونشسـتداریمکهشـهرداری
آنرااصالحمیکندولـیدوبارهتکرارمیشـود.باتوجه
بهاینکهبااجـرایپروژۀفاضالبفرونشسـتبیشتری
داریمدرشـهرمشـاهدهمیکنیموایندرآیندهممکن
اسـتبیشتـرازایـن،خـودرانشـاندهـد؛نیازاسـت
مطالعاتجامعـیدراینخصـوصانجاموازپیشـرفت

آنپیشـگیریشود«.

فرونشسـتازحوالیدشـتهایاطرافشهربهمناطق
شهریرسـیدهاسـت.بنابهتوضیحاتمحمدحسنی،
درسـطحکرمـانازمنطقـهماهـانتـازرنـد؛یعنیهر
جاییبرداشـتآببودهماپهنههایفرونشستیداریم.
امااینکهآیاسـاختوسـازانجامشـدهبرایـنپهنهها،
خطرناکاستونیازبهتخلیهاست؟سـوالیاستکهاو
درپاسـخشمیگوید:»باتوجهبهاطلسفرونشستو
درمناطقیکهنرخفرونشسـتبهطورقابلتوجهپیش
رونـدهاسـتبایسـتیزیرسـاختهابـهصـورتدقیق
بررسـیشـود؛چراکهفرونشسـتبهعنوانیکبحران
جدیتلقیمیشـودودرواقعبایددیدکـهدرمحدوده
زیرسـاختهایواقـعدرایـنپهنـهبحـثفروریـزش
مطرحاسـتیاخیر؟توصیهمیشوددرسـکونتگاههاو
موقعیتشـریانهایحیاتی،برحسـبنیـازوباتوجه
بهریـزپهنهبندینقشـههایسـازماننقشـهبـرداری
بررسـیانجامگیردامـادرموردپروژههـایجدیدنظیر
طرحهایاقـدامملیمسـکنایـنمطالعاتبـهعنوان

پیوسـتبحرانالزماسـتکهصـورتگیرد.«
ساختمان های فاقد شناژ تخلیه شدند

فرونشسـتدرمناطقسـکونتگاهیاسـتانازدهسال
قبلبـاگنـجآبـادمنوجـانشـروعشـد.شـکافهایی
کهباسـیالبسـالگذشـتهدهـنبـازکردنـدودوباره
نمایانشـدند.بعدازآنبودکهبحثتخلیهاینروسـتا
برایدومینبارمطرحشـد.سرپرسـتمرکزتحقیقات

راه،مسـکنوشهرسـازیدفترمنطقهایجنوبشـرق
کشـوردرخصوصآخریناقدامانجامشدهدرخصوص
گنجآبـاد،منوجـانوبخشهایـیازمناطـقجنوبـی
اسـتانکهطـیسـیالبدیمـاهشـکافهاییتاعمق
دومترنمایـانشـد،میگوید:»درمناطـقجنوبیبعد
ازسـیلدیمـاهدرمنطقـهعنبرآبـادوبخشهایـیاز
منوجانشـکافهاییدرمناطقسـکونتگاهیپیداشد
ومقررشـدتاسـاختمانهایفاقدشـناژتخلیهشدهو
برایمابقیهنـوزدرحالمطالعاتهسـتیمکهایمنی

سـازههابررسیشـود.«
بـهگفتـهسرپرسـتمرکـزتحقیقـاتراه،مسـکنو
شهرسـازیدفترمنطقهایجنوبشرقکشـورباتوجه
بهوضعیـتبحرانیکرمانازنظرفرونشسـتبایسـتی
دقـتبیشـتریدراجـرایپروژههایفاضـالبصورت
گیرد:»سـطحشـهرهابـهواسـطهتغذیـهآبخوانهابه
لحاظفاضـالبتزریقـیتـرازآبزیرزمینـیتقریبادر
تعادلبابرداشتهااسـت،امااگراجرایشبکهفاضالب
بدونتوجهبهاینموضوعباشـدیعنیبحـثترازآبهای
زیرزمینیکنتـرلنشـود،میتواندخطرآفرینباشـدو
برتوسـعهفرونشسـتبیفزاید.بحثفاضـالبازلحاظ
اجـرااقدامیمثبـتوقابلقبولبهلحاظشـاخصهای
توسعهپایداراسـتاماموضوعیکهبایددربحثانتقال
آبفاضالبتوجهشـودایناسـتکهتـرازپیزومتری

آبمنطقهپاییننـرود.«

پروژه فاضالب پای فرونشست را به کرمان باز کرد؟
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرمان: در برخی نقاط شهر هر سه، چهار ماه یک بار فرونشست داریم

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دفتر منطقه ای جنوب شرق کشور: در مورد پروژه های جدید نظیر 
طرح های اقدام ملی مسکن مطالعات فرونشست  به عنوان پیوست بحران الزم است که  صورت گیرد
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معاوناولرئیسجمهورالزاماتقانونیوضرورتهایاجرایطرحملیمردمی
سازیوتوزیععادالنهیارانههارابرایمسئوالن،استاندارانوجمعیازمدیران

ارشداجراییسراسرکشورتشریحکرد.
بهگفتهمعاوناولرئیسجمهور،سالگذشته۱5.۶میلیارددالرارزترجیحی

یعنیمعادل3۱2هزارمیلیاردتومانیارانهازسویدولتپرداختشداماطبقاتپردرآمدوثروتمند
جامعهبهدلیلمصرفبیشتر،استفادهبیشتریراازاینیارانههاداشتهاندوبخشاندکیازاینیارانه

بهدستدهکهایپایینوطبقاتضعیفجامعهرسیدهاست.
مخبرافزود:قرارنیســتبااجرایاینطرحازجیبثروتمندانپولیبرداشتهوبهطبقاتضعیفتر
پرداختشود،بلکهقراراستبااجرایاینطرحیارانهوپولیکهمتعلقبهتکتکآحادجامعهاست

بهخودشانپرداختشود.
بهگفتهمخبرساالنهحدود400هزارمیلیاردتومانیارانهازسویدولتپرداختمیشودوایندرست
نیستکهباوجوداینهمهامکاناتوباوجودپرداختیارانه،عدهایضعیفباشندودرمقابلعدهای

روزبهروزثروتمندترشوند.

مخبر: 
دولت قصد دارد یارانه تک تک افراد جامعه را به 

براساساعالمبانکمرکزی،میزانمعامالتانجامشدهدرسامانهنیماباخودشان پرداخت  کند
رشدیمعادل۱00درصد،به4میلیارددالرازابتدایسالجاریتاکنون
رسید.بهگزارشایســنا،بانکمرکزیاعالمکردکهبراساسمعامالت
روزگذشتهدرسامانهنیماصادرکنندگانبافروشبیشاز332میلیون

معادلدالریارزهایحاصلازصادرات،رکوردمعامالتسامانهنیماازابتدایسالتاکنونرا
شکستند.افزایشفروشصادرکنندگاندرسامانهنیمادرسالجاریموجبشدهکهمجموع
معادلدالریمعامالتازابتدایسالجاریتاروزگذشــتهبالغبر4میلیارددالرشودکهاین

میزاندرمقایسهبامدتمشابهسالگذشته۱00درصدرشدنشانمیدهد.
برایناساسافزایشصادراتغیرنفتیدرسالجاریبارکوردزنیمعامالتانجامشدهدرسامانه

نیماتبلوریافتهاست.
گفتنیاستنظامیکپارچهیمعامالتارزی)سامانهنیما(باهدفتسهیلتامینارزراهاندازی
شدهوبااستفادهازآن،خریداران)واردکنندگان(وفروشندگان)صادرکنندگان(ارزمتناسببا

نیازهایخودنسبتبهانجامعملیاتارزیدرمحیطالکترونیکاقداممیکنند.

رشد ۱۰۰ درصدی معامالت در سامانه نیما

شورایقیمتگذاریواتخاذسیاستهایحمایتیمحصوالتاساسی
کشاورزیدرجلسهمورخ۱4تیر۱400بهاستنادمفادقانوناصالح
قانونتضمینخریدمحصوالتاساسیکشاورزیدرراستایحمایت
ازدامدارانوپایداریتولیدقیمتهرکیلوگرمشیرخامرابا3.2درصد

چربیوبارمیکروبیزیر۱00هزار،ازرقم4.500توماندرسال۱3۹۹بهبیشاز۶.400تومان
افزایشداد.همچنینبهازایهر0.۱درصدافزایــشیاکاهشدرصدچربیمبلغ800ریال

متناسبباافزایشویاکاهشدرصدچربیبهقیمتشیرخاماضافهیاکسرخواهدشد.
یکمنبعآگاهبهاقتصادآنالینخبردادکه،باردیگرافزایشقیمتشیرخامودرپیآنلبنیات
درپیشرواست.بهگفتهاینمنبعآگاه،وزارتجهادکشاورزیباافزایشدوبرابریقیمتخرید

شیرخامازدامداراندربدامداریموافقتکردهاست.
اینمنبعآگاهتصریحکرد:افزایشدوبرابریقیمتشیرخاممنجربهافزایشبیشازدوبرابری
محصوالتلبنیخواهدشد.برایناساس،قیمتخریدهرکیلوگرمشیرخامازدامداراندست

کم۱2هزارو800تومانخواهدبود.

قیمت شیرخام 2 برابر شد

$ محصوالت $ بانک$ یارانه 
لبنی

کاغذ اقتصادی



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال پنجم | شماره پیاپی 41225

سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401

معاون سازمان تعزیرات:
تشکیل ۱9۶۰ پرونده تخلف 

برای نانوایی ها
معاوناجتماعــیوپیشــگیریازتخلفاتســازمانتعزیرات
حکومتیگفت:ازابتدایســالجاریتاامروزیکهزارو۹۶0
فقرهپروندهبرایتخلفاتنانواییهادرکشــورتشکیلشدهکه
ارزشریالیاینتخلفات23هزارو3۷میلیاردریالبودهاست.

محمدعلیاسفنانیروزشــنبهدرگفتوگوباخبرنگارقضایی
ایرناافزود:ازمجموعپروندههاییکهبرایتخلفگرانفروشــی
وکمفروشــینانواییهادرتعزیراتحکومتیتشکیلشده،یک
هزارو3۶5پروندهمختومهشدهاستهمچنینبراییکهزارو
2۷۶پروندهحکممحکومیــتودر2۱پروندهحکمبرائتصادر
شدهاســت.۱۷فقرهپروندهنیزحکمعدمصالحیترسیدگی
تعزیراتحکومتیصادرشدهوبرایرسیدگیبهدستگاهقضایی

ارجاعشدهاست.
ویادامهداد:باتوجهبــهتصمیمدولتبــرایتغییرقیمتدر
نرخآردونان،طبیعیاستکهشــاهدتفاوتقیمتدرنرخنان
ومحصوالتدیگرباشــیم.مبنایســازمانتعزیراتحکومتی
قیمتیاستکهازســویســازمانحمایتمصرفکنندگانو
تولیدکنندگاناعالممیشــودالبتهدرموردنانســنتیاعالم
شدهاســتکهتغییرقیمتنخواهیمداشتومالک،قیمتهای

قبلیاست.
مبنایســازمانتعزیراتحکومتیقیمتیاســتکهازســوی
ســازمانحمایتمصررفکنندگانوتولیدکنندگاناعالممی

شود
ویدربارهتخلفاتشرکتهایماکارونیافزود:اخیرابراییکی
ازواحدهایتولیدماکارونیکهپیشازاینهمتخلفگرانفروشی
داشت،380میلیاردتومانحکمبدویصادرشدهاستهمچنین
روزپنجشنبه۱5اردیبهشتدوشــرکتتولیدماکارونیمقادیر
قابلتوجهیازمحصــوالتخودرادپوکــردهبودندکهظنبه
احتکارمطرحشدوبالفاصلههمکارانماومامورانپلیسامنیت
اقتصادیمحلراپلمبکردندودرفاصلهکمتراز۱2ساعت،روز

جمعههمهاینمحصوالتبارگیریوروانهبازارشد.

رئیسمرکزسـالمتمحیطوکاروزارتبهداشـت
ضمناشـارهبـهاقداماتصـورتگرفتـهدرزمینه
مدیریـتپسـماندهایپزشـکیوبیمارسـتانی
درکشـور،دربـارهوضعیـتتفکیـکایـن
پسـماندها،گفت:وضعیـتفعلـیدر8۹درصداز
بیمارسـتانهایکشـورخـوبومتوسـطارزیابی

. میشـود
دکترجعفرجندقیدرگفتوگوباایسـنا،بااشـاره
بهرشـدفزایندهجمعیـتدردنیاوبرهـمخوردن
تعـادلونظماجـزایطبیعـت،گفت:نتیجـهاین
موضوعحضورآالیندههایمختلـفدرآب،خاکو
هوااسـت.دراینمیانتاثیراتنامطلوبپسماندها
اززوایـایمختلـفبهداشـتی،زیسـتمحیطـی،
اقتصـادی،اجتماعـی،ایمنـیو...موردتوجـهقرار
گرفتهاسـت.برخیازاجزایپسـماندهایشهری
جـزءپسـماندهایخـاصطبقهبنـدیمیشـوند
وبـهلحـاظتفـاوتدرویژگیهایاینپسـماندها،
مدیریتآنهانیازمندنگاهوروشـیمتفاوتاسـت.
پسـماندهایخدمـاتبهداشـتیودرمانـیازاین
گروهبـودهوتحتعنـوانپسـماندهایویژهتلقی

میشـوند.
اوباتاکیـدبراینکـهمدیریتنامناسـبایـنگروه
میتواندعالوهبـرآلودگیمحیطزیسـت،بهدلیل
ماهیتشـانباعثبروزپیامدهایجدیبهداشتی
نظیرانتقالبیماریهایمختلفنیزشـوند،اظهار
کرد:شـکینیسـتکهمدیریتکارآمدایندسته
مهـمازپسـماندهانیازمنـدهمکاریهـایبیـن
بخشـیدرتمامـیسـطوح،تدویـنسیاسـتهاو
چارچوبهـایقانونی،آمـوزشکارکنـانوارتقای

آگاهیهـایعمومیدرسـطوحعالیاسـت.
ویافـزود:بـراسـاسمصوبـاتقانـونمدیریـت
پسـماندهاکهمصـوبسـال۱383اسـتوآیین
نامهاجراییتصویبیهیئتوزیراندرسـال۱384
بـهاسـتنادمـاده)22(قانـونمدیریتپسـماندها
مصـوب۱383،مدیریـتاجرایـیپسـماندهای
پزشـکیبهوزارتبهداشـتواگذارشدهاسـت.در
همینراسـتاکمیسـیونامورزیربنایـی،صنعتو
محیطزیستدرسال۱38۶بهاسـتنادماده)۱۱(
قانونمدیریتپسـماندهامصـوب۱383ضوابطو
روشهایمدیریتاجراییپسـماندهایپزشکیو
پسماندهایوابستهرادرجهتدستیابیبهاهدافی
نظیـرحفـظسـالمتعمومـیومحیـطزیسـت
درمقابـلاثـراتنامطلوبپسـماندهایپزشـکی،
اطمینـانازمدیریتاجراییمناسـبوضابطهمند
پسـماندهایپزشـکی،ایجـادرویـهایمناسـبو
ضابطهمندبرایتولیـد،حمل،نگهـداری،تصفیه،
امحاودفعپسـماندهایپزشـکی،بیخطرسـازی

واقداماتـیکـهویژگـیخطرنـاکبودنپسـماند
پزشـکیرارفـعکند.

اوبااشـارهبهاینکـهبراسـاسضوابـطوروشهای
و پزشـکی پسـماندهای اجرایـی مدیریـت
پسـماندهایوابسـته،وزارتبهداشـتمسـئول
نظارتبـراجـرایضوابـطوروشهایمصـوبدر
اینزمینهاسـت،تصریحکرد:همچنینبراسـاس
مـاده4ضوابـطفـوق،اجـرایضوابـطوروشهای
مصـوببـرایکلیـهاشـخاصحقیقـیوحقوقی
کـهپسـماندهایپزشـکیرادرهرشـکلیتولید،
تفکیک،جداسـازی،جمعآوری،دریافـت،ذخیره،
حمل،تصفیه،دفـعویامدیریتمیکننـد،الزامی
است.درضمنبراسـاسماده۶2"هرتولیدکننده
پسماندپزشکیویژهمیبایسـتیکییاتلفیقیاز
روشهایبیخطرسـازی،تصفیهوامحاراانتخاب

وپـسازتأییـدوزارتبهاجراگـذارد."
ویافـزود:همچنینطبقماده۶4بیخطرسـازی
پسـماندهایعفونـیوتیـزوبرنـدهتوسـطمراکز
عمـدهتولیدکنندهپسـماندپزشـکیویـژه)مانند
بیمارستانها(ودرشهرهایمتوسـطوبزرگباید
درمحـلتولیـدانجامشـودتـامخاطراتناشـیاز
حملونقلوهزینههایمربوطهبهحداقلبرسـد.
درشـهرهایکوچکوروسـتاهاومراکـزکوچک،
پسـماندهامیتواننـددرسـایتمرکـزیبیخطر

شـوند.
اوپسـماندهایپزشـکیدربیمارسـتانهاومراکز
بهداشـتیدرمانیرادرچهارگروهطبقهبندیکرد
وگفت:مدیریتپسـماندعادی،مدیریتپسـماند
عفونـی،مدیریتپسـماندتیـزوبرنـدهومدیریت
پسـماندشـیمیاییودارویـیدرایـنطبقهبندی

قـرارمیگیرد.
جندقـیدرخصـوصوظایـفسـاختارینظـارت
بـرکنترلپسـماندپزشـکی،بیـانکرد:سیاسـت
گـذاری،برنامهریزی،توسـعهتحقیقـاتکاربردی
واسـتفادهازفناوریهـاینویـن،ارائـهخدمـات
تخصصیجهتحفـظوارتقایسـالمتانسـانو
محیطزیست،تدویناستانداردها،دستورالعملها
وضوابطوراهنماهایعلمیوبومیمطابقشرایط
کشوروانجامبازرسـیها،نظارت،پایشوارزشیابی
فعالیتهایـیکهمنجربـهکنترلیاحـذفعوامل
تهدیـدکننـدهسـالمتجامعـهمیشـوددرایـن

زمینـهحائزاهمیتاسـت.
ویدربـارهاقدامـاتانجـامشـدهدرمدیریـت
پسـماندهایپزشـکی،ادامهداد:نظارتبـراجرای
قانونوضوابطوتجهیزبیمارسـتانهابهسیسـتم
غیرسـوزبیخطرسـازپسـماندازتاکیـداتمابود
کهدرحـالحاضروضعیـتتجهیزبیمارسـتانها
بهدسـتگاههایفعالغیرسـوزپسـماندپزشـکی
ازاقدامـاتمهـممابـود.بـهعنـوانمثـالدرحال

حاضـر۹4.8درصـدبیمارسـتانهامجهـزبـه
دسـتگاههایبیخطرسـازغیرسـوزبـودهو۱.۷
درصـدبیمارسـتانهافاقددسـتگاههسـتندودر
اینبیـن3.4درصدبیمارسـتانهادارایدسـتگاه

غیرفعالهسـتند.
اوتفکیـکپسـماندهاوارتقایوضعیـتمدیریت
پسماندهایشیمیاییوداروییرااقدامدیگردراین
زمینهبرشـمردواظهارکرد:تفکیکپسـماندهای
پزشـکیمطابقفصلپنجم"ضوابـطوروشهای
اجراییپسماندهایپزشکیوپسماندهایوابسته"

انجاممیشـود.
رئیسمرکزسـالمتمحیطوکاروزارتبهداشـت
بااشـارهبهاینکـهوضعیـتتفکیکپسـماندهای
پزشـکیمطلوباسـت،اظهارکرد:وضعیتفعلی
در8۹درصـدازبیمارسـتانهایکشـورخـوبو

متوسـطارزیابیمیشـود.
اوبـااشـارهبـهحجـمروزانـهتولیـدپسـماندهای
شـیمیاییوداروییدرکشـور،گفت:خوشبختانه
وضعیتتفکیکپسماندهایشـیمیاییودارویی
در۹3درصـدبیمارسـتانهایکشـورمطلـوب
اسـت.درایـنزمینـهمدیریتایـنپسـماندهادر
حالحاضربهدوصـورتمحفظهسـازیوتحویل
بـهشـهرداریها)در38.۹درصدمـوارد(وتحویل
بـهشـرکتهایدارایمجـوزازسـازمانحفاظت
محیـطزیسـت)در5۷درصـدمـوارد(صـورت

میگیـرد.
اودرخصـوصاقدامـاتوزارتبهداشـتدرزمینه
ارتقـایوضعیـتمدیریـتپسـماندهایحـاوی
جیوه،اظهـارکـرد:اقداماتـینظیراطالعرسـانی،
آمـوزشوتدوینراهنماهایآموزشـی،پیشـنهاد
پـروژهحمایـتمالـیدرقالـببرنامههـایبیـن
المللـیوکنوانسـیونهایمـوردتعهـد،تدویـن
دسـتورالعملهاوبخشنامههـایمرتبطبـانحوه
مدیریتپسماندهایحاویجیوهوالزامجایگزینی
المپهـاوتجهیـزاتپزشـکیدارایجیوهبـاانواع
فاقدجیوه،تدوینراهنمایمدیریتپسـماندهای
حاویجیـوهبهصـورتفایـلالکترونیکـیوابالغ

اجبـاریبـودنجداکننـدهآمالـگامدرمراکـزو
مطبهایدندانپزشـکیازاقداماتمـادرخصوص
مدیریـتپسـماندهایحـاویجیـوهبودهاسـت.

ویبـهاقدامـاتادارهمتبوعخوددرزمینـهارزیابی
واحدهـایبهداشـتیودرمانـیدرخصـوصنحوه
مدیریـتپسـماندهایپزشـکیدرقالـبپـروژه
واش)wash in hcfs(،اشـارهکـردوگفـت:
درمرحلـهاولاجـرایایـنپـروژه۷4۶مـورداز
واحدهایبهداشـتیودرمانیشاملبیمارستانها
ومرکـزبهداشـتیدرمانـیدر20دانشـگاهعلـوم
پزشـکیمنتخـبرامـوردارزیابـیقـراردادیـمو
گـزارشبررسـیهایاولیـهبهسـازمانبهداشـت
جهانـیارائـهشـدهاسـت.ازسـویدیگـرپایشو
نظـارتبـراجـرایضوابـطوروشهـایمدیریت
اجراییپسماندهایپزشکیوپسماندهایوابسته
دربیمارسـتانهاومراکـزبهداشـتیودرمانـیاز

اقدامـاتصـورتگرفتهاسـت.
جندقیبـااشـارهبهاینکـهبرنامـهنظارتـیوزارت
بهداشـتدرخصوصاجرایضوابطدرسـهسطح
بیمارسـتان،دانشـگاهعلومپزشکیوسـتادوزارت
بهداشـتاعمـالمیشـود،درتشـریحجزئیـات
ایـناقـدام،گفـت:درسـطحبیمارسـتاناعمـال
نظـارتتوسـطکارشـناسبهداشـتمحیـط
مسـتقردربیمارسـتانانجاممیشـودکـهدرحال
حاضر۹۶درصـدازبیمارسـتانهایکشـوردارای
کارشـناسبهداشـتمحیـطتمـاموقتمسـتقر
دربیمارسـتانهسـتندکهکنترلوبازدیـدروزانه
مدیریتپسـماندتوسـطاینکارشـناسبهداشت
محیـطمقیـمبیمارسـتانصـورتمیگیـرد.این
فـردکنتـرلونظـارتبـرعملکـرددسـتگاههای
بیخطرسـازپسـماندوارزیابـیعملکـردوپایش
میکروبی،شـیمیاییومکانیکیدسـتگاههایغیر
سـوزبیخطرسـازپسـماندپزشـکیرابـهشـکل
روزانهوهفتگیانجاممیدهـد.ازطرفیارائهاظهار
نامـهبیخطرسـازیپسـماندمبنـیبـربیخطر
شـدنپسـماندهایعفونیوتیزوبرندهتوسطاین

کارشـناسمقیـمصـورتمیگیرد.

معاوندرمانوزیربهداشتبابیاناینکهامروزشرایط
کشورازنظرکنترلکرونا،خوباست،تاکیدکرد:
طیچندماهاخیرزحماتزیادیکشیدهشدهاست
تابهاینشرایطرســیدیمونبایدسادهازکناراین

موضوعبگذریم.
بهگزارشایســنا،دکترســعیدکریمیدرآیین
گرامیداشــتهفتهســالمتورونماییازکتاب
طرحعدالتوتعالینظامسالمتوزارتبهداشت،
ضمنگرامیداشتهفتهسالمت،گفت:شعارهفته
سالمت،"سالمتما،سالمتسیارماست"وازهمین
شعارمیتوانمتوجهشدکهعواملموثربرسالمت
بسیارگستردهاستوشعاروزارتبهداشتهمدر
دورهجدیدعدالتوتعالینظامسالمتاست.عدالت
بهاینمعناستکههرچیزیدرجایخودشباشدو

مابایدتالشکنیمکهاینمهممحققشود.
ساده انگاری نشود

ویافزود:بایدتوجهکردکهامروزشــرایطکشور
ازنظرکنترلکروناخوباست.نبایدسادهازکنار
اینموضوعبگذریم.زیراطیچندماهاخیرزحمات

زیادیدراینزمینهکشیدهشــدهاستتابهاین
شرایطرسیدیم.فکرنکنیماینشرایطدرهمهدنیا
بههمینصورتبوده،بلکهدرهفتهگذشتهباالی
40کشوربودندکهمواردشانصعودیبودهو۱4
کشورهممواردشاندوبرابرشدهاست.کشورهایی
کهدرصدرلیســتابتالبهکروناقراردارند،شامل
کره،آلمان،فرانسه،آمریکاوکشورهاییاستکه
خودشــانراجهاناولیمیدانندوفکرمیکردند
مدیریتدرسایرکشــورهاضعیفاست.درحالی
کهامروزمیبینیمدچارگرفتاریهستند.البتهما
آرزومیکنیمکههمهبشریتازاینویروسرهایی
یابند،امانبایدازکنارزحماتیکهکشیدهشده،به

راحتیبگذریم.
واکسیناسیون اتباع خارجی غیرمجاز

کریمیادامهداد:درراستایمدیریتکرونا،بحث
واکسیناسیونبودکهبهطورگستردهدرکشورانجام
شد،پروتکلهایدرمانیکهایجادشدومداخالت
خوبیکهدولتانجامدادوهمراهیخوبیکهمردم
انجامدادند.درکشورمابهاتباعخارجیوحتیبه

اتباعغیرقانونیواکسنتزریقکردیم.اینعدالتی
استکهموردتاکیدوزارتبهداشتاست.

راه اندازی تعدادی بیمارستان تازه تاسیس
معاوندرمانوزارتبهداشتبابیاناینکهطیاین
مدتاقداماتخوبیانجامشدهاست،گفت:بحث
نسخهنویسیالکترونیکبودکهازدیماهبهطور
جدیآغازشد.اوایلکارچالشهاییوجودداشت،
اماخوشبختانهبهخوبیپیشرفتوبهتدریجدارد
بهبلوغمیرسد.همچنینکارتجهیزتعدادزیادی
بیمارستانجدیدالتاسیسانجامشد.بهطوریکهاز
دیماهبرایباالی45بیمارستانو55مرکزدرمانی

تجهیزاتآنراارسالکردهایمکهفعالمیشوند.
کریمیهمچنینبهپوششهمگانیبیمهاشارهکرد
وگفت:طیچندروزگذشتهاطالعرسانیشدکه
همراستابابحثعدالتوتعالیاستکهمردمتحت
پوششبیمهباشندوپرداختازجیبمردمکاهش
یابدوبیمههاحمایتکنند.بهطوریکهدربحث
درمانفشــارازدوشمردمبرداشتهشودومطابق
فرمایشمقاممعظمرهبریبهگونهایشودکهاگر

فردیبیمارشد،فقطدردبیماریداشتهباشد،نه
گرفتاریهایدیگر.

اقدام ویژه برای بیماران خاص
، صعب العالج و نادر

کریمیگفت:درزمینهبیمارانخاص،صعبالعالج
ونادرداریماقداماتیراانجاممیدهیمتاپوشــش
آنهاراکاملکردهوخدماتشانراگسترشدهیم.
درزمینهناباروریشــبکهایتشــکیلشدهودر
سهسطح،سطحبندیشدهاست.درسطحسه۹
مرکزدرمانناباروریمجهزدرکشــوروجوددارد.
آییننامههایسطحدوهمنوشتهشدهوبهسرعت
درحالتجهیزاست.معاوندرمانوزارتبهداشت
همچنیندربارهماندگاریپزشکاندرمناطقمحروم
نیزگفت:درزمینهتامینپزشکوماندگاریپزشکان
درمناطقمحروماقداماتیداردانجاممیشــود.
دربحثدندانپزشــکیهمبرنامههاییداریمتا
کلینیکهایویژهمراکــزدولتیرامجهزکنیمتا
دربحثدندانپزشــکیخدماتارزانقیمتودر

دسترسبرایکشورفراهمشود.

تولید روزانه بیش از 444هزار کیلو زباله پزشکی

اقدام برای ارائه خدمات دندانپزشکی ارزان

گزارش
ایسنا

هشدار پلیس فتا نسبت 
به کالهبرداری در پوشش وام 

فرزندآوری
رییسپلیسفتایتهرانبزرگنسبتبهکالهبردارییاسودجویی
ازاطالعاتشخصیوهویتیشــهرونداندرپوششوامفرزندآوری

هشدارداد.
ســرهنگداودمعظمیگودرزیدرگفتوگوباایســنا،بااشارهبه
سودجوییدرپوششوامفرزندآوریاظهارکرد:بارهاگفتهشدهکه
افرادســودجوهموارهازهرفرصتیبرایکالهبرداریوسوءاستفاده
ازکاربراناقداممیکنند،یکیازاینمواردسوءاستفادهازتسهیالت
ووامهایبانکیاست.درهمینراستانیزایناحتمالوجودداردکه
مجرمانسایبریتحتعنوانثبتناموامفرزندآورییادریافتخارج

ازنوبتاینواماقدامبهدرجتبلیغدرفضایمجازیکنند.
ویبابیاناینکهدراینروشمجرمینسایبریباترفندهایمختلف
مانندارساللینکهایجعلیدرشــبکههایاجتماعیباعناوینی
همچون»برایثبتناموامفرزندآوریبررویلینکزیرکلیککنید«
و...توجهکاربرانراجلبکردهوآنانرابهصفحاتدیگرهدایتکرده
یاحتیدرفضایگفتوگویخصوصیاقدامبــهچتکردنباآنان
میکنند.رییسپلیسفتایتهرانبــزرگبابیاناینکهمجرماندر
نهایتدرخواســتواریزوجهبرایانجاماموراداریوبانکیکردهو
اطالعاتشخصیمتقاضیانرانیزدریافتمیکنند،ادامهداد:درادامه
اینمجرمانباچندشیوهمیتواننداقدامبهکالهبرداریازشهروندان
کنند.شیوهنخستهدایتآنانبهصفحاتجعلیوفیشینگاست.
ممکناستحتیمبالغاندکیرابرایثبتنامدرخواستکنند،امااین
صفحاتجعلیبودهوباکپیکردناطالعاتکارتبانکیشهروندان

حسابآنانخالیمیشود.
معظمیگودرزیادامهداد:درروشدیگرممکناســتمبلغیرابه
شیوهکارتبهکارتدریافتکردهامادیگرپاسخیبهتماسهاندهند.
همچنینممکناستاینافرادبادریافتاطالعاتشخصیوهویتی
افراداقدامبهسوءاستفادهازایناطالعاتکردهوبرایآنانمشکالت

دیگریراایجادکنند.
ویباتاکیدبراینکهشــهروندانبههیچعنواننبایدفریبتبلیغات
منتشرشدهدرشبکههایاجتماعیرابخورند،گفت:تنهاسایتمعتبر
وموردتاییدبانکمرکزیبرایدریافتتســهیالتفرزندآوری،وب
سایتve.cbi.irاست.شهروندانتوجهداشتهباشندکهازمراجعه
بهلینکهایدیگرخودداریکنندوهمچنینبهآدرسسایتنیزدقت
کنند،چونممکناستافرادسودجوباایجادآدرسهایمشابهسعی

درکالهبرداریداشتهباشند.

یکروانشناسبابیاناینکهافرادبههنگامشکست
عاطفیبهویژهدرامرازدواجدچارافسردگیوانزوا
شدهوپنجمرحلهرابرایسوگواریاینشکست
میگذرانند،گفت:طیکردناینمراحلوعبورازسوگواری
پسازطالقبرایافرادیکهزمینهروانیعادیوطبیعیدارندو
تجربهوپیشینهروانیبدوسنگینینداشتهاند،حداقلششماه

زمانمیبرد.
دکترمحمدابراهیمتکلودرگفتوگوباایسنا،دربارهپنجمرحله
سوگواریپسازطالقاظهارکرد:افرادپسازطالقپنجمرحله

سوگواریرامیگذرانندتابهیکثباتروانیبرسند.
اینروانشناسبابیاناینکهدرابتداافراد،طالقخودراانکارکردهو
باورشاننمیشودکهجداشدهاند،تصریحکرد:درابتدایجدایی
ذهندوطرفدرگیراینمسالهاستکههنوزهمسرقبلیشان
درزندگیآنهااست،گاهیممکناستبههمسرپیشینخود
پیامدهندچراکههنوزذهنپذیرایاینرابطهتمامشدهنیست.

بهگفتهویمرحلهدومپسازانکار،"خشم"استوافرادپساز
طالقازخودوهمسرقبلیخودنسبتبهاینکه"چرارابطهرابه
سمتجداییپیشبردند"خشمگینمیشوندوممکناستاین

خشمرابهاشکالمختلفبروزدهند.
تکلوبااشارهبهمرحلهسومیعنیمرحله"چانهزنی"یا"مذاکره"
درسوگواریپسازطالق،توضیحداد:دراینمرحلهافرادبا
خودگفتوگوهایدرونیدارندوممکناستاینگفتوگوبه
شکلهایمختلفحتیسکوتبروزکند.افرادبهدنبالپاسخی
برایاینسوالهستندکه"چرارابطهآنهابهطالقختمشد؟"و
"اگرکارخاصیراانجاممیدانندممکنبودکهکاربهجدایینرسد
یاخیر؟"،"آیاخودشاندراینطالقمقصربودندیاهمسرقبلی؟"

وسواالتیازایندستذهنآنهارامشغولمیکند.
اینروانشناس"افسردگی"رامرحلهچهارمازسوگواریپساز
طالقدانستواینراهمگفتکهدراینمرحلهافرادغمگینو
ناراحتشدهواصطالحادرالکدفاعیخودفرومیروند،باکسی

صحبتنمیکنندوعالئمافسردگیرابروزمیدهند.
بهگفتهتکلو"پذیرش"مرحلهنهاییازسوگواریپسازطالق
استکهدرآنافرادیکهطالقگرفتهاندبااینواقعیتزندگیخود
کنارآمدهوشروعبهادامهدادنطبیعیزندگیمیکنندوحتی

ممکناستپسازمدتیبهازدواجمجددرویآورند.

یکروانشناسبابیاناینکهمتناسببازمینه
روانیافراد،آسیبهایطالقمیتواندبرایبرخی
کمتروبرایبرخیدیگربیشترباشد،گفت:بااین
حالتمامافرادپسازطالقگرفتن،دچارآسیبهایروانی
میشوندوازاینروالزماستبهطورتخصصیتحتنظریک

روانشناسمتخصصوبعضاروانپزشکمتخصصباشند.
دکترمحمدابراهیمتکلودرگفتوگوباایسنا،بابیاناینکهبه
دلیلفشارهایروانی،اجتماعیواقتصادیموجوددرجوامع،
تمامافراددرتماممراحلزندگینیازبهمشاورهباروانشناسان
دارند،گفت:دربسیاریازمواردحتیانباشتاسترسهای
مثبتیکهگاهدرزندگیپیشمیآیدمنجربهایجادمشکالت
روانیمیشود،ازاینرومراجعهبهروانشناسوکمکگرفتن
ازاومیتواندکارسازباشدودربحثطالقنیزمتناسبباتیپ
روانیافرادآثارروانشناختیپسازطالقمتفاوتخواهدبود.

بهگفتهاینروانشناس،زمینهروانیوذهنیافرادیکهطالق
گرفتهاندوتجربیاتپیشینآنهادرامورمتفاوتزندگیمیتواند
درمیزانپذیرشطالقتوسطآنهاموثرباشد،بهطوریکه
پسازطالقامکانمتالشیشدنروانیافرادیکهازلحاظ

روانشناختیزمینهخوبیندارند،وجوددارد.
ویباتاکیدبراینکهآثارروانشناختیطالقازفردیبهفرد
دیگرومتناسبباآمادگیروانیافرادنسبتبهمسائلگوناگون
متفاوتاست،تصریحگرد:دراینبینحداقلششماهزمان
میبردحتیافرادیکهنسبتابهشیوهدرستطالقگرفتهاندو
ذهنشانآمادهپذیرشطالقبودهنیزباطالقخودکنارآیند.
بااینحالکمکگرفتنازروانشناساینفرآیندششماههرا
کوتاهترکردهوباعثمیشودافرادطوریاینزمانراسپری

کنندکهرنجکمتریبهآنهامتحملشود.
تکلوهمچنیندربارهاثراتمنفیکمکنگرفتنازروانشناسو
مشاورپسازطالقنیزتوضیحداد:اغلباینافرادپسازطالق
دچارخودسرزنشگریمیشوند.ازطرفیفشارهایروانی،
اجتماعیوخانوادگیپسازطالقبررویافرادزیادشدهو
ممکناستاینفشارهاافرادرابهسمتافسردگیپیشببردو

یامدتافسردگیآنهاراطوالنیترکند.

چقدر زمان می برد از »سوگواری« 
پس از »طالق« رها شویم؟

بعد از »طالق« روان درمانی 
الزم است؟

خبر

خبر

خبر

سنا
:ای
س

عک

کاغذ جامعه

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك 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
هيات   1400/12/24 140060319078012319مورخه  شماره  راي  برابر 
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا بابائي پور فرزند 
غالمحسين بشماره شناسنامه 558 صادره از نرماشير در ششدانگ يك 
از  به مساحت 315 مترمربع پالك 16779 فرعي  و مغازه   باب خانه 
3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968 اصلي  
آدرس کرمان شهرک صنعتي )شهيد همت ( در بخش2 کرمان  واقع 
بين کوچه 14و16 خريداري از مالك رسمي آقاي اسفنديار دانشگر 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، 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف 
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 : 1401/02/05  
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/02/20
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی: 13054۶3

آگهی تحدید حدود عمومی سه ماهه 
چهارم سال 1400 حوزه ثبتی جیرفت

اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  دستور  به  بنا 
از امالک واقع در بخش  و امالک آگهی های تعدادی 
های 34و44و45کرمان حوزه ثبتی جیرفت منتشر شده 
وعملیات تحدید حدود آنها به شرح ذیل به عمل می آید :

از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان
عبدالهی  رضا  آقای  -اصلی   79 از  فرعی   334 پالک 
بنستانی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 661/61 

متر مربع واقع در اراضی سقدر جبالبارز جیرفت .
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/17 در 

محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد 
بیدشکی  محمد  آقای  اصلی   97 از  فرعی   127 پالک 
ششدانگ یک  قطعه باغ سردسیری به مساحت 5079 
اراضی بن کوه علیا میجان جبالبارز  متر مربع واقع در 

جیرفت .
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/18 در 

محل وقوع ملک شروع و عمل خواهد آمد 
از قطعه 5 واقع در بخش 34 کرمان

پالک 649 اصلی ورثه مرحوم یاراحمد سلیمانی که به 
موجب گواهی انحصار وراثت به شماره 9900337 مورخ 
1399/07/20 اینگونه تعریف گردیده اند )علی –خوبیار-

کنیز-و دادمراد همگی سلیمانی خاردان فرزند متوفی (
وغیره  ششدانگ یک قطعه زمین و باغ  به مساحت 
دهشیخوئیه  اراضی  در  واقع  مربع   متر   175590/47

ساردوئیه جیرفت .
از ساعت 8 صبح مورخ 21و1401/03/22 در محل وقوع 

ملک شروع وبه عمل خواهد آمد
از قطعه 6 واقع در بخش 34 کرمان

وغیره   زاده  سلمان  هللا  فتح  ورثه  اصلی   1878 پالک 
سربیژن  اراضی  در  واقع  آباد   مهدی  مزرعه  ششدانگ 

ساردوئیه جیرفت .
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/23 در 

محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد
از قطعه 2 واقع در بخش 45 کرمان

پالک 490- اصلی ورثه اختر سلمان زاده وغیره ششدانگ 
مزرعه دریاچه.

عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 24و1401/03/25 
در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد

پالک 203 فرعی از 574 -اصلی آقای علی میرکمالی 
راینی  ششدانگ مغازه  به مساحت 44 متر مربع  واقع در 

اراضی سبزواران جیرفت . 
پالک 566 فرعی از 574 - آقای علی میرکمالی راینی  
ششدانگ زمین به مساحت 316 متر مربع  واقع در اراضی 

سبزواران جیرفت

پالک 579 فرعی از 574 - آقای علی میرکمالی راینی  
ششدانگ زمین  240 متر مربع  واقع در اراضی سبزواران 

جیرفت
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/28 در 

محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد 
از قطعه دو واقع در بخش 45 کرمان

پالک 100 فرعی از 582 - اصلی خانم طاهره سنجری 
بنستانی  ششدانگ خانه به مساحت 248/42متر مربع 

واقع در اراضی خالق آباد جیرفت  
پالک 102 فرعی از 582-اصلی لیال قاسمی بهرآسمانی  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/42متر مربع 

واقع در اراضی خالق آباد  جیرفت 
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/29 در 

محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد 
جواد خسروی  آقای  اصلی  از 582-  فرعی  پالک 106 
ششدانگ خانه به مساحت 255/87متر مربع واقع در 

اراضی خالق آباد جیرفت 
پالک 107 فرعی از 582- اصلی آقای سید محمدرضا 
میرحسینی راینی  ششدانگ خانه به مساحت 289/59متر 

مربع واقع در اراضی خالق آباد جیرفت 
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/30 در 

محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد 
پالک 110 فرعی 582- اصلی خانم سوده امیر محمودی 

ششدانگ خانه  به مساحت 344/78 متر مربع واقع در 
اراضی خالق آباد جیرفت

پالک 113 فرعی 582-اصلی آقای محسن حسین چاری 
ششدانگ خانه  به مساحت 282/25 متر مربع واقع در 

اراضی خالق آباد  جیرفت
پالک 115 فرعی 582-اصلی آقای محبوب شیردل یله 
قاشی ششدانگ خانه  به مساحت 280/85 متر مربع 

واقع در اراضی خالق آباد جیرفت
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/31 در 

محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به مالکین مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد 
مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر ودر صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم و جهت تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند بدیهی است پس از 
گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود ./ م الف :75
 تاریخ انتشار:1401/02/20
 جواد فاریابی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان جیرفت
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کوروشروستاییبهعنوانسرپرستپژوهشکده
باستانشناسیمنصوبشد.

بهگزارشایســنا،پیشترمحمــدمرتضایی
ریاستپژوهشکدهباستانشناسیرابهعهده
داشتکهگفتهشدهازاینسمتاستعفاکرده
است.اوحدودپنجماهاینمسئولیترابهعهده
داشت.اینک،کوروشروستاییباحکممصیب
امیری،رئیسپژوهشــگاهمیراثفرهنگیو
گردشگریبهسرپرستیاینپژوهشکدهمنصوب
شدهاست.انتصابروســتاییواکنشمثبت
بسیاریازباستانشناســانرابهدنبالداشته
است.باستانشناسیایراندردهههایاخیربا
مشکالتبسیاری،ازجملهبههجرانکشیده
شدنباستانشناسانپیشکسوتوشناختهشده،
کمبوداعتباراتبرایکاوشهایباستانشناسی
وحفاظتازآنها،غارتوحفاریهایغیرمجاز،
تعرضبهحریموعرصهمحوطههایتاریخیو
تحریفوتغییرمفاهیمباستانشناسی،دستو

پنجهنرممیکند.
درحکمکوروشروســتاییاهــموظایفیکه
واگذارشــده،بهاینشرحاســت:ساماندهی
بهینهپژوهشهایباستانشناسیکشور،تعیین
اولویتهایپژوهشیوتحقیقاتیدرزمینههای
تخصصی،برنامهریزیوهمــکاریدرتهیهو
تکمیلنقشهباستانشناســیکشور،نظارت
مستقیمبرحسنانجاموظایفمدیرانگروههای
پژوهشی،اعضاءهیأتعلمیوکارشناسان،تهیه
وتدوینگزارشهایعلمی،آمــارواطالعات
فعالیتهایپژوهشکده،بررسیوشناساییو
پیشنهادثبتآثارشاخصواجدارزشکشور،
پیشنهادطرحهایپژوهشیکاربردیدرحوزه
وظایفپژوهشــکده،همکاریومشــارکتبا
دانشــگاههاومراکــزعلمیوپژوهشــیدر
طرحهایپژوهشــیهایکاربردیباتوجهبه
اولویتهایپژوهشگاهووزارتمیراثفرهنگیو
گردشگری،تالشبرایتدوینوتالیفوترجمه
کتابهایباستانشناسیومجالتعلمیدر
ســطوحتخصصیوعمومی،برنامهریزیبرای
همایشهایباستانشناسیدرسطوحملیو
بینالمللیونشســتهایتخصصی،استفاده
ازظرفیتهایعلمیوپژوهشــیاداراتکل
اســتانیوزارتمتبوع،هماهنگیبااداراتکل
میراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدستی
اســتانهاواخذاولویتهایپژوهشــیبرای
تعییناولویتهایپژوهشیکشــوردرحوزه
باستانشناســی،بهرهگیریازظرفیتپایان
نامههایتحصیلیمرتبطدرحوزهکارشناسی

ارشدودکتریتخصصیو...

در نمایشگاه کتاب رونمایی می شود
»وقتی از فیلم حرف می زنیم از 

چه حرف می زنیم«
کتاب»وقتیازفیلمحرفمیزنیمازچهحرف
میزنیم«نوشتهوحیدضرابینسبدرنمایشگاه

کتابتهرانرونماییمیشود.
بهگزارشایســنا،اینکتــابمجموعهایاز
گزارشگونههایپیوســتهبر50فیلممعاصر
ســینمایجهــانوتجربههاییمتفــاوتاز
فیلمدیدنمعرفیشدهاســتکهدردوجلدو
450صفحه،بهتازگیتوســطانتشاراتایجاز
منتشرشــدهودرنمایشــگاهکتابتهراندر
مراسمیباحضوراهالیفرهنگ،هنروسینما
رونماییمیشــود.برایاینکتابدوجلدی
کهدومیناثــروحیدضرابینســبدرحوزه
سینمابعداز»دوفیلمنامهبایکبلیط«است،
فاطمهمعتمدآریا،رضادرستکارومحمدهادی
کریمییادداشــتهاییکوتاهنگاشتهاند.در
بخشیازنوشتهفاطمهمعتمدآریامیخوانیم:
»فیلمدیدن،خود،هنریبرجستهاستسرشار
ازتالشیدلنشینبرایمکاشفهمتنوزیرمتن،
تفسیروتأویلمفاهیموزیباییشناسیپیوند
تکنیکومعنادرفیلم.کتابیکهدردستدارید،

تجربههاییجذابازفیلمدیدناست«.

انتصاب جدید 
در پژوهشکده 
باستان شناسی

کیومرثپوراحمدپیرامـوننمایشفیلم"داسـتانهای
هـزارویـکروز"سـاختۀحبیـباحمـدزادهدرآمریکاو

حواشـیبوجودآمـدهمتنیادداشـتیرامنتشـرکرد.
کارگـردان"شـبیلـدا"درایـنمتـنبـاعنـوان"اصـل
موضـوعچـهبـودوچـهشـد؟"کـهدراختیـارایسـنا
گذاشـت،نوشـت:"درطولنمایشفیلم"داسـتانهای
هزارویکروز"سـاختۀحبیباحمدزادهدرآمریکاچند
ویدیـودرواتساپ)تنهـاگزینهفضایمجـازیکهبهآن
به تقریباـ وصلهسـتم(دیدم.دیگـریادگرفتـهامکـهـ
هیچعکسونوشـتهوویدئوییدرفضـایمجازیاعتماد
نکنـمونمیکنم.امـادریکـیازکانالهایبـرونمرزی،
گویندهخبرنامحبیباحمـدزادهراباکنایههاییتوهین
آمیزبهزبـانآورد.دلـمبهدردآمـد،جاییهـمدیدمکه
تصویرحبیباحمـدزادهراهمردیفیکـیدوآدمناخلف

نهادهانـدودلمبیشـتربـهدردآمد.
ازشـانزدهسـالپیشکـهقصدکـردمبراسـاسیکـیاز
داسـتانهایحبیـباحمـدزادهفیلـم"اتوبوسشـب"
رابسـازمبـااورابطهبرقـرارکـردموخیلیزوددوسـتانی
صمیمـیشـدیم.الزماسـتبگویـمکـهمـنبـاحبیب
احمدزادهدرایدئولـوژیواعتقادات،اختالفاتریشـهای
داریماماباسـعۀصدرمثـالزدنیحبیبایـناختالفات
هرگزمانـعرفاقتوعطوفتبینمانبودهونشـدهاسـت.
درفیلـم"سـوتهدالن"،فخـریخـوروشبـهجمشـید
مشـایخیکهاسـمشحبیباسـتوسالهاسـتعاشق
اوسـتمیگوید"حبیـِبعالم".مـنهمبـهحبیبمی

گویـم"حبیـبعالم!"
مردیگیـوهاشراپیشپینهدوزمیبردتادرزشـکافته
اشرابـدوزد.پینـهدوزمیگویدگیوهسـهتـاکوکمی
خواهـد،هرکـوکیکدینـار.مشـتریمیپذیـردومی
رود.پینـهدوزهنـگامدوختـنگیـوهمیبیند،بـرایاین
کهکاردرسـتراانجامدهـدبایدچهـارتاکـوکبزند،از
طرفیهمبهمشـتریگفتهسـهکوکواگـرچهارکوک
بزنـدنمیتوانـدیـکدینـاراضافـهازاوبگیرد.پینـهدوز
میتواندبـاهمانسـهکـوککارراتمـامکند،امـاکوک
چهـارمراهممـیزنـدوازمشـتریهمانسـهدینـاررا

مـیگیرد.
هروقتحبیـبرامیبینمیـاتلفنیحرفمـیزنم،این

جورخطابـشمیکنم:
"حبیبعالم!ایزنندهکوکچهارم!"

حبیـباحمـدزادهبـهراسـتیدرهمـۀزمینههـازننده

کوکچهـارماسـت.
منفیلـمبدهـمسـاختهامامـا"اتوبوسشـب"یکـیاز
فیلمهایمانـدگارمناسـتکهازچندجشـنوارۀمعتبر
جایزهگرفته،مهمتریـناش،جایزهبزرگهیـاتداوران
ازجشـنوارهآسـیاپاسـیفیکاسـترالیابودکهقراراست
اسکارآسیاپاسـیفیکباشد.جشـنوارهایکهدوسومکره
زمینرادربـرمیگیرد.ازچینتـاترکیـهوازنیوزیلندتا
روسـیه.موفقیتهایاینفیلمرامدیونحبیبهسـتم.
بسـیارتابسـیار.درواقعاگرحبیـبنبوداینفیلـمکهبا
همۀدیگرفیلمهایجنگیایرانیبسـیارمتفاوتاسـت،

اصالسـاختهنمیشـد.
حبیبفقطبامندوسـتنیسـت.اوبـازندهیـاداناکبر
عالمیوخسروسـیناییوعباسکیارستمیهمدوستان
صمیمیبودنـد.بـاجعفرپناهی،ناصـرتقوایی،رخشـان
بنـیاعتمـادوبسـیاریدیگـرازسـینماگرانواهالـی
فرهنگهنرهـمرفیقاسـت.رفقایـیازچپوراسـتو
میانـه،ازمخالفوموافق.وهمۀمادوسـتانسـینماییو

غیرسـینماییبـهنوعیمدیـونحبیبهسـتیم.
بهگمانـممنبـاحبیبدوسـتترهسـتمتاباقـییاران
سـینمایی،چـونبـااورفتوآمـدخانوادگـیداریـمواز

همۀزیـروبمزندگـیاشخبـردارم.
حبیـباحمـدزادهدکتـرایتحقیـقهنـریداردوصـد
البتهمدرکاوهیچشـباهتیبهدکترایقالبیبسـیارانی

دیگرنـدارد.
اوپیشازدریافتمدرکدکتـرا،تحقیقاتمهموجذابی

رابهسـرانجامرساندهاست.
محمـدمسـعودروزنامـهنـگارمعـروِفجنجالـِیدهـه
بیسـت،بابـتمقـاالتتندیکـهعلیـهشـاهودربـاردر
روزنامهاش"مردامروز"منتشـرمیکردبسـیارشـهرت
یافتـهبـود.حزبتـودهمحمـدمسـعودراشـبانهجلوی
چاپخانهترورمـیکندومطمئناسـتکههمـگانترور
اورابهدربارنسـبتمیدهنـد.همینطورهممیشـود.
حبیباحمـدزادهدربارهمحمدمسـعودتحقیقـیکرده
اسـتبسـیارتکاندهندهوپـردهازچهـرهواقعیمحمد

مسعودبرداشـتهاست.
احمـدزادهتحقیقـیجامعهـمدربارهخودکشـیجهان
پهلوانتختیانجـامدادهکههرگزمنتشـرنکردهاسـت.
دریکـیازقسـمتهـایمجموعۀقصـههـایمجیدکه
منبـرایتلویزیـونجمهوریاسـالمیسـاختهام،ناظم
مدرسهدوسـهباراسـمصادقهدایترابهزبانمیآورد.

درپخشِ"قصههایمجید"اسـمصادقهدایـتازفیلم
حذفشـد،یعنیحتمابـهزبـانآوردناسـمهدایتهم
ممنوعبود.درهمـانزمانحبیباحمدزادههفتسـال
وقتگذاشـتوتحقیقیمبسـوطدربـاره"بوفکـور"و
"صـادقهدایت"انجـامدادکهزندهیادخسـروسـینایی
براسـاسایـنتحقیـقفیلمـیبلنـدسـاخت.جهانگیر
هدایتبـرادرزادۀصادقهدایتبابتتحقیـقجامعوبی
طرفانهحبیباحمدزادهازاوسپاسـگزاریکردورسـالۀ
احمـدزادهبـاعنوان"کـدبیسـتوچهـار"یا"بـوفکور
چگونهسـاختهوپرداختهشـد"بهگفتۀاهلفن،ازعلی
دهباشـیتاجهانگیرهدایت،دقیقتریـنروایتعالمانه
ومنصفانـهازکالبدشـکافیاسـرارتاکنوننگفتـۀ"بوف
کور"اسـت.ایـنتحقیقبهزبانانگلیسـیترجمهشـده.
حبیـباحمـدزادههمۀهشـتسـالجنـگرادرجبهه
بودهودچارضایعاتجسـمیوشـیمیاییشـده.اوهنوز
کههنوزاسـتازضایعاتشـیمیاییرنجمیبـرد،رنجی
سـختوجانکاه.فقطبایدشـبهاییباحبیـبزیریک
حتادر سقفخوابیدهباشـیتابدانیشـیمیاییشـدنـ
یعنـیچه.نهشـیمیاییدراندازهشـدید انـدازۀخفیفـ
کهبـرادرحبیـبدچارآنشـدهوسـالهاسـتحتیبه

سـختینفسمیکشـد.
سرشـتانسـانیوآشـتیجویانـۀاحمـدزادهوتجربـه
هایهشـتسـالحضوراودربطنجنـگ،درمجموعه
داسـتانهایعالـیوکامـالمتفاوتِ"داسـتانهایشـهر
جنگـی"ونیـزرمـاندرخشـاِن"شـطرنجبـاماشـین
قیامت".متجلیشـدهاسـت.ایندوکتاببههفتزبان
ترجمهشـدهوبهزبانانگلیسـیدربازارکتـابآمریکابه

فـروشمیرسـد.
حبیباحمدزادهانگارازمادرزادهشـدهکههمیشـهبرای
"وصـل"کاریبکند،کـهفقطبـهدیگرانیاریبرسـاند.
اوباکمکسـهتنازهمرزمـانقدیمجشـنوارهایکامال
غیردولتیراهانداختهبهاسـم"جشـنوارۀدانـشآموزی
شـادی"کههرسـالکودکاندورافتادهترینروسـتاهای
ایرانرابهتماشـایفیلمهایکمدیمـیآورد.کودکانی
کـههرگـزسـینماوفیلـمندیـدهانـد.احمـدزادهبرنامۀ
دیگریبهاسم"کشتیدوسـتی"تدارکدیدهوکودکان
ایرانـیوعراقیراباهمآشـنامـیکندتاپیکدوسـتیو

عشـقومهروزیباشـندنهپیامآورکینـهوعداوت.
حبیباحمـدزادهکاردیگریکـردهکارسـتان.درزندان
هایایـرانبرنامـهایچیـدهتـازندانیانخالفـکارکتاب

بخواننـدوازطریـقکتـابخوانـدنشـخصیتشـان
تغییـرکند.

احمـدزادهدرتمـاممدتـیکـهسـیلبنیـانکـندر
روسـتاهایخوزسـتانبیدادمیکـرد،بههمـراههمرزم
قدیمـیپرویـزچـاهبهـاریکـهنازنیـننازنینهاسـت
ودوسـهتـندیگـرازیارانـشدرآنروسـتاهابـهدرِد
دردمنـدانمـیرسـیدند.بعـدازسـیلهـمبازبـهپرت
ترینروسـتاهایمحـرومایـرانمیرفتنـدومـیروندو
گرهمعیشـتخانوادههـارابازمیکـردهانـدومیکنند.
معیشـتروسـتائیانیکهازابتداییترینامکاناتزندگی
محـروماند.حاالبـهگمانشـمااینحقاسـتکهتصویر

حبیبکنـارتصویـرآدمهـایغلـطبیاید؟
حبیباحمدزادهفیلمیسـاختهاسـتدرستایشصلح
.قهرماناناینفیلمسـهتنهسـتندازسـهگوشهجهان.
یکـیپروفسـورفرایلینگـرازکشـوراتریـش.ازآنجـاکه
آلمانموادشـیمیاییرابهعـراقدادهبـود،دولتاتریش
بهخاطرحفـظروابطـشباآلمـاننمیخواسـتیکیاز
شـهروندانمعتبرشواردماجرایمجروحانشـیمیایی
ایـرانشـود.امـاپروفسـورفرایلینگـربـادولـتخودش
سرشـاخشـد،جنگیـدومقابلهکـردوعلیرغـممخالفت
دولـتاتریش،مجروحانشـیمیاییایـرانرانجـاتداد،
دیگـریخانمتسـویاازژاپناسـتکـهدرسراسـرجهان

سفیرصلحودوسـتیبودهاسـتوآخریپرویزپرستویی
کـههمیشـهدرکارهـایعـامالمنفعهپیـشقـدمبوده

اسـت.
درسـفرپرویزپرسـتوییبـهآمریکابـراینمایـشفیلم
احمـدزادهانبوهـیحواشـیجنجالـیبـهوجـودآمـد.
حواشـیناخوشآینـدیکـهازنابخردیسرچشـمهمی
درتهرانهم ازاینسـوـ گیردومتاسـفانهاینحواشـیـ
ادامهپیـداکـرد،آنهمبهشـکلیناپسـندوناشایسـت.
ایـنهمـهباعثشـدبـهکلـیفرامـوششـودکـههمۀ
ایـنماجراهـادرحاشـیهنمایشیکفیلـماتفـاقافتاده
اسـتوهمـگانفقـطدربـارهاینحواشـیقبیـححرف
میزننـدوازآنصدهاتماشـاگرهیچکـس،مطلقاهیچ
کسازخـودفیلم"داسـتانهایهـزارویـکروز"کالمی

نگفتوننوشـت.
اولینبـارکهایـنفیلـمرادرنمایشـیخصوصـیدیدم
بعدازپایـانفیلمبـافریادشـادیگفتم:"حبیـب!فیلم
باشـکوهیسـاختهای!"وبعـدازدیـدندوبارهوسـهباره
فیلمبیشـتربراینباورهسـتمکـهفیلمحبیبباشـکوه
است.فیلمیدرستایشصلحودوسـتیوهمیارِیبدون

مرزانسـانها.
ایکاشتماشاگرانفیلمدرآمریکا،چیزیچیزهاییهم

دربارهفیلممیگفتندومینوشـتند.

واکنش کیومرث پوراحمد به ماجرای نمایش فیلم 
احمدزاده در آمریکا
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نامزدهـایجایـزهسراسـریرمـانو
داسـتاننیمهبلند»داسـتانحماسـی«

معرفـیشـدند.
بـهگـزارشایسـناوبـهنقـلازروابـط
عمومـیحـوزههنـری،جلسـهداوری
آثـاررسـیدهبـهدبیرخانـهدومیـن
جایـزهسراسـری»داسـتانحماسـی«
دربخـشرمـانوداسـتاننیمهبلنـد
بـاحضـورداوودامیریـان،محمدرضـا
شرفیخبوشـان،علیاصغـرعزتیپـاک،
ساسـانناطـقوسـیدجـاللقوامـی

برگـزارشـد.
نامزدهایرمان:

محمدرضاآریانفربرایرمانمرندو
اسـماعیلحاجیعلیـانبـرایرمـان

گـتآقـا
سـجادخالقـیبـرایرمـانبازگشـت

بـهاعمـاق
مهدیزارعبرایرمانچریک

مینـاسـعادتپوربـرایرمـانوزغیکه
هیـچکـسنبود

حسـینشـمسآبادیبـرایرمـانداغ
سـرخ

سـیدمیثمموسـویانبرایرمـانزردی
تـوازمن

محمودمهدویبرایرمانچاهسرخ
نامزدهایداستاننیمهبلند:

سودابهحیدریبرایداستانالندست
همارضویزادهبرایداستانشهدان

زهراشعفیبرایداستانرودیبینما
مرتضیفرجیبرایداستانآبهای

گرمسیری
داسـتان بـرای فعلهگـری مرضیـه
نیمـهوقـت تعطیـالتچنـدکارگـر
نمهـربـرای یرا ا علیرضـامحمـودی

زرودخانـهبهشـت داسـتانگـذرا
نـگارموّقرمقـدمبرایداسـتانشـبیبا

شـجاعالّدوله

فاطمهنفریبرایداستاننگهبانسرو
محمدرضاشرفیخبوشـاندبیـردومین
جایـزهداسـتانحماسـیهـدفایـن
رویـدادراترغیـبنویسـندگانبـرای
اسـتفادهازبنمایـهحماسـیوگذشـته
ادبیایرانبراینوشـتنرماندانسـتو
گفت:درخشـشنویسـندگانخراسـانی
دراینرویـدادبـهدلیلفعالیـتمرحوم
اسـتادسـعیدتشـکریدرمشـهدبـود
کـهبـراینویسـندگاننقـشراهنمـارا

داشـت.

تصویرگری؛هنریکهچونبرایاغلبناشران
بهصرفهنیست،موردکمتوجهیهمقرارگرفته
است.امامسألهایکهوجودداردایناست:آیااین
کمتوجهیباعثشدهتااقبالنسبتبهاینهنردر

سالهایاخیرکمترشود؟
برایپاسخبهپرسشیکهدرباالمطرحشد،به
گفتوگوبالیداطاهریهنرمندیکهبهعنوان
تصویرگرکتابهایکودکشناختهمیشود،
پرداختیمتانظرایناورادربارهاقبالنسبتبه
تصویرگری،نحوهارتباطدرستبیننویسندهو

تصویرگر،بومیسازیتصویرگریو...جویاشویم.
هنر عامه پسند رو به جلو در حال حرکت 

است؟
اینهنرمندتصویرگرکهعقیدهدارداقبالنسبتبه
تصویرگریدرسالهایاخیرخوببوده،دربارهاین
موضوعبهخبرنگارایسناگفت:»همهمابهتماشای
خیالوتصورنیازداریم،منتهادرایراناینموضوع
بیشتربرایکودکاندرنظرگرفتهشدهاست.اقبال
نسبتبهتصویرگریخوبوحوزهچاپونشرهم
کارشاننسبتبهقبلبهترشدهواالنکتابهای
متنوعیهست؛ولیمثلخیلیازکارهایهنری
دیگربایدگفت،هزینهایکهتصویرگرهادریافت
میکنند،نسبتبهسایراقشاربسیاراندکاست.
حاالشایداینموضوعبهدلیلآنباشدکهاقبالاز
کتابهادرحالحاضرکمشدهوشایداولویتهای
مردمخیلیکتابخریدنوخواندننباشدوشاید

اینترنتیامسائلدیگربیشترافرادرادرگیرخودش
کردهباشد.«

اوادامهداد:»ازطرفیشایدمردمشناختکافیای
ازهنریکهبهشکلدرستیاجراشدهباشد،ندارند
وشمادرتمامحوزههااینرامیبینیدکههنر
عامهپسندبیشترجلومیرودومتأسفانهکسیجلوی
اینموضوعرانمیگیرد.یعنیمانمیآییمبرایهمه
کارهایخوب،نمایشگاههایخوببرگزارکنیم.االن
بچههاخیلیکمترباکارخوبمواجهمیشوندودر
خیلیازحوزههامابااینمشکلدستوپنجهنرم
میکنیمکهالزماآنچهکهبهفروشمیرسد،خیلی

کارارزشمندینیست.«
طاهریبااشارهبهارتباطخوبیکهبینتصویرگران
وناشرانشکلگرفته،اظهارکرد:»درحالحاضر
تصویرگرانایرانیفعالهستندوارتباطیکهباید
بینتصویرگرانوناشرانباشدهمشکلگرفته،اما
همناشرانوهمتصویرگرانبامشکلاقتصادیمواجه
هستندودیگراینکهخیلیازناشرانتصویرگران
خوبوبزرگدراینحوزهرانمیشناسندوازافرادی
استفادهمیکنندکهخیلیکارهایشاخصیندارند،

امااقبالعمومیازکارهایآنهاخوباست.«
اوادامهداد:»اگرناشرانباانجمنتصویرگرانارتباط
خوبیبرقرارکنند،کارهایخیلیبهتریمیتوانارائه
دادوهمینطوراگرتصویرگرانامنیتمالیداشته
باشند،فرصتخیلیخوبیرابرایکاراختصاص
خواهندداد.برخیازدوستانماصرفاکارشان
تصویرگریاستوخبهزینههاباالست.همهزینه

لوازموهمهزینهوقتیکهآدممتخصصدراین
زمینهمیگذارد،باالست.«

چرا کودکان تصویر را بیشتر از متن 
دوست دارند؟

شایدبرایخودشمابهعنوانیکبزرگسالپیش
آمدهباشدکهترجیحدادهایدبهجایخواندنکتابی،
فیلمآنراتماشاکنیدیادراطرافیانتاندیدهباشید
کهکودکیتماشایتصاویریککتابرابهخواندن

متنآنترجیحدهد.
طاهریدرتبیینعلتاینمسألهبهایسناگفت:
»انسانهایاولیهازطریقتصویرباهمارتباطبرقرار
کردندوبنابراینباتوجهبهایننکته،تصویربرنوشته
نزدانسانهاارجحیتدارد.شمابایکتصویرهزاران
حرفمیتوانیدبزنیدکهاگربخواهیدآنراتوضیح
دهید،شایدنتوانیدکاملمنتقلکنید.بچههابا
تصویرصحبتوارتباطبرقرارمیکنند.آنهادرعین
حالازهمهحواسشانبراییادگیریبهرهگیری
میکنندودریکلحظهبههمهچیزتوجهدارندو
بههمینخاطریادگیریشانخیلیبیشتراست.«

اوادامهداد:»درتصویرگریحتمابایدزاویهدید
بچههارادرنظرگرفتوصرفانبایدترجمهمتن
باشد؛بلکهخیالماننیزدرآنبایدوجودداشتهباشد.
خالقیتدرتصویرگریتاجاییکهبهفهمبهترمتن
کمککند،ازنظرمنهیچایرادینداردوبهنظرم
اگرتخیلرادرهمهکارهایماناستفادهکنیم،خیلی

خوباست.«

نامزدهای جایزه »داستان حماسی« معرفی شدندآدم بزرگ ها هم به تصویرگری نیاز دارند

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک شهداد

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

برابر راي شماره 140160319005000087مورخ 1401/01/20هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای 
پیمان شریفی زاده سیرچی  فرزند احمد بشماره شناسنامه 1856 صادره از 
کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ 950 مترمربع  پالك 1626 
فرعی مفروز و مجزی از پالک 176 فرعی از 47-اصلي واقع در بخش 26 کرمان 
به آدرس سیرچ-خیابان سلطان جالل الدین تقاضا و انتقال ملک از محل 
مالکیت احمد شریفی 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 : 02/20/ 1401

تاريخ انتشار نوبت دوم :  03/03/ 1401 
 ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد
شناسه آگهی: 13137۶4

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
داری پالک  247500 متر مربع  به مساحت  مزروعی 
فیروز  مزرعه  جنوب  رودبار  در  واقع  اصلی  از440-  فرعی   38
آباد  قطعه  سه بخش 46کرمان مورد تقاضای آقایان  درمحمد 
روی دل ورستم بنی اسدی به صورت  بالمناصفه از نوبت خارج 
درخواست کتبی اقای روح هللا روی دل وکیل اقای درمحمد روی 
 1401/02/17  -  1401/11028/223 مورخه   دانگ  سه  مالک  دل 
وعملیات  منتشر  فوق  پالک   اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
در  مورخ1401/03/16  روزدوشنبه  9 صبح  از ساعت  آن  تحدیدی 
مجاور  مالکین   و  مالک  به  لذا  آمد  خواهد  وبعمل  محل شروع 
محل  آگهی  این  در  مقرر  موعد  در  میشود که  اخطار  مزبور  رقبه 
آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  وچنانچه کسی  حاضر  ملک  وقوع 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  میتوانداز  باشد  داشته  واخواهی 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  30روز  لغایت   تحدیدی 
شود   ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  تسلیم  جنوب  رودبار  وامالک 
ادعایی  انقضای مهلت مذکور هرگونه  از  این صورت پس  در غیر 

مسموع نیست./. م الف :107
  تاریخ انتشار :1400/02/20- روز :سه شنبه
 محمد کردستانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب

 آگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد رهنی(

اموال غیر منقول موضوع پرونده  آگهی مزایده 
اجرایی کالسهای 9800056 

متعهدله: بانک صادرات شعبه هلیل جیرفت 
راهن :عبدهللا شهداد نژاد      

متعهد: مهران شهداد نژاد           
بانک سپه  له  اجرائی کالسهای فوق  پرونده  به موجب    
شعبه جیرفت عليه مهران شهداد نژاد اعالم میدارد به موجب 
1392/07/15وسند  مورخ   3757 شماره  رهنی  اسناد  به 
شماره 5455مورخه 1393/11/06وسند شماره 6740مورخه 
1394/12/13وسند شماره 8671دفتر خانه 223جیرفت ، 
که به دلیل عدم ایفای تعهدات بدهکار در این اداره تشکیل 
، پس از جری تشریفات قانونی بمرحله مزایده رسیده و 
در مرحله ارزیابی امالک با تمامی منصوبات و متعلقات و 

مستحدثات ، به شرح ذیل ارزیابی گردیده :
 ١- ششدانگ یک قطعه باب ساختمان تحت پالک ثبتی 
522 فرعی از 49 اصلی ، واقع در بخش 45 ناحیه 00 حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد استان کرمان به مساحت 440متر 

مربع بنام عبدهللا شهداد نژاد صادر و تسلیم که برابر گزارش 
کارشناسی شماره ج/1400/123مورخه 1400/08/26جمعا به 
مبلغ 3/750/000/000ریال ارزیابی گردیده مشخصات ملک 

فوق طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل عبارتند از 
1- ارزش 440 متر مربع عرصه به مبلغ2/200/000/000ریال 

محاسبه گردیده 
2- ارزش 140 متر مربع اعیانی به مبلغ1/400/000/000ریال 

محاسبه گردیده 
3- ارزش حیاط سازی و دیوار کشی و حصارکشی و امتیاز 

آب و برق به مبلغ150/000/000ریال محابه گردیده 
لذا به اطالع خریداران و متقاضیان میرساند جهت بازدید 
خیابان  عنبرآباد  نشانی  به  میتوانند  مزایده  مورد  ملک 
بلوارامام خمینی –سمت راست کوچه اول  مراجعه و پس 
از اطالع کامل از کم و کیف آن از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ1401/03/07 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
عنبراباد واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری در جلسه 

مزایده شرکت نمایید .
 شروط ملک مورد مزایده 

1- متقاضیان شرکت در مزایده بایستی قبل از شروع مزایده 
ثبت  اداره  به حساب  را  از قیمت شروع مزایده  10 درصد 

عنبرآباد واریز نمایند
به قیمت کارشناسی  انجام مزایده  پایه جهت  2- قیمت 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت 

نقدی فروخته میشود
3- بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
کلیه حقوق دولتی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 

عشر و حق مزایده نقدا وصول میگرد
4- چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده در اولین 
روز کار ادارات در همان ساعت و همان مکان برگزار خواهد 

شد 
5- خریداران جهت کسب اطالع بیشتر میتوانند در وقت اداری 
از ساعت7:30الی 14 به اداره ثبت عنبراباد جنب شهرداری یا با 

شماره تلفن 03443294808 تماس حاصل نمایید.

رئیس اداره ثبت اسناد عنبراباد.مصیب حیدریان
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درحالیکــه350میلیاردو500میلیون
تومانمنابعحاصلازپذیرهنویســیعاید
باشگاهپرســپولیسو35۹میلیاردتومان
عایدباشگاهاستقاللشدهاستواینپول
درحسابباشــگاههاقراردارد،همچنان
سرخابیهاتازمانتشــکیلکمیتهاجازه

استفادهازاینپولراندارند.
برایناســاس،حســینامیــررحیمی،
سرپرستدفترشــرکتهاوآمادهسازی
بنگاههــایســازمانخصوصــیســازی
درگفتوگوباایســنا،درمــوردآخرین
وضعیتدوباشگاهاستقاللوپرسپولیس
دربرداشــتپولحاصلازپذیرهنویسی
توضیحداد:وضعیتدوباشــگاهمتفاوت
است.پولدرحسابباشگاهاستقاللبوده
ومجوزثبتافزایشســرمایهاینباشگاه
مجددانــزدادارهثبت،ثبتشــدومجوز
خصوصیسازیراهمدریافتکردهاست.
نمادباشــگاهاســتقاللآمادهبازگشایی
مجدداســتکهمردمبتوانندسهامیکه

خریداریکردهاندرامبادلهکنند.
اوادامــهداد:درواقعباشــگاهاســتقالل
بهپــولدسترســیداردوهیــاتمدیره
میتوانداینپولرابرداشتکنداماطبق

مصوبههیــاتمدیره،برداشــتاینپول
نیازمندتشــکیلکمیتهایاستتامخارج
باشگاهاولویتبندیشدهوپسازآنپول

برداشتشود.
سرپرستدفترشــرکتهاوآمادهسازی
بنگاههایســازمانخصوصیســازیدر
مــوردوضعیتباشــگاهپرســپولیسنیز
توضیحداد:باشگاهپرسپولیسنامهتایید
بانکرابهســازمانبورسارائهدادهاست
وبعدازاینکهمجوزاخذشــود،ثبتانجام
میشــودکهیکهفتهایزمانمیبردتا
پولقابلبرداشتشــود.درواقعپولدر
حسابباشگاهاست،امابایدمجوزافزایش
ســرمایهنزدســازمانثبت،ثبتشودو
مجوزســازمانخصوصیسازیوسازمان

بورسنیزگرفتهشود.
امیــررحیمیبهاینســوالکــهکمیته
مذکورچهزمانیتشــکیلمیشودپاسخ
داد:ازآنجائیکهسازمانخصوصیسازی
قانونــانمیتوانددرحاکمیتشــرکتها
واردشــود،تشــکیلکمیتهبایدازمسیر
هیاتمدیرهدوباشــگاهطیشود.دراین
راســتاوزارتاقتصادباعاملیتســازمان
خصوصیســازیبــرنحوهخــرجکردن

پولهانظــارتداردومرتباازباشــگاهها
گزارشمیخواهد.

اودرمورداعضایکمیتــهنیزاظهارکرد:
ســازمانخصوصیسازیپیشــنهادداده
استاعضایکمیتهمتشکلازنمایندگانی
ازوزارتورزشوجوانــان،وزارتامــور
اقتصادیوداراییوخودباشگاههاباشد.

براساساینگزارش،فرایندپذیرهنویسی

ســهامدوباشگاهاســتقاللوپرسپولیس
در28اســفندماهسالگذشــتهبهپایان
رسیدکهباعثشــد350میلیاردو500
میلیونتومانعایدباشــگاهپرســپولیس
و35۹میلیــاردتوماننیزعایدباشــگاه
استقاللشود.سهامدوباشگاهپسازطی
شــدنفرآیندهایقانونی،قابــلمعامله

خواهدشد.

ملیپوشووشــویایرانگفت:مســئوالن
برگــزاریمشــکلیبــرایآغازمســابقات
نداشــتندوایندولتچینبودکهمخالفت

کردوبهنظرمموضوعمشکوکاست.
محسنمحمدســیفیدرگفتوگوباایسنا،
دربارهلغوبازیهایآســیایی2022هانگژو
وموکولشــدناینرقابتهابهیکســال
دیگر،توضیحداد:قطعاایناتفاقبهســود
هیچرشــتهاینبودوشــرایطاالنجوری
شدهکههمهچیزبهمریختهاست.االنیک
نفرسربازمیشــود،یکنفرکالکنارمیرود
وکالهمآرزوهایزیادیبربــادرفت.این
موضوعنیزتنهابرایکشورمانیستوهمه
کشــورهایشــرکتکنندهچنینمشکلی

دارند.
اوگفــت:موضــوعخیلــیعجیباســت.
مســئوالنبرگزاریچینمیگویندشرایط
عــادیاســتومشــکلیبــرایبرگزاری
بازیهانداریم،امــادولتچینایناجازهرا
نمیدهد.ما25اردیبهشتانتخابیداشتیم
وقطعااتفاقاتخوبیمیافتاد،اماازشنیدن
اینخبردوســهروزمیگــذردومنواقعا

هنوزنتوانستهامباآنکناربیایم.

دارندهســهمدالطالیبازیهایآسیایی
بااشــارهبهمشــکوکبــودنایــناتفاق
توضیــحداد:واقعــامعلومنیســتموضوع
چیســت،اگربخاطرکرونابــودکهدراوج
همینبیماریکرونامســئوالنکشورچین
مسابقاتالمپیکزمستانیرابرگزارکردند،
امااالنچندینمســابقهمهــمازبینرفت.
المپیکجوانانکهکاللغوشــد،بازیهای
آســیاییویونیورســیادنیزبهزماندیگری
موکــولشــدند.شــخصاحسمــیکنم
موضــوعکرونانیســت.اودرپاســخبهاین
ســوالکهآیافدراسیونووشــویایراناز
ایناتفاقناراحتاســت؟اظهــارکرد:من
باآقایصدیقــیکهصحبتکــردموواقعا
ناراحتبودندچونبرنامههایفدراســیون
نیزبهمریخت.امســالووشو3-4مسابقه
خوبداشتکهلغوشدند.المپیکجوانان،
یونیورســیاد،بازیهایآسیاییوبازیهای
جهانیمســابقاتخوبیبودند،شــایدچون
بازیهایجهانیدرآمریکابودنمیشــدبه
دلیلمســائلویزاشــرکتکرد،امادربقیه
مســابقاتامکانحضوروجودداشــتکه

متاسفانهخرابشد.

محمدســیفیگفــت:خوشــحالیازلغــو
بازیهایآســیاییبرایفدارســیونهایی
اســتکهبرنامههایعقبافتادهداشتندو
هنوزبــرایبازیهایآســیاییبرنامهریزی
نکردهبودند.همهفدراسیونوورزشکارانی
کهآمادهبودندناراحتهستند.شخصا5ماه
اززندگیامزدهبودموبرایاینمســابقات
برنامهداشــتم.واقعاملیپوشانماباگریهاز
اردوهــارفتند.ملیپوشووشــویایراندر
پاسخبهاینسوالکهباشرایطایجادشدهتا

یکسالدیگرصبرمیکندکهدربازیهای
آسیاییشرکتکند؟توضیحداد:بازیهای
آسیایییکمدالطالیدیگربهمنبدهکار
است.قطعااگراتفاقینیفتدبرایچهارمین
طالیبازیهایآسیاییآمادهمیشوم.من
ازهمینفرداهمســرتمرینمیرومتابرای
آیندهآمادهشوم.امسالیکسریمشکالت
شخصیداشتموبهســختیخودمراآماده
بازیهایآســیاییکردهبــودم،واقعااتفاق

تلخیبود.

۷09 میلیارد تومان چه زمانی به دست سرخابی ها می رسد؟

دارنده ۳ طالی بازی های آسیایی: هنوز نتوانسته ام با لغو مسابقات کنار بیایم

گواری سرپرست فدراسیون 
تیروکمان شد

احمدگواریبهعنوانسرپرستفدراسیونتیراندازیباکمانانتخابشد.
بهگزارشایسناوبهنقلازروابطعمومیفدراسیونتیراندازیباکمان،
نظربهاتمامزمانریاستغالمرضاشعبانیبهار،احمدگواریبهعنوان

سرپرستفدراسیونتیراندازیباکمانانتخابومنصوبشد.
دراینحکمآمدهاست:

باعنایتبهتعهدوتجربهجنابعالیدرامورمدیریتیبهموجباینابالغبه
عنوانسرپرستفدراسیونتیراندازیباکمانمنصوبمیشوید.

انتظارمیرودضمنانجامامورجاریفدراسیونکهازعمدهوظایفاست،
دراسرعوقتنسبتبهبرگزاریمجمععمومیانتخابرئیسفدراسیون

اقدامفرمایید

محسن رضوانی:
امیدوارم بتوانیم مسابقات واترپلوی 

قهرمانی آسیا را میزبانی کنیم
رئیسفدراسیونشناشیرجهوواترپلوگفت:بعدازلغوبازیهای
آســیایی،برگزاریمسابقاتقهرمانیآســیاخبرخوبیاستکه

امیدوارممیزبانیاینمسابقاترابگیریم.
محسنرضوانیدرگفتوگوباایسنا،درموردلغوبازیهایآسیایی
هانگژو2022اظهارکرد:لغوبازیهایآســیاییخبرخوبیبرای
ورزشایراننبود.هیچکسازاینخبرخوشحالنشدعلتآنهم
اینبودکهبعدازشیوعکرونااینمسابقاتبرایایراناهمیتداشت
تایکارزیابیانجامشود.باالخرهبالغواینمسابقاتورزشماتحت

تاثیرقرارمیگیرد.
رئیسفدراسیونشناشیرجهوواترپلوبهاحتمالبرگزاریمسابقات
واترپلویقهرمانیآسیادرایراناشارهکردوگفت:یکخبرخوب
برایواترپلوهستوآنهماحتمالبرگزاریمسابقاتقهرمانیآسیا
درهمینسالاست.خبربسیارخوبیاستوماامیدواریمکهبتوانیم
اینمسابقاترابرگزارکنیم.مابرایگرفتنمیزبانیاعالمآمادگی
خواهیمکرد.البتهاگربتوانیمبخشزنانومردانراجداکنیم.ما

برایبرگزاریمسابقاتامکاناتوتوانالزمراداریم.
رضوانیدرخصوصاتمــامقراردادچیریچباتیــمملیواترپلوی
ایرانگفت:قرارداد4ســالهچیریچتابازیهایآســیاییبودکه
قطعاباتعویقمسابقاتدیگرقراردادیبامانخواهدداشت.اوقرار
اســت۹خردادبهایرانبیایدوتکلیفرامشخصکنیمتاببینیم
چهبایدبکنیم.اودرادامهگفت:سیاســتوبرنامهماایناستکه
مسیرواترپلویصربستانرادرایرانادامهدهیموهمانمسیررا
جلوببریم.نبایدشاخهبهشاخهشویموامیدواریمبتوانیمازدانش
مربیانصربســتانیبهرهببریم.ســاختارونوعآموزشواترپلوی
صربستانراادامهخواهیمداد.باچیریچبهدلیلمشکالتخانوادگی
ودوربودنشبعیدمیدانمکهبتوانتمدیدکرد.اولویتاولمااست
امابعیدمیدانم.اگرهمنشودســعیمیکنیمازیکمربیدیگر
صربستانیاستفادهکنیم.البتهاگرالزمباشدوپولشفراهمشودو
کمیتهفنیبهایننتیجهبرسد.اودرادامهدرخصوصتیمملیشنا
نیزگفت:بانظرکمیتهفنیقراراستدونفربهمسابقاتقهرمانی
جهانشنااعزامشوند.مهرشادافقریومتینسهرانبهاینمسابقات
اعزامخواهندشد.متینبالسینیفعالدرایراننیستونمیتواند
اینمسابقهراشرکتکند.اودرادامهبهدورههایقبلکشورهای
اسالمیاشارهکردوگفت:مادرشناسهمدالدرکشورهایاسالمی
داریم.شــیرجههمدومدالطالگرفتاماایندورهدرکشورهای

اسالمیمسابقاتشیرجهبرگزارنمیشود.

فدراسیونجهانیتنیسبرنامهویژهایرابرای
دخترتنیسبازایرانتاحضوردرمســابقات

ویمبلدوندرنظرگرفتهاست.
بهگزارشایسنا،فدراسیونجهانیتنیسبرنامهویژهایرا
برایمشکاتالزهراصفیدرنظرگرفتهاستکهاینبرنامهاز

ایتالیاآغازمیشودودرویمبلدونبهپایانمیرسد.
صفیدرحالحاضردرمســابقاتسطحســهجوانانایران
حضــورداردوپسازپایاناینمســابقاتوســپسپایان
امتحاناتشراهیایتالیامیشودتادرکمپفدراسیونجهانی
باشدوپسازآندرروالنگاروسکهدومینگرنداسلمسال

2022است،شرکتمیکند.
فدراسیونجهانیتنیسمدتیپسازپایانروالنگاروس،
دوهفتهکمپدربریتانیارابرایدخترتنیسبازایراندرنظر
گرفتهوپسازآندرویمبلدونکهتیرماهبرگزارمیشود،
شرکتخواهدکرد.تمامهزینههایاینبرنامهرافدراسیون

جهانیمیپردازد.
صفیدرحالحاضردررده۷۹جوانــانجهانقراردارد.او
اولینبازیکنردهجوانانایراناســتکهدرسهگرنداسلم

استرالیا،روالنگاروسوویمبلدونحضورخواهدداشت.

چهارتیمراهیافتهبهمرحلهپلیآفلیگبرترهندبالزناناز
امروزرقابتخودراآغازمیکنند.

بهگزارشایسنا،هفدهمیندورهمسابقاتلیگبرترهندبال
زنانبهمرحلهپلیآفرسیدوچهارتیمبرتربایدازفردا20
اردیبهشتبهمصافیکدیگربروند.دوررفتمرحلهپلیآف

درتاالرهندبالفدراسیونانجاممیشود.
دراولیندیدارتیمفوالدمبارکهسپاهانکهدرمرحلهگروهی
با24امتیازبهعنوانصدرنشینبهمرحلهپلیآفرسیدهبود
بایدبهمصافتیمشهیدشاملیکازرونبرود.شاملیبا۱۶

امتیازبهعنوانتیمچهارمراهیاینمرحلهشدهبود.
دردیگردیــدارهمکیهانپاالیشمالیرمقابلتاسیســات
دریاییبهمیدانمیرود.مالیردرمرحلهگروهیبا22امتیاز
درردهدومجدولوتاسیساتدریاییبا۱۹امتیازدرردهسوم

جدولردهبندیقرارداشتند.
درمرحلهپلــیآفچهارتیــمبهصورترفتوبرگشــت
مسابقهمیدهند.مرحلهبرگشــتاینمسابقاتقراراست
22اردیبهشتانجامشــود.فینالوردهبندینیز24و2۶
اردیبهشتانجامخواهدشدتاتکلیفتیمهایقهرمانونایب

قهرمانمشخصشود.
درمرحلهپلیآفتیمهابدونامتیازهستندوهرتیمیکه
بتواندامتیازبیشتریبگیردبهعنوانفینالیستبهمرحلهبعد

راهپیداخواهدکرد.

برنامه ویژه دختر تنیس باز ایران 
از ایتالیا تا بریتانیا

جدال برترین های هندبال زنان 
در پلی آف لیگ برتر

خبر

خبر

کاغذ ورزش

افقی
بیماری  سرب،   - پژمردگی   -  1 
خیس   - پست  زردآلوی  آبله، 
چشمه2   - خیس  مقابل  نیست، 
سد  مرزی،  رود   - آشامیدن   -
صدای كوبیدن   - شرقی  آذربایجان 
ژنرال  یکپا،  قدم  جین،  شلوار   - در 
 - مالک   - انفصال3  جنگهای 
پودنه  نعناییان،  تیره  از  گیاهی 
از   - دارویی  گیاهان  از  صحرایی، 
پرندگان4 - دشنام دادن - آرشیو5 

می  بچه   - دریا   - پیاپی  باران   -
کشد، قامت، اندازه - رذیلتر، پست 
ضربی  سازهای  از   - زبونتر6  تر، 
سال  ترکی،  سال   - ناتمام  آگاه   -
به  ترسانیدن،   - تالش   - آذری7 
ریشه8   - افكندن  هراس  و  رعب 
تركی  پنج   - بگذار   - دارد  وجود   -
الك   - قد9  هم  یار  دو  یازده،   -
عنوان سالطین  پشت - گنجشك - 
مقابل   - قبیله10  رئیس  مغول، 
بخشنده  کیفی - الشخور سیاه11 - 
مفعولی،  نشانه   - بیشه  نیستان،   -

انبار   - واسطه12  بی  مفعول  عالمت 
خالص  جستن،  رهایی   - كشتی 
شیار   - چای13  شیرینی   - كردن 
 - درك   - آگاهی  انتباه،   - باریك 
میدهند  افشاگرانه،  خبر  حلوا،  نوعی 
گوشت  پر  سفره   - رسوا کنند14  تا 
در  ایتالیا  معتبر  های  باشگاه  از   -
یادداشت،   - اروپائی15  های  جام 
کلمه   - مسافر   - موسیقی  الفبای 
ای به معنای چمن و سبزه ، مرغان 

عمودی
پنهان  خاك  زیر   - وارونه  ذم   -  1
كردن - پرده در، دشنام گو - چهره2 
حال  شوریده  مضطرب،  پریشان،   -
سالح   - وراثت  عامل   - تابان3   -
آرامش  دادن،  آرامش   - انفجاری 
برهنه،   - دادن  تسلی  بخشیدن، 
حرف   - اسكارلت4  همسر  عریان، 
 - گشوده  زنانه،  تعجب  تعجب، 
ها  همت   - آلبانی  کشور  در  ایالتی 
و  هرج  فتنه،   - خسته5  نفس   -
 - بازی كردن   - غوغا  و  شور  مرج، 
دباغ6 - سنگ جادوگری  - به طور 
به  زیاد،  بسیار   - یكباره  به  ناگهانی، 
فوتبال  باشگاه   - فراوان7  میزان 
ژاپنی - آب میان بافتی - از ظروف 
سرخ  ظرف  آشپزخانه،  مصرف  پر 
ته  بی  - گام  فام  لون،   - كردنی8 
به آخرت، آن جهانی9 -  - منسوب 
خویشان  نزدیكان،   - خار  خاشاك، 
نماز   - فلفل  مزه   - بزرگداشت10   -
پنجگانه - من  نمازهای  از  واپسین، 
و تو، ضمیر جمع، آب تازی - کاغذ 

وسیله   - ای11  رایانه  شبكه  کاهی، 
مكان،   - قوری  همکار  چای،  طبخ 
دست   - رختخواب  رود،  می  مرغ 
عرب، هالوژن نمک طعام، از هالوژنها 
به  - وسط حیاط، میان سرای12 - 

بزرگ سقف  تیرچوبی   - بگو   معنی 
نقره13 - جمله دستوری  - مفتول، 
- شیوه های رفتاری هر فرد، خویها 
سطح،  واحد  مربع،  متر  صد   -
نام   - اگر14  مخفف  فاعلی,  پسوند 

- گرگ  آچار  ای  بازیگر، گونه  دلون 
- سودای ناله، نفس بلند، از دل پر 
 - فرانسه15  برج كج   - آید  بر  سوز 
تابلویی  نداری، كالم فقدان -  حرف 

بازگشت  - درین  آندره  از 

جدول شماره ۱22۵
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خبرخبر

معــاوناولرئیــسجمهــورالزامات
قانونیوضرورتهایاجرایطرحملی
مردمیسازیوتوزیععادالنهیارانهها
رابرایمسئوالن،استاندارانوجمعی
ازمدیرانارشــداجراییسراسرکشور

تشریحکرد.
بهگزارشایســنا،محمــدمخبرپیش
ازظهردیروز)دوشــنبه(درنشســت
تشــریحابعادمردمیســازیوتوزیع
عادالنهیارانههاکهبــاحضوراعضای
هیاتدولت،استاندارانسراسرکشور
واعضایشورایمعاوناندستگاههای
اجراییکهدروزارتکشوربرگزارشد،
بابیــاناینکهمردمیســازیوتوزیع
عادالنهیارانههاعالوهبرالزامقانونی،
یکالــزامعقلــیواقتصادیاســت،
گفت:یکــیازشــعارهایپیشوپس
ازانتخاباترئیسجمهورمقابلهبافقر
درکشوربودوامروزشاهدآنهستیم
کهبابرخیگرانیهــاوافزایشقیمت
کاالها،بیشــترینفشــاربــرطبقات

ضعیفجامعهواردمیشود.
فــزود: معــاوناولرئیسجمهــورا
ســالگذشــته۱5.۶میلیارددالرارز
ترجیحــییعنــیمعــادل3۱2هزار
میلیــاردتومانیارانهازســویدولت
پرداختشــداماطبقــاتپردرآمدو
ثروتمندجامعهبهدلیلمصرفبیشتر،
اســتفادهبیشــتریراازاینیارانهها
داشــتهاندوبخشاندکیازاینیارانه
بهدســتدهکهایپاییــنوطبقات

ضعیفجامعهرسیدهاست.
مخبرافزود:قرارنیســتبااجرایاین
طرحازجیبثروتمندانپولیبرداشته
وبهطبقاتضعیفترپرداختشــود،
بلکهقراراستبااجرایاینطرحیارانه
وپولیکــهمتعلقبهتــکتکآحاد
جامعهاستبهخودشانپرداختشود.
معــاوناولرئیــسجمهوربااشــاره
بــهاینکهایرانکشــوریبــاامکانات
فراواناســتوســاالنهحــدود400
هزارمیلیــاردتومانیارانهازســوی
دولتپرداختمیشــودوایندرست
نیســتکهباوجوداینهمــهامکانات
وبــاوجــودپرداختیارانــه،عدهای
ضعیفباشــندودرمقابلعدهایروز
بهروزثروتمندترشــوند.مخبربابیان
اینکههمهبایدبــرایاجرایاینطرح
شــجاعانهبهمیدانبیاییم،تاکیدکرد:
بایدتــالشکنیماجرایایــنطرحبا
کمتریــنتبعاتوکمترینآســیبها
برایمردمانجامشــودوهرچقدرکه
اقتــداروهماهنگیمــادراجرایاین
طرحبیشــترباشد،فشــارکمتریبر

مردمواردخواهدشد.
اوبهتشــریحشــرایطاقتصادیکشور
درزمــانآغازبهکاردولتســیزدهم
پرداختوافزود:دولتقبلدربودجه
ســالگذشــته،8میلیــارددالرارز
ترجیحیبرایکاالهایاساســیدیده
بودکهایــنرقمدرهمانســهچهار
ماهاولهزینهشــدهبودوبهتعبیری
دولتسیزدهمارزترجیحیدراختیار

نداشت.
معــاوناولرئیسجمهــورادامهداد:
ازابتدایســالجدیدنیــزمعادل۹
میلیــارددالردربودجهســاالنه،ارز
ترجیحیدرنظرگرفتهشدواینیعنی
250هزارمیلیــاردتومــانیارانهدر
بودجهپیــشبینیشــدودولتملزم
شــدهبودکــهکاالهایاساســیرابا
قیمتشــهریورســال۱400بهمردم
عرضهکنــدکهاگرباایــنروالادامه
پیدامیکرد،یارانــهموجودحداکثرتا
مردادوشهریورامسالدواممیآورد.

ویبابیاناینکهدولتسیزدهمتامین
کاالوفراوانــیآنراازابتــدایدولت
دردســتورکارخودقــرارداد،گفت:
درزمانشــروعدولتسیزدهمذخایر
کاالهایاساسیدراکثرنقاطکشوربه
خطقرمزرسیدهبودوبرخیتحوالت
اقتصادیدرجهــان،رخدادهایبین
المللــیوجنــگاوکراینکــهتامین
کننده۷0درصددانههــایروغنیو
30درصدغالتموردنیازجهاناست،
باعثکمبــودکاالوافزایشقیمتها

درسراسرجهانشدهاست.
مخبرادامهداد:افزایشقیمتکاالهای
اساســیاینپیامــدرانیزبــههمراه
داشــتکهایناقالمازداخلکشوربه
کشورهایاطرافقاچاقشودودولت
سیزدهمکهحفاظتوتامینکاالهای
موردنیازمــردمراازوظایــفاصلی
خودمیداند،اصالحقیمتهاوتوزیع
عادالنــهیارانههارابــهطورجدیدر

دستورکارخودقرارداد.

سخنگویوزارتامورخارجهبابیاناینکهامیرقطر
بهزودیبهتهرانسفرمیکند،افزود:رئیسجمهور
زکشورهایحاشیهخلیج بهیکیا ینده آ نیزدر

فارسوهمسایهسفرخواهدکرد.
روز صبح ده ا خطیبز سعید  ، یسنا ا رش گزا به
دوشنبهدرنشستهفتگیخودباخبرنگارانداخلی
وخارجیکهدرمحلوزارتخارجهبرگزارشدهبود
لیدرموردسفرروزگذشتهبشار درپاسخبهسوا
اسدبهتهرانونتایجاینسفرگفت:سفرآقایبشار
نچندوقتیبودکهدرحالتنظیم سدبهتهرا ا
بود.ایشانبرایانجاماینسفراعالمآمادگیکرده
بودندوشرایطبایدمهیامیشدکهاینسفرانجام
شود.ایشانروزگذشتهدرراسهیئتبلندپایهای
واردتهرانشدند.دومالقاتباآقایرئیسجمهور

داشتندوبامقاممعظمرهبرینیزدیدارکردند.
زفضایی خطیبزادهگفت:درحالحاضرسوریها
کهتروریستهابرآنکشورحاکمکردهبودندخارج
شدهودرمسیربازسازیقرارگرفتهاست،افزود:
ینسفر نجاما راسددرتهرانوا حضورآقایبشا
زسفرهای ینکهسوریهبعدا ا پیاممهمیداشتو
درهمین ردفازجدیدیشدهاست. ا منطقهایو
نههای رتخا زسفا ا چارچوبمیبینیمکهبرخی
ند زکردها غا آ ا رخودر خارجیدردمشقنیزکا
ینکشور یطدرا وشاهددورانعادیسازیشرا

. هستیم
خطیبزادهافزود:امیدوارماینسفربنیانجدیدی
بعاد برایارتقایروابطراهبردیدوکشوردرا را
تجاری  و قتصادی ا حوزههای جمله ز ا مختلف

ایجادکند.
ایندیپلماتارشدکشورماندرادامهگفتوگوی

لدیگریدر پاسخبهسوا ندر ا ر خبرنگا خودبا
به ا رتباطباسفرمور مورداخبارمنتشرشدهدرا
تهرانوجزئیاتاینسفرخاطرنشانکرد:مذاکرات
یرانواحیایبرجام مربوطبهرفعتحریمهاعلیها
مروزبدونوقفه ا تا کرهکننده بینطرفهایمذا
وینرخ مکثیدرحضوردر شتهاست. مهدا دا ا
دادهولیردوبدلپیامهاازطریقهماهنگکننده
به گفتوگوهادرحالانجاماست.سفرآقایمورا
تهراندرهفتهجاریبعدازتماستلفنیاخیرآقای
ین ا . ممیشود نجا قایبورلا آ للهیانو میرعبدا ا
زوقفهایایشانباپیام بهاینمعنانیستکهبعدا
جدیدیمیآید.پیامهابهصورتمستمربینایران
وهماهنگکننده روپا تحادیها زطریقا ا وآمریکا

گفتوگوهادرحالردوبدلشدناست.
به توجه  با بود الزم ینکه ا بیان  با  ده ا خطیبز
پیشنهادآقایبورلواستقبالآقایامیرعبداللهیان
دیداریحضوریانجامشود،افزود:مورادراینسفر
باآقایباقریمذاکرهکنندهارشدجمهوریاسالمی
ایراندرمذاکراتویندیدارخواهندکرد.دستور
نمشخصوروشناست تهرا در رگفتوگوها کا
ینگفتوگوها ما نجا ا ز نیمبعدا ریمبتوا ا میدو ا و

نتیجهرابهتراعالمکنیم.
ر خبرنگا ل سوا به پاسخ  در همچنین وی
پرسشکنندهدربارهبدعهدیهایآمریکادراجرای
سفر تخاذتصمیمسیاسیالزمگفت: تعهداتشوا
در ا ر گفتوگوها نشانمیدهدکهما ا قایمور آ
مسیریکهبایدانجامشودهمچنانپیگیریکردیم
توسط ماتضددیپلماسیکهبعضا قدا بهرغما و
سناوکنگرهآمریکاانجامشدهایرانوگروه۱+4به
مسیردیپلماتیکودستیابیبهتوافقخوب،پایدار

وقابلاتکامتعهدبودهاند.
مریکا آ مروز گرهمینا ا : تأکیدکرد ده ا خطیبز
زحقوقوجیب بگیردوآنچهکها ا تصمیمالزمر

یعشده حقوقضا ند، ا شتهبرگرد نبردا یرا ملتا
رد بگذا م حترا ا آن به  و بپذیرد  ا ر ن یرا ا ملت
وین به  ا مور بازگشت  ز ا بعد ی فردا نیم ا میتو

بازگردیموتوافقراجلوببریم.
ر سخنگویوزارتخارجههمچنیندرمورداخبا
ن میرقطربهتهرا سفرا تباطبا ر ا در منتشرشده
گفت:اینسفربهزودیانجاممیشودودرجریان
اینسفرمقاماتدوکشوردرموردمسائلدوجانبه
ینسفر ا یزنیوگفتوگومیکنند. ا ومنطقهایر
قایرئیسیرئیس درپاسخبهسفرچندیپیشآ
جمهوربهدوحهانجاممیشود.قراراستدرآینده
وبعدازاینسفرآقایرئیسیبهیکیازکشورهای

حوزهخلیجفارسوهمسایهسفرکنند.
سخنگویوزارتخارجهدرپاسخبهاینسوالکه
زمشکالت روپاییمیگویندیکیا برخیمقاماتا
درارتباطباموضوعاحیایبرجاموتوافقدروین
یرانوآمریکادرموردرفعتحریمسپاه اختالفا
استوآیاایرانممکناستتوافقیراقبولکندکه
بخشیازتحریمهایسپاهبرداشتهشودوهمچنین
سخنگوی ینکه ا بر مبنی  ر خبرنگا ین ا دعای ا
ینگونه موردا رجهپاسخصریحیدر رتخا ا وز
سواالتنمیدهد،گفت:بهطورمعمولدرمذاکرات
نیکهبهنتیجهبرسددرآنبده زما لمللیتا بینا
نیکهبهنتیجهبرسند زما تا ردو بستانوجوددا
درفضایعمومی ا دآنر بعا ا ز نمیشودخیلیا
مطرحکردچونممکناستمخلمذاکراتباشد.

ومردممهم یما نچهکهبرا دهگفت:آ ا خطیبز
قتصادی عا نتفا ملا یناستکهچرخهکا استا
یرانمحققشود حقوقملتا یرانرعایتشود، ا
وآنچهکهمنازاینتریبونبارهاگفتهامواکنون
نیزمیگویمایناستکهاینمذاکراتبایدباعث
شودکهچرخهانتفاعاقتصادیایرانوحقوقملت
یرانمحققشودوازطرفدیگراجازهنمیدهیم ا

کهمولفهفشارحداکثریکهازسویدولتپیشین
نتفاعاقتصادی زبینبردنهرگونها آمریکابرایا
زبینبردنفرصتدیپلماسیایجادشده یرانوا ا

همچنانباقیبماند.
ومسائلمحیط اشارهبهموضوعریزگردها ویبا
ینزمینهگفت:وضعیت ا در دشده یجا زیستیا
بت ثا ین ا  ینزمینهمناسبنیستو ا  مردمدر
ر همکا یدبهصورتمشترکبا با میکندکهما
کنیموبدترینکارسیاسیکردنموضوعیچون

آباست.
به پاسخ  در رتخارجههمچنین ا وز سخنگوی
اظهاراتجوزپبورل رتباطبا سوالدیگریدرا
بر مبنی  پا و ر ا دیه تحا ا رجه مسئولسیاستخا
اینکهدرمذاکراتوینبنبستیایجادشدهوسفر
جاریمورابهتهرانبرایازبیناینبنبستاست
کرات تهراننیزمعتقداستبنبستیدرمذا یا وآ

گفت:آنچهکهمتوقفاستدر یجادشدهاست، ا
شنگتن زسویوا یدا تیاستکهبا بُعدتصمیما

اتخاذشود.
ویبااشارهبهروندمذاکراتبینایرانوگروه4+۱
افزود:درمعدودموردنکاتباقیماندهآمریکاباید

پاسخدهدوتصمیمسیاسیالزمرابگیرد.
یبه نیستهدیها ر ا قر مریکا دهگفت:آ ا خطیبز
ایرانبدهدویارضایتیبرایانجامچیزیفراتراز
یرانضایع زملتا آنهاحقوقیا تعهداتشبدهد.
کردندوازجیبملتایرانچیزهاییرابرداشتهاند
رندوبهحقوقملت کهبایدسرجایخودشبگذا
ایراناحترامبگذارندواگرچنینشودمیتوانگفت

توافقدردسترساست.
نمیگویم من  فزود: ا رجه خا رت ا وز سخنگوی
شنگتنبه فکرمیکنیمکهتصمیموا بنبستو

راحتیمیتواندتوافقدروینرامحققکند.

خطیب زاده: کار ویژه "مورا" انتقال پیام است

بهگزارشحوزهسیاستخارجیایرنا،علیاصغرخاجیمشاورارشدوزیردر
امورویژهسیاسیامروزبارابرتماردینیمدیرکلکمیتهبینالمللیصلیب
سرخوهیئتدیداروگفتگوکرد.درایندیدار،پیرامونتوسعههمکاری
هایمیانکشورمانوصلیبسرخدربارهامدادرسانیوارسالکمکهای
بشردوستانهبهمردمسوریهویمن،بحثوتبادلنظرشد.مشاورارشد
وزیرامورخارجهدرامورویژهسیاسیتاکیدکرد:شرایطسیاسیوامنیتی
سوریهنسبتبهگذشتهبهبودیافتهاستولیفشارتحریمهاومشکالت
اقتصادیهمچنانمردماینکشوررارنجمیدهدلذابایدسازمانهایبین
المللیبویژهصلیبسرخدرخصوصرفعتحریمها،اجراییشدنقطعنامه
2585شورایامنیتسازمانمللمبنیبربازسازیامورزیربناییسوریه،
پیشگامبودهوتالشهایخودراافزایش،دهند.اودرخصوصاوضاعبغرنج
انسانیمردمیمنافزود:اکنونباتوجهبهبرقراریآتشبسسراسریدر
اینکشور،شرایطبرایرفعمحاصرهازمردمیمن،امدادرسانی،انتقال
بیمارانبهخارجازکشورازطریقفرودگاهصنعاومبادلهزندانیان،فراهم
شدهاستومناسباستصلیبسرخوسازمانهایبینالمللیدراینراستا
پیشگامباشند.درایندیدارماردینیمدیرکلصلیبسرخجهانینیز
اظهارداشت:صلیبسرخعلیرغمتحریمهاعلیهمردمیمنوسوریهولی
برلزومامدادرسانی،ارسالکمکهایبشردوستانهوبازسازیامورزیربنایی
تاکیدداشتهوداردونبایداینکمکهایانساندوستانهتحتتاثیرمسائل

سیاسی،خدشهدارشود.

گزارش
ایرنا

علی اصغر خاجی:
شرایط سیاسی و امنیتی سوریه 

نسبت به گذشته بهبود یافته است

معاون اول رئیس جمهور در نشست 
تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها:
دولت قصد دارد یارانه 

تک تک افراد جامعه را به 
خودشان پرداخت  کند

سخنگویدولتباتأکیدبراینکهسیاستهایاقتصادیناکارآمد
گذشتهاثریجزتورمفزایندهوفشاربیشتربهمردمندارد،متذکر
شد:دولتمصممبهاصالحنظاماقتصادیکشورازاقتصادرانتیبه

اقتصادمردمیوعدالتمحوراست.
بهگزارشخبرنگارحوزهدولتایرنا،»علیبهادریجهرمی«روز
دوشنبهدرحسابکاربریخوددرتوییترنوشت:سیاستهای
اقتصادیناکارآمدگذشتهاثریجزتورمفزایندهوفشاربیشتر

بهمردمندارد.
اوباتأکیدبراینکهدولتمصممبهاصالحنظاماقتصادیکشوراز
اقتصادرانتیبهاقتصادمردمیوعدالتمحوراست،تصریحکرد:
اقتصادکشوربایدبهمسیرصحیحبازگرددوفشاربهمردمبهویژه

اقشارضعیفترجبرانشود.
سخنگوورئیسشورایاطالعرسانیدولتچندیپیشدربرنامه
»صفاول«شبکهخبردربارهبرنامهدولتبرایرفعمشکالت
اقتصادیگفتهبود»دولتثابتترینمعضلاقتصادیکشورراتورم
میداندکهمتأسفانهبهیکبیماریمزمنتبدیلشدهوتمرکزویژه

دولتهمکنترلتورموثباتاقتصادیاست«.

سیاست های ناکارآمد گذشته تورم زا و ضد مردمی است
بهادری جهرمی: اقتصاد رانتی را عادالنه 

و مردمی می کنیم

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارجمعیازکارگران
بااعـالماینکهدولـتبرنامههـایاقتصـادیمهمیدر
پیـشدارد،تاکیـدکردندکـههمهکمککننـدتااین

برنامههـابـهنتیجهدسـتیابد.
بـهگـزارشایسـنا،حضـرتآیـتاهللخامنـهایرهبر
معظـمانقـالباسـالمیصبـحدیـروز)دوشـنبه(در
دیـدارجمعـیازکارگران،آنـانراسـتوناصلیخیمه
تولیدخواندنـدوبااشـارهبهسـهموضوعاصلـِی»لزوم
افزایشفرصتهـایشـغلی«،»تنظیمعادالنـهرابطه
کاروسـرمایه«و»تامیـنامنیـتشـغلی«کارگـران
گفتنـد:وارداتبیرویهخنجریبهقلـب»تولیدملی«
و»اشـتغالکارگـران«اسـت،بنابرایـنبایـدبهصورت
جدیازآنجلوگیریشـودودرداخلنیزضمنتولید
محصـوالتبـاکیفیـت،مـردمودسـتگاههایدولتی

مقّیـدبهخریـدتولیـداتداخلیباشـند.
حضـرتآیـتاهللخامنـهایهمچنیـنبـااشـارهبـه
برنامههـایمهـمدولـتدرزمینـهمسـائلاقتصـادی
تأکیدکردند:همـهقواودسـتگاههـاومردمبـهدولت

کمـککنند.
رهبرانقالبهـدفازدیداربـاکارگرانراقدرشناسـی
وتشـکرازآنـانوتأکیدبـرارزشنفِسکاربرشـمردند
وبااشـارهبهنگاهاسـالمبه»کارگـر«وموضـوع»کار«
گفتند:برخـالفنگاهاسـتثمارِینظامسـرمایهداریو
نگاهشـعارِینظاِمفروپاشیدهکمونیسـتی،نگاهاسالم
بهکارگر،قدرشناسـانهوارزشمدارانهاسـتوبرهمین
اسـاساسـتکهپیامبراسـالم)ص(بردسـتانکارگر

بوسـهمیزنند.
ایشـانباتاکیدبرلزومفرهنگسـازیدرجامعهدرباره
»ارزشکار«،مسـئوالنمربوطـهرابـهاهمیـتدادن
بـهموضـوعبسـیارحیاتـیمهارتافزایـیدرکارگران

توصیـهکردند.
رهبـرانقالببااشـارهبـهانگیزههـایملّیودرخشـان
کارگـراندرعرصههاینظامـی،اقتصادیوسیاسـی،
گفتند:نمونهبارزعرصهنظامی،تقدیم۱4هزارشـهید
کارگـردردوراندفـاعمقدساسـتواگربـاردیگرنیز
مسـئلهنظامیپیشبیاید،جامعهکارگـریقطعاًجزو

صفـوفمقدمخواهـدبود.
ایشـاندرخصوصانگیزههایملیکارگـراندرعرصه
اقتصادیافزودند:یکیازسیاسـتهایاصلیاستکبار
ازابتدایپیروزیانقالباسـالمیازکارانداختنتولید
کشـوربودکهدرسالهایاخیروتشـدیدتحریمها،این

هدفکامالًروشنشدهاسـتاماکارگرانباایستادگی
خـودمانعازتحقـقاینهـدفشـدندودرایـنعرصه

سـتوناصلیخیمهتولیدبودند.
حضـرتآیـتاهللخامنـهایبـااشـارهبـهتحریـکات
کارگـریکـهازابتدایپیـروزیانقـالبوجودداشـته
اسـت،خاطرنشـانکردنـد:هـدفازایـنتحریـکات،
تبدیـلجامعـهکارگـریبـهتابلـوونشـانهاعتراضات
مردمیبـودامـاکارگـراندرعرصهسیاسـینیزبینی
تحریککنندگانرابهخاکمالیدندوهمـوارهدرکنار

نظـاموانقالببـودهوهسـتند.
ایشـانافزودند:البتهدرمواردیهمچونواگذاریهای
نادرسـتکارخانههـا،اعتـراضکارگـرانبهحـقبوده
اسـتامادرهمینمـواردنیـزکارگرانمـرزخـودرابا
دشـمنانمشـخصکردهانـدکـهایـنموضوعبسـیار
مهمیاسـتوبایـدازاینمجموعـهآگاه،بـابصیرتو

متعّهـدعمیقاًتشـکرکرد.
رهبرانقالببااشـارهبهمشـکالتجامعهکارگریابراز
امیـدواریکردنـدکهباسیاسـتهایدولتجدیـد،این

مشـکالتبهتدریجبرطرفشـود.
حضـرتآیـتاهللخامنـهای»افزایـشفرصتهـای
شـغلی«،»تنظیـمعادالنـهرابطـهکاروسـرمایه«و
»تامینامنیتشغلی«کارگرانراسـهموضوعاساسی
درمسائلکارگریبرشـمردندوگفتند:مسئوالنباید
تالشکننـدتـافرصتهـایشـغلیراافزایـشدهند
وایـنموضـوعبـاسـرمایهگذاریبخـشخصوصـیو
مدیریتصحیحدولتدرهدایتسـرمایههابهسـمت
ظرفیتهـاواحیـایفرصتهـایشـغلی،امکانپذیر

اسـت.
ایشـانتاکیـدکردنـد:یکـیازمـواردیکـهمیتوانـد
فرصتهـایشـغلیرااحیـاءومشـکلبیـکاری
دانشآموختـگانرابرطرفکند،افزایششـرکتهای
دانشبنیاناسـتالبتـهاینشـرکتهابایـدبهمعنی
واقعـیکلمـهدانشبنیـانباشـندکـهدرایـنصورت

میتـواناشـتغالراافزایـشداد.
حضرتآیتاهللخامنـهای،کارگروکارآفریـنرادوبال
پروازودونیازقطعیدانسـتندوگفتند:تنظیمعادالنه
رابطـهکاروسـرمایهویـارابطـهکارگـروکارآفریـن،
نیازمندفکـر،تدبیر،مجاهـدت،شـکیباییونرفتنبه

سـمتکارهاینسـنجیدهاست.
»امنیتشـغلیکارگران«نکتـهدیگریبـودکهرهبر
انقالبدربارهآنگفتند:مواردیهمچـونقراردادهای
موقـتکارکهموجـبناامنیشـغلیاسـت،بهگونهای
اصالحشـودکهبراسـاسقانونیعادالنه،هـمکارگران

آسـودهخاطرباشـندهمکارآفرینانقـادربـهبرقراری
انضبـاطدرمحیطکار.

ایشان،ناامنیشغلیرامنحصردرمسـئلهقراردادهای
کارندانسـتندوافزودند:باضربهخوردنتولیدملی،کار
واشـتغالکارگرنیزضربهمیخـوردوعلتتأکیدهای

مکرربرتقویتتولیدملیهمینمسـئلهاسـت.
حضـرتآیـتاهللخامنـهای،قاچـاقووارداتبیرویه
کاالهایـیراکـهتولیـدداخلـیوبـاکیفیـتدارنـد،
خنجریبـرقلبتولیـدکشـورخواندنـدوگفتنـد:بر
اسـاسآمارهـایکارشناسـان،هریـکمیلیـارددالر
وارداتازاجنـاسدارایتولیـدداخلـیماننـدکفـش،
پوشـاکولوازمخانگـی،بهتعطیلی۱00هـزارفرصت

شـغلیدرکشـورمنجـرمیشـود.
ایشـاندرایـنزمینـهافزودنـد:البتـهخودروسـازهااز
اینحرفسوءاسـتفادهنکننـدزیراوضـعآنهاتعریفی
نداردومقصـود،آنجاهاییاسـتکهتولیدخـوبوبا

کیفیـتدارند.
رهبرانقـالب،ترجیـحدادنجنسخارجـیبهجنس
داخلـیراضربـهزدنبـهکارگرداخلـیبهنفـعکارگر
خارجیدانسـتندوگفتنـد:برایناسـاساسـتکهاز
مـردممیخواهیمبهخریـدتولیدداخلیمقّیدباشـند
البتهبزرگترینخریداردرکشور،دستگاههایدولتی
هسـتندکـهبایدسـعیکننـدهیـچجنـسخارجی

مصـرفنکنند.
ایشاندرادامهاتقانواسـتحکامکاروزیباییمحصول
راازجملـهوظایفکارگـرانوکارآفرینانبرشـمردندو
گفتند:نظـامآموزشـیکشـوربایدهـرچهبیشـتربه
حالتعملیوکاربـردینزدیکشـودودربخشتولید
نیزمهارتکارگـرانبهگونهایافزایشیابـدکهباابتکار
وسلیقهخوب،ارزشکارومحصولدرچشممشتریان

باالتـربرود.
حضرتآیتاهللخامنهایباتشـکرمجددازایستادگی
کارگـراندرمقابـلتحریـکاتدشـمنان،گفتنـد:
مسـئوالنومدیـرانمرتبطبـاجامعـهکارگـریباید
بـهبرنامههایخـودطبـقوعدههـایدادهشـدهعمل

کننـد.
رهبرانقالبدرپایانسخنانشـانبااشارهبهبرنامههای
اقتصادیدولتتاکیدکردند:کارهاییکـهامروزدولت
درزمینهاقتصـاددرپیشدارد،کارهایمهمیاسـتو
همهاعـّمازقـواودسـتگاههایمختلـفوآحـادمردم
بایـدکمککننـدکـهانشـاءاهللدولـتبتواندبـهاین

نتایجدسـتپیـداکند.
درابتدایایـندیدار،آقایعبدالملکیوزیـرتعاون،کار
ورفـاهاجتماعـی،گزارشـیازبرنامههـاواقدامـاتاین
وزارتخانهدربخشهایاشـتغال،تسـهیلکسبوکار،

تأمیناجتماعـیومدیریتشـرکتهابیـانکرد.

همه کمک کنند برنامه های اقتصادی دولت به نتیجه برسد
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :

گزارش
ایسنا

سنا
:ای
س

عک

احمدحکیمیپــوردرگفتوگوبــاخبرنگارحوزه
احزابایرنا،دربــارهاقدامدولتبــرایاصالحارز
4200گفت:دولتبایددرخصوصتاثیراتوتبعات
اصالحارز4200اطمینانبدهد.البتهآزادســازی
ارزترجیحیکاردرســتیاســتامانمیدانیمچه

اتفاقیمیافتد.
دبیرکلحزبارادهملتافــزود:اگردولتاینکار
راازرویمطالعــهانجامدادهباشــدوبتواندتبعات
تورمیآنرامهارکنداقدامبســیارخوبیاســتو
جلویبســیاریازرانتهارامیگیــردزیراعدهای
ازاینمسیربهرانترســیدهاندامااگرنتوانندآثار

تورمیواقتصادیآنرامدیریتکنندممکناســت
نتیجهعکسداشتهباشد.

حکیمیپوربیانکــرد:اگردولتبــرایاصالحارز
4200تصمیمگرفتهاســتبایــدکارراباقاطعیت
وتدبیرجلوببردچراکهشــوکهایتورمیوآثارو
تبعاتآنرویاقالموارزاقیکهمردمهرروزباآن

مواجههستند،میگذارد.
اوادامهداد:اصالحارز4200تومانیجراحیمهمدر
اقتصادکشوراستبهشــرطیکههمهابعادوتبعات
آنرامطالعهوپیشبینیکردهباشــندوباکمترین

عوارضوهزینههاجلوبروند.

اینفعالاصالحطلــبتصریحکــرد:البتهاصلکار
خوباســتامااینکــهدرعملچگونــهبتوانندآن
راپیــادهکنندکهآثــاروعــوارضتورمیآنروی
ســفرههایمردمبخصوصدهکهایپایینجامعه

فشارراکمکندکمیجاینگرانیدارد.
حکیمیپورعنوانکــرد:وقتیکهارزبهشــکلدو
نرخیاســتوعدهایازســالهایگذشــتهازاین
ارزبهجیبزدهاندمشــخصاستکهازجیبمردم

دزدیدهاند.
اوخاطرنشــانکرد:وقتیکهدولتبــهدنبالاین
سیاسترفتهاســتبایددرجریانبحثهایتورمی

وفشاریکهرویسفرههایمردممیگذارد،باشدو
اگربتواننداینمســائلرامدیریتکردهوجلویآن

ضربههارابگیردسیاست،سیاستدرستیاست.
حکیمیپورافزود:ایناقدامهــاجراحیهایبزرگ
اقتصادیاســتواقتصاددانانبایددراینخصوص
نظربدهندکهآیادولتاینتوانداردوبااوهمراهی

میکنندومیتوانداینسیاستراجلوببرد؟
اوادامــهداد:یارانههــایپنهــانتبدیلبــهبازار
زیرزمینیشدهاســتومردمیکهیارانهبایدبهآنها
برسدازآنبرخوردارنیســتندواینیارانهبهجیب
ســوداگرانمیرود.اصالحارز4200تومانیاقدام

بسیاربزرگیاســت.البتهمندرجزییاتبرنامههای
آنهاقرارندارموفقطبایدابعادوآثارتورمیوفشار

اقتصادیآنرابررسیکنند.
اینفعالاصالحطلبخاطرنشــانکرد:اگرسیاست
اصــالحارز4200تومانــیرااعــالمکردهانــدو
میخواهندآنرادنبالکنندبایــدتردیدهاراکنار
بگذارندامااگرکارراشــروعکننــدومیانهراهکنار
بگذارند،مانندســنواتگذشــتههــمکاریانجام
نمیشودوهماثرســوءخودرامیگذاردیعنیهم
کارناقصمیماندوهمآثارتورمــیوخیمیکهدر

اقتصادداردسرجایخودباقیمیماند.

حکیمی پور: اصالح ارز 4۲00 تومانی جراحی مهم در اقتصاد کشور است
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زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

موقعیت شغلی: کارشناس توسعه
جنسیتآقا

شمامناسباینشغلهستیداگر
الزاماساکنشهررفسنجانهستیدوشناختخوبیازاینشهردارید

میتوانیدبهزبانانگلیسیارتباطبرقرارکنید
هدفمندهستیدوقدرتاجرایایدههایتانرادارید

دارایسابقهفروش،تبلیغاتیابازاریابیهستید
تواناییمدیریتونظارتبرمسائلمالیدارید

روابطعمومیباالییدارید،منظموصبورهستید
وظایفکاریمربوطبهمواردزیرخواهدبود

تجزیهوتحلیلدرحوزهتاکسیآنالین
تحلیلرقبا

طراحیتعرفههایتشویقی
مشارکتدرفعالیتهایتبلیغاتی)طراحیکمپینها،اجراوتحلیل

نتایجآنها(
مذاکرهباکسبوکارهاجهتعقدقراردادهایهمکاریتجاری

حضورمیدانیدرسطحشهر/جذبوآموزشناوگان
تسهیالتومزایا

بیمهبیمهتکمیلیپاداش
سایرمزایا

مبلغحقوقطیفرایندهایمصاحبههاوتوسطشمامشخصخواهد
شد.

متقاضیانواجدشرایطرزومهخودراازطریقسیستمارسالرزومه
»ای-استخدام«ارسالنمایند.

تاکسی ماکسیم در رفسنجان

عکس نوشت

دبیر کمیته اجرایی هفته قرآن و عترت جنوب 
کرمان گفت: یکی از ویژه برنامه های سومین 
هفته قرآن و عترت جنوب کرمان، اکران 

فیلم های سینمایی است.
 حجت االسالم جعفر نیک نفس در این 
باره اظهار داشت: در این راستا کمیته  اکران 
فیلم های سینمایی راه اندازی شده که از امروز 

کار خود را آغاز می کند.
او تصریح کرد:قرار است با همکاری کانون های 
فرهنگی هنری مساجد جنوب کرمان این 
فیلم ها به صورت رایگان در مساجد و تکایای 

شاخص منطقه اکران شوند.
حجت االسالم نیک نفس افزود: اولین فیلم 
تحت عنوان درخت گردو امشب با همکاری 
کانون فرهنگی هنری مصباح در حسینیه 
سیدالشهدا شهر علی آباد جیرفت اکران 

می شود.
دبیر کمیته اجرایی سومین هفته قرآن و عترت 
جنوب کرمان اظهار کرد: شهر کهنوج، عنبرآباد، 
رودبار جنوب و جیرفت از سایر شهرهایی 
هستند که فیلم های سینمایی سومین هفته 
قرآن و عترت جنوب کرمان در مساجد آنها 

اکران می شود.
او در خاتمه از عموم مردم برای شرکت در 
برنامه های هفته قرآن و عترت و تماشای 

فیلم های سینمایی دعوت کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کرمان از کشف ۱۴ تن 
و ۸۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکار شده به ارزش 
۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال در انباری درسطح شهر 

کرمان خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی گفت: ماموران اداره مبارزه 
با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای 
طرح مقابله با احتکار کاال های اساسی و مورد نیاز مردم، 
از وجود یک انبار روغن خوراکی در سطح شهرمطلع و 

موضوع را در دستور کار قرار دادند.
او می گوید: ماموران در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۲ 

هزار و ۹۶۰ قوطی پنج کیلوگرمی روغن خوراکی به وزن 
۱۴ تن و ۸۰۰ کیلو شدند، که برابر اعالم نظر کارشناسان 
ارزش آن ها ۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.  
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: در این 
رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای 
انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و باتوجه 
به ثبت نشدن انبار درسامانه جامع انبار ها، احتکار محرز، 
محل مورد نظر پلمب و برابر دستور قضایی کاالی کشف 
شده برای فروش در سطح عرضه تحویل سازمان تعاون 

روستایی استان شد.

معـاون صنایع دسـتی اداره کل میراث فرهنگـی، 
گردشگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمان از واگذاری 
۲۴ حجـره  بازار تاریخـی قلعه محمود بـرای تکمیل و 
راه اندازی بازارچه صنایع دستی شـهر کرمان خبر داد.

کـرد:»اداره کل  اظهـار  حسـین زاده  کاظـم 
میراث فرهنگـی بـا همـکاری معاونـت امـور عمرانی 
اسـتانداری و اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
کرمـان، تعـداد ۲۴ حجره موقوفـه بـازار تاریخی قلعه 
محمود )واقـع در کوچـه ۸ خیابان امام خمینـی)ره((

را به قیمت کارشناسـی بـه صورت اجـاره و بر اسـاس 
شـرایط، ضوابـط و نظـر کمیتـه تخصصـی معاونـت 
صنایع دسـتی اسـتان، به تمامی هنرمندان و اسـاتید 
فعال در زمینه آموزش، تولید و تجارت صنایع دسـتی 
واگـذار می کنـد.« معـاون صنایع دسـتی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان افـزود: »بازارچه صنایع دسـتی قلعـه محمود 
کرمـان در راسـتای ترویـج و توسـعه صنایع دسـتی 
و هنرهـای سـنتی در شـهر ملـی صنایع  دسـتی 

راه انـدازی می شـود.« او بیـان کـرد:»از متقاضیـان در 
این زمینه دعـوت به عمـل می آید کـه مـدارک مورد 
نیاز شـامل مجـوز فعالیـت در حـوزه صنایع دسـتی، 
تعهدنامه کتبـی مبنی بـر فعالیت مسـتمر در حجره 
تحویلـی، رزومـه و مسـتندات سـوابق کاری )حداقل 
۳ سـال فعالیـت مسـتمر در رشـته شـغلی مرتبط با 
حـوزه صنایع دسـتی( بـه همـراه ۱۰ قطعه عکـس از 
آثـار تولید شـده خـود بـر روی لـوح فشـرده یـا چاپ 
رنگی و نامـه درخواسـت را تا پایـان سـاعت اداری روز 
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشـت ماه ۱۴۰۱ به واحد حمایت 
از تولید معاونت صنایع دستی اسـتان تحویل دهند.« 
حسین زاده تاکید کرد:»درخواست های ناقص و بدون 
مسـتندات در کمیته تخصصی بررسـی نخواهد شـد 
و اسـامی متقاضیان واجد شـرایط و پذیرفته شـده در 
تاریخ شـنبه۲۴ اردیبهشـت ماه جاری اطالع رسـانی 
می شود.« او خاطرنشان کرد:»متقاضیان محترم برای 
کسب اطالعات بیشـتر می توانند در سـاعات اداری با 
شـماره تلفن ۰۳۴۳۲۴۴۷۰۷۴ تمـاس برقرار کنند.«

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمان،طـی حکمـی از سـوی حسـین عسـکریان ابیانه،رییـس کمیتـه علمـی 
کنفرانـس بیـن المللی شـبکه های توزیـع نیـروی برق،عبدالوحیـد مهدوی.نیا، 
مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره شـرکت توزیع نیـروی بـرق جنوب اسـتان 
کرمان،بـه عضویـت کمیتـه علمـی بیسـت و ششـمین کنفرانـس بیـن المللـی 

شـبکه توزیـع نیـروی بـرق درآمـد.
این حکـم نظر به دانـش، تجارب و سـوابق ارزشـمند مهندس مهـدوی نیا صادر 
شده و براسـاس آن، ایشـان بعنوان داور مقاالت علمی ارسـالی به کنفرانس بین 

المللی شـبکه توزیع انتخاب گردیده اسـت.

 بالتکلیفی صدها تن شیرخشک رژیمی
در گمرك

کمبـود شیرخشـک هـای رژیمـی در 
ر و نوسـانات قیمـت ایـن نـوع  بـازا
شیرخشـک در حالـی رخ داده اسـت 
که حجـم باالیـی از این شیرخشـک ها 
که تاریـخ ورودشـان مربوط بـه اواخر 
سـال گذشـته می شـود معطل ترخیص 

از سـوی وارد کننـدگان بـوده اسـت.
بـا ورود سـازمان بازرسـی کل کشـور 
و پیگیـری از طریـق سـازمان غـذا و 
دارو مقـرر گردید کـه فراینـد ترخیص 
سـایر محموله های شـیر خشـک وارد 
شـده با سـرعت بیشـتری انجـام و در 

اختیـار مصـرف کننـده قـرار گیرد.

سنا
:ای
بع

من

آغاز اکران فیلم های 
سینمایی سومین هفته قرآن 

و عترت جنوب کرمان

انبار احتکار روغن خوراکی در کرمان لو رفت

حجره های بازار تاریخی قلعه محمود کرمان واگذار می شود

عضویت مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، در 

کنفرانس بین المللی شبکه توزیع نیروی برق

دبیر کمیته اجرایی هفته قرآن و 
عترت جنوب کرمان خبر داد:

نام کتاب:کتاب آبنبات دارچینی
نویسنده:مهرداد صدقی

ناشر چاپی: انتشارات سوره مهر

روایت به صدقی، مهرداد قلم به دارچینی آبنبات کتاب
ماجراهای با که میپردازد محسن نام به جوانی داستان
پیشبینینشدهایمواجهمیشود.اینماجراهاناخواستههم

درزندگیخوداووهمزندگیاطرافیانشتاثیرگذاراست.
ایناثرکهجلدبعدیکتابآبنباتهلدارمحسوبمیشود
این در که ماجراهایی میگذرد. ۷4 تا ۷2 سالهای بین
برایمحسنرقممیخوردموقعیتهایطنزآمیزی سالها

رابهوجودمیآورد.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی 
 4 Photography بشریت

Humanity 2۰22 منتشر شد.
مهلت:۱0شهریور۱40۱

المللی *رقابتعکاسیHumanity4،یکرقابتبین
عکاسیاستکهتوسطDavid Clark Causeبرگزار

میشود.
*چهکسانیمیتوانندشرکتکنند؟

*تمامیافراد۱8سالوباالترازسراسرجهانمیتواننددر
اینرقابتشرکتنمایند.

لینکهاودانلودها:
وبسایترقابتبینالمللیعکاسیبشریت

Humanity 4 Photography

کتاب

فراخوان 

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای
 احداث موزه منطقه ای جیرفت

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی خدمات را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به نشانی https://www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه ستاد روز دوشنبه 1401/02/19 ساعت 7:00 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا روز پنج شنبه 1401/02/22 تا ساعت 19:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

مهلت زمانی ارئه پیشنهادها: تا روز سه شنبه 1401/03/03 ساعت 13:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.
زمان بازگشایی پیشنهادها: روز چهارشنبه 1401/03/04 ساعت 10:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

زمان اعتبار پیشنهادها: تا روز شنبه 1401/04/04 ساعت10:00 می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: کرمان بلوار جمهوری اسالمی نبش 

سه راه هوانیروز- شماره تماس: 034-3281۶504-7
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  034-3281۶504-7

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 41934-021 و 034-3251۶055

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان شناسهآگهی:۱3۱4022

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهشماره سیستمیردیف

40,006,922,8852,000,500,000احداث موزه منطقه ای جیرفت12001009009000002 سرپرستمدیریتمنابعانسانیواموراداریآموزشوپرورشاستانکرماناز
آغازفرایندنقلوانتقاالتدرونوبروناستانیفرهنگیانخبرداد.

ابراهیمروحیگفت:باتوجهبهآغازنقلوانتقاالتهمکارانفرهنگیسراسر
استان،شیوهنامهنقلوانتقاالتبروناستانیودروناستانیبهآموزشوپرورش
شهرستانهاومناطقاستانارسالشدهکهمدیرانوروسایآموزشوپرورش
شهرستانهاومناطقاستانموظفنداطالعرسانیدقیقیرادرسطحشهرستانها

ومناطقانجامدهند.
اوافزود:متقاضیاننقلوانتقاالتمیتوانندازطریقثبتنامدرسایت

profile.medu.irازتاریخ۱40۱/02/۱8تا۱40۱/03/۱0درخواست
خودراثبتکنند.

سرپرستمدیریتمنابعانسانیواموراداریآموزشوپرورشاستانکرمانتاکید
کرد:شرایطوضوابطانتقاالتدرونوبروناستانیبهصورتجداگانهبهشهرستان
هاومناطقاستانارسالشدهومتقاضیانبایستیحتماازطریقسامانهمورد

نظراقدامکنند.

آغاز نقل و انتقال فرهنگیان در کرمان 
از ۱8 اردیبهشت ۱4۰۱


