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کنید رییس کل دادگستری استان کرمان :

اراضی تصرفی زیر سد جیرفت به سرعت 
 تعیین تکلیف شوند
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گام  طالیی مدیریت پسماند بیمارستانی در کرمان

 اراضی تصرفی زیر سد جیرفت به سرعت تعیین تکلیف شوند
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم 
همکاری و پشتیبانی قاطع مدیران از اجرای طرح کاداستر 
اراضی ملی در این استان، گفت: اراضی اختالفی این حوزه 
باید با همکاری مدیران مربوطه، صدور سریع احکام قضایی 

و پیگیری سازمان ثبت اسناد و امالک در اسرع وقت تعیین 
تکلیف شده و اسناد کاداستری آنها صادر شود.

 یداهلل موحد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان 
کرمان افزود: مقرر شد با محوریت سازمان بازرسی، کمیته 

ای به منظور رفع ابهامات در اجرای طرح کاداستر شناسایی 
شود و پیگیری های استانی و کشوری در این زمینه صورت 

گیرد.

۹۹درصد زباله های عفونی بی خطرمی شوند

شعبه های کتاب شهر 
در شهرستان های کرمان

  راه اندازی شود
 ناکامی در انتقال

 ۲۵ هزار کیلو 
روغن خوراکی

بر اساس اعالم بانک مرکزی، مبلغ ۳۵ هزار تومان از مبلغ یارانه هر فرد که وام یک میلیون 
تومانی کرونا را دریافت کرده بود، توسط سازمان هدفمندی یارانه ها کسر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، »مصطفی قمری وفا« مدیر روابط عمومی 
بانک مرکزی با بیان اینکه شب گذشته تمام کارهایی که باید طبق دستور رئیس جمهور 
اجرا می شد انجام شد، گفت: دیشب 10 دقیقه مانده به اتمام صحبت های رئیس جمهور، 

واریز یارانه ها آغاز شد.

کسر ۳۵ هزار تومان از یارانه هر فرد 
 به علت وام کرونا

مدیرعامل کتاب شــهر ایران خواستار راه اندازی شــعبه های کتابشهر در شهرستان های 
استان کرمان شد.

علی محمد اسماعیلی در آئین افتتاحیه فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی و کتابشهر 
کرمان گفت:امیدوار هستم کتاب شهرها در سایر شهرستان های استان کرمان راه اندازی 

شود و ان شاهلل در عرصه فرهنگی، کتابشهرها بتوانند راه حاج قاسم را ادامه دهند.
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 بازار شیرینی تلخ شد
رییس اتحادیه قنــادان از افزایش 100 درصدی قیمت مواد 
اولیه تولید شیرینی خبر داد و گفت: در یک هفته آینده درباره 

میزان افزایش قیمت شیرینی با توجه به رشد قیمت مواد اولیه تولید تصمیم گیری خواهد شد.
علی بهره مند در گفت و گو با اقتصاد آنالین با اشاره به گرانی قابل توجه در برخی از مواد اولیه 
تولید شیرینی، اظهار کرد: همه ی مواد اولیه تولید شیرینی افزایش قیمت داشته اند اما، افزایش 

قیمت در برخی اقالم بسیار باال بوده است. 

ادامه مطلب را در 
صفحه ۳ بخوانید 

صفحه ۲ را 
بخوانید

صفحه ۲ را 
بخوانید
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اخراج دهک دهم ! هر خانوار چقدر یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی گرفته است؟
نه نقدی به ۳00 تا ۴00 هزار  با افزایش مبلغ یارا
تومان به ازای هر نفر، اکنون خانوارها بنا به تعداد 
ند، مبلغی بین  ر ر دا عضا و دهکی که در آن قرا ا
۳00 تا دو میلیون تومان و بیشتر دریافتی خواهند 

داشت.
به گزارش ایسنا، با شروع واریز یارانه ۳00 تا ۴00 
فتی  یا رها در مبلغ در نوا نی، برخی خا ر توما ا هز
بطه  ا ر ین  ا در  که  ند  شده ا جه  موا تی  ما بها ا با 

توضیحاتی ارائه خواهد شد.
اول اینکه، تا پیش از این حدود ۷۸ میلیون ایرانی 
یافت  نی در ر و ۵00 توما نه ۴۵ هزا ا ر ، یا ه در ما
می کردند که از آبان 1۳۹۸ با اصالح قیمت بنزین،  
از بین یارانه بگیران بیش از ۶0 میلیون نفر گزینش 
شده و یارانه معیشتی به حساب آنها واریز می شد 
ر تومان برای  ا ۲0۵ هز ۵۵ تا  که رقم آن بین 
نوارهای یک نفره تا پنج نفر و باالتر اختصاص  خا
پیدا می کرد، اما از این پس دیگر تحت این عناوین 
یارانه ای واریز نشده و فقط با ارقام جدید که فعال 
ر تومان است، پرداخت  ا ۴00 هز ۳00 تا  بین 

صورت خواهد گرفت.
دولت مبلغ یارانه جدید را به ازای ۹ دهک درآمدی 
و برای ۷۲ میلیون نفر پرداخت کرده است که در 

سه دهک پایین برای هر نفر مبلغ ۴00 هزار تومان 
و برای شش دهک بعدی به ازای هر نفر ۳00 هزار 
تومان پرداخته شود. این واریز از شب گذشته انجام 
شده و به ازای دو ماه پرداخت صورت گرفته است 
ر هر مبلغی که برای یک  نوا د اعضای خا و به تعدا
ماه باید دریافت کند، دو برابر پرداخت شده است.
 واریزی ماهانه بین ۳00 هزار تا 1.۵ میلیون تومان

بر این اساس مثال در خانوارهایی که در دهک اول 
ر  رند، برای یک نفر مبلغ ۴00 هزا ر دا تا سوم قرا
تومان، خانوار دو نفره ۸00 هزار، خانوار سه نفره 
یک میلیون و ۲00 هزار ، چهار نفره یک میلیون و 
۶00 هزار و پنج نفره دو میلیون تومان اختصاص 

پیدا می کند.
ر یک نفره  نوا ر تا ۹ نیز برای خا برای دهک چها
ر ، سه نفره  ر تومان، دو نفره ۶00 هزا ۳00 هزا
ر  ر نفره یک میلیون و ۲00 هزا ر ، چها ۹00 هزا
ر تومان تعلق  و پنج نفره یک میلیون و ۵00 هزا

خواهد گرفت.
برای دو ماه چقدر واریز شده است؟

ینکه پرداخت اخیر،  برای دو ماه  ما با توجه به ا ا
انجام شده است، مبالغ اعالم شده دو برابر خواهد 
بود، به این صورت که در دهک یک تا سه، خانوار 

یک نفره ۸00 هزار تومان، دو نفره یک میلیون و 
۶00 هزار ، سه نفره دو میلیون و ۴00 هزار، چهار 
ر  ر و پنج نفره چها ا نفره سه میلیون و ۲00 هز

میلیون تومان دریافت کرده اند.
ر تا ۹ با در نظر گرفتن  همچنین برای دهک چها
واریز دو ماه، برای یک نفره ۶00 هزار تومان، دو 
نفره یک میلیون و ۲00 هزار، سه نفره یک میلیون 
و ۸00 هزار، چهار نفره دو میلیون و ۴00 هزار و 

پنج نفره سه میلیون تومان واریز شده است.
خانوارها باید توجه داشته باشند که پرداخت انجام 
شده شب گذشته، دو مرحله ای و برای دو ماه بوده 
است و بعد از آن به صورت یک مرحله در هر ماه 

انجام خواهد شد.
ریزی ممکن است در برخی  در عین حال مبلغ وا
خانوارها کمتر از آنچه که اعالم شد، باشد، به این 
دلیل که آنها پیش از این، از وام یک میلیون تومانی 
نه بگیران اختصاص پیدا  که در زمان کرونا به یارا
نها قسط کم  ز آ نه ا ند و ماها کرد، استفاده کرده ا
می شود. با توجه به اینکه دو مرحله یارانه پرداخت 

شده، دو قسط نیز از آنها کسر شده است.
این یارانه فعال قابل برداشت نیست و دولت زمان 

آن را اعالم خواهد کرد.

نه و  ا ر ی تغییر نرخ یا م برا قدا با ا
پرداخت آن به ۹ دهک، عمال دهک 
ز  مد ا ن دهک پردرآ دهم به عنوا
نه نقدی حذف شد. به  ا ر لیست یا
1۳۸۹ با  ز سال  ، ا یسنا رش ا گزا
نه ها  ا ر نون هدفمندی یا ی قا جرا ا
ر و  نه نقدی ۴۵ هزا را و پرداخت یا
۵00 تومانی که تا فروردین امسال 
د با تنوع  فرا ره ا دامه داشت، هموا ا
لیست  در  دهک   10 در  و  لی  ما

یارانه بگیران قرار داشتند.
زمان  سا که  عالمی  ا آخرین  در 
نه ها در سال 1۴00  هدفمندی یارا
نفر  ۷۷ میلیون  .1 داشت، حدود 
نه نقدی دریافت می کردند که  ا ر یا
نزدیک به ۹۵ درصد جمعیت ایران 
ز  ین روند که ا د. ا ا تشکیل می دا ر
ری شده بود  یه گذا دولت دهم پا
نون  یرت با قا ه به دلیل مغا ر ا همو
هدفمندی یارانه ها و هزینه سنگین 

کسری  موجب  که  شده  تحمیل 
مورد  مقاطعی شد،  نیز در  بع  منا
لبته مسئوالن  نتقاد کارشناسان و ا ا

در بخش های مختلف قرار داشت. 
این در حالی است که با وجود تاکید 
نون بودجه  مبنی بر  له قا چند سا
قدام  حذف سه دهک پردرآمد، یا ا
که  نی  زما یا  و  نشد  م  نجا ا جدی 
دولت ورود کرد به نتیجه مطلوبی 
که  بود  ین  ا بر  کید  تا نرسید؛ 
تی تکمیل نیست  بانک های اطالعا
که دولت بتواند حذف را با شناخت 
ند  ا ین می تو م دهد و ا نجا ا دقیق 
قشار ضعیف شده و  موجب آسیب ا

تبعات اجتماعی داشته باشد.
به هر حال این روال نه تنها اصالح 
نشد، بلکه در آبان 1۳۹۸ با افزایش 
نه نقدی  قیمت بنزین، پرداخت یارا
ر گرفت  جدیدی در دستور کار قرا
لتفاوت نرخ بنزین  به ا ز محل ما که ا

نه معیشتی به  ا ر لب یا بود و در قا
۵۵ تا  ر بین  ا نو عضای خا تناسب ا

۲0۵ هزار تومان تعیین شد.
حدود  معیشتی  نه  ا ر یا مشموالن 
۶0 میلیون نفر تخمین زده شد که 
ز بین جمعیت حدود ۷۸ میلیون  ا
ن نقدی گزینش  نه بگیرا ا ر نفری یا
شده بودند، به عبارتی دولت حدود 
ز  ر گذاشت و  ا ا کنا 1۸ میلیون ر
ینگونه بر می آمد  عالم مسئوالن ا ا
ز لیست  ا ا که سه دهک پردرآمد ر
یارانه بگیران حذف و یارانه معیشتی 

برای مابقی پرداخت می شود.
در این حالت در لیست ۷۸ میلیون 
نفری یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومانی 
از 10 دهک ولی در بین ۶0 میلیون 
تقریبا  معیشتی  ن  نه بگیرا ا ر یا نفر 
و  شتند  دا حضور  دهک  هفت 
ین نقد مطرح شد که چرا  رها ا با
ی  برا ا  ر لگری  با غر همین  دولت 

ده  ندا م  نجا ا نقدی  ن  نه بگیرا ا ر یا
است .

نه ۳00 تا ۴00  اما اعالم واریز یارا
ز پرداخت به  نی نشان ا ر توما ا هز
رد که  ۷۲ میلیون نفر دا ز  کمتر ا
برای دهک یک تا سه برای هر نفر 
۴00 هزار و برای چهار تا ۹  به ازای 
ر تومان پرداخت  ا هر نفر ۳00 هز

شده است.
قل پنج میلیون  ین اساس حدا بر ا
ر  کنا ن  نه بگیرا ا ر یا لیست  ز  ا نفر 
ند که عمال حذف دهک دهم  رفته ا
لی  ین در حا ا  ، ا نشان می دهد  ر
مسال  نون بودجه ا است که در قا
دهک  سه  حذف  به  مکلف  دولت 
ول پردرآمد است و جهت اجرای  ا
قانون باید دهک نهم و هشتم را نیز 
در سال جاری حذف کند در نتیجه 
باید منتظر ادامه اقدامات دولت در 
غربالگری لیست یارانه بگیران بود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان قیمــت ۵00  مــاه  1۴01           ۸ صفحــه           اردیبهشــت  پیاپــی 1۲۲۶        چهارشــنبه ۲1  پنجــم       شــماره    ســال 

خرمای  خوشه ی  توسعه  پروژه  اجرای  کیفی)فشرده(   ارزیابی  با  همزمان  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  کرمان  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
جنوب استان کرمان را، به شرکت واجد شرایط واگذار 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 آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. 

-سپرده شرکت در مناقصه:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 41۵000000 )چهارصد و پانزده میلیون( ریال می باشد.
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 1401/0۲/18 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/0۲/۲1.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/0۳/04.

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/0۳/0۵.
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه )پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید 

عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا-  تلفن:0۳4-۳1۲7۲01۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 0۲1-41۹۳4    

  دفتر ثبت نام: 88۹6۹7۳7 و 0۲1-8۵1۹۳768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" 

موجود است.
 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 525د1۴1
 )تجدید مناقصه(

شناسه آگهی : ۳0۹0۶

یک درصد از خوراک دام با ضایعات نان تامین می شودیک درصد از خوراک دام با ضایعات نان تامین می شود
دامداران برای پرکردن شکم دام به نان خشک پناه بردنددامداران برای پرکردن شکم دام به نان خشک پناه بردند

زنجیره تولید گلیم شیرکی پیچ 
 سیرجان تکمیل می شود
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چهارشنبه 21  اردیبهشت 1401

تالش ۱۰ ساله پژوهشگران کرمانی ثمر داد؛

تولید 1۲ نمونه بذر 
موثر و اصلی هیبرید

پژوهشگران،اساتید و دانشجویان دانشکده کشاورزی کرمان موفق 
به تولید 1۲ نمونه بذر موثر و اصلی هیبرید در بخش کشــاورزی 

شدند.
 محمدی گفت: تالش 10 ساله پژوهشگران پژوهشکده کشاورزی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان در مســیر خودکفایی به ثمر نشست 
و زمین های کشــاورزی را با اســتفاده از نتایج آخرین تحقیقات 

کشاورزی، بارور کرد.
او می گوید: پژوهشگران جوان به همراه اساتید خود توانستند، 1۲ 
نمونه بذر موثر و اصلی هیبرید، شامل: بذر گیاهان حیاتی کینوآ، 
کلزا، ۲ رقم گندم پاکوتاه، ۳ نمونه گلرنگ، بادمجان، خیار، گوجه 
و پیاز را برای اولین بار با استفاده از تحقیقات جدید در زمین های 

کشاورزی کشت و تولید کنند.
به گفته مسئول پژوهشــکده تحقیقاتی کشــاورزی مستقر در 
دانشــگاه شــهید باهنر کرمان قرار اســت بذر های تولیدی این 
پژوهشکده؛ پس از ثبت تا ۵ سال آینده برای کشت انبوه در اختیار 

کشاورزان قرار گیرد.
او گفت: ۹۵ درصد بذر گیاهان،سبزی و سیفی جات از خارج وارد 
می شد؛اما امروز محققان و پژوهشــگران کرمانی برای قطع این 
وابستگی، پس از 10 سال تالش شــبانه روزی، موفق به کشف و 

تولید این پدید ه های جدید شدند.
بذر هیبریدی بذری اســت که از تالقی ۲والد که از لحاظ ژنتیکی 
از هم متمایز هستند، ایجاد می شــود و در نهایت به بذری تبدیل 
می شود که دارای ویژگی های منحصر به فرد هر ۲ والد خواهد بود. 
از ویژگی های این بذر نسب به بذور ارقام معمول و یا محلی، می توان 
به پایداری و مقاومت بیشــتر در برابر آفت هــا و بیماری ها و نیز 
عملکرد بهتر میوه ها و محصوالت بهتر و مرغوب تر اشاره کرد. این 
نوع بذر اصالح نژاد شده، به هیچ وجه دستکاری ژنتیکی نشده اند 
و مخاطرات محصوالت تراریخته را ندارند. با توجه به ویژگی های 

برتر این بذور، تقاضای بازار برای خرید و کشت آن ها زیاد است.

حمایت ویژه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت از طرح های پژوهشی 

سالمت محور
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از حمایت 
ویژه این واحد دانشگاهی از طرح های پژوهشی حوزه سالمت خبر داد 
و گفت: تمام طرح های حوزه سالمت توسط این معاونت حمایت می 
شوند. هدیه عسکرپور با بیان اینکه حمایت از طرح های سالمت محور 
به مناسبت هفته سالمت انجام می شود،افزود:حمایت ویژه از طرح 
های پژوهشی شامل حمایت های مادی و تصویب طرح بدون مطرح 
شدن در شورای پژوهشی است.  او تصریح کرد:هر طرح پژوهشی پس 
از مطرح شدن توسط اعضای شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت مورد تصویب قرار می گیرد و سپس داوری شده که با توجه به 
هفته سالمت طرح های بخش سالمت بدون طرح در شورای پژوهشی 

مستقیما داوری می شوند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ادامه داد: 
اولویت های پژوهشی هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
شامل ســالمت خانواده و جوانی جمعیت، کاهش و کنترل مصرف 
دخانیات، تعالی نظام سالمت، دستیابی به انرژی پاک، تولید پاک و 
مدیریت پسماندها، مدیریت حوادث و بالیا و تغذیه سالم از مزرعه تا 

سفره است.
عسکرپور از حمایت ویژه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت در زمینه طرح های اعالم شده هفته سالمت خبر داد 

و خواستار مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی در این زمینه ها شد.
او با بیان اینکه هفته سالمت از 1۷ تا ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری 
در حال برگزاری است، این ایام را فرصتی برای توجه بیشتر به سالمت 
و ارائه راهکار برای این بخش عنــوان کرد.   او ادامه داد:به بهانه هفته 
سالمت جامعه علمی دغدغه ها، راهکارها و نظرات را با هم به اشتراک 

بگذارند و برای رفع آن ها راه حل های کاربردی ارائه دهند.

کتاب فروش های سـیار را این روزهـا در کرمان زیاد 
می بینیم که برخـی از آنها دخترانی جوان هسـتند 
که کوله هایی سـنگین حاوی کتاب را با خود حمل 
می کنند. اما نه بیمـه دارند و نه درآمـد خوبی. تیپ 
دانشـجویی دارد، زیباییـش از پشـت ماسـک هـم 
هویداسـت اغلب در یکی از پمپ بنزین های شـهر 
می بینمش. جوان است حداکثر بیسـت و سه شاید 

هم بیست و چهار سـال دارد.
هر بار کـه می دیدمش با رسـیدن خودروهـای تازه 
به داخـل محوطـه پمپ بنزیـن به سمت شـان می 
رفـت و کتاب هایـی را که در دسـت داشـت بـه آنها 
نشـان می داد.کمتر کسـی را دیده بـودم که کتابی 
بخـرد. اما صبـرش، حجـب و حیایش، پشـتکارش 
در این سـن و سـال برایـم سـتودنی بود. به سـمت 
خودروی مـا می آیـد، منتظریم تـا نوبـت بنزین ما 
هم برسـد می گوید کتـاب نمی خرید؟ دوسـتم که 
پشـت رل اسـت بدون اینکه نگاهش کند می گوید 
نه و گازی به ماشـین می دهد تا جلوتر برویم. برمی 
گـردد تـا روی سـکوی کنار پمـپ بنزین بنشـیند 
صدایش می زنم کتـاب هایش را نگاه مـی کنم انگار 
خسـته اسـت، عرق کرده و گرمـا آزارش مـی دهد. 
کتاب ها را مـی گیـرم ورق می زنم کتاب هـای عامه 
پسـندی هسـتند و هر کتابی را که دسـتم می دهد 
تنـد و تنـد در خصوص محتوایـش و نویسـنده اش 
توضیـح می دهـد کتاب هـای آشـپزی، فـال، رمان 
های زرد و کتـاب های انگیزشـی و مذهبی...عمیق 
نگاهش می کنـم، خجالت مـی کشـد. ناراحت می 
شـوم چون انـگار از اینکـه اینجا ایـن شـغل را دارد 
و بـه ایـن شـکل راحـت نیسـت؛ دلـم مـی خواهد 
خوشـحالش کنم. گفتم چقدر زیبایی چقدر خوب 
حرف میزنـی لبخند مـی زند از پشـت ماسـک هم 
می توانـم خنـده اش را ببینم البته چشـمانش هم 
می خندد.چنـد جلـد کتـاب خریـدم و گفتـم من 
خبرنـگارم موافقی یـک زمانی کـه وقت داشـتی با 
هـم صحبت کنیـم؟ تصـور می کـردم قبـول نکند 
اما چنـد لحظـه ای نگاهـش را بـه نگاهم گـره زد و 
گفت خوشـحال می شـوم دو سـه جلد کتـاب می 
خرم هر چنـد محتوایش را نمی پسـندم و بـه دردم 
هم نمی خـورد. شـماره تماسـش را گرفتـم، امروز 
وقتش رسـیده بـود اما گفـت اگر می شـود اسـمم 
را مسـتعار بنویسـید مثال بنویسـید فاطمـه؛ چون 
افـرادی مثـل من کـم نیسـتند خواسـتم مصاحبه 
کنم تا مـردم بداننـد ما مجرم نیسـتیم یـا آدم های 

سـطح پایین که تحقیرمان نکنند خواسـتم بگویم 
ما هم دانشـگاه مـی رویم و دلمـان مـی خواهد نان 
حـالل در بیاوریـم و چـون کار گیرمـان نمـی آیـد 
الجرم این شـغل را انتخـاب کرده ایم وگرنه کسـی 
بـدش نمی آیـد با لبـاس فـرم اتو کشـیده سـوار بر 
سـرویس اداره یا خـودروی شـخصی اش به آفیس 
یا همـان دفتـر کارش بـرود و وقـت آزادش را هم در 
کافه ها بـه گپ زدن با دوسـتانش بپـردازد. مـا از بد 
حادثه اینجا ییم و نگاه هـای تحقیرآمیز خـواب را از 
چشـم مان می گیرد؛ قلبم مـان درد می آیـد و کلی 
در خلوت مان غصه می خوریم، شـاید باورتان نشود 
ما خوشحالیم ماسـک زدن همگانی اسـت و خیلی 
وقت هـا پشـت همین ماسـک و عینـک آفتابـی از 
برخورد بد دیگران، مزاحمت هـا و طعنه ها و متلک 
هایشـان اشـک می ریزم و بی صـدا گریه مـی کنم. 
بعضی وقت ها کسـانی هم پیدا می شـوند که قصد 
آزار و اذیـت را دارند. ما چند نفر هسـتیم که همگی 
دانشـجوییم. البتـه این روزهـا که دانشـگاه تعطیل 
اسـت را کال کار مـی کنیم. مـادرم هـم خیلی غصه 
می خـورد، خانـواده ثروتمنـدی نداریم کـه هزینه 
هایمان را بدهند و دوسـت ندارم باری بـر دوش پدر 

و مادرم باشـم.
این شغل برایت صرفه اقتصادی دارد؟

من منی می کند و با حالتی آشـفته مـی گوید خب 
مجبورم برای پرداخت هزینه هـای زندگی و خرج و 
مخارج دانشـگاه و ... این کار را انجـام بدهم اما درآمد 
چندانی نـدارد. اصال حتی نمـی شـود روی این کار 
اسـم شـغل گذاشـت؛ البته اکثر کارهـای فرهنگی 
همیـن طـوری هسـتند درآمـدی ندارنـد مـن هم 
توقـع چندانـی نـدارم اما تصـور کنید شـما از صبح 
تا غـروب ایـن همـه کتـاب را بـه دوش بکشـید و با 
خود ایـن طـرف و آن طرف ببریـد آن هم در سـرما 
و گرمـا؛ نـه بیمـه ای نـه درآمد ثابتـی آخـر روز هم 
که مـی خواهـی اسـتراحت کنی تـازه از خسـتگی 
باید بنشـینی و پاها و شـانه هایـت را ماسـاژ بدهی 

و پمـاد بزنی.
سخت ترین قسمت کار کجاست؟

این کار از سـر تا پایش سـختی می بارد؛ از دردهای 
جسمانی و خستگی فیزیکی اش در برف زمستان و 
گرمای بیش از حد تابسـتان که بگذریـم رفتارهای 
تحقیر آمیـز برخـی افـراد امانـت را می بـرد، برخی 
حتی وقتـی بـه سمتشـان مـی روی تـا کتـاب ها 
را معرفـی کنـی با توهین سـعی مـی کنند تـو را از 
خودشـان دور کنند. بعضی ها هـم از بـاال به پایین 
نگاهت مـی کنند و سـعی می کنند شـخصیتت را 

لگـد کنند. بـار ایـن رفتارها خیلی سـنگین اسـت 
کاش تمـام دردها جسـمی بـود بـا روح زخمی چه 
کنیم؟ مگـر کتـاب فروختن خالف شـرع اسـت یا 

قاچاق و...اسـت؟
روزانه چقدر فروش داری و مشتری هایت 

بیشتر از چه قشری هستند؟
می شـود گفت تقریبا همه اقشـار خرید می کنند، 
البته برخـی کتاب هـا را زنـان خانه دار بیشـتر می 
پسـندند، مغـازه داران و جـوان هـا هـم بیشـترین 
خریـد را دارنـد. البتـه مهم میـزان فروش اسـت نه 
اینکـه چـه کسـی خریـد مـی کنـد گاهـی در روز 
یـک کتاب هـم نمـی فروشـم و گاهـی روزی 100 
هزار تومـان می فروشـم. واقعیـت این اسـت مردم 
دیگـر زیـاد کتاب نمـی خرند خـب حق هـم دارند 
وضعیت بد اقتصـادی دیگر اجازه نمی دهد کسـی 
برای کتـاب پولـی را هزینه کنـد. نان، برنج، سـیب 
زمینـی و پیـاز و میـوه و..آنقدر گـران شـده اند که 
دیگر بـرای مـردم پولـی باقـی نمـی مانـد. البته تا 
پیـش از شـیوع بیمـاری کرونـا فروش من بیشـتر 
بود االن اگر به سـمت مـردم هم بـروی ترجیح می 
دهند از تو فاصله بگیرنـد. البته ناگفته نماند بعضی 
ها دلشـان به حال ما می سـوزد و انـگار برای کمک 
کتاب مـی خرند یـا بدون خریـد مـی خواهند پول 
بدهنـد این مسـاله حالـم را بد مـی کند ما کـه گدا 
نیستیم داریم کار می کنیم که دسـت مان را پیش 
کسـی دراز نکنیم؛ ما با سـیلی صورت خود را سرخ 

نگه مـی داریـم تا محتاج کسـی نباشـیم.
کتاب ها را از کجا تهیه می کنی؟

با برخـی از کتابفروشـی هایـی که می شـناختم و 
کسـانی کـه در این حـوزه فعالیـت دارنـد صحبت 

کرده ام و به صـورت قرضی کتـاب ها را بـه من می 
دهند و من بعد از فروش پورسـانت خـودم را از آنها 
می گیرم. البته طبق قیمت روی جلد، برای همین 
تخفیـف دادن بـرای مـن بـه صرفـه نیسـت. البته 
بعضی از کتابفروشـی هـا هـم از اینکار خوششـان 

نمی آیـد اما مـن کار خـودم را مـی کنم.
خودت چقدر اهل کتاب خواندن 

و مطالعه هستی؟
راسـتش کتاب خوانـدن را دوسـت دارم اما معموال 
همین کتـاب ها را مـی خوانم تـا برای مشـتری ها 

در مورد محتوایشـان توضیـح دهم.
از مسئوالن چه توقعی داری؟

راسـتش توقع خاصی ندارم جز اینکـه نهادی مثل 
اداره کل ارشـاد کاش همانطور که بـه دیگر فعاالن 
عرصه های هنـری کمک می کنـد و مـی توانند از 
خدمات بیمه هنرمندان اسـتفاده کنند توقع داریم 
کاش ما را نیـز به عنـوان فعاالن فرهنگـی بپذیرند 
و اجـازه دهند ما هـم از خدمـات بیمـه هنرمندان 
اسـتفاده کنیـم. مگـر غیـر از ایـن اسـت که مـا در 
راسـتای اشـاعه فرهنـگ کتابخوانـی خدمت می 

. کنیم
حرف آخر را بزن.

از مردم مـی خواهم به افـرادی که مثل مـا در پارک 
هـا و خیابان هـا و فروشـگاه هـا، ادارات و ...اقـدام به 
فروش کتاب می کنند به چشـم موجـودات حقیر 
نگاه نکنند. شـغل ما فروش کتاب اسـت نـه جرم و 
جنایت ایـن فقط یک منبـع درآمد حالل اسـت. از 
مسـئوالن به ویـژه وزارت ارشـاد و حتـی مدیرکل 
ارشاد می خواهم ما را به رسـمیت بشناسند و برای 
اینکه ما نیز بیمه داشـته باشـیم حمایت مان کنند.

مدیرعامل کتاب شــهر ایران خواســتار راه اندازی 
شعبه های کتابشــهر در شهرســتان های استان 
کرمان شد.  علی محمد اسماعیلی در آئین افتتاحیه 
فروشــگاه کتاب و محصوالت فرهنگی و کتابشهر 
کرمان گفت:امیدوار هســتم کتاب شهرها در سایر 
شهرستان های استان کرمان راه اندازی شود و ان شاهلل 
در عرصه فرهنگی، کتابشهرها بتوانند راه حاج قاسم را 
ادامه دهند. شهردار کرمان در ادامه این آئین اشاره به 
اینکه فضای کتابفروشی نیازمند ذوق،سلیقه و معماری 
است که این کار به خوبی در این مکان انجام شده است، 
بیان داشت: باید این فضا تبدیل به یک پاتوق فرهنگی 
در کرمان شود. سعید شعرباف با بیان این مطلب که 
هر کاری که در حوزه کتاب انجام شود،مصداق یک 
کار انقالبی است،اظهار داشت: مقام معظم رهبری در 
حوزه کتابخوانی در کشور سرآمد هستند که تکلیف و 

حجت را بر همگان تمام است.
شهردار کرمان عنوان کرد:شــهرداری آمادگی ارائه 
تمامی امکانات خود برای راه اندازی کتاب و کتابخوانی 
در کرمان است. حامد عسکری شاعر کرمانی در این 
جلسه با اشاره به اینکه کتاب و ادبیات بسیار خوب و 

نافع است،اظهارداشت:با خواندن و نوشتن، انسان ها 
آگاه تر می شوند و این افراد می توانند پدر و مادرهای 

موفقی برای فرزندان خود باشند.
او با اشاره به اینکه باید به نویسنده ها اعتماد کرد و به 
آنها قوت قلب داد،عنوان کرد:گل عمر همه انسان ها 
۳0 سال است و در این مدت همه ما بذرهایی بودیم 
که فرصت رشد داشته ایم لذا باید از آن استفاده کرد 
از طرف دیگر مســیر موفقیت از کنکور و دانشگاه 
نمی گذرد بلکه باید در هر شرایطی که هستید، بهترین 
باشید. عسکری تصریح کرد:کتاب جدید بنده تحت 
عنوان »گدار« که خاطرات دوران کودکی است، در 

نمایشگاه بین المللی کتاب امسال رونمایی می شود.
گفتنی است مراســم افتتاح این فروشگاه با جشن 
امضای دو کتاب حامد عسکری ترانه سرا و شاعر بمی 
به نام های »پری دخت« که روایت نامه نگاری عاشقانه 
ای است میان سید محمود و پریدخت و »خال سیاه 
عربی« که حامد عسکری پس از سفر حج تمتع خود، 
آن را در قالب سفرنامه به رشته تحریر درآورده، همراه 
بوده است.امام جمعه کرمان: کرونا آزمونی ماندگار 

برای مجاهدان عرصه پزشکی است

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با بیان 
اینکه کرونا آزمونی بزرگ و ماندگار برای مجاهدان 
عرصه علوم پزشکی است گفت: این دوران به سختی 
گذشت تا به کنترل نسبی بیماری کرونا دست یافتیم.

حجت االسالم حســن علیدادی سلیمانی در آیین 
تکریم و معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
افزود: اوایل شیوع ویروس کرونا جامعه علمی جهان 
شناخت الزم را نسبت به این بیماری ناشناخته نداشت 
لذا این دوران بر جامعه علوم پزشکی کشور و استان 

پهناور کرمان بسیار سخت گذشت.
او اظهار داشت:دانشگاه علوم پزشکی کرمان تمام توان 
خود را با همکاری بسیج و سپاه در طرح شهید سلیمانی 
گذاشت و در سیل جنوب نیز خوش درخشید. حجت 
االسالم علیدادی سلیمانی تصریح کرد:رییس پیشین 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به درمان مردم 
استان و پیشرفت علوم پزشکی دلسوزی و توجه داشت 
و همه توان خود را در دوران مســئولیت بر این مهم 
گذاشت و برای تحقق این پیشرفت هیچ کم کاری و 

کم توجهی در کار او مشاهده نمی شود.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت:این جهان،عالم 

تغییر و تحول است زیرا هر روز شاهد حوادث و اتفاقاتی 
هســتیم و هیچ کدام از عناوین و جایگاه ها ماندگار 
نیست. او یادآور شد:انگیزه و کار در دوران مسئولیت در 
نگاه دینی بسیار مهم است و آنچه اهمیت دارد اینست 
که در زمانی مسئولیت خود را تحویل می دهیم چه 
اثراتی از خود برجای گذاشتیم؟ و این امر مهم و ماندگار 
است. خود را شاگرد رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان می دانم سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان نیز در این نشست گفت:زمانی که درگیر کرونا 
بودیم،رییس سابق دانشــگاه علوم پزشکی کرمان 
دغدغه مندانه کار می کرد و با راهنمایی ایشان بسیاری 

از مشکالت کرونا در این استان رفع شد.
مهدی احمدی نژاد افزود:حتی به استان هرمزگان 
و شهرســتان میناب رفتم و تجربیات خوبی در این 
سفر کسب کردم، خود را همواره شاگرد رییس سابق 
دانشگاه علوم پزشکی می دانم و در آینده نیز از نظرات 

ایشان استفاده می کنم.
او ادامه داد:خشت خشــت این خانه را افراد دیگری 
گذاشتند و ما وامدار آنان هستیم لذا بایستی خشتی 
دیگر بر این خانه بگذاریم تا عاقبت بخیری ایجاد کنیم

کتابفروش های سیار نیازمند بیمه

شغل غیر رسمی که کاذب نیست

شعبه های کتاب شهر در شهرستان های کرمان راه اندازی شود

زنجیره تولید گلیم شیرکی پیچ 
سیرجان تکمیل می شود

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان گفت:با راه اندازی ۲کارگاه خدمات دهی جانبی برای 
تولیدکنندگان گلیم شیرکی پیچ سیرجان، زنجیره تولید این محصول 
جهانی در این شهرستان تکمیل می شود.  کاظم حســین زاده افزود: 
هنرمندان و تولیدکنندگان گلیم شیرکی پیچ از نظر تولید مشکلی ندارند 
اما ارائه خدماتی جانبی برای فعاالن و تولیدکنندگان همواره دغدغه آنها 
بود و تاکنون برای استفاده از این خدمات باید محصول خود را به خارج 
از استان می فرستادند که مشکالتی را به همراه داشت. او اظهار داشت: 
۲ کارگاه ارائه خدمات جانبی به تولید کنندگان گلیم شیرکی پیچ از محل 
تسهیالت تبصره 1۸ و توسط بخش خصوصی با سرمایه گذاری بالغ بر 
۲۶0 میلیارد ریال در کرمان احداث می شود. معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان نصریح کرد: در 
این کارگاه ها خدمات قبل و پس از تولید مانند رنگرزی الیاف، ریسندگی، 
چرم زنی، دار کشی، کز دادن، بسته بندی و غیره توسط متخصصان انجام 
می شود. او مزایای راه اندازی این ۲ کارگاه را اشتغالزایی، کاهش قیمت 
نهایی محصول گلیم، کاهش وابستگی به تهیه مواد اولیه از خارج از استان، 
دانست. حسین زاده بیان کرد: از این پس خدمات جانبی به تولیدکنندگان 
گلیم به صورت متمرکز و در شهرستان سیرجان توسط این واحدها انجام 
می شود که مزایای آن هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده است.

او با اشاره به ثبت جهانی گلیم شیرکی پیچ سیرجان اظهار داشت: در حال 
حاضر حدود 10 هزار نفر در این شهرستان مشغول تولید گلیم شیرکی پیچ 
هستند که نسبت به سالهای گذشته آمار تولیدکنندگان کاهش داشته و 
یکی از مهم ترین دالیل آن نبود اقبال در بین سنل جوان برای بافندگی و 
تولید این محصول است. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان ادامه داد: به طور متوسط ساالنه 
۲0 هزار مترمربع گلیم شیرکی پیچ در سیرجان تولید و بالغ بر ۵0 درصد 

آن به خارج از این استان و کشور صادر می شود.
او با بیان اینکه نبود زیرساخت ها و صنایع جانبی یکی از مشکالت تولید 
صنایع دستی در استان کرمان است تاکید کرد: تصمیم داریم در سایر 
رشته های مطرح صنایع دستی کرمان نظیر پته با مشارکت هنرمندان 
و بخش خصوصی مراکز ارائه خدمات جانبی راه اندازی شود تا تولید این 
کاالها به صرفه تر باشد. گلیم شیریکی پیچ یا سوزنی یکی از شاخص ترین 
دست بافته های عشایر و روستاییان شهرستان سیرجان محسوب می شود 

که قدمتی چند صد ساله در این منطقه دارد.
خاستگاه اصلی گلیم شیرکی پیچ روستای دارستان در ۲۵ کیلومتری 
مرکز شهرستان سیرجان است که در سال 1۳۹۶ در فهرست آثار جهانی 

قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم 
همکاری و پشتیبانی قاطع مدیران از اجرای طرح 
کاداستر اراضی ملی در این استان، گفت: اراضی 
اختالفی این حوزه باید با همکاری مدیران مربوطه، صدور سریع 
احکام قضایی و پیگیری سازمان ثبت اسناد و امالک در اسرع وقت 

تعیین تکلیف شده و اسناد کاداستری آنها صادر شود.
 یداهلل موحد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: 
مقرر شد با محوریت سازمان بازرسی، کمیته ای به منظور رفع 
ابهامات در اجرای طرح کاداستر شناسایی شود و پیگیری های 

استانی و کشوری در این زمینه صورت گیرد.
او بر لزوم تعیین تکلیف سریع اراضی تصرفی در زیر سد جیرفت با 
همت مدیران تاکید کرد و ادامه داد: اقدامات مورد نظر برای تعیین 
تکلیف این اراضی مشخص است و باید با همگرایی سازمان های 

قضایی، انتظامی و نظارتی در این راستا اقدام شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: سازمان های 
نظارتی باید به موضوع تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت ورود 
جدی داشته باشند و هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی به 

دادستانی کرمان اعالم شود تا مورد برخورد قرار گیرد.
موحد تاکید کرد:همه دستگاه ها موظف به همکاری برای تعیین 
تکلیف اراضی زیر سد جیرفت هستند زیرا باید از حقوق بیت المال 
دفاع کرده و اجازه نداد که حاشیه شهر جیرفت توسعه یابد و البته باید 

توجه داشت که سرعت عمل در اجرای این اقدام کار مهمی است.
او با اشاره به اقدامات قاطع مدیران استان کرمان در گذشته به منظور 
جلوگیری از ایجاد مناطق حاشیه ای خاطرنشان کرد: دستگاه های 
قضایی، نظارتی و اجرایی در راستای مبارزه با حاشیه نشینی از جمله 
در شهرک گلها، امیرآباد، حد فاصل کرمان و اختیار آباد، دل عالم و 
… اقدامات بسیار خوبی داشته اند و الزم است که مدیران در برهه 
کنونی نیز بر مبنای این تجربیات در برابر هرگونه سوء استفاده در 

این حوزه بایستند.
رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: باید کسانی که دل 
در گرو عمران، آبادانی و پیشرفت استان دارند، با به کارگیری تمامی 

ظرفیت های از بروز حاشیه نشینی جلوگیری کنند.

استاندار کرمان عنوان کرد: رویکرد امیدآفرینی، توضیح اصل طرح 
اصالح اقتصادی و دفاع از جنبه های اقتصادی آن، روشن کردن ذهن 
مردم مهمترین مسئله است.  محمدمهدی فداکار در شورای اطالع 
رسانی استان کرمان با اشاره به افزایش جهانی قیمت کاالها گفت: 
روغن بیشترین میزان افزایش قیمت را در سطح دنیا داشته است و 
از ماه ها قبل برخی از کشورها به خرید فوق العاده باالی کاالها به ویژه 
مواد غذایی روی آوردند.  فداکار افزود:به عنوان نمونه قیمت جهانی 
روغن تا ۸0 درصد افزایش پیدا کرده است،عمده روغن کشور هم 
وارداتی است و این واقعیت ها را مردم باید بدانند و اهمیت مسئله را 

درک کنند که این ساماندهی کاری ضروری است.
استاندار کرمان در بخشی از سخنانش با اشاره به اهمیت شفاف سازی 
و آگاه سازی جامعه اظهار کرد:بعضی ها به جای مردم صحبت می کنند 

در حالی که موضوع مطرح شده در تخصص آنها نیست.
او ادامه داد: گره ذهنی برای مردم به وجود آمده که چه اتفاقی 
می خواهد بیفتد، این طرح باید به صورت واضح و متناسب با گروه های 
هدف تبیین شود.  فداکار گفت:سال گذشته هزاران میلیارد تومان 
یارانه به وارد کننده کاالها داده شد که متاسفانه مردم خیلی از آن 
استفاده نکردند. او با تاکید بر اینکه فعال ارز ترجیحی نان و دارو حذف 
نمی شود، عنوان کرد: مشکالت احتمالی در راستای اجرای طرح به 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اطالع رسانی شود تا 

برای رفع آنها اقدام شود.
استاندار کرمان تاکید کرد: طراحی دشمن را در بخش های مختلف 
باید ببینیم و متناسب با آن عمل کنیم. باید پیام ها و تولیدات خودمان 

را متناسب با گروه های هدف تهیه و ارسال کنیم.
فداکار اظهار کرد:در اجرای طرح اصالح ساختار اقتصادی کار سختی 
را در پیش داریم و به نوعی دردسر آن از درگیری نظامی بیشتر است، 

اما به امید خدا آن را پیش می بریم.
استاندار کرمان توجه به فضای مجازی را الزامی دانست و تصریح کرد: 
رویکرد امیدآفرینی، توضیح اصل طرح و دفاع از جنبه های اقتصادی 

آن، روشن کردن ذهن مردم مهمترین مسئله است.
رحمان جاللی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
نیز، امیدبخشی را راهبرد اصلی در اجرای طرح دانست و سیاست 
واحد رسانه ای را در اطالع رسانی و آگاهی بخشی مورد تاکید قرار داد.

او افزود: شهروندان اتفاقات ناظر بر طرح را حتما از رسانه های رسمی 
پیگیری و دریافت کنند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان همچنین از 
برخورد قاطع با محتکران و قاچاق کاال خبر داد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: مخالــف افزایش حقوق 
کارگران نیستیم بلکه نگران بحران بیکاری 
در واحدهای کوچک و متوسط هستیم که 
تعدیل نیرو کرده اند و این موضوع را پیگیری 

خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان 
در مجلس شورای اسالمی گفت:اقدامات 
اخیر دولت در خصوص مباحث مرتبط با 

اصالح ساختار اقتصادی از مهمترین تصمیماتی است که در برهه کنونی در سیاست های 
اقتصادی کشور در حال پیگیری است. ضمن تقدیر و تشکر، حمایت مجلس و همه کسانی که 
به عنوان دلسوزان نظام هستند را اعالم می کنیم و براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که 
فرمودند دولت را حمایت کنید، امروز اعالم می گوییم ظرفیت مجلس و کمیسیون اقتصادی 

در خدمت حمایت از دولت برای موفقیت در عرصه اصالح ساختارهای اقتصادی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس بیان کرد:نکته دیگر در ارتباط با اطالع رســانی به مردم 
است، دولت در برخی امور که قرار است تصمیم گیری شود با مردم گفتمان نمی کنند، ولی 
صحبت های اخیر که رئیس جمهور و وزرا مطرح کردند فرصت مناسبی بود که بهتر بود زودتر 

مطرح شوند تا همکاری مردم در حوزه اصالح های ساختاری قرار بگیرد.
پورابراهیمی تاکید کرد:مخالف افزایش حقوق کارگران براساس مصوبات شورای عالی کار 
نیستیم،آنچه ما را نگران کرده نگرانی از بحران بیکاری در واحدهای کوچک و متوسط است.
به دلیل شرایط خاصی که در بنگاه های کوچک زیر 10 نفر یا بنگاه های متوسط وجود دارد 
ممکن است تعدیل نیروهای انسانی اتفاق بیفتد و این نگرانی ما از بابت خود کارگران است.

گهرزمین با مشارکت در معدن جانجا و انتقال آب به 
مناطق خشک کشــور موجب خشنودی مقام معظم 

رهبری می شود.
مدیر عامل گهرزمین در جلســه شــورای معاونین و 
مدیران گهرزمین  با اشــاره به اهمیت معادن جانجا، 
جبال بارز در توســعه هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان و خراســان جنوبی و مشــارکت شــرکت در 
بهره بــرداری از این معادن اظهار امیــدواری کرد تا 
شــهریورماه حداقل یک توده از پهنه جبال بارز مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
او در ادامه گفت: با مشارکت در معدن جانجا و انتقال آب به مناطق خشک و حل مشکل آب کشور، 

خشنودی مقام معظم رهبری مدظله العالی را فراهم کنیم.
مدیر عامل همچنین اضافه کرد: توسعه، صادرات، فروش محصوالت و خلق ثروت برای پیشرفت 

شرکت باید در دستور کار باشد.
با اشاره به اینکه همدلی در محیط کار موجب پیشرفت آن مجموعه خواهد شد عنوان کرد: خلق 
ثروت، درســت هزینه کردن این ثروت، تولید و اشــتغالزایی و همچنین نقد منصفانه در نیل به 

اهداف واالی یک مجموعه تاثیر بسزایی دارد.
در بخش دیگری از این جلســه دکتر محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین عنوان کرد: همکاران شرکت گهرزمین در بسیاری از شاخص 
ها همچون تعاونی مسکن، آزمایشگاه و ایمنی… جزو نیروهای الیق و شرکت های برتر معرفی 
شده اند. او همچنین اضافه نمود در زمینه آموزش نیز برگزاری کالس های آموزشی 1۴00 نسبت 

به سال گذشته برای پرسنل و خانواده ها هفت برابر شده است.

مــی  نتظا نــده ا فرما
ز توقیف  شــهربابک ا
میون  ه کا یک دستگا
ر  هــزا  ۲۵ مــل  حا
روغــن  کیلوگــرم 
خوراکــی در عملیات 
ین  مامــوران پلیس ا

شهرستان خبر داد. 
حســن  ســرهنگ 
عبدلی گفت: ماموران 

پلیس شهرستان شــهربابک در پی دریافت خبری از سوی 
اداره اطالعــات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی اســتان از 
عبور یک دســتگاه کامیون حامل روغن خوراکی فاقد مجوز 
از ســمت آذربایجان به مقصد یکی از شهر های مرزی مطلع 

شدند.
او می گویــد: بالفاصله تیمی از ماموران پلیس شــهربابک با 
استقرار در محور ترانزیتی"انار-شــهربابک" این کامیون را 
متوقف کردند که در بررسی انجام شده مشخص شد محموله 
۲۵ تنی روغن خوراکی این کامیون فاقد مجوز حمل است.

فرمانده انتظامی شــهربابک گفت: ارزش این محموله روغن 
از سوی کارشناســان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است و در 

این رابطه ۲ متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نگران بحران بیکاری در پی افزایش 

حقوق ها هستیم

مدیرعامل گهرزمین؛

با انتقال آب به مناطق خشک، خشنودی 
مقام معظم رهبری را فراهم کنیم

 ناکامی در انتقال ۲۵ هزار کیلو 
روغن خوراکی

اراضی تصرفی زیر سد جیرفت 
به سرعت تعیین تکلیف شوند

استاندار کرمان تاکید کرد:

 تبیین واضح طرح اصالح 
اقتصادی به مردم

خبر

خبر

هر
س: م

عک
گزارش

الهام پی پر

کاغذ استان
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خبرخبر

بر اساس اعالم بانک مرکزی، مبلغ ۳۵ 
هزار تومان از مبلغ یارانه هر فرد که وام 
یک میلیــون تومانی کرونــا را دریافت 
کرده بود، توسط ســازمان هدفمندی 

یارانه ها کسر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، »مصطفی قمــری وفا« مدیر 
روابط عمومــی بانک مرکــزی با بیان 
اینکه شب گذشــته تمام کارهایی که 
باید طبق دســتور رئیس جمهور اجرا 
می شــد انجام شــد، گفت: دیشب 10 
دقیقــه مانده بــه اتمــام صحبت های 

رئیس جمهور، واریز یارانه ها آغاز شد.
وی افــزود: تا ســاعت ۳ صبــح تمام 
یارانه ها واریز شد به جز یک یا دو بانک 
که طبــق اطالع بانک مرکــزی این دو 
بانک هــم واریزی را انجــام دادند، اما 

پیامک آن ساعت ۵ ارسال شده است.
قمری وفا در پاســخ به سؤالی در مورد 
علت رقم متفاوت یارانــه واریزی برای 
برخی افــراد گفت: لیســت یارانه ها از 
سوی ســازمان هدفمندی یارانه ها و به 
منظور پرداخت توســط شــبکه بانکی 
به بانــک مرکزی ارائه شــده اســت. 
شــب گذشــته یک ناهماهنگی در این 
خصــوص رخ داده بود که ســخنگوی 
دولت با ســازمان هدفمنــدی یارانه ها 
صحبت کردند تا اتفاقی که برای برخی 
از هم وطنان پیش آمده ســریع تر رفع 

شود.
وی ادامــه داد: اشــکال این بــود که 
سازمان هدفمندی یارانه ها به ازای هر 
نفر ۳۵ هزار تومان مربوط به قســط آن 
یک میلیون تومان وامــی که در دولت 
گذشــته و به دلیل کرونا به برخی افراد 
داده شــده بود را از یارانه ای که جدیداً 

پرداخت شده کسر کرده بود.
بــط عمومــی بانــک  مدیــر کل روا
مرکــزی همچنین گفــت: واریز مبلغ 
کمک معیشــتِی یارانه ای به حســاب 
سرپرســتان خانوار، به پایان رســیده 
اســت و فقط دو بانک، ارسال پیام این 
واریز را انجام نــداده بودند که این کار 
را از صبــح آغاز کرده انــد. مدیر روابط 
عمومی بانــک مرکزی تأکیــد کرد: با 
توجه به پیگیری سخنگوی دولت قرار 
شــد ســازمان هدفمندی یارانه ها این 
مســئله را اصالح کند و اگر قرار شد تا 
پرداخت مجددی انجام شــود، لیست 
آن را در اختیار شبکه بانکی قرار دهند

بازار شیرینی تلخ شد
رییس اتحادیه قنادان تهــران از افزایش 
100 درصــدی قیمت مــواد اولیه تولید 
شــیرینی خبر داد و گفت: در یک هفته 
آینده درباره میزان افزایش قیمت شیرینی 
با توجه به رشــد قیمت مواد اولیه تولید 

تصمیم گیری خواهد شد.
علی بهره مند در گفت و گو با اقتصاد آنالین 
با اشــاره به گرانی قابل توجــه در برخی 
از مواد اولیه تولید شــیرینی، اظهار کرد: 
همه ی مواد اولیه تولید شیرینی افزایش 
قیمت داشــته اند اما، افزایش قیمت در 

برخی اقالم بسیار باال بوده است.
وی ادامــه داد: از جمله ایــن اقالم روغن 
است که قیمت هر قوطی 10 کیلوگرمی 
آن از  1۶0تــا 1۷0 هزار تومان به بیش از 

۸۵0 هزار تومان رسیده است.
بهره مند از دیگــر مواد اولیه بــا افزایش 

عجیب قیمتی را شکر عنوان کرد.
رییس اتحادیه قنادان تهران یادآور شد: 
قیمت شکر رشد بی رویه را در سال گذشته 
تجربه کرد و نرخ دولتی این کاال از ۶ هزار 
و ۶۵0 تومان به 11 هــزار و ۵00 تومان 
تغییر قیمت داد،  پــس از آن از مرز 1۲ 
هزار تومان گذشــت و به 1۳ هزار و ۵00 

تومان رسید. 
بهره مند افزود: در 1۳ دی ماه به شــکر ۹ 
درصد ارزش افزوده اضافه شد و در نهایت 
در 1۶ بهمن ماه کارخانه ها نرخ خود را 1۶ 
هزار و ۵00 تومان با ۹ درصد ارزش افزوده 

تغییر دادند.
وی همچنین قیمت هر کیلوگرم آرد برای 
صنف قنادان را ۲0 هزار تومان اعالم کرد 
که از نرخ جدید آرد برای صنف و صنعت 
که 1۶ هزار و ۹00 تومــان بوده نیز باالتر 

است.
بهره مند در پاسخ به این پرسش که برخی 
از همکاران شما گزارشاتی درباره مشکالت 
در تامین اقالم مورد نیاز خود داشــته اند، 
گفت: شبکه توزیع از جو ایجاد شده ناشی 
از احتمال گرانی بیشــتر در ســایر اقالم 
تولیدی مانند آنچه درباره آرد اتفاق افتاد، 
سوءاستفاده کرده و اقدام به کاهش توزیع 

کرده اند.
رییس اتحادیه قنادان تهران گفت: البته 
با توجه به سیاســت های دولت احتمال 

گرانی در سایر اقالم محتمل است.

بخشنامه انتشار عمومی اطالعات حقوق و 
مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان شاغل 
در دستگاه های مشمول ماده )۲۹( قانون برنامه 
ششم منتشر شد.به گزارش تسنیم، سازمان 
اداری و استخدامی اعالم کرد، در اجرای دستور 
رییس جمهور محترم مبنی  بر شفاف سازی 
اطالعات پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی 
کشور و در راستای اصل شفاف سازی )از اصول 
دوازده گانه دولت مردمی( برای مقابله با فساد 
اداری و اقتصادی و به منظور تحقق تکلیف 
ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه مبنی  بر 
مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص پرداختی 
ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این 
ماده، از این پس اطالعات حقوق و مزایای 
مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان آن ها که در 
دستگاه های اجرایی مشمول ماده )۲۹( قانون 
برنامه ششم شاغل هستند، به صورت عمومی 
منتشر می شود و در دسترس عموم قرار خواهد 

گرفت، بر این اساس اقدامات زیر الزامی است:
ـ دستگاه های اجرایی مشمول این بخشنامه    1
موظف هستند با رعایت ضوابط و ترتیبات 
اعالمی دستورالعمل منتشره در سامانه ثبت 
حقوق و مزایا، ضمن انتخاب دقیق سطح 
پست، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، رتبه 
شغلی، سنوات خدمت و درج دقیق مبالغ اقالم 
پرداختی، نسبت به آماده سازی لیست حقوق 
پرداختی و بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و 

مزایا اقدام نمایند.
۲ ـ  باالترین مقام مجاز هزینه )ذی حسابان، 
مدیران مالی یا عناوین مشابه( دستگاه های 
اجرایی موظف هستند در هنگام ارسال نهایی 

اطالعات، نسبت به مشاهده و تأیید مبالغ 
پرداختی مشمولین انتشار عمومی اطالعات 
)مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان آن ها( در این 
سامانه و درج توضیحات ضروری در خصوص 
اقالم پرداختی مرتبط با هر فیش حقوقی در 

صورت نیاز اقدام نمایند.
۳ ـ  درج و تایید نهایی اطالعات میزان ناخالص 
پرداختی ماهانه تمامی کارمندان اعم از مستمر 
و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل 
ریالی آن( و سایر مزایا در سامانه ثبت حقوق 
و مزایا حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم هر ماه 

امکان پذیر است.
تبصره: با توجه به درخواست مکرر دستگاه های 
اجرایی کشور، بارگذاری و تأیید نهایی اطالعات 
میزان ناخالص پرداختی فروردین ماه 1۴01 
تمامی کارمندان از تاریخ 1۷ /0۲ /1۴01 لغایت 
۲۵ /0۲ /1۴01 امکان پذیر است. پس از این 
تاریخ امکان بارگذاری، رفع خطا، ویرایش و 
تأیید نهایی اطالعات حقوق و مزایای فروردین 

ماه سال 1۴01 وجود نخواهد داشت.
۴ ـ  پس از تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان 

بارگذاری اطالعات پرداختی آن ماه برای 
دستگاه های اجرایی مشمول این بخشنامه 
وجود نداشته و فهرست این دستگاه ها به صورت 

عمومی منتشر خواهد شد.
۵ ـ  به منظور رفع خطاهای احتمالی و انتشار 
دقیق اطالعات، امکان اصالح اطالعات 
تأییدنهایی شده مرحله قبل اعم از اصالح 
اطالعات واردشده و یا درج اطالعات پرداختی 
جدید در سامانه ثبت حقوق و مزایا برای آن 
دسته از دستگاه های اجرایی که تا بیست و پنجم 
هر ماه نسبت به بارگذاری اطالعات پرداخت 
اقدام نموده اند، صرفاً در یک مرحله و حداکثر تا 

تاریخ پنجم ماه بعد امکان پذیر است.
۶ ـ  از این پس در تاریخ دهم هر ماه، اطالعات 
پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان 
آن ها، مشمول ماده )۲۹( قانون برنامه ششم 
توسعه در ماه قبل که با مسئولیت باالترین مقام 
و تأیید باالترین مقام مجاز هزینه )ذی حسابان، 
مدیران مالی یا عناوین مشابه( دستگاه های 
اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری 
شده است، به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

متوسط  کشوری تفکیک و امحاء زباله ها و پسماند 
بیمارستانی ۹۴ درست است و در حوزه بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی این درصد به 100نزدیک شده 
است. ۵ سال قبل قرارداد بی خطرسازی زباله های 
بیمارستانی با یک شرکت خصوصی بسته شد ؛ البته  
آن طور که  محمدرضا احمدپور، مدیر گروه بهداشت 
محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان می گوید این الزام در سطح آزمایشگاه ها 
و سایر مراکز تولید کننده زباله عفونی نیز ایجاد شده 
و تقریبا ۹۹درصد زباله های عفونی و بیمارستانی در 
سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمان  در این سیستم 
بی خطر و امحا می شوند. بر اساس مصوبات قانون 
مدیریت پسماندها مصوب سال 1۳۸۳  مدیریت 
اجرایی پسماندهای پزشکی به وزارت بهداشت واگذار 
شده است. بر اساس ماده ۴ ضوابط فوق، اجرای ضوابط 
و روش های مصوب برای کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی که پسماندهای پزشکی را در هر شکلی تولید، 
تفکیک، جداسازی، جمع آوری، دریافت، ذخیره، 
حمل، تصفیه، دفع و یا مدیریت می کنند، الزامی است. 
بر اساس  ماده ۶۲  این قانون نیز هر تولیدکننده پسماند 
پزشکی ویژه می بایست یکی یا تلفیقی از روش های 
بی خطرسازی، تصفیه و امحا را انتخاب و پس از تأیید 
وزارت به اجرا گذارد. با این حال آن طور که جعفر 
جندقی، رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت 1۹ اردیبهشت ماه به ایسنا اعالم کرده  هنوز 
11درصد بیمارستان های کشور فرایند تفکیک را به 
صورت کامل اجرایی نمی کنند:» وضعیت فعلی در ۸۹ 
درصد از بیمارستان های کشور خوب و متوسط ارزیابی 
می شود.«  پسماندهای بیمارستانی به ۴ گروه عادی، 
عفونی، تیز و برنده و پسماند شیمیایی و دارویی تقسیم 

می شوند. طبق ماده ۶۴،  بی خطرسازی پسماندهای 
عفونی و تیز و برنده در شهرهای متوسط و بزرگ باید در 
محل تولید انجام شود تا مخاطرات ناشی از حمل و نقل 
و هزینه های مربوطه به حداقل برسد. با این حال بنا به 
گفته جندقی در حال حاضر ۹۴.۸ درصد بیمارستان ها 
مجهز به دستگاه های بی خطرساز غیرسوز بوده و 1.۷ 
درصد بیمارستان ها فاقد دستگاه هستند و در این 
بین ۳.۴ درصد بیمارستان ها دارای دستگاه غیرفعال 
هستند. در این بین اما وضعیت بی خطرسازی زباله های 
عفونی در حوزه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان مطلوب است و مدیر گروه بهداشت محیط و 
حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در گفت و گو با »کاغذ وطن« درصد بیمارستان های 
که به این سیستم مجهز هستند را نزدیک صد درصد 
اعالم می کند. محمدرضا احمدپور در این باره می گوید: 
»همه بیمارستان ها به این سیستم مجهز شدند و حتی 
بیمارستان ها این امحا را به یک شرکت خصوصی 
به نام خزر الکتریک واگذار کردند و این شرکت 
دستگاه های خود را در این بیمارستان ها مستقر کرده و 

زباله ها را بیخطر می کند.« بنا به گفته احمد پوربرای 
راستی آزمایی این امر نیز هم نیروهای دانشگاه وهم 
آزمایشگاه های معتمد محیط زیست بر این امر نظارت 
دارند . به گونه ای که یک ویال آلوده داخل این دستگاه 
گذاشته و نمونه آن به آزمایشگاه های بیرون که معتمد 
محیط زیست هستند برای آزمایش، ارسال می شود.  
نکته مثبت در مورد کرمان، بی خطرسازی کامل این 
زباله ها  در حیطه دانشگاه علوم پزشکی کرمان است؛ 
چرا که به گفته احمد پور در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان به غیر از بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و سایر مراکز 
تولید کننده زباله ملزم به بی خطرسازی شدند. به این 
شکل که آزمایشگاه ها با شرکتی که این زباله ها را امحا 
می کند قرارداد بسته با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه 
زباله های آن ها به دستگاه های مستقر در بیمارستان ها 

منتقل و بیخطر می شوند.
بنا به گفته احمد پور زباله های عفونی بعد از بی 
خطرسازی تحویل شهرداری شده و زباله های شیمیایی 
نیز محفظه بندی و بعد از اطمینان برای دفن تحویل 

شهرداری  داده می شوند.

گام  طالیی مدیریت پسماند بیمارستانی در کرمان
۹۹درصد زباله های عفونی بی خطرمی شوند

مردم دهم هرماه می توانند حقوق ماه 
قبل مدیران را ببینند

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطالعیه ای از آغاز 
ثبت نام واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارهای دارای ۳ فرزند خبر 
داد. به گزارش تسنیم، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرد: با عنایت به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
خصوص واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس از تولد فرزند 
سوم و بیشتر، به اطالع می رساند متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا 
بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴/0۸/1۴00 باشد، می توانند با مراجعه به قسمت 
ثبت نام نهضت ملی مسکن در سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس 
saman.mrud.ir با انتخاب گزینه "متقاضیان دارای سه فرزند به باال 
)قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(" در بخش نوع سرپرستی، 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
تذکر1: آن دسته از خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر )که تاریخ تولد 
فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴/0۸/1۴00 باشد( مشمول استفاده 
از امتیازات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه مسکن 
می شوند که عالوه بر دارا بودن شرایط الزم، نرخ باروری شهرستان محل 

زادگاه پدر یا فرزند باالی ۲.۵ نباشد.
تذکر۲: متقاضیانی که قبالً در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، 
امکان استفاده همزمان از امتیاز طرح های حمایتی نهضت ملی و قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند. متقاضیانی که طبق قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واجد شرایط هستند و قبالً در سامانه 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، جهت بهره مندی از قانون مذکور 

می توانند به یکی از طرق ذیل عمل کنند:
ـ در صورتی که متقاضی به ویرایش اطالعات خود  دسترسی دارد، وارد  الف 
کارتابل خود در قسمت "مشاهده و پیگیری درخواست ها" شده و اطالعات 
ـ در صورتی که متقاضی پس از مراجعه  سرپرستی خود را ویرایش کند.  ب 
به کارتابل خود در قسمت "مشاهده و پیگیری درخواست سامانه"، 
دسترسی به ویرایش اطالعات خود را نداشته باشد، باید از درخواست های 

قبلی خود انصراف داده و مجدداً نسبت به ثبت نام اقدام کند.

گزارش
مرضیه قاضی زاده

پرجمعیت ها برای زمین و مسکن ثبت نام کنند

آغاز ثبت نام واگذاری زمین و 
مسکن خانوارهای دارای ۳ فرزند

کسر ۳۵ هزار تومان
 از یارانه هر فرد به علت 

وام کرونا

رییس جمهوری از پرداخت یارانه جدید برای مردم خبر داد؛ بر این اساس 
قرار شده بود برای دهک های یک تا سه، نفری ۴00هزار تومان و برای 
دهک های چهار تا نهم نفری ۳00هزار تومان یارانه پرداخت شود؛ با این خبر 
سوال مهمی که برای مردم مطرح شد این بود که آیا یارانه نقدی و معیشتی 

چه خواهد شد؟ آیا این یارانه ها حذف می شود و یا جداست؟
پیگیری های اقتصاد آنالین از سازمان هدفمندی یارانه ها حاکی از آن 
است که یارانه نقدی و معیشتی با یارانه شب گذشته تجمیع شده و همه 
این یارانه ها باهم در قالب یارانه ای جدید، شب گذشته واریز شد.  موضوع 
دیگر پس از دوماه است؛ سوال مردم این بود که آیا بعد از دو ماه یارانه نقدی و 
معیشتی بازمی گردد یا خیر؟ سازمان هدفمندی در پاسخ به این سوال اعالم 
کرد که دیگر هیچ یارانه ای تحت عنوان یارانه نقدی و معیشتی نخواهیم 

داشت و یارانه به صورت کاالبرگ الکترونیک پرداخت خواهد شد.

یارانه 4۵ هزار تومانی و معیشتی برای 
همیشه حذف شد

خشکسـالی دامـداران را بـه خوراندن نان خشـک 
بـه دام رسـانده. نـان خشـکی که بـه گفتـه رییس 
شـورای تامیـن دام کشـور، موجـب وزن گیـری 
نمی شـود امـا شـکم دام را سـیر می کنـد. بعـد از 
خشسـالی نان خشـک ، قریب بـه نیم الـی 1درصد 
از غـذای دام های کشـور را تشـکیل می دهـد ؛ این 
مورد امـا در جنـوب کرمـان هـم جوابگو نیسـت و 
رونـد قاچـاق دام در کرمـان بـه دنبال عـدم تامین 
علوفـه افزایش یافتـه.  به طوریکه کشـفیات قاچاق 
دام در ۵ماه نخسـت سـال قبل در شهرسـتان های 
بردسـیر، انار، بافـت، جیرفـت، کهنـوج، عنبرآباد و 

فهـرج افزایـش۸1 درصدی داشـته اسـت.
دام 1۳ اسـتان به دلیل خشکسـالی ضعیف شدند 
. این آماری اسـت که روز گذشـته رئیس شـورای 
تامین دام  کشـور در گفت و گـو بـا » ایلنا«اعالم 
کـرده و از پناهنـده شـدن دامـداران بـه نـان 
خشـک خبـرداده اسـت: »ضایعات نـان، خوراک 
اصلـی دام محسـوب نمی شـود و از آنجایی کـه 
نهـاده گـران و کـم شـده اسـت دامـداران بـرای 
پـر کـردن شـکم دام از آن اسـتفاده می کننـد 
چراکـه نـان تاثیـری در افزایـش ضریب گوشـت 

گوسـفندان نـدارد«.
دولت توان تامین نهاده دامدار را ندارد

ر پدیـدۀ  منصـور پوریـان بـا اشـاره بـه تکـرا
تـع  فـزود: »در سـال جـاری مرا خشکسـالی، ا
خوبـی نداریـم و این مسـئله فشـار به دامـداران را 
دوچنـدان کـرده اسـت از سـوی دیگر دولـت توان 
تامیـن نهـادۀ دامـداران را نـدارد و نمی توانـد این 
حـوزه را مدیریـت کنـد. از ایـن رو الزم اسـت برای 
کاهـش فشـار بـه دامـداران ممنوعیـت صـادرات 
را حـذف کنـد تـا این گونـه، نقدینگـی دامـداران 
افزایش و امـکان ادامۀ حیـات آن ها فراهم شـود«.
تولیـد  باعـث  ینکـه خشکسـالی  ا بیـان  بـا  و  ا
الشـه های بی کیفیت شـده اسـت، گفـت: »کمبود 
آب در ۲ هفتۀ آینده فشـار به دامـداران را مضاعف 
خواهـد کـرد؛ در 1۳ اسـتان  کـه تنـش آبـی زیـاد 
اسـت دام هـا ضعیـف شـده اند و وقتـی دام ضعیف 
شـود احتمـال اینکـه بتـوان آن هـا را تقویـت کرد 
ضعیـف می شـود؛ تنش هـای آبی بـرای دامـداران 
در ۵ اسـتان خوزسـتان، ایالم، کرمانشـاه، فارس و 

اصفهـان بیشـتر اسـت«.
او بـا بیـان اینکـه علوفه هـای خشـبی و علوفه های 
سـبز خـوراک اصلـی دام را تشـکیل می دهنـد، 
اضافه کرد:»علوفه های خشـبی شـامل کاه و علوفه 
خشـک اسـت و دامداران بـرای پـرورش دام از این 
نهاده هـا اسـتفاده می کننـد؛ ضایعات نـان چندان 
بـرای خـوراک دام سـبک اسـتفاده نمی شـود و 
بیشـتر بـرای تعلیف گوسـاله اسـتفاده می شـود«. 
بـه گفتـه پوریـان1 تـا نیـم درصـد خـوراک دام با 

ضایعـات نـان تامیـن می شـود. 
رئیس شـورای تامیـن دام افـزود: »روزانـه بیش از 
100 تـن گوشـت وارد کشـور می شـود و تولیدات 
شـرکت های فراسـرزمینی ظـرف ۲0 روز آینـده 
وارد بـازار خواهند شـد در نتیجه کشـور بـا کمبود 
گوشـت مواجـه نخواهـد شـد و می تـوان مجـوز 

صـادرات دام زنـده را ابالغ کـرد «.
وی بـا بیـان اینکـه بـازار علیـه تولیـد و مصـرف 
اسـت، اضافـه کـرد: »دام زنـده بـا قیمـت پاییـن 
بـه فـروش می رسـد و بـا نـرخ بـاال بـه دسـت 
مصرف کننـدگان می رسـد. قیمـت بره نـر پرواری 
در میادیـن عرضـۀ دام کیلویـی ۶۸ هـزار تومـان و 
قیمـت برۀ مـادۀ پـرواری، بـز و بزغالـه کیلویی ۶۵ 
هـزار تومـان بـه پاییـن اسـت«. بـه گفتـه پوریان 
قیمـت الشـۀ ریـز درجـه یـک کیلویـی 1۵0 هزار 
تومان، الشـۀ درشـت کیلویـی 1۴0 هـزار تومان و 

الشـۀ بی کیفیـت کیلویـی 1۳۵ هزار تومان اسـت 
و  ایـن در حالیسـت کـه گوشـت در بـازار بـاالی 
کیلویـی 1۷0 تا 1۸0 هـزار تومان عرضه می شـود. 
پوریـان معتقـد اسـت کـه قیمـت گوشـت در بازار 
واقعـی نیسـت و مافیـای گوشـت قیمـت را تامین 
می کننـد: »دولـت نظارتـی بر بـازار گوشـت ندارد 
و مافیـای گوشـت تعیین کننـدۀ نـرخ آن در بـازار 

» هسـتند

افزایش 81درصدی کشفیات قاچاق دام
خشکسـالی امـا قاچـاق دام زنـده در اسـتان را 
افزایش داده اسـت . طبـق آماری که نـادر مالیی 
و  برنامه ریـزی، هماهنگـی  دبیـر کمیسـیون 
نظـارت بـر مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان 

کرمـان شـهریور 1۴00 ارائه داده، قاچـاق دام در 
اسـتان رو به افزایش اسـت:»۸1 درصد کشـفیات 
قاچـاق دام اسـتان کرمان نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبل افزایـش یافتـه  و بیشـترین قاچاق دام 
اسـتان در شهرسـتان های بردسـیر، انـار، بافـت، 

جیرفـت، کهنـوج، عنبرآبـاد و فهـرج اسـت.«
وی بـا ابـراز اینکـه قاچـاق دام زنـده به خـارج از 
اسـتان معضل جدی اسـت که در دسـتورکار همه 

نهادهـای نظارتـی، نیـروی انتظامـی و تعزیـرات 
قـرار گرفتـه اسـت و به شـدت در حـال برخـورد 
بـا قاچاقچیـان هسـتند افـزود: »دغدغـه ای کـه 
امروز همـه مسـئوالن را درگیـر کرده خـروج دام 
مولد از کشـور اسـت.«  خشکسـالی امـا دامداران 
را بیـش از پیـش در مضیقه گذاشـته و ایـن افراد 
را مجبـور به فـروش دام هایشـان کـرده اسـت. با 
این حال از خـرداد 1۴00 طـرح خریـد دام مازاد 
عشـایر کرمان در طرح خشکسـالی در دستور کار 
قـرار گرفته اسـت. بنا بـه گفتـه احمد مسـعودی، 
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان کرمـان بـا 
هـدف مسـاعدت و حمایـت بـرای کاهـش اثـرات 
خشکسـالی، حذف دام های مـازاد عشـایر و ایجاد 
انگیـزه در تولیدکننـدگان برای نگهـداری دام در 
مزارع خـود و کشـتار نکـردن دام با قابلیـت تولید 
مثـل، اداره پشـتیبانی امـور دام آمادگـی دارد 
دام مـازاد عشـایر را براسـاس قیمـت مصـوب در 
دسـتورالعمل ابالغی از دامداران خریـداری کند. 
بـه گفتـه او بـه ازای هـر کیلـو دام زنـده تحویلی 
بـه میـزان ۳ کیلوگرم نهـاده دامـی بـا هماهنگی 
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان کرمـان بـه قیمـت مصـوب در 

اختیـار آنـان قـرار خواهـد گرفت.

دامداران برای پرکردن شکم دام به نان خشک پناه بردند
یک درصد از خوراک دام با ضایعات نان تامین می شود

گزارش

هر
س: م

عک

وثیقه قرار دادن دارایی ســهام افراد برای دریافــت وام با همکاری دو 
بانک ملی و قرض الحسنه مهر ایران عملیاتی می شود.

به گزارش تجارت نیوز به نقل از سمات، معاون فناوری و توسعه نوآوری 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گفتگوی 

تلویزیونی با شــبکه خبر در این باره گفت: در تالش هستیم زیر ســاخت وثیقه قرار گرفتن 
همه نمادها یا همه ســهام ســهامداران را آماده کنیم و به صــورت الکترونیکی در اختیار 
بانک ها قرار دهیم تا آن ها بتوانند به پشــتوانه وثیقه ســهام به ســهامداران تسهیالت ارائه 

دهند.
محمود حســنلو افزود: بانک ملی و بانک قرض الحســنه مهر ایران در این زمینه پیشــتاز 
هســتند و به زودی با فراهم شــدن بســترهای قانونی، این دو بانک ارائه تسهیالت را آغاز 
خواهند کرد. او اضافه کرد: آن چیزی که برای شرکت سپرده گذاری مهم است احراز هویت 
ســهامداران اســت که به صورت کاماًل الکترونیکی انجام خواهد شــد و نیــازی به مراجعه 

حضوری نخواهد بود.

پذیرش وثیقه سهام
 برای دریافت وام با همکاری دو بانک

به گزارش تسنیم ، ســید احسان خاندوزی در پاســخ به سؤال یکی از 
نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات 
از خانه های لوکس، با بیان اینکه این موضوع عنوان یکی از تکالیف بودجه 
ای، در سال 1۳۹۹ اصوالً اجرا نشد، اظهار داشت: در نیمه اول سال 1۴00 

نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آیین نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که نشان از 
عدم اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون داشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون، در دو بعد شناسایی و وصول قابل بررسی است، اظهار 
داشت: ابتدا باید وزارت راه و شهر سازی نسبت به شناخت خانه های لوکس اقدام کند و سپس 
ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکالت مهم وزارت اقتصاد، فقدان 

ضمانت اجرا برای این قانون است.
خاندوزی گفت: در حال حاضر، عماًل تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید 
و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی توانیم از وی مالیات 

بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم.

قانون اخذ مالیات از خانه های لوکس
 ضمانت اجرایی ندارد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم اینکه پیش بینی 
می شود با حذف ارز ترجیحی از یارانه آرد صنف و صنعت، شاهد 
کاهش ۳0 درصدی مصرف گندم در این بخش باشیم، گفت: این 

صرفه جویی، از مصادیق اصالح الگوی مصرف است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ سید 
سعید راد در کنفرانس بین المللی ایران گرین که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با اعالم 
اینکه این شرکت ۹۸ درصد گندم کشور را تأمین می کند، افزود: در سال 1۴00، بیش از 
11 و نیم میلیون تن گندم برای تولید انواع نان و سایر محصوالت این صنعت، تأمین و در 

سراسر کشور توزیع شده است.
راد با بیان اینکه برای اینکه کارخانجات آرد دچار مشکل نشوند، فرصت ۸۹ روزه ای برای 
خرید اعتباری گندم   در قبال ضمانت نامه تعهد پرداخت برای این کارخانجات در نظر گرفته 
شده است، تصریح کرد: این فرجه در قالب ســرمایه در گردش به کارخانجات آرد کمک 

می کند تا بالفاصله بعد از خرید گندم، مجبور به پرداخت هزینه آن نباشند.

پیش بینی کاهش ۳0درصدی  
مصرف آرد بعد از گرانی آرد

$ بازرگانی$ مالیات$ بانک

کاغذ اقتصادی

خشکســالی قاچاق دام زنده در اســتان را افزایش داده اســت . طبق آماری که نادر مالیی دبیر کمیسیون 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان شهریور 1400 ارائه داده، قاچاق دام در 
استان رو به افزایش است:»81 درصد کشفیات قاچاق دام استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته  و بیشترین قاچاق دام استان در شهرستان های بردســیر، انار، بافت، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد و فهرج 

است.«
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میزبانی ایران از 1۵6 گونه پرنده 
مهاجر در زمستان سال گذشته

در دوره سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی سال گذشته، 
استان های مازندران، گلســتان و گیالن میزبان بیشترین جمعیت و 
استان های البرز، یزد و همدان میزبان کمترین جمعیت پرندگان آبزی 

و کنارآبزی مهاجر بودند.
به گزارش ایسنا بر اساس گزارش ملی سرشماری زمستانی پرندگان آبزی 
و کنار آبزی سال گذشته، ۴۹1 سایت در سراسر کشور مورد آماربرداری 
قرار گرفت و در مجموع یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۶1۵ پرنده از 1۵۶ گونه 
پرنده آبزی و کنارآبزی مهاجر شمارش شد که از این تعداد، ۶1 هزار و ۴۳۹ 
پرنده متعلق به فهرست سرخ IUCN شامل پلیکان پا  خاکستری، غاز 
پیشانی سفید کوچک، عروس غاز، اردک سرحنایی، اردک مرمری، اردک 
سرسفید، درنای سیبری و تلیله بزرگ است که در سایت های مختلفی از 

کشور مشاهده و گزارش شدند.
بیشــترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر فهرست سرخ 
IUCN متعلق به گونه اردک سرحنایی با جمعیت ۵۳ هزار و ۸۸۲ پرنده 
و کمترین جمعیت مربوط به دو گونه درنای سیبری )یک قطعه( و عروس 
غاز )دوقطعه( پرنده بود. به طور کلی در سرشماری سال گذشته، ۳.0۷ 
درصد از کل جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی متعلق به فهرست سرخ 
IUCN بودند.  در دوره سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی 
سال گذشته، استان های مازندران، گلستان و گیالن میزبان بیشترین 
جمعیت و اســتان های البرز، یزد و همدان میزبان کمترین جمعیت 

پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر بودند.
بیشــترین جمعیت پرندگان متعلق به گروه غازها، قوها و اردک ها با 
جمعیت ۹۵۲ هزار و ۸۸۶ پرنــده و کمترین جمعیت متعلق به گروه 
اســکوا ها، لک لک ها، اکراس ها و کفچه نوک به ترتیب با جمعیت ۲ و 

1۵۳۹ پرنده بود. 

سالجقه عنوان کرد:
۵ چالش عمده کشور در حوزه 

محیط زیست و آب
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به ۵ چالش عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب، گفت: در سند تحول 
دولت مردمی برای هریک از این چالش ها، عوامل بروز و راهبردهای مهار 

ارائه شده است.
به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سالجقه در جلسه 
شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ابالغ سند 
تحول دولت مردمی از سوی رییس جمهوری، اظهار داشت: در اجرای 
وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در راستای تحقق اهداف 
مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 
1۴0۴، سیاست های کلی نظام و با اتکاء و بهره مندی از بیانات حضرت 
امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( و مطالبات 
معظم له، رفع نیازهای مردم، حل مسایل اساسی کشور و در اجرای اصل 
1۳۴ قانون اساسی، سند تحول دولت مردمی به عنوان خط مشی دولت 
سیزدهم و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه های اجرایی توسط 
رییس جمهور ابالغ شده است.  وی افزود: بخش دوم این سند با عنوان 
برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی در قالب ۹ فصل 
و ۳۷ مبحث تبیین شده است که مبحث دوم از فصل چهارم آن به موضوع 

محیط زیست و آب اختصاص یافته است.
نشانگرهای وضعیت مطلوب محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشانگرهای وضع مطلوب 
در حوزه محیط زیست و آب کشور، گفت: مبحث محیط زیست و آب 
این سند، نشانگرهای وضع مطلوب را ارتقای شاخص عملکرد زیست 
محیطی کشور، افزایش سهم اقتصاد سبز با افزایش میزان کارآفرینی 
مشاغل سبز در سبد اشتغال کشور، تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی 
و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آن برای افزایش تراز آبهای زیرزمینی، 
کاهش فرسایش خاک کشور برای رسیدن به میانگین جهانی، بهبود 
کیفیت هوای شــهرها و افزایش تعداد روزهای هوای پاک و سالم در 
شهرهای کشور و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش سطح 
جنگل ها و جمعیت حیات وحش و احیای ذخایر ژنتیکی و زیســتی 

عنوان کرده است.

رئیس مرکز سـنجش و پایش کیفیت آموزشی، 
شـیوه نامه برنامه ریـزی، طراحـی سـؤاالت و 
برگـزاری امتحانـات نهایـی و غیرنهایـی دانش 
آمـوزان در نوبـت دوم سـال تحصیلـی 1۴00-

1۴01 را ابـالغ کـرد.
به گزارش ایسـنا، در شیوه نامه ارسـالی از سوی 
محسـن زارعـی پیرامـون ارزشـیابی دوره هـای 
تحصیلی در خردادماه 1۴01 تاکید شـده اسـت 
که ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی تربیتی نوبت 
دوم سـال تحصیلـی 1۴00-1۴01 دوره هـای 
تحصیلـی صرفـا در مقاطـع تحصیلـی مختلف 
بـا توجـه بـه نـکات ذیـل و بـه شـیوه حضوری 

برگـزار می شـود:
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی 

دانش آموزان دوره ابتدایی
1- در دوره اول ابتدایـی )پایه هـای اول - دوم 
- سـوم(، در دو درس فارسـی و ریاضـی و در 
دوره دوم ابتدایـی )پایه هـای چهـارم و پنجـم( 
در دروس فارسـی، ریاضـی و علـوم، عـالوه بـر 
ابزارهای مختلف ارزشـیابی کیفـی توصیفی، در 
پایان سـال تحصیلـی آزمون های کتبـی برگزار 
می شـود. این آزمون بـه صورت کالسـی بوده و 
تمامـی فرایندهـای آن اعم از طراحی سـؤاالت، 
اجـرای آزمـون و تصحیـح اوراق برعهـده معلـم 

مربوطه اسـت.
۲- در پایـه ششـم، براسـاس مصوبـه جلسـه 
۸۵۹  شـورای عالی آموزش و پـرورش، عالوه بر 
ابزارهـای مختلف ارزشـیابی کیفـی -توصیفی، 
آزمـون هماهنگ منطقـه ای برای کلیـه دروس 
)بـا سـواالت واحـد و برنامـه معیـن و بـه طـور 
همزمـان از سـوی اداره آمـوزش و پـرورش 

منطقـه( در مدرسـه برگـزار می شـود.
۳- بـازه زمانـی برگـزاری آزمون هـای کتبی در 
تمامی پایـه هـا از روز یکشـنبه یکم تـا روز پنج 
شـنبه دوازدهم خـرداد مـاه 1۴01 و در مناطق 
گرمسـیری، تصمیـم گیـری در خصـوص بـازه 
زمانـی آزمون هـا بر عهـده سـتاد امتحانـات هر 

اسـتان است.
۴- نتایـج آزمون هـای کتبـی، در کنـار سـایر 
ابزارهـای ارزشـیابی کیفـی توصیفـی بـرای 
توصیـف عملکـرد و تصمیم گیـری در خصوص 
ارتقای دانش آموزان، بهبـود و جبران ضعف ها، 
پیشـنهاد و اجـرای مداخالت جبرانی آموزشـی 

اسـتفاده می شـود.
۵- ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی تربیتـی 
داوطلبـان آزاد پایـه ششـم بر اسـاس مـاده ۳۵ 

آییـن نامـه اجرایـی مـدارس انجـام می شـود.  
نحـوه برگـزاری امتحانـات دوره اول آمـوزش 

سـطه  متو
ارزشیابی پیشـرفت تحصیلی تربیتی در مدارس 
روزانه، بزرگسـاالن، آموزش از راه دور، ایثارگران 
و داوطلبـان آزاد براسـاس آیین نامه ارزشـیابی 
پیشـرفت تحصیلی تربیتـی مصوب جلسـه 1۶ 
تاریخ 0۴/0۷/1۳۹۷ کمیسـیون معین شـورای 
عالی آمـوزش و پـرورش و آییـن نامه آموزشـی 
نظـام جدیـد دوره اول متوسـطه آمـوزش از راه 
دور داخـل و خـارج کشـور، به شـیوه نیم سـالی 
واحدی مصوب جلسـه 0 ۷۸تاریخ ۲۸/۸/1۳۸۷ 
شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش و اصالحیـه 
جلسـه ۳۹ کمیسـیون معیـن شـورای عالـی 
آموزش و پرورش وسـایر مقررات مربـوط، انجام 

می شـود.
نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم 

آموزش متوسطه نظری
اجـرای دقیـق مـواد فصـل پنجـم )ضوابـط 
سـنجش و ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی آیین 
نامه آموزشی دوره دوم متوسـطه روزانه( مصوبه 
جلسـه ۹۳۲ شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش 
تاریخ 1۷/0۳/1۳۹۵، در سال تحصیلی 1۴01-

1۴00، ضـروری اسـت.
امتحانـات نهایـی پایـه دوازدهـم دوره دوم 
متوسـطه روزانـه، بزرگسـاالن، آمـوزش از راه 
دور و داوطلبـان آزاد شـاخه نظـری در نوبـت 
خردادماه، مطابق بخشـنامه شـماره 11۳/۴۶0 

مـورخ ۲۴/01/1۴01، انجـام مـی شـود.  
ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی تربیتـی دروس 
غیر نهایـی در مـدارس بزرگسـاالن، آمـوزش از 
راه دور، ایثارگـران، داوطلبـان آزاد، متقاضیـان 
تغییـر رشـته و مطابق قوانیـن، مقـررات و آیین 

نامه هـای مربـوط انجـام می شـود.
نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم 
آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و 

کاردانش
1- آمـوزش کلیـه دروس اعـم از عمومـی، 
خوشـه شایسـتگی های فنـی، غیـر فنـی و 
پایـه در شـاخه فنـی و حرفـه ای و کاردانـش 
و همچنیـن ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی 
تربیتـی هنرجویـان انـواع مـدارس و دوره هـا از 
جملـه روزانـه، بزرگسـاالن، آمـوزش از راه دور، 
ایثارگران، داوطلبان آزاد، متقاضیان تغییر رشته 
و... و مطابـق قوانین، مقـررات و آییـن نامه های 

مربـوط انجـام مـی شـود.
۲- بـه اسـتناد تبصـره ۳ مـاده ۳۷ آییـن نامـه 
آموزشـی دوره دوم متوسـطه )روزانـه(، اجـرای 
بخشـنامه های موضـوع شـیوه نامـه نحـوه 
ارزشـیابی دروس شایسـتگی های فنـی، غیـر 
فنـی و پایـه در شـاخه های فنـی و حرفـه ای و 
کاردانـش از جملـه اسـتفاده از کتـاب همـراه 
هنرجو و ارزشـیابی مطابق با جداول اسـتاندارد 
ارزشیابی پیشـرفت تحصیلی )به عنوان مستند 

نهایـی ارزشـیابی( مـورد تاکیـد اسـت.
 ۳-بـرای اجـرای دروس کارآمـوزی / کارورزی 
مـورخ   ۲۹۲۲۸ /۴10 بخشـنامه  صرفـأ 
۲۸/0۲/1۳۹۸ بـه صـورت تراکمـی و حضوری 

مـالک عمـل اسـت.
۴- بـه اسـتناد مصوبـه جلسـه ۴۳ تاریـخ 
0۷/0۹/1۴00 کمیسـیون معین شـورای عالی 
آموزش و پـرورش، طراحـی سـؤاالت امتحانات 
نهایـی شـاخه فنـی حرفـه ای نظـام آموزشـی 
۳-۳-۵، بـه صـورت هماهنگ اسـتانی و اجرای 
امتحـان و تصحیـح اوراق در مدرسـه محـل 

تحصیـل، انجـام مـی شـود.
نکات قابل توجه در برگزاری امتحانات

1- توجه بـه مراقبت های بهداشـتی)گندزدایی 
فضـا و تجهیـزات مـدارس، تهویه مناسـب هوا، 
پیـش بینـی و تدارک ماسـک، مـواد شـوینده و 
ضدعفونی کننده و...( و نظـارت مدیران مدارس 
بر رعایت کامل آنها در ایام ارزشـیابی پیشـرفت 
تحصیلی، الزامی اسـت و از دانش آمـوزان مبتال 
یا مشـکوک بـه بیمـاری کرونـا در محلـی مجزا 
)قرنطینـه( کـه بـرای همیـن منظـور در همان 
حوزه برگـزاری امتحانـات پیش بینـی و تجهیز 
شـده اسـت، بـا حضـور مراقبیـن، امتحـان بـه 

عمـل می آیـد.
۲- برگـزاری و اعالم نتایج امتحانـات در مدارس 
آمـوزش از راه دور متوسـطه دوم مطابـق آییـن 
نامـه آموزشـی دوره دوم متوسـطه شـیوه 
نیمسالی واحدی مصوب جلسـه 1۲ کمیسیون 
معیـن شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش و 
همچنین بنـد ۹ و تبصره هـای ذیـل آن مندرج 
در شـیوه نامـه اجرایـی آییـن نامه سـاماندهی 
صـدور و تایید مـدارک تحصیلی دانـش آموزان 

بـه شـماره 10۷۹۴۹، انجـام می شـود.
۳- براسـاس بنـد 1۶ مـاده 1۷ شـورای معلمان 
درآییـن نامـه اجرایـی مـدارس مصوب جلسـه 
۴1 کمیسـیون معیـن شـورای عالی آمـوزش و 
پـرورش الزم اسـت: مـدارس برنامه ریـزی برای 
بهبود عملکرد دانـش آموزان در ارزشـیابی های 

پیشـرفت تحصیلی)داخلی، هماهنگ و نهایی( 
را به عمـل آورنـد. همچنین بـر اسـاس بند 10 
مـاده 1۸ آییـن نامـه مذکـور: پـس از امتحانات 
و اعـالم نتایـج ارزشـیابی نوبـت دوم، نتایـج در 
شـورای معلمـان بررسـی و اقدامـات الزم برای 
کاهـش افـت تحصیلـی دانـش آمـوزان انجـام 

شـود.
۴- مـدارس بـه منظـور ایجـاد محیطی سـالم، 
ایمن و تـوأم با آرامـش خاطـر در ایـام برگزاری 

امتحانـات، اقدامـات مقتضـی معمـول کنند.
۵- سـؤاالت امتحانـی تمامـی پایه هـای دوره 
هـای تحصیلی مطابـق بـارم بندی کتـاب های 
درسـی در سـال تحصیلـی 1۴01 - 1۴00 بـر 
اسـاس نامـه شـماره 1۶1۳۸/1/101 مـورخ 
۲۹/۹/1۴00 سـازمان پژوهـش و برنامـه ریزی 
آموزشـی و بدون حذفیـات طراحی می شـوند.
بـارم بنـدی دروس و بخشـنامه هـای مربوط به 
ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی تربیتـی نوبـت 
خردادمـاه 1۴01، در پایگاه اطالع رسـانی مرکز 
سـنجش و پایـش کیفیـت آموزشـی به نشـانی 
www.aee.medu.ir قابـل مشـاهده 

اسـت.
۶- در مـورد ارزشـیابی بخـش شـنیداری درس 
زبان انگلیسـی در دوره های متوسطه اول و دوم، 
الزم اسـت تمهیـدات الزم و تجهیـزات صوتـی 
متناسـب بـا فضـای فیزیکـی حـوزه اجـرا بـه 
منظـور پخـش صـدای واضـح و مطلـوب بـرای 
همه دانـش آمـوزان حاضـر در جلسـه امتحان، 

فراهـم شـود.
بـا عنایـت بـه احتمـال قطـع بـرق در مـدارس 
محل برگـزاری امتحانات هماهنـگ منطقه ای 
)پایه ششـم( و اسـتانی )پایه نهم(، الزم است به 
گونـه ای برنامه ریزی شـود که: الـف- در صورت 
امکان سـاعت برگزاری امتحانات ایـن پایه ها در 

تمام مـدارس به ۸ تـا 10 تغییـر یابد.
ب- در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات در 
زمان مذکـور، به منظـور پیشـگیری از اختاللی 
که با قطع بـرق در دریافت رمز سـؤاالت و تکثیر 
بـه موقـع اوراق امتحانـی رخ می دهـد، مناطق 
اقدام به تشـکیل حـوزه متمرکز تکثیـر و توزیع 

پاکت سـؤاالت به مـدارس کنند.
پ - آدرس مـدارس محـل برگـزاری امتحانات، 
جهـت هماهنگـی در اختیـار شـرکت توزیـع 

نیـروی بـرق اسـتان قـرار گیرد.
ت- تـا حـد امـکان مـدارس برگـزار کننـده 
امتحانات و حـوزه های تکثیر به دسـتگاه تامین 
بـرق اضطـراری )مولـد بـرق و...( تجهیز شـوند.

بر اساس بند …د… تبصره 1۴ قانون بودجه 1۴01، 
افراد فاقد بیمه پایه ســه دهک پایین درآمدی، به 
صورت رایــگان و بدون پرداخــت حق بیمه تحت 
پوشــش قرار می گیرند و بر همین اساس نیز بیمه 
درمانی برای ۵ میلیون و ۴00هزار نفر از روز شنبه 1۷ 

اردیبهشت  ماه برقرار شده است.
به گزارش ایسنا، از تصویب قانون بیمه همگانی در 
ســال 1۳۷۳، حدود ۲۸ ســال می گذرد و پوشش 
بیمه ای پایه برای همه ایرانیان، تکلیفی بود که در این 
سال ها بر زمین مانده بود؛ هرچند که در دولت یازدهم 
و در قالب طرح تحول نظام سالمت، اقداماتی در این 
زمینه صورت گرفت و حدود 11 میلیون ایرانی بیمه 
رایگان شدند، اما در ادامه اجرا، این طرح به دلیل عدم 

تامین منابع مالی دچار مشکل شد و ابتر ماند.
در هر حال شب گذشــته رییس جمهور از جهشی 
جدی در این حوزه خبر داد و با تاکید بر اینکه بیمه 
همگانی آرزوی همه دولت ها بوده، اعالم کرد که» 

امروز با این ۵ میلیون نفری که تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار گرفته اند، یک جهش بسیار جدی در 
این حوزه انجام شده و به سمت و سویی پیش می رویم 
که هیچ کســی بدون بیمه نباشد.«  رییس جمهور 
همچنین تاکید کرد:» اگر امروز کســی روی تخت 
بیمارستان خوابیده و بیمه نیست، همانجا او را بیمه و 
دارو را به خوبی و به سهولت از بیمه دریافت می کند.«

در مجموع، براساس بند …الف… ماده ۷0 قانون برنامه 
ششم توسعه کشور و آئین نامه اجرایی آن و بنابر اعالم 
سازمان بیمه ســالمت ایران، کلیه شهروندان فاقد 
بیمه پایه، جهت برقراری پوشش بیمه پایه سالمت 
می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری 
شهروندی سازمان بیمه سالمت یا دفاتر پیشخوان 
دولت طرف قرارداد این سازمان، نسبت به بیمه کردن 

خود و خانواده شان اقدام کنند.
همچنین طبق اعالم سازمان بیمه سالمت، اطالعات 
سه دهک پایین درآمدی کشور،  توسط وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، جهت برخورداری از بیمه رایگان 
درمانی در اختیار بیمه ســالمت قــرار گرفته و در 
همین راستا ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر یعنی حدود 
۵ میلیون و ۴00 هزارنفر فرد فاقد پوشش بیمه که 
جزو سه دهک پایین درآمدی بودند از روز شنبه 1۷ 
اردیبهشت  ماه تحت پوشش بیمه همگانی رایگان قرار 
گرفتند و دولت حق بیمه آنها را پرداخت می کند. در 
همین راستا اطالع رسانی به آنها نیز از طریق پیامک 
نیز صورت گرفته اســت. البته بنابر اعالم سازمان 
بیمه ســالمت ایران، از جمعیت حدود ۵میلیون و 
۴00هزار نفری که مشمول بیمه رایگان شدند، یک 
گروه با جمعیت دو میلیون و ۴00 هزار نفر اطالعات 
هویتی شان کامل است و بر همین اساس هم برقراری 
پوشش بیمه ای آنها به اطالع شان رسیده است و هم 
اکنون می توانند از خدمات بیمــه رایگان در مراکز 

دولتی بهره مند شوند.
اما گروه دوم با جمعیت حدود ۳ میلیون نفر که آنها نیز 

تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند، نقص مدرک دارند 
و این موضوع از طریق پیامک به آنها اطالع داده شده 
و فرصتی یک ماهه نیز در نظر گرفته شده که نسبت 
به تکمیل مدارک خود اقدام کنند. افرادی که پیامک 
نقص مدارک دریافت کردند می توانند از طریق سایت 
بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان دولت مدارک خود 
را تکمیل کنند. اطالعات سه دهک پایین درآمدی 
کشور،  توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جهت برخورداری از بیمه رایگان درمانی در اختیار 
بیمه سالمت قرار گرفته است.همچنین اگر افرادی 
فاقد پوشش بیمه باشــند، چه مشمول سه دهک 
درآمدی پایین شوند و چه در این سه دهک نباشند، 
توسط سازمان بیمه سالمت فراخوان می شوند تا با دو 
روش حضوری و غیرحضوری برای ثبت نام در سامانه 
اقدام کنند. در همین راستا اسامی این دسته از افراد در 
اختیار وزارت تعاون،   کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد 
تا تحت ارزیابی وسع قرار گیرند و دهک بندی شوند تا 

متناسب با آن تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
اما مبحث مهم در این زمینه نحوه همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام ارزیابی های 
وسع، است تا مدت زمان این استعالم کوتاه باشد و افراد 
بتوانند سریع تر تعیین تکلیف شده و در سامانه های 

مربوطه ثبت نام کنند.

نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان اعالم شد

 امتحان کتبی برای برخی دروس مقطع ابتدایی

برنامه دولت برای بیمه ایرانیان؛

هیچ ایرانی بدون »بیمه« نمی ماند

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران خبر داد
تزریق ۲6میلیون ُدز واکسن؛ 

تاکنون
فرمانده  عملیات مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه شرایط فعلی این 
بیماری، به معنای پایان کرونا نیست، بر لزوم ادامه مقابله با این 

بیماری و برنامه ریزی و طراحی الزم در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش ایســنا؛ علیرضا زالی در شصت وسومین جلسه علنی 
شورای شهر تهران که به مناسبت هفته سالمت حضور یافت، با 
اشاره به اینکه نباید شرایط فعلی را پایان کرونا ویروس دانست 
افزود: این اشتباهی راهبردی اســت که بگوییم کرونا به پایان 
رسیده و برهمین اســاس باید برای ادامه مقابله با این بیماری 

برنامه ریزی و طراحی های الزم را داشته باشیم.
وی افزود: اصوال بحران در تهران به ویــژه بحران های از جنس 
نرم افرازی، با چالش هایی همراه است و یکی از چالش هایی که 
ما در بیماری کووید 1۹ با آن روبه رو بودیم تمرکز جمعیتی در 
تهران بود؛ به شکلی که در برخی از مناطق ما با تمرکز جمعیتی 

باالی رو به رو بودیم.
وی ادامه داد: بــه عنوان نمونه منطقه ۴ تهــران نزدیک به یک 
میلیون و 100 هــزار نفر جمعیت دارد و در ایــام کرونا همواره 
نقطه داغ ما محسوب می شــد، به طوری که در بخش بستری و 
چه در حوزه مرگ و میر بیشــترین آمار ایــن منطقه را به خود 

اختصاص می داد.
وی با بیان اینکه متاســفانه زیرســاخت های  حوزه درمانی در 
تهران در ســال های اخیر متناســب با جمعیت توسعه و رشد 
پیدا نکرده، افــزود: بی تردید در این بخش بــا محرومیت هایی 
روبه رو هستیم، به شکلی که ســرانه تخت های دولتی در تهران 
بسیار پایین تر از سایر استان ها است. از آغاز بیماری کووید 1۹، 
11۸ بیمارستان در تهران درگیر این بیماری شدند، ۶۷ درصد 
از خدمات در ارتبــاط با بیماری کووید 1۹ در بیمارســتانهای 
دانشگاهی و مابقی در بیمارستانهای تامین اجتماعی، ارتش و... 
ارائه شده است که این مسئله می تواند به عنوان یک رکورد ملی 

و حتی بین المللی محسوب شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشــاره به راه اندازی 
بیمارســتان صحرایی در ایام کرونا و در کمتر از ۲۴ ساعت و در 
محل نمایشــگاه بین المللی تهران گفت: ۵ میلیون و ۴00 هزار 
نفر از آغاز کرونا به بیمارســتان با عنوان ایــن بیماری مراجعه 
کردند که در این بخش دو میلیون و ۷00 هزار نفر خدمات الزم 

را دریافت کردند.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره سهم مردم 
در پرداخت هزینه های پزشکی در سال جاری و 
همچنین وضعیت نقدینگی بیمارستان ها، توضیح 
داد. دکتر سعید کریمی در گفت وگو با ایسنا، درباره سهم مردم 
در تعرفه های پزشکی سال 1۴01 و وضعیت پرداخت از جیب 
مردم در حوزه سالمت، گفت: تعرفه های پزشکی 1۴01 ابالغ 
شد و بر اساس قانونی کلی که همیشه در زمینه پرداخت از جیب 
مردم در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی وجود داشته، امسال 
هم به همان شکل اقدام می کنیم؛ به طوری که در بخش بستری 
مردم حداکثر 10 درصد هزینه ها را می پردازند و در بخش 
سرپایی هم حداکثر ۳0 درصد هزینه را مردم پرداخت می کنند 

و مابقی هزینه ها را سازمان های بیمه گر خواهند پرداخت.
وی افزود: در عین حال در برخی بیماری ها مانند بیماران خاص 
هم عمده خدمات شان تحت پوشش بیمه ای 100 درصدی 
است و بیمار بابت این خدمات پولی پرداخت نمی کند.  کریمی با 
بیان اینکه در چیدن جداول مربوط به تعرفه ها هم سعی شده که 
تا حد امکان افزایشی در پرداخت از جیب مردم نداشته باشیم، 
گفت: البته زمانیکه تعرفه ها افزایش می یابد، 10 درصد سهم 
مردم در خدمات بستری و ۳0 درصد سهم مردم در خدمات 
سرپایی هم به میزانی افزایش می یابد، اما تالش شده که اجحافی 
انجام نشود. در زمینه تعرفه ها، سروصداهایی که شنیده می شد 
و اعداد و ارقام عجیب و غریبی را برای تعرفه ها مطرح می کردند، 
اما اکنون که تعرفه ها ابالغ شده، شاهدیم که توجه شده تا هیچ  

اجحافی در حق مردم نشود.
برقراری بیمه رایگان

 برای بیش از ۵میلیون ایرانی
کریمی درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای دهک های 
درآمدی پایین، گفت: اخیرا باالی ۵ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه 
بدون مراجعه و بدون پرداخت یک ریال پول تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتند. این افراد در بخش بستری ۹0 درصد و در بخش 
سرپایی ۷0 درصد  حمایت می شوند. اقدام خوبی بود که امسال 
انجام شد. در عین حال اعالم شده که افراد فاقد بیمه به صورت 

خوداظهاری اعالم کنند تا تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

قلیم و مدیریت بحران  رییس مرکز ملی ا
ینکه کانون های گرد و  خشکسالی با بیان ا
غبار نسبت به سال گذشته افزایش یافته اند، 
اظهار کرد: سال گذشته خشک و کم بارش بود و هم امسال 
سال دومی است که در این شرایط کم بارشی قرار داریم، 
در نتیجه فرکانس گرد و خاک، گستره و تعداد روزهای آن 

نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا،درباره کانون های گرد و 
غبار و تعداد آن ها اظهار کرد: کانون های گرد و غبار قابل 
ما جایگاهشان مشخص است،  شمارش دقیق نیستند ا
مطالعه و در نقشه ها تطبیق داده شده و کامال مشخص 
است که چه میزان  کانون گرد و غبار وجود دارد اما نکته 
این است که میزان کانون ها ثابت نیست چرا که تعداد آن ها 
بر اساس بارش ساالنه تغییر می کند و شدت خشکسالی نیز 
با میزان بارش ساالنه مرتبط است. به طور مثال در صورت 
بارش باران کافی در تاالب گاوخونی در جنوب اصفهان و 
مرطوب شدن سطح دریاچه و رشد گیاهان در تاالب دیگر 
به آن نمی توان به عنوان کانون گرد و غبار نگاه کرد ولی در 
صورت تداوم کاهش بارش، تاالب گاوخونی تقریبا خشک 
می شود و مساحت آبی آن کاهش می یابد بنابراین می توان 

از این محل به عنوان کانون گرد و غبار یاد کرد.
بحران  مدیریت  و  قلیم  ا ملی  مرکز  رییس  گفته  به 
خشکسالی کانون های گرد و غبار فقط در ایران قرار ندارند 
و بخش عمده ای از این کانون ها در غرب ایران در کشورهای 
عراق، سوریه، اردن و جنوب ایران در  عربستان و کویت قرار 
دارند، در نتیجه با افزایش شدت باد و جهت باد که عمدتا 
در عراق و شرق سوریه و گاهی در اردن و عربستان است، 
کانون های گرد و غبار تشکیل می شوند اما نکته قابل توجه 
این است که عمده گرد و خاک ورودی به کشور از سوی 
عراق و سوریه و اردن و گاهی هم عربستان است و گاهی 
اوقات هم که  کمتر اتفاق افتاده است،از شمال آفریقا گرد 
و خاک برمی خیزد و توسط جریان های تراز میانی وارد 
ایران می شوند که در تصاویر ماهواره ای به خوبی قابل 

مشاهده است.

معاون رییــس جمهور در امــور زنان و 
خانواده گفت: هرچنــد در قانون جوانی 
جمعیت به مســایل اقتصادی و تامین 
خانواده ها و جوانان بســیار تاکید شده 
است اما مساله اصلی در جوانی جمعیت، 
فرهنگی و سبک زندگی خانواده هاست.

انسیه خزعلی عصر شــنبه در همایش 
سراسری مشاوران بانوان روسای دانشگاه 
های علوم پزشکی کشور در مشهد افزود: 

در خانواده های ثروتمند کمبود جمعیت و عدم توجه به آن خیلی بیشتر است.
وی ادامه داد:مسلط شدن نگاه فردگرایانه و لیبرالی و اصالت یافتن خوشیهای زودگذر 
برای جوانان که حتی بر منفعت آینده و زمانهای دورتر خود و کشورشان ترجیح می 

یابد از خطراتی است که به شدت جامعه ما را تهدید می کند.
او اضافه کرد: دولت برای ترغیب مردم به افزایش جمعیت، نگاه دوراندیشانه مبتنی بر 
پیر شدن جمعیت و تبعات ناگوار ناشی از آن را دارد و می داند که پیر شدن جمعیت 
هزینه اش زیاد و بسیار خطرناک است از این رو در مقطعی از زمان برخی مسایل را 
تحمل می کند تا کشور را جوان نگه دارد و بتواند سرمایه بزرگ انسانی را حفظ کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر سالمت جسمی، روانی، فکری 
و آموزشی زنان گفت: یکی از نقیصه ها در بحث سالمت، تامین سالمت آموزشی است 
چرا که گاهی اوقات آموزش های صحیحی به زنان و خانواده های جامعه داده نمی 
شود یا آموزشها کامل نیست و اشــتباه ارایه شده و یا آموزشها در جای خودش قرار 

نگرفته است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه امور 
زنان گفت: اینکه در ستاد ملی زن و خانواده 
با حضور رییس جمهور، مشارکت مشاوران 
امور بانوان در وزارتخانه ها و دســتگاههای 
اجرایی در تصمیم گیری های کالن کشور 
مصوبه شده است، تصمیم و نگاه مثبت دولت 

مردمی به بانوان است.
به گزارش خبرنگار حوزه زنان ایرنا، ســتاد 
ملی زن و خانواده در جلســه ۲۷ فروردین 

1۴01 با حضور رییس جمهوری مصوبه ای مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران 
مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت چون این مشاوران در وزارتخانه ها و 
سازمان های گوناگون قرار دارند، به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی 

که در وزارتخانه ها و سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت.
زهرا پناهی روا  مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه امور زنان در این باره در گفت و گو با 
خبرنگار حوزه زنان ایرنا در پاسخ به این سوال که ستاد ملی زن و خانواده مصوبه ای دارد که 
مشاوران دستگاهها و وزارتخانه دارای اختیاراتی همچون مشارکت در تصمیم گیری های کالن 
باشند، اظهار داشت: این مصوبه ستاد به طور یقین در تصمیم گیری ها بسیار موثر خواهد بود 
چون زمانی که به زنان در تصمیم گیری های کالن کشور بها داده شود و در وزارتخانه ها بتوانند 

حضور در تصمیم گیری ها داشته باشند می توانند نقش موثرتری ایفا کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در وزارت آموزش و پرورش ۵۴ درصد از کارکنان را زنان 
تشکیل می دهند، این مصوبه می تواند مثمرثمر برای تصمیم گیری های آینده این وزارتخانه 

باشد.

معاون رییس جمهور:مساله اصلی در جوانی 
جمعیت،سبک زندگی خانواده هاست

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه امور زنان:

نگاه مثبت دولت برای مشارکت مشاوران 
امور بانوان در تصمیم گیری های کالن

معاون وزیر بهداشت تشریح کرد
سهم بیماران در پرداخت 

هزینه های پزشکِی 1401

افزایش کانون های گرد و خاک 
نسبت به سال گذشته

خبر

خبر

خبر

کاغذ جامعه

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

تعيين  قانون  موضوع  هيات 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 

رسمي سند  فاقد  ساختمانهاي 
قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
قانون  نامه  آئين   13 ماده  و 
ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  و 
شماره  راي  برابر  رسمي  سند 
رخه  14مو 0 1 6 03 1 9 078 0 0 03 1 2
موضوع  دوم  1401/01/21هيات 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان 
ذوالعلي  حسن  آقاي  متقاضي 
 3 شناسنامه  بشماره  يدهللا  فرزند 
يك  درششدانگ  ازبردسیر  صادره 
 272/93 مساحت  به  خانه  باب 
فرعي  پالك24887  مترمربع 
 3 بخش  در  واقع  اصلي   از2787 
ابوذر  خیابان  آدرس کرمان  کرمان 
از  خريداري   18 کوچه  شمالی 

پورزاده  محمود  آقاي  رسمي  مالك 
به  است.لذا  گرديده  محرز  حسینی 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به 
توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم 
نمايند. تقديم  قضايي  مراجع  به  را 
انقضاي  صورت  در  است  بديهي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق 

خواهد شد.
نوبت اول:1401/02/06 انتشار  تاريخ 

تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/02/21 

ثبت  زاده رئیس  محمود مهدی 
2 کرمان اسناد و امالک منطقه 
آگهی:۱3۰656۰ شناسه 
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خبرخبر

امیر غفارمنــش، بازیگر ســریال های طنز 
تلویزیون با بیــان خاطراتــی از مجموعه 
»دردسرهای عظیم 1« که این شب ها از شبکه 
تماشا در حال پخش است، درباره ساخت فصل 
سوم این سریال گفت: قرار بود »دردسرهای 
عظیم ۳« هم ساخته شود اما قیمت بازیگران 
مثل ماکارونی باال رفت و نشد این اتفاق بیفتد.

به گزارش ایسنا، غفارمنش که در مجموعه 
»دردسرهای عظیم« ایفاگر نقش »ارسالن« 
بود، در گفت وگوی زنده تلفنی پیش از شروع 
این مجموعه در تلویزیون، درباره همکاری اش 
با هنرمندان بنام این سریال صحبت کرد و 
گفت: آقای مهدی هاشمی استاد بنده هستند 
و به گردن من حق دارنــد و همه ما از دانش 
ایشان در این سریال استفاده می کردیم. جواد 
عزتی عزیز هم که از دوستان خوب ماست و 
رفیق پاسکاری بود و هر دو با هم هماهنگ 
بودیم و در هر ســکانس از با هم بودن لذت 

می بردیم.
او در ادامه همین صحبت هایش اظهار کرد: در 
هر صورت من همیشه شاکر خداوند بوده ام و 
هستم که همیشه به من لطف دارند و در این 
سن و سال که االن ۵۴ سالم هست هنوز مردم 
بازی مرا دوســت دارند و کار می کنم، خدا را 

شکر می کنم.
غفارمنش در پایان صحبت هایش درباره ی 
بازپخش سریال های پرمخاطب از شبکه هایی 
مثل آی فیلم و تماشــا هم گفت: من خودم 
از مخاطبان این دو شبکه هستم و کارهای 
گذشته خودم و همکارانم را مرور می کنم و 
لذت می برم؛ چون کارهایی از این دو شبکه 
پخش می شوند که مورد اقبال عمومی قرار 

گرفته اند و مردم آنها را دوست داشتند.
به گزارش ایسنا، پخش سریال »دردسرهای 
عظیم 1« به تازگی در شبکه تماشا آغاز شده 
است. این مجموعه هر شب ساعت ۲1 به روی 

آنتن می رود.
جواد عزتی، مهدی هاشــمی، الناز حبیبی، 
مریم سعادت، امیر غفارمنش، مهران رجبی، 
شهین تسلیمی، صفا آقاجانی، زنده یاد زهره 
فکور صبور، پرستو گلستانی، اشکان اشتیاق 
و ... از بازیگران »دردسرهای عظیم 1« هستند.

انتقاد ایرج راد از برخورد 
شورای نظارت و ارزشیابی

ایرج راد که از مدت ها پیش قصد دارد 
نمایش »در گوش سالمم زمزمه کن« 
را اجــرا کند، می گوید بــه دلیل رفتار 
نامناسب شــورای نظارت و ارزشیابی 
اداره کل هنرهــای نمایشــی، هنــوز 

بازبینی این نمایش انجام نشده است.
این هنرمنــد تئاتر کــه تصمیم دارد 
این نمایش را با بازی خودش و ســعید 
امیرســلیمانی روی صحنــه ببرد، در 
گفتگو با ایســنا درباره وضعیت اجرای 
این اثر نمایشی توضیح می دهد: طبق 
روالی که برای اجــرای نمایش ها باید 
طی شود، ابتدا متن نمایشنامه را برای 
دریافت مجــوز به شــورای نظارت و 
ارزشیابی فرســتادیم که تقریبا حدود 
۲۵ روز زمان برد تا پاسخ بررسی متن 

را بدهند.
او اضافه می کند: در مرحله بعدی قرار 
شــد روز 11 اردیبهشــت ماه بازبینی 
نمایش ما در سالن شــهرزاد که مکان 
اجرای نمایش خواهد بود، انجام شود. 
در آغاز به ما گفته شــد کــه بازبینی 
ســاعت ۲ ظهر خواهد بــود. به همین 
دلیل مــن جلســاتی را کــه در خانه 
هنرمندان ایــران داشــتم، لغو کردم 
و از ســاعت 11 به ســالن رفتیم تا با 
آمادگی کامل، در ساعت مقرر بازبینی 

انجام شود.
راد ادامه می دهد: بعــد از مدتی به ما 
گفته شــد که بازبینی ســاعت ۴ عصر 
انجام می شــود و ما منتظر شــدیم تا 
این ساعت برسد ولی ساعت ۳ دوباره 
ساعت بازبینی را عوض و این بار اعالم 
کردند اعضای شــورا ســاعت ۵ و نیم 

عصر به جلسه بازبینی ما می آیند.
او این رفتار شورای نظارت و ارزشیابی 
را توهیــن آمیز می دانــد و می افزاید: 
به دلیل این رفتــار، ترجیح دادم اصال 
بازبینی انجام نشــود و ســالن را ترک 
کردیم. این گونه رفتار بــا هنرمندان 
و بویژه هنرمندان پیشکســوت بسیار 
ناپســند اســت. آقای امیرســلیمانی 
هشتاد سالن سن دارد و درست نیست 
با ایشان که مویش را در این کار سفید 
کرده، ایــن گونه رفتار شــود. در همه 
جای دنیــا هنرمندان پیشکســوت را 
دعوت به کار می کننــد نه اینکه وقتی 
آنان خودشان برای کار کردن پیشقدم 
شوند، این گونه مورد بی احترامی قرار 

بگیرند.
راد دربــاره ســرانجام ایــن نمایش 
می گویــد: با همــه اینهــا پیگیر کارم 

هستم.

گردشگری که بار سفر می بندد برنامه ریزی و هزینه می کند تا مدتی در 
مسافرت، از شهر و دیار و کسب وکار و دغدغه های زندگی دور باشد، در 
بازگشت از سفر باید به فردی شادتر، آرام تر و باانگیزه تر تبدیل شده باشد، 

اما چرا این روزها سفر برای مردم لذت بخش نیست؟
سفر از مهمترین و موثرترین عوامل برای کسب تجربه و پخته تر شدن است 
و نشانه های آن در توصیه های دینی و فرهنگی ما جاری و ساری است. اگر 
چه در ذات و فلسفه سفر، استراحت کردن و کسب آرامش افراد جامعه 
نهفته است، اما سفر باید رهایی از روزمرگی های زنگار گرفته زندگِی به 

شدت صنعتی شده را برای فرد و جامعه به ارمغان آورد.
مردم سفر می کنند تا دنیای ناشناخته کمی دورتر از خور را ببینند، 
زیبایی های طبیعت و آثار بر جای مانده از تاریخ دور از دوران حیات خود 
از گذشته های بسیار دورتر را درک کنند، به محیط زیست خود می روند 
تا در دامن طبیعت استراحت روحی و جسمی داشته باشند و در نهایت با 
ثبت خاطره ای از بهترین روزهای زندگی به دور از هیاهوی زندگی، برای 
روزهای پیش روی انرژی ذخیره کنند. اگر چه صاحبان قدرتمند صنعت 
گردشگری با سرمایه گذاری تبلیغاتی تالش می کنند به مانند همه ظواهر 
دنیای مدرن، گردشگری را هم در چارچوب توریسم به عنوان یک صنعت 
اقتصادی پول ساز و پردرآمد صرفا محصول جهان غرب جا بیاندازند و 
مواهب و اشکال آن را هم بنا به همه صنایع وابسته آن از حمل ونقل تا 
هتلداری و پذیرایی، وارداتی برندسازی کنند، و مقاصد و محصوالت خود 
را به گردشگران معرفی کنند، اما به واقع سفر و سیر و سیاحت در سبک 
و شیوه زندگی شرقی به ویژه نزد ایرانیان قدمت و اصالت بیشتری دارد، 
شاهد آن آثار سفرنامه نویسانی است که مشاهدات و تجارب از سفر و 
اندوخته های آنها است که  همچنان مثال زدنی و تکرارناشدنی است. حال 
آن که ایران خود سرزمینی با ظرفیت ها و جاذبه های منحصربه فرد در قلب 
خاورمیانه است، سرزمینی شناخته شده در جهان با فرهنگی باستانی و 
غنی، با مردمانی میهمان نواز و اهل سیر و سفر که در کنار زندگی روزمره 
خود و شتاب صنعتی شدن در شهرها و کالن شهرها همیشه دنبال کشف 
ناشناخته و چشم اندازهای بکر بوده اند و هستند، مرمانی که به مکان هایی 
زیبا سفر می کنند و در شکل گیری بن مایه تمدنی بسیار از جوامع پیرامونی 

خود همواره تاثیرگذار بوده اند.

امیر غفارمنش: قیمت چرا سفر برای مردم لذت بخش نیست؟
بازیگران هم مثل ماکارونی و 

نان باگت باال رفت!

کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان سینمایی، سینماداران و مراکز 
امنیتی و قضایی برای پیشگیری و واکنش سریع در راستای مقابله با قاچاق 
فیلم شکل می گیرد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان سینمایی، روح 
اهلل سهرابی با اعالم این مطلب عنوان کرد: جلسه فوق العاده مبارزه با قاچاق 
فیلم و صیانت از آثار سینمایی با حضور معاون ارزشیابی و نظارت، نماینده 
دادستان کل، نماینده پلیس فتا، مدیران مربوطه در امر صیانت و تعدادی از 
روسای صنوف سینمایی از جمله رئیس صنف سینماداران، رئیس صنف 
پخش کنندگان و رئیس صنف تهیه کنندگان و مدیرکل نظارت بر عرضه 
و پخش فیلم در محل سازمان سینمایی برگزار شد. وی با بیان اینکه در این 
جلسه پس از بررسی شرایط موجود و مباحث طوالنی در زمینه مقابله با 
قاچاق فیلم و ضبط فیلم از روی پرده مقرر گردید به سرعت کارگروهی برای 
این منظور تشکیل شود خاطرنشان کرد: اعضای این کارگروه را افرادی از 

وزارت ارشاد، سینماگران و مراکز امنیتی و قضایی تشکیل خواهند داد.

کارگروه مقابله با قاچاق فیلم تشکیل می شود

برخـالف آنچـه انتظـار مـی رود، قدمـت تولیـدات 
مشـترک سـینمای ایـران بـا کشـورهای دیگـر، بـه 
سـال 1۳1۵ بازمی گـردد. در آن سـال کـه سـینمای 
ملی، رونق چندانی نداشـت، دو پـروژه لیلی و مجنون 
و چشـم های سـیاه بـه عنـوان محصـول مشـترک 
سـینمای ایـران و بالیوود سـاخته شـدند. بـه گزارش 
خبرنـگار سـینمایی ایرنـا، ایـن جریـان بـه صـورت 
کجـدار و مریـز تـا قبـل از انقـالب ادامـه پیدا کـرد و 
طـی آن آثـاری ازجملـه جـدال بـا مهتـاب محصـول 
مشـترک ایـران و ایتالیا در سـال ۴۲، مـردی از تهران 
محصول مشـترک ایران و لبنان در سـال ۴۵، جیب بر 
خوشگله محصول مشـترک ایران و ترکیه در سال ۴۸ 
و آتش جنـوب به عنوان محصول مشـترک سـینمای 

ایـران و فرانسـه در سـال ۵۵ بـه تولید رسـید.
در سـال های ابتدایـی انقـالب و تـا حـدودی در دهـه 
۷0، تمامـی تمرکـز بر روی سـینمای داخـل معطوف 

شـد و تولید مشـترک چندانـی صـورت نگرفت.
از دهـه ۷0، رونـد ایـن تولیـد مشـترک ها کم کـم 
آغـاز شـد. در دهـه ۸0 روی غلطـک افتـاد و در دهـه 
۹0 بـه اوج خـود رسـید. رونـد تولیـدات مشـترک 
هم اکنـون بـه جایـی رسـیده کـه سـاالنه چندیـن 
فیلـم بـه عنـوان محصـول مشـترک سـینمای ایران 
بـا کشـورهای مختلفـی جلـوی دوربیـن رفتـه و آثار 
ایرانـی موفـق شـده اند عـالوه بر جـذب سـرمایه های 
خارجی، تجربـه همـکاری با عوامـل خارجـی را برای 
چندمیـن بـار تکـرار کننـد. البتـه در موضـوع تولیـد 
مشـترک، یـک اصـل وجـود دارد و آن اینکـه صـرف 
سـاخته شـدن یک فیلـم در کشـور دیگـر، بـه عنوان 
محصول مشترک محسـوب نمی شـود و اصوال فیلمی 
تحت عنـوان محصـول مشـترک بـه حسـاب می آیـد 
که عالوه بـر حضور عوامـل خارجـی، سـرمایه گذار یا 
تهیه کننـده ای خارجـی نیـز داشـته و زمینـه نمایش 

آن فیلـم در کشـور دوم نیـز فراهـم شـود.
با ایـن تبصـره، بسـیاری از فیلم هایی که داعیـه تولید 
مشـترک دارنـد، از ایـن دایـره خـارج شـده و صرفـا 
بـه عنـوان آثـاری شـناخته می شـوند کـه بـا عواملی 
خارجـی یـا در لوکیشـنی خـارج از کشـور جلـوی 
دوربیـن رفته انـد. در ادامـه نگاهـی خواهیـم انداخت 
بـه فیلم هایـی کـه تحـت عنـوان تولیـد مشـترک در 
سـینمای پـس از انقـالب جلـوی دوربیـن رفته انـد.

فصل پنجم
فیلـم رفیـع پیتـز، اولین همـکاری مشـترک پـس از 
انقـالب سـینمای ایـران و فرانسـه اسـت که در سـال 
۷۵ جلـوی دوربین رفـت. فیلمـی که بر اسـاس طرح 

اولیـه بهـرام بیضایی نوشـته شـد.

گبه
کمپانی تهیه کننده آثار کلود شـابرول، کیشلوفسـکی 
و آلـن رنـه در سـال ۷۵، تولیـد فیلـم مخملبـاف را به 
عهـده گرفـت. گبـه در نهایـت بـه عنـوان محصـول 

مشـترک سـینمای ایران و فرانسـه شـناخته شـد.
فرش باد

سـاخته کمال تبریـزی در سـال ۸1، جزو اولیـن آثار 
اسـتانداردی بـود کـه بـه مفهـوم واقعـی کلمـه، یک 
اثر مشـترک بـود. کاری از سـینمای ایـران و ژاپن که 
طی آن هـم سـرمایه گذاری به صـورت مشـترک رقم 
خـورده بـود و هـم دوربیـن، در بخش هایـی از ایران و 

ژاپـن تصویـر گرفت.
کافه ترانزیت

فیلـم کامبوزیـا پرتوی بـه عنـوان محصول مشـترک 
سـینمای اران و فرانسـه، دو کمپانـی فرانسـوی، یک 
کمپانـی مجارسـتانی و یـک کمپانـی از ترکیـه را بـه 

عنـوان سـرمایه گذار در کنـار خـود دیـد.
نیلوفر

نیلوفـر، نخسـتین فیلـم بلنـد سـابین ژمایـل لبنانی 
اسـت. در ایـن فیلم که بـه عنـوان محصول مشـترک 
میان ایران و فرانسـه سـاخته شـد، فرشـته طائرپور و 

ژان برهـات بـه عنـوان تهیه کننـده حضـور دارند.
تولدی دیگر

عبـاس رافعـی در سـال ۸۶، یکـی از مهم تریـن 
فیلم هایش را بـه عنوان نخسـتین محصول مشـترک 
ایـران و لبنـان جلـوی دوربین بـرد. بـرای ایـن فیلم، 

شـبکه الکوثـر در مقـام سـرمایه گذار ظاهـر شـد.
یک خانواده محترم

نخسـتین سـاخته بلند سـینمایی مسـعود بخشی در 
سـال ۹1 بـا یـک تهیه کننـده ایـران و دو تهیه کننده 
فرانسـوی جلـوی دوربیـن رفـت و بـا وجـود تمـام 
حاشـیه هایی کـه بـه همـراه داشـت، هرگـز اجـازه 

نمایـش در سـینماهای کشـور را پیـدا نکـرد.
گذشته

ششـمین سـاخته اصغر فرهادی بـه عنـوان محصول 
مشـترک ایـران، ایتالیا و فرانسـه اسـت. فیلمـی که با 
حضـور عوامـل ایرانـی و فرانسـوی در پاریـس جلوی 
دوربین رفـت و از همان بـدو تولید، سـه پخش کننده 

ایرانـی، فرانسـوی و ایتالیایـی آن مشـخص بودند.
رستاخیز

شـاید جالب باشـد کـه رسـتاخیز، یـک پـروژه تولید 
مشـترک محسـوب می شـود. به گفتـه درویـش، این 
فیلم محصـول  مشـترک ایران و کشـورهای حاشـیه 

خلیج فـارس بـه همـراه کویت اسـت. درویـش حتی 
پا را از این حـد فراتر نهـاده و رسـتاخیز را در بعد فنی 
و عوامـل نیـز بـه عنـوان یـک پـروژه تولید مشـترک 

عنـوان کرده اسـت.
پریدن از ارتفاع کم

اولیـن فیلـم بلنـد حامـد رجبـی، بـا تهیه کننـده و 
سـرمایه گذاری مشـترک ایرانـی و فرانسـوی جلـوی 
دوربیـن رفـت و تمـام سـکانس های فیلـم در داخـل 

یـک خانـه فیلمبـرداری شـد.
فروشنده

فیلم فرهـادی اگرچـه در ایـران جلـوی دوربین رفت 
امـا به ماننـد عوامـل فنـی آن، با سـرمایه فرانسـوی و 
البتـه قطـری سـاخته شـد و درنهایـت هـم به عنـوان 
تولید مشـترک سـینمای ایران و فرانسـه معرفی شد.

سالم بمبئی
فیلـم قربـان محمدپـور، برخـالف آنچـه عنـوان 
می شـود، دومیـن تولیـد مشـترک سـینمای ایـران و 
هنـد بـه حسـاب می آیـد. فیلمـی کـه پـس از همای 
سـعادت در سـال ۵0، با حضور تهیه کننده و بازیگران 
ایرانی و هندی در سـه زبان ایرانی، هندی و انگلیسـی 
بـه تولیـد رسـید و در سـینماهای دو کشـور بـه روی 

پـرده رفت.
غالم

مینا تبریزیـان در سـال ۹۵، غـالم را در لنـدن جلوی 
دوربین بـرد. فیلم بـه تهیه کنندگی و سـرمایه گذاری 
انگلیسـی که معدودی از عوامـل ایرانـی در آن حضور 

شتند. دا
آرمان شهر

 فیلـم حسـین ناظـر محصـول مشـترک سـینمای 
ایران، افغانسـتان و اسـکاتلند اسـت کـه متاسـفانه با 
یک اکـران ضعیـف، چنـدان دیـده نشـد. فیلـم البته 
به عنـوان نماینـده سـینمای افغانسـتان، بـه آکادمی 
هشتادوهشـتمین دوره جوایـز اسـکار معرفـی شـد.

رفتن
نخسـتین سـاخته سـینمایی نوید محمودی به عنوان 
تولیـد مشـترک سـینمای ایـران و افغانسـتان اسـت. 
رفتـن بـه عنـوان نماینـده سـینما افغانسـتان بـرای 

حضـور در اسـکار هشـتادونهم معرفی شـد.
اولین تولد

فیلم علی عطشـانی را می تـوان با اغماض، یـک تولید 
مشـترک میان سـینمای ایـران و هالیـوود نام گذاری 
کنیم. تهیه کننـده و کارگردان فیلم، عطشـانی اسـت 
و فیلـم بـه جـز بازیگـران و اسـتودیو توزیع کننـده، از 

عوامـل ایرانـی اسـتفاده کـرده اسـت. فیلـم البتـه در 
آمریکا بـه روی پـرده رفته و هنـوز فرصـت نمایش در 

ایـران نیافته اسـت.
درست شبیه پسرم

نخسـتین فیلم بلند سـینمایی کوسـتانزا کواتریگلیو، 
محصـول مشـترک ایتالیـا، کرواسـی، بلژیـک و ایران 
اسـت. حـدود ۴0درصـد از این فیلـم در ایـران جلوی 
دوربین رفتـه اسـت. عوامـل فیلـم نیـز چهره هایی از 

این ۴ کشـور هسـتند.
لینا

فیلـم رامیـن رسـولی، اگرچـه در افغانسـتان جلـوی 
دوربیـن رفـت امـا بـه عنـوان محصـول مشـترک 
سـینمای ایران، افغانستان و هلند محسـوب می شود.

لرد
فیلـم پرحاشـیه محمـد رسـول اف، بدون طـی کردن 
مراحـل اداری و قانونـی به عنـوان محصول مشـترک 
سـینمای ایـران و چـک در ایـران تولید شـد و اگرچه 
اجـازه نمایـش در ایـران پیـدا نکنـد امـا در چنـد 

جشـنواره خارجـی حضـور یافـت.
نیروانا

مرتضـی آتش زمـزم، بـا نیروانـا، نخسـتین همـکاری 
مشترک سـینمای ایران و بنگالدش را رقم زد. فیلمی 
که قـرار بود در دو کشـور به صـورت هم زمـان به روی 
پـرده بـرود امـا کرونا تـا بـه امـروز مانـع از ایـن اتفاق 

شـده است.
ما شما را دوست داریم خانم یایا

فیلـم عبدالرضـا کاهانی محصول مشـترک سـینمای 
ایـران و تایلنـد اسـت کـه در هـر دو کشـور بـه روی 
پرده رفـت و عالوه بـر این دو زبـان، به زبان فرانسـوی 
نیـز دوبلـه و در سـینماهای ایـن کشـور نیـز نمایـش 

داده شـد.
زغال

فیلـم اسـماعیل منصف اگرچـه تمامـا به زبـان آذری 
تولیـد شـده و تمـام سـکانس هایش در ایـران جلوی 
دوربیـن رفته اسـت اما بـه عنـوان محصول مشـترک 

سـینمای ایـران و ترکیـه شـناخته می شـود.
یه وا

فیلـم آناهیـد آبـاد اگرچـه بـا حضـور عوامـل عمدتـا 
ایرانـی در ارمنسـتان جلـوی دوربیـن رفـت امـا بـه 
عنـوان تولید مشـترک دو کشـور ایـران و ارمنسـتان 
محسـوب می شـود. فیلـم حتـی بـه عنـوان نامـزد 
سـینمای ارمنسـتان به آکادمی نودمیـن دوره جایزه 

اسـکار معرفی شـد.

دور تند تولیدات مشترک سینمای ایران  با کشورهای دیگر

یـک ناشـر می گویـد: هویـت نمایشـگاه 
بین المللی کتاب تهران تنهـا نمایش کتاب 
نیسـت بلکه نمایش و فروش کتاب اسـت و 
نمی دانم چرا عنوان فروشـگاه بـه آن اطالق 
نمی شـود. این واقعیت اسـت و باید بپذیریم 
ایـن رویـداد نمایشـگاه و فروشـگاه کتـاب 
اسـت اما نمی دانم چـرا این موضـوع نادیده 

گرفتـه می شـود.
جمال خداپناهی، مدیر انتشـارات بهنام، در 
گفت وگو بـا ایسـنا دربـاره برگزاری سـی و 
سـومین نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران 
اظهـار کرد: برگـزاری سـی  و سـومین دوره 
نمایشـگاه بین المللی کتـاب در ایـن روزها 
کـه همه گیـری کرونـا فروکـش کـرده، امر 
خجسـته و میمونـی اسـت کـه هـم مـورد 
اسـتقبال ناشـرانی اسـت کـه در دو سـال 
گذشـته در ایـن رویـداد شـرکت نکرده اند 
و هـم مـردم و خواننده هـا. فکـر می کنـم 
امسال همانند سـال های گذشته مخاطبان 
عالقه منـد بـه کتـاب بـه نمایشـگاه کتاب 
 خواهنـد آمـد و چه بسـا کمـی بیشـتر زیرا 
این رویـداد دو سـال در محـاق بوده اسـت.

 او دربـاره برگـزاری همزمـان نمایشـگاه 
مجازی و حضـوری نیز گفت: اگـر منصفانه 
بخواهیـم بگوییـم بایـد اجـازه بدهیـد در 
جریـان و بحـث کار قـرار بگیریم تا بیشـتر 
و بهتـر بتوانیـم معضـالت را بررسـی کنیم. 
امـا نکتـه  مهمی کـه وجـود دارد این اسـت 
که همـه بنگاه هـای نشـر کارکنـان زیادی 
ندارنـد و گاهـی انتشـارات بـا دو- سـه  نفـر 
فعالیـت خـود را انجـام می دهـد. این کـه 
بخواهند بعد از روزی نزدیک به 10 سـاعت 
کار در نمایشـگاه و فروش کتاب در آن جا به 
بحث فـروش مجـازی برسـند یک مسـئله 

برای ناشـران اسـت.
این ناشـر با بیـان این که نمایشـگاه مجازی 
کتاب خوب اسـت، افزود: هر سـال بخشـی 
از مخاطبـان امـکان آمـدن بـه نمایشـگاه 
را نداشـتند و نمی توانسـتند در تهـران و 
نمایشـگاه بین المللـی حضـور پیـدا کنند؛ 
این کـه بتواننـد کتاب هـای مورد نظـر خود 
را در محـل خودشـان و بـا پسـت دریافـت 
کننـد، کار خوبی اسـت. کمـا این کـه در دو 
دوره گذشـته هـم مورد اسـتقبال بـوده و از 
جاهایـی از ما خریـد کرده انـد که ما نـام آن 
شـهر و روسـتا را ندیده بودیم. همچنین اگر 
حمایتـی از مخاطبـان در نمایشـگاه کتاب 

می شـود، کسـانی کـه نمی تواننـد از راه 
دور بیاینـد می تواننـد از طریـق نمایشـگاه 
مجازی بـا نـرخ بهتـری کتاب های خـود را 
تهیه کنند و به کتاب ها دسترسـی خواهند 

داشـت.
 او درباره انصراف برخی ناشـران از نمایشگاه 
بـرای حمایـت از کتابفروشـی ها و آسـیبی 
کـه نمایشـگاه بـه کتابفروشـان می زنـد، 
توضیـح داد: نمایشـگاه در بـازه زمانـی 10 
روزه همـراه با ترکش هایش )بـازه زمانی ۲۵ 
تا ۳0 روزه( می تواند بر فروش کتابفروشـان 
تأثیرگذار باشـد اما چند نکته دارد؛ ناشرانی 
که به واسـطه حمایـت از کتابفروشـی ها در 
این رویـداد شـرکت نکرده اند، تا نمایشـگاه 
قبـل ایـن دوره، همـه حضـور داشـتند و 
امسـال این شـعار را نشـان دادند. بـه آن ها 
و کار و عملکردشـان احتـرام می گـذارم. 
صنعت نشـر چهار ضلـع دارد؛ ناشـر، موزع، 
کتابفـروش و مخاطـب، در چرخـه نشـر 

نمی تـوان مخاطـب را نادیـده گرفـت.
 خداپناهی سـپس بیان کـرد: امـروز تعداد 
ناشـران بیشـتر از کتابفروشـان اسـت، 
متأسفانه کتابفروشـان هم فضای محدودی 
دارنـد و نمی تواننـد همـه کتاب هـای 
ناشـرن را عرضـه کننـد. خیلـی از مواقـع 
خواننـدگان دنبـال کتاب هـای جدیـد 
می گردنـد کـه کتابفروشـان مـا ندارنـد 
و آن هـا از انتشـاراتی ها یـا از سـایت های 
فـروش خریـد می کننـد. این بحـث، بحث 
گسترده ای سـت و فکـر می کنـم بایـد 

کتابفروشـان مـا هـم تالشـی بـرای بـه روز 
کردن فعالیـت خود داشـته باشـند. این که 
ناشـر 10 روز از سـال مسـتقال کتابـش را 
عرضـه کنـد، نمی شـود گفـت در ۳۵۵ روز 
بقیـه سـال حقـوق کتابفروشـان را از بیـن 
برده اسـت. البتـه ایـن اتفـاق  ترکش پیش 
و پسـی هـم دارد کـه  ممکن اسـت حضور 
خریـداران را در کتابفروشـی ها کـم کند اما  
این را از گفته هـای یکـی از توزیع کنندگان 
بـزرگ کشـور وام می گیـرم کـه می گفـت 
آمـار فـروش کتاب مـا در ایـام اردیبهشـت 
تـا پایـان خـرداد، حـدود یـک و نیـم برابـر 
اسـت. توزیع کننـده کـه بـه مـردم کتـاب 
نمی فروشـد بلکـه کتـاِب کتابفروشـان را 
تأمیـن می کنـد. واقعیـت امـر این نیسـت 
که نمایشـگاه کار کتابفروشـان را به صورت 
کامل مختل می کند، ممکن اسـت وقفه ای 
در کارشـان ایجاد کند کـه البته به واسـطه 
عنوان هـای جدیدی که یک ناشـر در همان 
ایـام دارد و تجدید چاپ هایـش کتابفروش 

هـم کارش رونـق می گیـرد.
خداپناهـی خاطرنشـان کـرد: نمی خواهیم 
باور  کنیم در ۳۲ دوره پیـش از این، ماهیت 
و هویـت این نمایشـگاه تنهـا نمایش کتاب 
نیسـت بلکه نمایـش و فروش کتاب اسـت.  
نمی دانـم چـرا عنـوان فروشـگاه بـه ایـن 
رویـداد اطالق نمی شـود؛ بایـد بپذیریم این 
رویداد نمایشـگاه و فروشـگاه کتاب اسـت، 
نمی دانـم چـرا ایـن موضـوع نادیـده گرفته 

می شـود.

و  یارت  ز ملی  سند  بررسی  با  همزمان 
یران  ز زیارت مردم ا ئه آمارهای کلی ا را ا
لی  ز شورای عا ، ا ز عتبات داخل کشور ا
انقالب فرهنگی خواسته شد موضوع اداره 
ز  نین ویژه و جدا ا رتی با قوا شهرهای زیا
بق با تاکید  یر شهرها مطا سیاست های سا

مقام معظم رهبری پیگیری شود.
لی  ی عا ا ز شور یسنا به نقل ا رش ا به گزا
ملی ـ دبیر  نقالب فرهنگی، سعیدرضا عا ا
شورای عالی انقالب فرهنگیـ  در نشست 
حضور  با  که  رت  یا ز ملی  سند  بررسی 
یندگان عتبات داخل کشور  ز نما جمعی ا
ر کرد: سند ملی زیارت  ظها ر شد، ا برگزا
لمللی محسوب  ن یک سند بین ا ا به عنو

می شود.
 وقتی امتداد زائر خودمان را در سایر نقاط 
بعین که جمعیت  ر رتی می بینیم مثال ا یا ز
یران رفته و همچنین  ز ا عظیمی به خارج ا
تشرف مردم ایران برای زیارت خانه خدا، ما 
نسبت به زائران خودمان مسؤولیتی داریم، 
ن به  یرا ز ا ئری که ا ا ید برای ز ین با برا بنا
سایر نقاط زیارتی دنیا می رود در این سند 
پیش بینی های الزم و ضمانت های حقوقی 

الزم فراهم شود.

ئر  ا ز با حضور  دیگر  سوی  ز  ا  : فزود ا و  ا
به  نسبت  هم  ز  با ن  یرا ا در  لمللی  بین ا
لیت  حقوقی و  یر کشورها مسؤو ر سا ا و ز
ین نظر سند ملی  ز ا ریم و ا جتماعی دا ا

لمللی محسوب می شود و به  یارت، بین ا ز
بلیت جمع  قا نظر می رسد سند حج هم 
شدن در همین سند را دارد، به ویژه آن که 

با این ابعاد به آن توجه کنیم.

در نشست بررسی سند ملی زیارت اعالم شد

بیش از ۹2 درصد مردم ایران به زیارت امام رضا )ع( رفته اند
یک ناشر مطرح کرد

واقعیتی که باید درباره نمایشگاه 
کتاب بپذیریم

سـخنگوی شـورای راهبـردی اکران بـا اعالم 
اینکـه از هفتـه آینـده شـورای صنفـی جدید 
عـالم کـرد کـه فیلـم  تشـکیل می شـود، ا
»مجبوریـم« سـاخته رضـا درمیشـیان از ۲1 

اردیبهشـت در سـینماها اکـران می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اداره کل روابط 
عمومـی سـازمان سینمایی،جلسـه شـورای 
راهبـردی اکران، دوشـنبه 1۹ اردیبهشـت ماه 
بـا حضـور محمـد خزاعـی - رئیـس سـازمان 
سـینمایی - و کلیـه اعضـا در محـل موسسـه 
ر شـد و علـی سـرتیپی  سـینما شـهر برگـزا
- سـخنگوی شـورای راهبـردی اکـران - در 
یـن جلسـه گفـت: بـا  خصـوص مصوبـات ا
توجـه بـه پیشـنهادهای ارائـه شـده توسـط 
صنـوف کارگردانـان، تهیـه کننـدگان، پخش 
کننـدگان و سـینماداران، جمـع بندی هـای 
الزم در رابطـه بـا قراردادهـای یکسـان پخش 
کننـدگان و سـینماداران صـورت گرفـت و به 
تصویـب رسـید و ایـن قـرارداد از ایـن پـس 

مـالک عمـل خواهـد بـود.
او افـزود: نظام نامـه اکـران نیز پس از بررسـی 
پیشـنهادات صنـوف بـه تصویب نهایی رسـید 
بـالغ  و توسـط رئیـس سـازمان سـینمایی ا
خواهد شـد و بر ایـن مبنـا معین شـد صنوف، 
ینـدگان خـود بـرای حضـور و تشـکیل  نما
شـورای صنفـی را تـا روز چهارشـنبه مـورخ 
رزشـیابی و  ونـت ا ردیبهشـت بـه معا ۲1 ا
ولیـن  نشـاءاهلل ا نظـارت معرفـی نماینـد و ا
جلسـه شـورای صنفـی در روز یکشـنبه ۲۵ 
نـه سـینما تشـکیل  ه در خا ردیبهشـت مـا ا

خواهـد شـد.
مرحلـه  یـن  ا در  سـاخت:  خاطرنشـان  و  ا
خوشـبختانه بـا تصویـب نهایـی قراردادهـای 
یکسـان) تیـپ( و نظام نامه امور جـاری اکران 
به شـورای صنفی سـپرده می شـود و شـورای 
هبـردی بـه وظایـف اصلـی خـود یعنـی  را
همچـون  نمایـش  کالن  برنامه ریزی هـای 
رصـد فضاهـای جدیـد نمایشـی، فضاهـای 

پیشـگیری  تـی،  تبلیغا
هکارهـای  را ئـه  ا ر ا و 
قاچـاق فیلـم و تدویـن 
شـیوه های نویـن تبلیغ 
فیلم هـای  عرضـه  و 

سـینمایی و ... خواهـد پرداخت کـه قطعا این 
امـور می توانـد عرصه هـای جدیـدی را بـرای 
شـکوفایی اقتصـاد سـینما بـه ارمغـان آورد.
شـورای  ویژگی هـای  ز  ا یکـی  سـرتیپی 
راهبـردی اکـران را حضـور منظـم رئیـس 
سـازمان سـینمایی عنـوان کـرد و گفـت: این 
حضور موجـب دلگرمـی و انگیزه و مسـئولیت 
پذیـری همـه اعضـا و کاربـردی شـدن ایـن 
جلسـات گشـته اسـت و ایشـان امـروز نیـز 
ایـن خبـر مهـم را دادنـد کـه مبالـغ حمایتی 
مصوب مربـوط به سـال 1۴00 سـینماداران، 
یـن  ا فیلم هـای مشـمول  و  تـر پخـش  دفا
حمایـت، نهایتـا تـا یکمـاه آینـده پرداخـت 

خواهـد شـد.

 اکران »مجبوریم« از 21 اردیبهشت

خبر
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جوان و پر از انگیزه اســت، خستگی برایش 
معنا ندارد؛ برای کار شــب وروز، گرما و سرما 
نمی شناســد و عجیــب قانون هــای خاص 
خــودش را دارد. قانون هایش بــرای متمایز 
کردن خــودش از دیگــران نیســت، دلش 
می خواهد شاگردانش به درستی رشد کنند، 

در یک زندگی حرفه ای فوتبال.
خیلی زود مطرح شــد و کمتر از ۲0 ســال 
داشــت که پیراهن تیم ملی ایــران را به تن 
کرد. مغرور نشد و راهش را آهسته و پیوسته 
ادامه داد؛ در مسیر فوتبالی اش، اوساسونای 
اسپانیا مقصدی شــیرین و دلنشین برایش 
بود. امــان از گلی کــه باالی ســر کاناوارو 
کاپیتان تیم ملــی ایتالیا، به کاســیاس گلر 
افســانه ای رئالی ها زد؛ هم محبوب تر شد و 

هم بزرگتر برای ایرانی ها.
به گزارش ایســنا، "نکو" شــعار هــواداران 
اســپانیایی بــود؛ شــعاری که وقتــی برای 
بزرگداشــت بازیکن محبوب "ســرخ ها" در 
پامپلونــا طنین انداز می شــد، مــا ایرانی ها 
را به وجد می آورد، مثل یــک غرور ملی. در 
مســیرش هرچه بوده صعود بوده، از تیم ملی 
گرفته تا بازی در جام جهانــی و اروپا و حتی 
گل نجات بخش اش برای ماندن اوساسونا در 

اللیگا و حاال مربیگری...
هیچ وقت راه تنــزل را در پیش نگرفت حتی 
آن روزی کــه در متن نامــه خداحافظی اش 
نوشــت بچه کــه بــودم وقتــی می گفتند 
کفش هایــش را آویخت فکر می کــردم باید 
کفش هایم را از جایی آویزان کنم ولی بعدها 
فهمیدم کــه باآویزان کــردن کفش خیلی 
از آرزوهایت هم آویخته خواهد شــد.نکوی 
۴1 ســاله اهدافی دارد به بلنــدای کارنامه 
درخشــانش؛ او بــه مربیگــری در اروپا فکر 
می کند، شانســی که در اوساســونا برایش 
وجود دارد و اگرچه حاال هم می تواند هدایت 
تیم ملی را هم بر عهده داشته باشد اما فعال در 

فوالد خوش می درخشد. 
جواد نکونام فوتبال حرفه ای را 

چگونه و از کجا شروع کرد؟
من فوتبال حرفه ای ام را از سال ۷0 و با نفت 
تهران شــروع کردم. ابتدا در نوجوانان نفت 
و ســایپا بودم و ســپس به راه آهن رفتم و تا 
رده سنی بزرگساالن نیز برای این تیم بازی 
کردم. بعد از راه آهن هم در ســال ۷۶ به تیم 
ملی جوانان دعوت شــدم و سپس راهی تیم 
پاس شدم و تا روزی که از فوتبال ایران لژیونر 

شدم با تیم پاس بودم.
جواد نکونام از همین پاس هم لژیونر شد؛ اما 

با وجود پیشنهادهای اروپایی چرا امارات؟
من سال ۸۵ که از پاس جدا شدم، به امارات 
رفتم و این انتخاب علی رغم چند پیشــنهاد 
اروپایی بود؛ من کارم با کایزرســالترن تمام 
شده بود اما ســرمربی وقت آقای دنیزلی به 
من اجازه نداد که بــروم. از یک تیم ترکیه ای 
هم پیشنهاد داشتم که باشگاه موافقت نکرد 
و در نهایــت در نیم فصل آخر  قــراردادم با 
پاس وقتــی از تیم اماراتی پیشــنهاد خوبی 
دریافت کردم و پول خوبی هم نصیب باشگاه 
می شــد، آن موقع با جدایی من موافقت شد. 
من به امارات رفتم تــا بتوانم تجربه بیرون از 
فوتبال بازی کردن را بــرای جام جهانی پیدا 
کنم و بعد از آن هم بتوانــم در این رقابت ها 
خوب بازی کنم و به عنــوان بازیکن آزاد به 

کشورهای اروپایی ترانسفر شوم. 
درخشــش در جام جهانــی ۲00۶ اتفاقات 
خوبی را برای شما رقم زد و مشتریان اروپایی 
خوبی خواهان شــما شــدند، اما اوساســونا 

انتخاب شما شد
در جام جهانی دو پیشنهاد از آلمان داشتم که 
یکی همان کایزرسالترن بود و یک پیشنهاد 
هم از اسپانیا و تیم اوساســونا به من رسید. 
من خودم عالقه مند به فوتبال اســپانیا بودم 
و ترجیح دادم در اسپانیا بازی کنم. به نظرم 

انتخاب خیلی خوبی داشتم.
به نظر می آید حضور در اسپانیا بخش 

بزرگی از اتفاقات مهم زندگی شما 
است؛ چقدر موافقید؟

بله،حضورم در اســپانیا یــک دوره فوتبالی 
فوق العاده بود و وقتی تمــام اتفاقات دوران 

فوتبالی ام را که در اســپانیا برایم رقم خورد، 
مرور می کنم، بعضی مواقع می گویم شــاید 
خواب بوده است. زیرا از سال اولی که آن جا 
بودم با رونالدینیــو، اتوئــو، روبینیو، دیوید 
بکهام و فن نیســتلروی بازی کــردم تا بازی 
مقابــل تیم رویایــی مورینیــو و گواردیوال. 
سال های خوبی را گذراندم و با بازیکن هایی 
بازی کردم که همیشه در ذهن من هستند.  

راز محبوبیت جواد نکونام در 
اوساسونا چه بود؟

فقط بازی خوب بود. در اسپانیا به این صورت 
نیســت که با صفحات مجازی، لیدر، هوادار  
و روزنامه ها محبوب شــد. آن جــا فقط باید 
خوب بازی کرد تا محبوب شــد. من هنوز با 
سرپرست تیم و دو بازیکن ســابق اوساسونا 
که اکنون در باشگاه سمت دارند و همچنین 
مدیر رسانه و مدیر ورزشی باشگاه در ارتباط 

هستم و دوستان خیلی خوب من هستند.
چقدر شعار هواداران اسپانیایی و 

ایرانی ها برایتان خوشایند بود؟
وقتی ایرانی ها جواد اللیگایی را ســر دادند، 
واقعا سورپرایز شــدم. ضمن این که وقتی در 
اوساسونا اسم نکو را روی من گذاشتند خیلی 

برای من خوب و جالب بود.
راستی چرا بعد از اوساسونا با وجود 

پیشنهادهای دیگر به استقالل 
رفتید؟

من در یک خانواده اســتقاللی به دنیا آمده 
بودم و همیشه دوست داشــتم در استقالل 
بازی کنــم و این عالقه منــدی خانواده ام و 

به ویژه پــدرم نیز بود. البتــه من هیچ وقت 
بــه هــواداران و بازیکنان پرســپولیس نیز 
بی احترامی نکردم و ُکــری نمی خوانم. من 
حتی قبــل از این که بــه فوتبــال امارات 
بروم می توانســتم به اســتقالل بــروم اما 
ناصرخان حجازی هم به مــن گفت که اگر 
پیشــنهاد خارجی داشــتی برو و حتی این 
را قلعه نویــی هم به من گفت اگر پیشــنهاد 
اروپایی داشتی برو. در آن برهه همه دوست 
داشتند من پیشرفت کنم اما وقتی از امارات 
برگشتم، چون دوست داشــتم در استقالل 
بازی کنم، به ایــن تیم رفتم. در آن ســال 
وقتی با اســتقالل قهرمان شدم برای خودم 
و خانواده ام خیلی خوب و شــیرین بود. در 
آن برهه ســعی کردم تا دقیقــه ای که برای 
استقالل بازی می کنم، ســالم بازی کنم و 

تنها به موفقیت استقالل فکر کنم.
به نظرم آن فصل که قهرمان هم شــدیم، با 
توجه بــه اینکه به یکی از آرزوهایم رســیده 

بودم، خوب و شیرین بود. 
آیا در سال ۹۳ به دلیل اختالف نظر 
با کادرفنی وقت استقالل از این تیم 

جدا شدید؟
اختالف نظر با کادر فنی اســتقالل نداشتم. 
من همیشه ســعی می کنم در جایی باشم که 
خوشحال باشــم و از کاری که انجام می دهم 
لذت ببرم. اما خیلــی خیلی راحت و مختصر 
و مفید بگویم "در شــخصیت من نیست که 
یکســری کارها را به خاطر این که در آن جا 
باشــم به اجبار انجام دهم" و به همین دلیل 

تصمیم گرفتم از استقالل بروم.

گفت وگوی ایسنا با کاپیتان سابق اوساسونا

نکونام: از استقالل رفتم تا یکسری  کارها را به اجبار نکنم
بختیاری زاده:

منصوریان با اخالق خوبش آرامش 
را به نفت برگرداند

سیاوش بختیاری زاده در گفت وگو با ایسنا در خصوص دربی 
فوتبال خوزستان بین دو تیم فوالد و نفت آبادان اظهار کرد: 
از گذشته تاکنون همیشــه بین فوتبال آبادان و اهواز رقابت 
بوده و همین نیز باعث شــده که حساســیت فوتبال بین دو 

شهر اهواز و آبادان از دیرباز زبانزد عام و خاص باشد.
او ادامه داد: شب گذشته نیز با توجه به این که دو تیم در بازی 
رفت به تســاوی رضایت داده بودند و اکنون هم حساسیت و 
شرایط جدول به صورتی است که کســب یک برد در صعود 
تیم ها در جدول رده بندی تأثیرگذار اســت، دو تیم به دنبال 
برد بودند. فوالد خوزســتان بعد از بازی های خوبش در لیگ 
قهرمانان آســیا با آمادگی روحــی روانی خــوب و با توجه 
رسیدنش به وحدت تاکتیکی الزم، به دنبال برد در این بازی 
بود که در تمام ۹0 دقیقه این دیدار شــاید بازی از ســرعت 
زیادی برخوردار نبود اما به جرأت می گویم مالکیت فوالد بر 
توپ و میدان بیشــتر از نفت آبادان بود و آمادگی شاگردان 

نکونام نشان داد هدف شان تنها برد است.
این پیشکســوت فوتبال گفت: نفت آبــادان نیز به دنبال این 
بود کــه از تک فرصت ها و ضد حمالت برای رســیدن به تیم 
فوالد اســتفاده کند و در نهایت فوالد بــه آن چه حقش بود، 
دســت پیدا کرد.او افزود: امیدوارم در ادامه این مســیر تیم 
منصوریان نیز روزهای خوبی را پشــت ســر بگذراند و فوالد 
هم با قاطعیت هفته های باقی مانده را به پایان برساند. ضمن 
این که نکونام باید به این موضوع توجه داشــته باشد که نقاط 
ضعف و پاشنه آشــیل تیم را شناســایی کند تا در یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا مقابل تیم الفیصلی به عنوان تنها 
نماینده ایران بتوانــد آبروداری کند. بختیــاری زاده درباره 
عملکرد منصوریان در نفت  آبادان نیز عنوان کرد: منصوریان 
در یک شرایط خاص و اســتراتژیک هدایت نفت آبادان را بر 
عهده گرفت و به نظرم باید با شایستگی از علیرضا منصوریان 
تشــکر کرد که توانســت تیم به هم ریخته نفت آبادان را که 
هیچ پشــتوانه مالی نداشــت و با مشکالت ســخت افزاری و 
نرم افزاری فراوانی دســت و پنجه نرم می کــرد، جمع و جور 
کند. منصوریان با خصوصیات اخالقی بسیار غنی و ارتباطات 
بســیار خوب با مردم آبادان و خوزســتان، آرامش را به نفت 
برگرداند و به نظــرم نفت تا اینجا نیز فراتــر از انتظارات کار 
کرده اســت. او درباره پیش بینی اش از قهرمــان لیگ برتر، 
خاطرنشان کرد: من فکر می کنم ۹۹ درصد استقالل قهرمان 
لیگ خواهد شــد زیرا یکی از بهتریــن تیم های ادوار خود را 
دارد و در شــرایط خوبی به ســر می برد. حواشــی استقالل 
کمتر شده است و هواداران آن یکدل هستند. این تیم ضمن 
اینکه 11 بازیکن آمــاده درون زمین دارد، خــارج از زمین 
نیز ذخیره های بســیار خــوب و توانمنــدی دارد که همین 
موضــوع بخش اعظمی از مشــکالت اســتقالل را حل کرده 
اســت. شایســته ترین تیمی که می تواند قهرمان ایران شود، 
استقالل است. ضمن اینکه در حال حاضر سخت ترین رقیب 
برای استقالل، پرسپولیس است که امسال برخالف ۴، ۵ سال 
گذشته مشــکالت و حواشی فراوانی داشــته است و به نظرم 
در ادامه مســابقات این فصل نمی توانــد تعقیب کننده جدی 
برای استقالل باشد. به نظرم از همین االن می توان قهرمانی 
استقالل را به پیشکسوتان و هواداران این تیم تبریک گفت

معاون ورزشی باشــگاه پرسپولیس می گوید از 
داوران انتظار دارد در هفته های پایانی بیشــتر 

دقت کنند.
محمد محمــدی، معاون ورزشــی باشــگاه 
پرسپولیس در گفت وگو با ایسنا، درباره تساوی پرسپولیس 
برابر ذوب آهن اظهــار کرد: یک تصمیم اشــتباه داور باعث 
می شــود ما متضرر شــویم. وقتی در دقیقه ۷۵ تیم ما فشار 
می آورد یک پرچم اشتباه کمک داور باعث می شود ما نتیجه 
مطلوب را به دســت نیاوریم. داوران می توانند سهوی اشتباه 
کنند اما نباید اینگونه باشــد که ما هر بازی متضرر شویم. به 
همین خاطر از داوران می خواهیم که در هفته های پایانی دقت 
بیشتری داشته باشند. ما به دنبال این نیستیم که منفعتی از 
داوری به ما برسد بلکه می خواهیم کارشان را به نحو احسن 

انجام دهند تا حاشیه ها کم شود.
او درباره لغو برگزاری دیدار پرسپولیس برابر سپاهان در تبریز 
هم گفت: به خاطر اینکه آقای رئیس جمهور قرار اســت به 
تبریز سفر کنند، ما نتوانســتیم در تبریز از سپاهان میزبانی 
کنیم و به همین خاطر با هماهنگی باشگاه گل گهر قرار است 

بازی ما برابر سپاهان در ورزشگاه سیرجان برگزار شود.
محمدی در ادامه اظهارات کامرانی فــرد که عنوان کرده در 
بررسی بازی رو در روی تیم ها گل زده در خانه حریف حساب 
نمی شود هم گفت: ما دنبال این نیســتیم که خالف قانون، 
کاری انجام شود. آبان پارسال به ما ابالغ شد که بازی رو در رو 
محاسبه می شود و گل زده در خانه حریف محاسبه نمی شود.

او در ادامه درباره شــانس قهرمانی پرســپولیس هم گفت: 
اگر بخواهم صادقانه بگویم شــرایط ما سخت شده است اما 
فوتبال همین اســت و قابل پیش بینی نیست. مطمئنا کادر 
فنی وبازیکنان همه تالششــان را انجام می دهند و ما هم در 
باشگاه همه تالشــمان را می کنیم و با مجموعه تیم تا لحظه 
آخر می جنگیم و کنار نمی کشیم و همه توانمان را می گذاریم 
تا برای شادی هواداران هر کاری انجام  بدهیم. شاید شرایط 
تغییر کند و فوتبال هیچ وقت قابل پیش بینی نیســت. سال 
اول لیگ، پرســپولیس برابر فجر پیروز شــد و استقالل در 
انزلی شکست خورد و ما قهرمان شدیم. تا لحظه ای که سوت 
پایان بازی چهارم را داور بزند ما تالش می کنیم. از وقتی در 
پرسپولیس پست گرفتم هم و غم من این است که عملکردم 
طوری باشد که مقابل خدای خودم و هواداران شرمنده نشوم.

معاون ورزشی باشگاه پرســپولیس درباره مصدومیت وحید 
امیری هم گفت: او روحیه خوبــی دارد و فردا باید عمل کند. 
با توجه به این که علم پزشکی پیشرفت کرده موضوع نگران 

کننده ای نیست.

محمدی: قهرمانی سخت شد اما 
کنار نمی کشیم

خبر

خبر
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عک

کاغذ ورزش

فقی ا
 - نادر  و کمیاب،  نادر  - کمیاب،   1 
علم   - جنگی2  رژه  - گونه،  سزاوار 
 - بیز  مو  سرند،  غربال،   - پزشکی 
پسوند  سطح،  واحد  مربع،  متر  صد 
نمازهای   - اگر  مخفف  فاعلی, 
 - آلمان  در  شهری   - مستحبی3 
چه بسیار - جمع جنت - خط كش 
 ، ارث   - خارجی4  چای  مهندسی، 
باد سرد  میراث - تیزی وارونه5 - 
دره  در  واقع  باستانی  از شهرهای   -

ایتالیا،  مرکز  گریزحیوان،   - سند 
شهر بی دفاع، شهر فراری6 - آبگیر 
آش،  همراهی،  کلمه   - روغن   -
حرف مشایعت - بلندتر 7 - نوشتن 
ای  پرنده   - هند  پرست  مار  قوم   -
از نوع مرغابی8 - كافر، منكر وجود 
ستاره   - حرف  یک  تکرار   - خدا 
سال  در  جهان  سال  مرد  برزیلی، 
فوتبالیست  1996و1997و2002، 
سال اروپا در1997و20029 - گوشت 
اسب  آشغال،  مترادف  آذری، 
و  تازگی   - دادن  آموزش   - ترك 

تازگی10 - صدمه  شادابی، شادابی، 
سوره   - نشده  باز  كارتن  آسیب،  و 
و  خوشی   - مثبت11  برق   - قران 
 - ته  بی  لگام   - پاكیزگی  خرمی، 
بی  مفعول  عالمت  مفعولی،  نشانه 
نت  سوم،  نت   - چیز   - واسطه12 
 - مضارع  فعل  پیشوند  مخمور، 
 - ماروی  اختراع  مرآت،  نما،  چهره 
با اهمیت13 - دریاچه ای در فارس 
- سمت راست14 - مرکز گرجستان 
بین   - آذری  سال  ترکی،  سال   -
پیچ و مهره15 - یگانه، یكتا، جنگ 
فرصت  دادن،  مهلت   - اسالم  صدر 

سنگین ماشین   - دادن 

عمودی
1 - در نوردیدن، قبیله حاتم، پیمودن 
- جوی خون، لوله خونی - مادر لر، 
جلوس،   - روسی  تصدیق  بیماری، 
هنگام  در  برگ  همنشین   - جلسه2 
 - تاختن  تنهایی  به   - ژاله  سحر، 
آن  از سل، کلید  قبل  نت  چهارم،  نت 
پول   - است3  معروف  موسیقی  در 
 - خشک  ضد  خیس،   - خارجی 
- كفش  مالک   - نمک4   - کوچک 
راحتی - آماده كردن، مقدمه چینی5 
مادر   - وارونه  به   - چیز  هر  - کناره 
گلی  نومیدی،   - تازی  عزیز  عرب، 
 - بلیط  نوعی   - وخوشبو6  سفید 
کند7  نمی  ابراز  را  خود  احساسات 
ذهاب  مقابل  برگشتن،  بازگشتن،   -
دردآور8  دردناك،   - ماهی  - گوش 
به  سنگین،   - شباهت  پسوند   -
سیب  ساالد   - گویند  باال  قیمت 

پایه  مرتبه،  و  قدر  ارزش،   - زمینی9 
 - پا  با  ای  ضربه  تیپا،   - اعتبار  و 
نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون 
فوری،   - کانادا  دریاچه   - چیزی10 
عقیم،   - درنگ11  بی  فوری،  و  زود 

سترون - ضمیر اشاره، اشاره به دور، 
از خواهران برونته - مخفف هم او12 
 - ساز  با  نواختن  برای  ای  قطعه   -
دیواری  چهار  خانه،  نشیمنگاه  حجره، 
- خاطر13 - یازده، دو یار هم قد - 

اثری از ساعدی - سكرتر14 - طالی 
سیاه - مورد ندا - راه میانبر، طریق 
انگور15 -  کوتاه - گل سرخ، درخت 
انعكاس صدا  پژواك صدا،   - نر  شیر 

نپخته  -
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خبرخبر

وزیر دادگســتری تاکید کــرد: اقدام 
دولت در اجرای اصــالح نظام پرداخت 
یارانه شــجاعانه، دلســوزانه و صادقانه 

است.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی 
در نشستی که با حضور مدیران ستادی 
و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که 
در محل این سازمان برگزار شد با اشاره 
به مســئله اجرای اصالح نظام پرداخت 
یارانه ها گفت: در مــورد اینکه وضعیت 
فعلی پرداخــت ارز ترجیحی و یارانه ها 
نامناسب اســت همه کارشناسان اتفاق 
نظر دارند لذا ســاماندهی یارانه ها و ارز 
ترجیحی برای کاالهای اساســی امری 

ضروری و کسی در آن شکی ندارد.
او افزود: اما به لحــاظ تبعات و عوارض 
این مســئله تا بــه حال کســی تمایل 
نداشته که این جراحی بزرگ اقتصادی 
را انجــام دهد لذا اقــدام دولت در این 
زمینه شــجاعانه اســت. الزم است با 
توجه به وضعیت کشــور در این مسئله 
هماهنگی الزم میان تمامی دســتگاه 

های مسئول صورت گیرد.
وزیر دادگســتری با بیــان اینکه اقدام 
دولت در مردمی سازی و عادالنه کردن 
پرداخــت یارانه ها به نفع مردم اســت 
گفــت: در حال حاضــر ارز ترجیحی با 
هدفی که پرداخت نسبت به آن صورت 
می گیرد بــه هدف اصلــی اثبات نمی 
کند درواقع بیشــترین ســود را تعداد 
خاصی می برند. لــذا اقدام دولت عالوه 
بر اینکــه جراحی اقتصــادی انجام می 
دهد ضروری و الزم است که نفع مردم 
هم می باشــد. زیرا با مردمی ســازی و 
توزیع عادالنه یارانــه  همه مردم از ان 
اســتفاده می برند ضمن اینکه طبقات 

ضعیف جامعه بیشتر هم می برند.
رحیمی در ادامه با اشاره به صحبت های 
شــب گذشــته رئیس جمهــور مبنی 
براینکه دهکهــای اول تــا ۴00 هزار 
تومان و دهک هــای بعدی تا ۳00 هزار 
تومان یارانه دریافت مــی کنند گفت: 
این مســئله به جز یارانه ای اســت که 
به نــان و دارو تعلق می گیــرد. لذا این 
اقدام دولت به نفع مردم و اقشار ضعیف 

جامعه است.
وزیر دادگســتری گفت: از طرف دیگر 
وضعیت ارز ترجیحــی در حال حاضر 
به گونه ای است که بسیاری جرایم هم 
اتفاق می افتاد و حتی بحث رانت مطرح  
می شــود تعداد محدودی از آن برای 
واردات کاال اســتفاده می کنند اقدامی 
که دولت در این زمینه انجام می دهد نه 
تنها به نفع مردم است بلکه جلوی نا به 

سامانی ها را می گیرد.
او تاکید کرد: وظیفه ســازمان تعزیرات 
حکومتی این اســت که بــا اجرای این 
طرح می تواند جلوی نا به ســامانی ها 
در بازار را بگیرد و برخورد جدی در این 

زمینه داشته باشد.
وزیر دادگســتری گفت: صراحتا اعالم 
می کنم هیچ واحد تولیــدی یا صنفی 
اجازه ندارد بــدون اجازه از ســازمان 
حمایت قیمــت کاالی را افزایش دهد. 
در نتیجه وقتی این مســئله ساماندهی 
اعالم شــود این احتمال وجــود دارد 
قیمت برخی کاالهای اساســی توسط 
خیلی ها بــه بهانه قیمت ســایر کاالها 
ســرخود افزایش پیدا کند  لــذا بنده 
تاکید می کنم هیچ واحد صنفی اجازه 

افزایش قیمت سرخود را  ندارد.
او تصریح کــرد: ما به هیــچ وجه نمی 
خواهیم اجحافی در حق تولیدکنندگان 
شود. ممکن است برخی تولید کنندگان 
مدعی باشند که بهانه کاال افزایش یافته 
و آن را گرانتر به فروش برســاندند. او 
خطاب به مدیران تعزیــرات حکومتی 
اظهارداشت: تا به حال دقت داشته اید 
اکنون در اجرای این طرح به طور خاص 
دقت کنید که اگر کســی بدون رعایت 
این تشریفات )مرجع رسمی برای اعالم 
قیمت ســازمان حمایت است( اقدامی 
انجام ندهد، در خصوص داروها و موارد 
پزشکی سازمان غذا و دارو مرجع بوده 
در خصــوص محصوالت کشــاورزی با 
هماهنگی ســازمان حمایــت قیمتها 
اعالم می شود بنابراین هیچ کس اجازه 

ندارد قیمت ها را افزایش دهد.
رحیمی بــا تاکید بر اینکــه در اجرای 
این طرح هماهنگی بیــن ارگان دولت 
وجود دارد گفــت: ســازمان تعزیرات 
مرجع رسیدگی به تخلفات است مرجع 
نظارت و بازرســی نیســتیم نظارت و 
بازرسی توســط وزارت صمت و جهاد 
کشاورزی و اصناف و اتحادیه ها صورت 
می گیرد قیمت گذاری نهایی را سازمان 
حمایت اعالم مــی کند و نهایتا گزارش 
اینها به سازمان تعزیرات می رسد و ما 
رسیدگی می کنیم لذا هماهنگی جدی 

بین واحدها وجود دارد.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر 
معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
می خواهد از سفرش به تهران نتیجه ای 
بگیرد باید اتفاقی از نوع امتیاز دادن به ایران 

را رقم بزند.
جهانبخش ایزدی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: اگر طرف های مذاکره نمی خواستند 
به نتیجه برسد که اساسا مذاکره را شروع 
نمی کردند، اما طرف های مذاکره مطالبات 
حداکثری دارند، انتظار است در فرایند مذاکره 
این مطالبات تعدیل شود اما به نظر می آید 
هنوز این اتفاق نیفتاده است. معموال توافق بر 
سر حداقل هاست، نه حداکثرها، چرا که در آن 
صورت توافقی رخ نمی دهد و اگر هم توافقی 
رخ دهد پایدار نخواهد بود بنابراین طبیعی 
است اطراف مذاکره باید به امتیازاتی برسند 

برای توافق.
او ادامه داد: اما توافق بر سر حداقل ها 
هم به چانه زنی، زد و بند و داد و ستد نیاز 
دارد و این هم مبنای مذاکره است از این 
رو هیچ توافقی کامل و حداکثری و صد در 
صد برای یک طرف نیست. مذاکرات وین 
هم از این مساله مستثنی نبوده و نیست. 

اما مهم است که طرف ها نسبت به اینکه 
حداقل های مدنظرشان تامین و تضمین شود 
حق دارند. تضمین این که دیگر یک طرف 
توافق خودسرانه از توافق خارج نشود و تحریم 
دیگری در حین اجرای توافق وضع نکنند و 
منافع اقتصادی برجام برای ایران تامین شود 
البته در نظام بین الملل این تضمین ها لزوما 
شدنی نیست و اینکه یک قرارداد را بیمه کنیم 
امکان پذیر نیست اما مهم است که هر یک از 
طرف ها بتوانند نسبت به اجرایی شدن وعده 

ها و قول ها تا حدی مطمئن شوند.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: برخی 
از تحریم ها معلول خروج ترامپ از برجام شکل 
گرفت و آمریکا می گوید برخی از آنها قابل رفع 
است و برخی قابل رفع نیستند و برخی هم 
قابل مذاکره است و در وین حول و حوش 

مسائلی مذاکره شد که قابل مذاکره است.
ایزدی تصریح کرد: بحث رفع تحریم ها از سپاه 
از دو منظر قابل بررسی است؛ درخواست برای 
خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه های 
تروریسم خارجی مربوط به زمان ترامپ 
و مربوط به وزارت خارجه آمریکا است و 
عمدتا هم برای آمریکا موضوعی نمادین 
است و خارج کردن سپاه از این فهرست هم 
نمادین است. این فهرست بار تحریمی ندارد 
و اصوال مساله ای سیاسی است، نه تحریمی و 

اقتصادی. اینکه آمریکایی ها در ادبیات شان 
اعالم می کنند می توانیم سپاه را از لیست اف 
تی او خارج کنیم به معنی رفع تحریم سپاه 
نیست. اما این مساله یعنی خارج کردن نام 
سپاه از این لیست برای طرف ایرانی کفایت 
نمی کند بلکه ایران می خواهد سپاه از بار 

تحریمی هم رها شود.
سپاه  اقتصادی  تحریم  بخش  گفت:  وی 
مربوط به FDGT ) گروه کشورهای حامی 
تروریست( است، که سال ۲00۷ این تحریم 
در زمان اوباما اعمال شد و مربوط به وزارت 
خزانه داری آمریکا است و تا حد زیادی هم این 
مساله به قانون تبدیل شده است. این قانون 
از قوانینی است که ذیل مساله یا برچسب 
هسته ای نیست و از این منظر آمریکایی ها 

مدعی هستند که مسئله فرا برجامی است.
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ 
به این که ایران می گوید تحریم ها عملی 
باید برداشته شود نه نمادین اظهار کرد: این 
استدالل ایران به لحاظ منطقی درست است. 
اگر بپذیریم تحریم مهم ترین ابزار برای فشار 
به ایران است، پس برداشتن تحریم سپاه 
برای ایران مسئله مهم و ضروری و اساسی 
است. برای ایران مهم است که تحریم سپاه 

.FTO برداشته شود نه لزوما FDGT از
ایزدی درباره دالیل وقفه در مذاکرات وین 

گفت: در سطح منطقه و داخل آمریکا آنها 
FTO  را هم بر  ز  همین مساله خروج ا
ینکه تحریم سپاه  نمی تابند چه رسد به ا
از FDGT  برداشته شود و آنجاست که 
تفکیک سپاه مطرح می شود که سپاه در 
کلیت از تحریم بیرون آید، اما سپاه قدس 
نه. مساله اوکراین هم در این رابطه تاثیر 
داشته است و در این هیچ بحثی نیست. برای 
آمریکا تنبیه روسیه و ادامه این تنش اولویت 
دارد و کامال شاهد هستیم که هم تبلیغاتی 
و اعتباری تا حد زیادی مذاکره وین را 
ند. در این شرایط اختالفات  به حاشیه را
در آمریکا فشارها را متوجه بایدن کرده 
ند و البی  و مخالفان برجام تقویت شده ا
ضد ایرانی در آمریکا دست برتر پیدا کرده 
است. در داخل ایران هم جریانی که مایل 
نیست مذاکرات به این شکل به نتیجه برسد، 
قوت گرفتند، جریانی که اصال این برجام را 
نمی خواهند. مجموعه اینها باعث تاخیر در 

مذاکرات و توافق شده است.
او تاکید کرد که بحران اوکراین فرصتی بود 

برای جریان های مخالف برجام.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به 
سفر انریکه مورا به تهران در هفته جاری 
تصریح کرد: به نظرم در اینکه طرفین مواضع 
یکدیگر را درک کنند اتفاقی در این حوزه 

نمی افتد. یک سال مذاکره شده است و همه 
چیز رد و بدل شده است و طرفین ادله هم را 
می دانند، اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید از 
نوع امتیاز دادن باشد. ایزدی ادامه داد:  طرف 
اروپایی می خواهد ابتکار عمل به خرج دهد 
و در اصطالح سیاسی "وسط باز" هستند 
اما این فرایند وقتی نتیجه می دهد که یک 
ابتکار عملی را وارد کنند تا گره گشایی شود. 
اگر هیچ طرح تازه و گشایشی مورا با خود به 
تهران نیاورد، نتیجه نمی دهد، اما اگر بخواهند 
امتیاز دهند تا ایران از آثار رفع تحریم منتفع 
شود، ممکن است به سمت تفاهم بروند. با 
این حال بعید می دانم حتی اگر ابتکاری در 
کار نباشد و مورا دست خالی به تهران بیاید 
و دست خالی از تهران برود، این پایان کار 
باشد چون منطق مذاکره قوی است و حتما 
اطراف مذاکره به سمت حل و فصل مسئله 

خواهند رفت.
 این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ 
به این پرسش که برخی می گویند ایران با 
توجه به شرایط بازار انرژی و بحران اوکراین 
در حال فروش نفت است و دیگر نیازی فوری 
به برجام و بازگشت به آن نداریم گفت:  از 
منظر انرژی تحریم نفت و گاز انرژی روسیه 
به بازار شوک وارد کرده است. اینکه کشور 
ر را پر می کند  یران بخشی از خالء بازا ا
ینکه همه تمرکز غرب  ما ا منطقی است ا
روی ایران است تجاهل و نادانی و نشناختن 
لمللی است. آنها این خالء را  فضای بین ا
باالخره مدیریت می کنند. در میان مدت 
و برای بلند مدت هم برای آن طرح دارند. 
ز طریق نیجریه، قطر، عربستان و حتی  ا
ونزوئال دارند انرژی مورد نیاز اروپا را تامین 

می کنند.

با اشاره به سفر معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران

ایزدی: "مورا" برای نتیجه بخش بودن سفرش
 امتیاز دادن به ایران را رقم بزند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: امیدواریم طبق 
جدول زمانی مناسب به توافق با ایران دست یابیم.

به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی گفت: همچنان امیدوار 
هستیم که طبق جدول زمانی مناسب به توافق هسته ای با ایران 

دست یابیم.
او گفت که ایران اطالعاتی در خصوص فعالیت هسته ای خود به 

ما نداده است.
گروسی همچنین گفت که پنجره توافق هسته ای با ایران ممکن 

است در هر لحظه ای بسته شود.
به گزارش ایسنا، رافائل گروسی اسفند 1۴00 سفری به تهران 
داشت. محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست 
خبری با او گفت: قرار شد تا مبادله مدارکی که باید بین آژانس و 
ایران شود حداکثر تا خرداد ماه انجام و برای روز »باز اجرا« که از 
مفروضات مذاکرات وین است اینها حل و فصل شود و همان طور 
که در ۲01۵ تصمیم گیری شده بود این مسائل هم بسته شوند. 
ترتیباتی پیش بینی کردیم تا حداکثر تا خرداد توافقات برای 
مبادله اسناد در چارچوب حل  و فصل مسائل باقی مانده اجرا شود.

او افزود: مهم برای ما این است و تاکید ما این است که مسائل در 
روال طبیعی و در چارچوب مقررات انجام شود و البی گری سیاسی 

در این مساله شاهد نباشیم و در یک مسیر حرفه ای باشد.

گزارش
ایسنا 

گروسی: امیدواریم طبق جدول زمانی 
مناسب با ایران به توافق برسیم

وزیر دادگستری: هیچ 
واحد صنفی اجازه 

افزایش قیمت ندارد

رئیس جمهور گفت: نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کاال مسئله مهمی در 
اجرای موفق طرح اصالح اقتصادی است که فعالیت جدی، مداوم و میدانی 
همه نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته 
نیست. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز 
)سه  شنبه( با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، با قدردانی از رهبر معظم 
انقالب که پیش از آغاز اجرای طرح اصالح اقتصادی همگان را دعوت به 
یاری دولت در اجرای بهتر این طرح مهم کردند، گفت: نقش آفرینی مردم 
مانند همه عرصه های خطیر گذشته در این اصالح اقتصادی نیز مهم بوده 

و ضامن موفقیت آن است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید به شبهات و گره های ذهنی مردم 
در خصوص این طرح حتما پاسخ داد، افزود: اقناع افکار عمومی و اقشار 
مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح، 

بسیار مهم و ضروری است.
 رئیسی اظهار داشت: نظارت بر زنجیره کاال، از تامین و تولید تا توزیع و 
فروش در فروشگاه ها و خرده فروشی ها، مسئله مهم دیگری است که برنامه 
ریزی و فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می طلبد 

و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

رئیس جمهور با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار:

هیچ کوتاهی در زمینه
 نظارت پذیرفتنی نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت که حکم مهرشاد سهیلی 
صادر و او به سه ســال نگهداری در کانون اصالح و 
تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. این 

حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا می شود.
به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری  
دیروز ضمن تبریک روز کارگر و معلم گفت: معلمین 
عزیز تربیت آینده ســازان کشــور را برعهده دارند. 
همچنین کارگران چرخ اقتصاد کشــور را به حرکت 

در می آورند.  
خداییان در پاسخ به ســوالی درباره مالقات مجازی 
زندانیان گفت:  موضوع مالقــات برخط و تصویری 
خانواده زندانیان با آنها دو ســال در دستور کار قوه 
قضائیه است و زیرســاخت ها فراهم شده ولی کامل 
نیســت. البته در تمام زندان ها اجرا شده است و ۶۹ 
هزار و ۳00 مورد مالقات برخط و تصویری داشتیم. 
ترتیبی داده شده دادگاه ها هم بصورت برخط برگزار 
شــوند و حدود ۲۷۸ هزار جلســه دادگاه به صورت 
ویدیو کنفرانسی برگزار شــده و از اعزام  ۴1۸ هزار 

زندانی به دادگاه ها خودداری شده است.
او در پاســخ به ســوالی درباره اخطاری که شرکت  
سایپا از سازمان بازرسی دریافت کرده است، گفت:  
مساله استانداردسازی خودروها با سالمت مردم در 
ارتباط است و خودروسازها باید توجه داشته باشند 
که کارشان با سالمت مردم ارتباط دارد. کشته شدن 
قریب هزار نفر در دو ســه هفته یک فاجعه است که 
برخی ناشی از استاندارد نبودن خودروهاست. دوبار 
هست که رهبری بر استانداردسازی خودروها تاکید 
می کند و  این تکلیفی برای همه مسئولین است. اگر 
خودرویی استاندارد الزم را ندارد باید جلوی تولیدش 
گرفته شود و ما در سازمان بازرسی پیگیریم و هشدار 
هم دادیم. او درباره علنی برگزار شــدن دادگاه های 
مفاســد اقتصادی گفت:  تمام محاکمــات ما اعم از 
اقتصــادی و غیراقتصادی علنی اســت. علنی بودن 
هم به معنی انتشار محاکمات نیست. ما در ماه های 
اخیر به خصوص در دوره تحول محاکمات متعددی 
داشتیم که نه تنها علنی بوده بلکه منتشر شده است 
مثل بانک سرمایه. این طور نیست که جلسات دادگاه 
علنی نباشد. در دو سه ماه اخیر با تاکید ریاست قوه 
قضائیه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی،   
حدود ۹۶ پرونده در این مدت رسیدگی را کردیم و به 
صدور حکم قطعی منتهی شدند لذا برخورد با مفاسد  

جدی و قاطع است و ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره 
جزئیات حکم صادره برای مهرشاد سهیلی گفت: این 
پرونده با کیفرخواســت به دادگاه ارسال شد. حکم 
بدوی صادر و به سه سال نگهداری در کانون اصالح 
و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شــده است. 

حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا می شود.
او در پاسخ به سوال درباره "اتفاقی که برای خبرنگار 
فرهیختگان در  قم رخ داد"، گفت: استفاده از ظرفیت 
های مردمی و اصحاب رســانه در مبارزه با فســاد  
مهم اســت و در قوانین تاکید بر این امر شده است.  
در ارتباط با موارد فســاد مثل ســوت زنی حتما در 
چارچوب قانونی اقدام می شــود و به مراجع مرتبط  
موارد فساد گزارش می شــود و تحت حمایت قرار 
می گیرنــد. در مورد خبرنگار عزیــز فرهیختگان به 
محض اطالع موضوع پیگیری و پرونده در قم تشکیل 
شده و وسیله نقلیه مرتکبین شناسایی شده است و 
قطعا نه تنها با این مورد بلکه در هر موردی برخورد 
قاطع می کنیم. او در پاســخ به سوالی در خصوص 
فساد در شهرداری ارومیه گفت:  در این پرونده برخی 
از اعضای شورای شهر و کارمندان تحت تعقیب قرار 
گرفتند. قرار به جلب دادرسی و کیفرخواست صادر 
شد. در مورد ۸۴ نفر کیفرخواست صادر شده است. 
۳۶ نفر از مدیران و کارکنان شــهرداری و ۲۳ نفر از 
اعضای فعلی و سابق شورای شــهر ارومیه و ۲۵ نفر 
دارای شــغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری 
هســتند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شــدند و 
تعــدادی از خدمت تعلیق شــدند و پرونده در حال 

ارجاع به دادگاه است .
خدائیان در پاسخ به ســوالی درباره شکایت رئیس 
مجلس از جعفرزاده نماینده ســابق مجلس به علت 
انتشــار خبر خرید منزل توســط خانواده قالیباف 
در ترکیه و اینکــه در چه مرحله ای اســت؟ گفت: 
در خصوص ایــن موضوع با توجه به شــکایت انجام 
شــده پرونده ای در تهران تشکیل شــده و مشتکی 
عنه احضار شده است . کسانی که با فوریت دست به 
انتشار مطالبی می زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت 
کنند، تحت تعقیب قرار گرفتــه و محکوم خواهند 
شد. اگر دقت نکنند و به صرف شــنیده ها مطالبی 
را منتشر کنند پرونده ای تشکیل شود،  قوه قضائیه 
ورود می کند. او درباره اجرای حکم احمدرضا جاللی 

تا پایان اردیبهشــت  گفت: آقای احمدرضا جاللی 
فرزند محمــد از اتباع ایران و تابعیــت ایران دارد و 
ایرانی است و در 1۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با 
موساد و   اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطالعات 
طرح های سری و فوق سری و حتی اطالعات مربوط 
به  دانشمندان هسته ای تحت تعقیب قرار گرفت و 
بازداشت شد و بعد از بازداشت  ایشان، کشور سوئد 
به او تابعیت و امتیازی به او داد. این شخص به لحاظ 
اتهامات متعدد به  اعدام محکوم شده و حکم قطعی 
است  و در دستور کار مقامات قضایی است و  نسبت 

به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.
او در پاسخ به سوالی درباره مبادله احمدرضا جاللی و 
حمید نوری گفت: این دو ارتباطی با هم ندارند. آقای 
حمید نوری بی گناه و محاکمات ایشــان نامشروع 
است.  آقای جاللی دو ســال قبل از ایشان بازداشت 
شده و حکم قطعی در موردش صادر شده است. بحث 
مبادله مطرح نیســت و قوه قضائیه براســاس حکم 

صادره اقدام خواهد کرد.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی درباره  
مقابله با زورگیــران و مجرمان حرفــه ای و چرا ما 
شاهد جرایم خشــن این چنینی همانند زورگیری 
چند روز گذشــته در شــهریار  هســتیم، گفت: در 

خصوص دســتورالعمل صادره باید گفت نه تنها آن 
دســتورالعمل بلکه رئیس قوه قضائیــه تاکید کرده 
با کســانی که زورگیری می کننــد و اخالل در نظم 
دارند برخورد جدی صورت می گیرد. با این جرایم، 
برخورد خشــن صورت می گیرد. در کشورهایی که 
در تمامی خیابان ها هم دوربین هست باز شاهد وقوع 
این اتفاقات هســتیم و اگر موردی صورت می گیرد 
داللتی به عدم برخورد دستگاه قضا نیست و بیشتر 
کسانی که در زندان هستند از این قبیل افراد هستند. 
از اینجا به دادستان ها می گویم با این افراد برخورد 
قاطع صورت گیرد و از نیروی انتظامی می خواهیم با 

ورود درست از تکرار جرم جلوگیری کند.
وی افزود: قوه قضائیه بانک اطالعاتی مجرمان را دارد 
و اگر جرمی رخ می دهد باید آنها را پیگیری کرد.  آمار 
این جرایم در کشور زیاد نیست و مواردی رسانه ای 

می شود و نباید اینطور پنداشت که به وفور است .
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی درباره  
اظهارات اخیر فائزه هاشــمی در رابطه با درخواست 
تحریم برخی نهادهای امنیتــی و توهین به پیامبر، 
گفت: در رابطــه با هــر دو موضوع پرونــده ای در 
دادسرای تهران تشکیل شــده و دادستان به عنوان 

مدعی العموم پیگیر موضوع بوده است .

جزئیات حکم مهرشاد سهیلی
سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

سنا
: ای

س
عک

فرمانده کل ســپاه گفــت: ما امــروز از هر زمان 
دیگری قوی تر هســتیم. این ســختی ها را پشت 
ســر خواهیم گذاشت و شــادی هایمان را تقسیم 
می کنیم. ما در آینده نزدیک بر دشمنان مان غلبه 

نهایی خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســپاه نیوز؛ سرلشکر 
حسین سالمی فرمانده کل ســپاه صبح دیروز در 
رزمایش ســه هزار نفری جهادگران فاطمی سپاه 
تهران بزرگ طی ســخنانی اظهار داشــت: امروز 
شــما مصداق نزول نصرت الهی هستید که موجب 
آرامش قلب مومنان می شوید.ســردار ســالمی با 
بیان اینکه مــا در نبرد حق و باطل قــرار داریم، 

اظهار داشــت: این نبرد مادامی که حق به صورت 
کامل باطل را از صحنــه جغرافیا حذف و محو کند 

ادامه دارد.
 دشــمن هم به تعبیر قرآن تا آن زمان که شــما 
دســت از دین تان برندارید با شــما نبرد خواهد 
کرد.او با بیــان اینکه ما هنرنمایی بســیجیان در 
میدان های جنــگ را دیده ایم، عنــوان کرد: اگر 
شــما نبودید پیروزی ممکن نبود. شما اسناد زنده 

پیروزی های اسالمی در این زمانه هستید.
 امروز هم دشمن با همان شــقاوت یزید و معاویه 
به میدان آمده اســت و مردی از فرزندان رســول 
خدا)ص( در نقطه مرکزی این نبرد ایستاده است 

و مومنان را بــه ثبات قدم و جهاد فــرا می خواند.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: دشمن قصد داشت 
تا در جنگ نرم قلب هــای جوانان ما را تصرف کند 
و در مرحله بعد قصد داشــت ســفره مردم را تهی 

کرده و به معیشت مردم ما حمله کند. 
دشــمن می خواســت ما را محاصره کند و ما را از 
علم و پیشــرفت عقب بیاندازد. دشــمن به دنبال 
تســلیم مردم ما بود امــا امروز دیگر بســیار دیر 
شده است چون مردم ما دشمن را عقب زده اند.او 
ادامه داد: امروز دشمن مدام دروغ منتشر کرده و 

شایعه سازی می کند.
 دشــمن می خواســت ایــران را منــزوی کند و 

اقتصادش را متالشــی کند تا مردم در مقابل نظام 
قرار بگیرند اما مردم در بزرگتریــن جهاد جهانی 
تاریخ توانســتند تمــام امید دشــمن را ناامید و 
منجمد کنند.ســردار ســالمی عنــوان کرد: همه 
راه ها به سوی دشمن بســته شد و دشمن در همه 

عرصه ها شکست خورده است.
 دشــمن ویروس تروریســم تکفیری را در جهان 
اســالم پراکند اما واکنش های تحســین برانگیز 
ملت های مسلمان به ویژه ملت ایران شکست خورد 
از همین روی باید بابت وجود چنین ملتی خداوند 
را شکر کرد.فرمانده کل سپاه ادامه داد: تا شما در 
صحنه هستید هر مشــکلی قابل حل شدن است و 

امکان ندارد هیچ مشــکلی و هیچ دشمنی بر این 
ملت غلبه کند. ما وقتی گزارش تالش های شــما 
را به رهبر معظم انقالب عرضه می کنیم تحســین 
می کنند و لبخند رضایت بر لبان شــان می نشیند.

سرلشــکر ســالمی تصریح کرد: دشــمنان ما در 
سختی هستند اما تفاوت ما این است که ما بسیج 
داریم و آنها بسیج ندارند ما به خدا متکی هستیم 
و آن هــا این گونه نیســتند. ما امــروز از هر زمان 
دیگری قوی تر هســتیم. این ســختی ها را پشت 
ســر خواهیم گذاشت و شــادی هایمان را تقسیم 
می کنیم. ما در آینده نزدیک بر دشمنان مان غلبه 

نهایی خواهیم کرد.

سرلشکر سالمی: امروز از هر زمان دیگری قوی تر هستیم
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جکوی انگشت ریشه دار اورسمان
مشخصات: ۵ تا 11 فلس گلویی در تماس با فلس چانه ای؛ فاقد فلس زیر 
چانه ای؛ انگشتها راست، در مفاصل انحناء وجود ندارد، و در سطح زیرین 
پوشیده از تیغه های دندانه دار؛ انگشتها در طرفین با ریشه های شانه ای 
شکل؛ فلسهای پشتی کوچک، نیمه نیمه رویهم قرار دارند و با برآمدگیهای بزرگتر آمیخته اند؛ 

منافذ پیش مخرجی فقط در نرها وجود دارد.
رنگ آمیزی: سطح رویی بدن زرد مایل به قهوه ای روشن یا حنایی، با تعداد اندکی نقاط قهوه 
ای تیره، اغلب محدود به برآمدگی های پشتی، بعضی اوقات در امتداد مهره ها بهم پیوسته اند، 
که نوارهای عرضی کوتاهی را تشکیل می دهند؛ یک خط تیره از پوزه شروع از چشم گذشته 
و تا عقب شانه ها، و بعضی اوقات در طول پهلوها امتداد می یابند؛ اندامهای حرکتی خالدار و 
مشبک قهوه ای تیره؛ سطح شکمی کرم؛ دم با نوارهای عرضی تیره که در یک سوم انتهایی یا 

بیشتر، بهم پیوسته اند.
زیستگاه: نواحی نسبتاً خشک، در دشتهای ماسه ای، شنزارها، روستاها و آبادیها، با پوشش 

گیاهی متراکم یا پراکنده بوته ای، درختچه ای و غیره.
عادات و رفتار: عمده فعالیت در شب؛ روزها زیر بوته ها، در حفره ها و غیره بسر می برند؛ از 

حشرات و عنکبوتیان تغذیه می کنند.
پراکندگی جهانی: ایران، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان.

اندازه: نوک پوزه تا مخرج ۵0 میلیمتر دم ۷۲ میلیمتر.
مالحظات: این گونه بسیار شبیه به گونه Crossobamanmaynardi می باشد که 
 1۹۸۶ Szezerbak & Golubev .تفاوت بین این دو در الگوی رنگ آمیزی می باشد
از این گونه دو زیر گونه تشخیص داده اند که زیر گونه C.e.eversmanni از ترکمنستان 
و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی، شمال افغانستان و شرق ایران، و زیر گونه از شرق ایران 
و ناحیه مرزی افغانستان و پاکستان است، و نیز آنها گونه را در مترادف قرار دادند. به عقیده 
اندرسن اگر تجزیه و تحلیل ارائه شده توسط Szezerbak & Golubev درست باشد، 
 Crossobamon eversmanni نام مناسب برای تاکسون جنوب شرقی ایران باید
maynardi Smith 1۹۳۳ باشد. محل نمونه تیپییک این گونه از صحرای قیزیل قوم واقع 

در ازبکستان می باشد./گروه کویرها و بیابان های ایران

زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

خبر

خبر

خبر

اینفوگرافیک

موقعیت های شغلی: ویزیتور )بازاریاب(
جنسیت:آقا، خانم

نوع قرارداد: تمام وقت 
 سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز
فعال/ بعد از آموزش کار را در استان خودتان شروع خواهید کرد.

تسهیالت و مزایا
بیمه پاداش پورسانت

سایر مزایا
حقوق قانون کار/ حق ماموریت/ پاداش رسید/ هتل رایگان/ تاکسی دربست

آموزش رایگان / با درآمد ۶ الی 1۲ میلیون تومان
اطالعات تماس: تلفن 0۴1۳۶۳01۳۶1

موبایل 0۹۳0۳۳۳10۲۶
واتساپ 0۹۳0۳۳۳10۲۶

موقعیت شغلی: تحصیلدار و کارپرداز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز
کامال خوش برخورد و مودب

دارای پشتکار/ ظاهری آراسته/ دارای روحیه کار تیمی/ گواهینامه رانندگی
تسهیالت و مزایا

بیمه
سایر مزایا

حقوق اداره کار/ بیمه تامین اجتماعی
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را از طریق سیستم ارسال رزومه 

»ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی: نماینده علمی )فارمارپ(
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

تحصیالت کارشناسی و باالتر در رشته های )علوم پایه، پزشکی، پیراپزشکی، 
بازرگانی، بازاریابی، فروش، MBA و DBA(/ سن حداکثر ۳۵سال/ جهت ویزیت 
پزشکان و داروخانه ها/ ترجیحا ً امکان سفر و اعزام به ماموریت/ جذب افراد بدون 
سابقه ولی با پتانسیل باال/ مسلط به نرم افزارهای آفیس/ ساعت کاری شنبه تا 

چهارشنبه از ۹ تا 1۳ و از 1۶ تا ۲0
 مزایا

حقوق ثابت/ بیمه )تامین اجتماعی، تکمیلی، مسئولیت(/ پورسانت قابل توجه
حق ماموریت/ ایاب و ذهاب

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

شرکت بهتا دارو آفرینشپخش الوند کرمانکارخانه چسب هل

عکس نوشت

شهردار زرند گفت: سارقان بیش از ۱۵۰ میلیون 
تومان به شبکه برق بوستان های سطح شهر زرند 
خسارت زدند. علی ضیاءالدینی از سرقت چندین 
باره کابل ها و چراغ های بوستان های سطح شهر 
زرند خبر داد و گفت: متاسفانه طی ۳ ماه گذشته 
تعداد زیادی از پایه های روشنایی بوستان های 
سطح شهر شکسته شده و کابل های آن ها به 

سرقت رفته است.
او می گوید:متاسفانه خسارت هایی که با سرقت 
به شبکه برق بوستان ها وارد می شود، بیش از 
۲ برابر مبلغ هزینه شده برای جایگزین کردن و 
ترمیم آن ها است. شهردار زند گفت: طی چند 
ماه گذشته بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به سیستم 
برقی بوستان های سطح شهر خسارت وارد شده 

است. او با اعالم اینکه تخریب اموال عمومی جرم 
محسوب می شود و شهرداری شکوائیه خود را 
به مراجع مربوطه ارجاع داده است، می گوید: 
انتظار ما از شهروندان، حفظ و نگهداری مبلمان 
و تجهیزات شهری است و امیدواریم مردم در 
صورت مشاهده هر گونه خسارت و صدمه به 
اموال عمومی، سریعا موضوع را با نیروی انتظامی 
و یا مرکز پیام شهرداری به شماره ۳۳۴۲۲۷۷۵ 

در میان بگذارند.

زمینه  توسعه فعالیت پارک های علم و فناوری کرمان در 
نشست مشترک استاندار با معاون وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.
 استاندار کرمان در نشستی با حضور علی خیرالدین، 
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با تشریح پتانسیل های این استان، اهمیت توسعه 
پارک های علم و فناوری در کرمان را مورد تاکید 

قرار داد.
محمدمهدی فداکار همچنین در این دیدار بر لزوم 

توسعه فعالیت های نوآورانه در استان کرمان تاکید کرد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این دیدار 
از آمادگی این وزارتخانه برای توسعه فعالیت پارک علم 

و فناوری در استان کرمان خبر داد.
محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی، حسین محبی رییس دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی و فناوری های پیشرفته و محمدرضا 
سپهوند رییس پارک علم و فناوری کرمان نیز در این 

نشست استاندار کرمان را همراهی کردند.

۱۰ واحـد مسـکونی در قالـب طـرح کپرزدایی 
و محرمیت زدایـی بـا حضـور فرمانـده لشـکر 
سـپاه اسـتان اصفهـان در شهرسـتان ریـگان 

بـه بهره بـرداری رسـید.
 فرمانـده سـپاه ایـن شهرسـتان گفـت: امـروز 
بـاد  ر روسـتای محـروم حسـین آ نـوا ۱۰ خا
دامـداری ریـگان بـه مناسـبت هفتـه بسـیج 
وم  ز واحدهـای مسـکونی مقـا زندگی ا سـا

ر شـدند. برخـوردا
نیـان بیـان داشـت:  سـرهنگ مصطفـی دهقا
واحدهای مسـکونی مقاوم سـازی شـده با ۴۳ 
مترمربـع زیربنـا جایگزیـن کپر در شهرسـتان 

ریـگان شـدند.
مسـکونی  واحدهـای  یـن  ا  : د ا د مـه  دا ا و  ا
د مسـکن و گـروه جهـادی  بـه همـت بنیـا
لشـهدا اسـتان اصفهـان احـداث شـده  سیدا

. سـت ا
فرمانـده سـپاه شهرسـتان ریـگان با اشـاره به 
اینکـه بـرای سـاخت ایـن واحدهای مسـکونی 
سـت  ۳۰۰ میلیـون تومـان هزینـه شـده ا
تصریح کـرد: این منـازل مقـاوم در دور افتاده 
تریـن روسـتای شهرسـتان ریـگان احـداث 

شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه گـروه جهـادی سیدالشـهدا 
اسـتان اصفهـان وسـایل سرمایشـی منـازل 
ا  احـداث شـده جایگزیـن کپـر در ریـگان ر
تامیـن کـرده اسـت عنـوان کـرد: دههـا واحد 
یـن شهرسـتان  وم دیگـر در ا مسـکونی مقـا
توسـط گـروه جهـادی سیدالشـهدا در حـال 

سـاخت اسـت.
ز  ا یکـی   ۹ بـا ضریـب محرومیـت  یـگان  ر

سـت. ا کشـور  محـروم  هـای  شهرسـتان 

بازرس کل استان کرمان با تاکید بر لزوم اقدام مدبرانه و شجاعانه مدیران برای 
جلوگیری از سوء استفاده صاحبان ثروت و قدرت، گفت: مدیرانی که می ترسند و 
دل شیر ندارند که مقابل افراد سودجو بایستند باید کنار بروند زیرا نباید اجازه داد 

افراد بهره مند از ثروت و قدرت به امتیازات غیرقانونی برسند.
 احمد آبیار در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: عقب نشینی 

مدیران در برابر افراد سودجو برای کشور و این استان فاجعه آفرین خواهد بود.
او مدیران را به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی و سازمانی توصیه کرد و اظهار 
داشت: نهادهای نظارتی و قضایی پشتیبانی الزم را از مدیران در راستای مقابله با 
فساد در دستور کار دارند و بر این مبنا در گذشته نیز کارهای بزرگ و ماندگاری 

انجام شده است.
مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به اینکه نمونه اقدامات قاطع انجام شده 
برای مبارزه با فساد و جلوگیری از زمین خواری و حاشیه نشینی در بسیاری از 
نقاط قابل مشاهده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مدیران تحت تاثیر 
یکسری جو سازی ها قرار می گیرند و این امر موجب شده در قبال برخی از افراد 
زمین خوار و مشکل دار کوتاه بیایند و برخی از این کوتاه آمدن ها حتی زحمات 

کشیده شده در سال های گذشته را نیز از بین می برد.
او ادامه داد: از این رو سازمان های نظارتی ضمن پشتیبانی از مدیران قاطع و 

فسادستیز، با مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کنند نیز برخورد خواهد کرد

روستای »سیاهپوش«
سـیاه پوش روسـتایی از توابـع بخـش طارم سـفلی 
در اسـتان قزوین اسـت کـه از نظـر تاریخـی قدمتی 

دیرینـه دارد.
نـام قدیمـی روسـتای سـیاهپوش طـارم »خندان« 
بوده و ناصـر خسـرو از این روسـتا حدود ۹70 سـال 
قبـل در سـفرنامه ی خـود نـام بـرده اسـت.بنا بـه 
روایات دلیـل تغییر نـام این روسـتا حادثه شـهادت 
»سـیدجالل الدین اشـرف« از نـوادگان امام موسـی 
کاظـم )ع( در ایـن روسـتا در دوره حکومـت امویان 
اسـت.این واقعه در پـی جنگ بـا مامـوران حکومت 
اموی و در مکانـی به نام»شـون دشـت«رخ می دهد. 
از آن واقعـه بـه بعـد، مردم روسـتا بـه خاطر نشـان 
دادن عشـق خـود بـه فرزنـدان امامـان  )ع( سـیاه 
می پوشـند،و از ایـن رو نام روسـتا بـرای همیشـه از 

خنـدان بـه سـیاهپوش تغییـر می کنـد. 

رنا
: ای
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خسارت میلیونی سارقان به بوستان های زرند

زمینه  توسعه فعالیت پارک های علم و فناوری در کرمان مورد 
بررسی قرار گرفت

10 واحد مسکونی در ریگان به بهره برداری رسید

ضرورت اقدام مدبرانه مدیران در جلوگیری 
از سوءاستفاده صاحبان ثروت و قدرت

خبر

رئیس شبکه دامپزشکی کرمان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون، هزار و ۲۶0 
دام سنگین و 1۳ هزار و ۷00 دام سبک 
در مناطق روستایی کرمان سم پاشی 
شده اند. به منظور ساماندهی و بررسی 
اداری  ئه خدمات دستگاه های  را ا
مرتبط به جامعه روستایی شهرستان 
کرمان، همایش هم اندیشی با حضور 
فرماندهی بسیج استان کرمان برگزار 
شد که گروه جهادی شبکه دامپزشکی 
مشتمل بر کارکنان این شبکه نیز در 

آن حضور داشتند.
ز  ا نی  قدردا ضمن  زینلی  آمنه 

برگزارکنندگان این همایش بزرگ، 
جمعیت روستاییان شهرستان کرمان 
را از قوی ترین پشتوانه معنوی انقالب 
اسالمی برشمرد و گفت: خدمت به 
این قشر، جزو خدماتی است که در 
نزد خداوند از قرب و جایگاه ویژه ای 

برخوردار است. 
جزو  دامپزشکی  و  ا گفته  به 
دستگاه های پیشرو در ارائه خدمات 
رایگان به روستاییان است و از ابتدای 
سال تاکنون ۴۸ هزار متر مربع جایگاه 
دام، هزار و ۲۶0 راس دام سنگین و 1۳ 
هزار و ۷00 راس دام سبک در مناطق 

روستایی سمپاشی شدند.
دامپزشکی  شبکه  رئیس  گفته  به 
شهرستان کرمان بدین منظور هرساله 
جدای از خدمات ثابت، در دو بازه 
زمانی بهاره و پاییز خدمات ویژه از 
جمله واکسیناسیون، سم پاشی جایگاه 
و بدن دام ها به صورت کامال رایگان 
شبکه  جهادی  گروه های  همت  به 
دامپزشکی به روستاییان به خصوص 
در روستا های کمتر توسعه یافته انجام 

می شود.
او گفت: با گرم شدن هوا و زاد و ولد 
کنه ها در فصول بهار و تابستان و برای 

پیشگیری از شیوع بیماری تب کریمه 
کنگو، تیم های  سم پاشی به همت 
شبکه دامپزشکی ساماندهی شده و 
جایگاه و بدن دام های روستاییان را 

سم پاشی می کنند.
ران درخواست کرد:  ز دامدا زینلی ا
توصیه های  دقیق  رعایت  برای 
نه دامپزشکی،  بهداشتی و پیشگیرا
بهسازی اماکن دامی، سمپاشی دام 
و جایگاه های نگهداری دام را برای 
حذف ناقلین بیماری جدی بگیرند و 
با تیم های اعزامی شبکه دامپزشکی 

همکاری الزم را داشته باشند.

 سم پاشی 14۹60 دام سبک و سنگین در کرمان 

عنوان کتاب: کالرا و خورشید
نویسنده: کازوئو ایشی گورو

مترجم: شیرین شکراللهی
ناشر: انتشارات کتاب کوله پشتی

کازوئو ایشی گورو، برنده جایزه نوبل ادبیات در جدیدترین 
اثرش، کتاب کالرا و خورشید، داستان رباتی را روایت می  کند 
این  برقرار کند.  انسان ها  با  رابطه ای دوستانه  که می خواهد 
کتاب های  پرفروش ترین  از  یکی  که  خواندنی  و  جذاب  اثر 
جهان  تغییر  به  نو  نگاهی  می آید،  شمار  به  تایمز  نیویورک 

امروزی و ماهیت بشر دارد.
اگر نماز را کارت پستالی با محتوای عشق و محبت در نظر 
بگیریم که به سوی خداوند رهسپار می  شود، شاید رمان کالرا 

و خورشید پاسخ این کارت پستال ها به انسان باشد!
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