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دردسرهای گرانی اجاره مسکن در کرمان

بازی دوسر باخت 
مستاجران

  نصف پسته کشور  را  سرما  زد  نصف پسته کشور  را  سرما  زد
 تشدید تنش های آبی در  باغات  کرمان تشدید تنش های آبی در  باغات  کرمان

برخی با قرارداد کارگری حقوق 
 مدیریتی می گیرند

مطالبه بررسی شکاف 
حقوق کارکنان 

شهرداری کرمان

رکود شدید در بازار لوازم خانگی

خرید کاالی ایرانی 
هم برای مردم 

 سخت شده است
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: 
در بازار لوازم خانگی با رکود شدیدی مواجه هستیم، 
قیمت کاالها در سال های اخیر افزایش و قدرت خرید 

مردم کم شده است. 
محمدحســن اســامیان درباره قیمت لوازم خانگی 
در بازار به خبرنگار ایلنــا گفت: تغییر قیمت در لوازم 
خانگی باید با هماهنگی سازمان صمت انجام شود که 
در این سوی ســال ما هنوز با افزایش قیمتی مواجه 
نبوده  و تغییری نداشته ایم. با این وجود در بازار لوازم 
خانگی با رکود شدیدی مواجه هستیم، قیمت کاالها 
در ســال های اخیر افزایش و قدرت خرید مردم کم 

شده است.

۵۱۰ میلیون دالر 
به بورس واریز می شود

الحاق 7۰ هکتار زمین 
برای طرح نهضت ملی 

مسکن در منوجان

 کرمان میزبان جشنواره جهانی شعر مقاومت

شهرداری کرمان 
جشنواره شعر مقاومت 

 برگزار می کند

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه با اشــاره به تصمیم صندوق توســعه ملی 
به سرمایه گذاری مســتقیم در بازار سهام اعام کرد: صندوق توســعه ملی در ازای سود از 
پیش تعیین شده نســبت به ســرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار سهام 

اقدام کرده است.

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان درحاشیه بازدید از پروژه 
های راه و شهرســازی از الحاق 7۰ هکتار زمین برای طرح نهضت 
ملی مسکن در شهر منوجان خبر داد.محمد ساردویی  در حاشیه 
بازدید از پروژه های راه و شهرســازی منوجــان گفت: 7۰ هکتار 
زمین به شــهر منوجان الحاق شــده  که می توان از آن به عنوان 

ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن استفاده کرد. 

عربی و انگلیسی برگزار می شود. آیین رونمایی از نماد جشنواره جهانی 
شعر مقاومت و نشست خبری این رویداد در شهرداری کرمان برگزار شد. 
مجتبی احمدی دبیر برگزاری این جشنواره گفت:فراخوان این جشنواره 
جهانی سوم خرداد مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر خواهد 

شد و به دست شاعران در کشورهای مختلف جهان خواهد رسید.

 فرمانده سپاه ثارهللا کرمان:

 مشکالت این 
استان به دلیل 
سیاست زدگی 

است

کوثر نمک شناس
 ۵7 افزایــش 

درصدی حقــوق کارگری برای شــهرداری 
کرمان دردسر شــد. شــهرداری کرمان که 
بیشــتر نیروهایش قرارداد کارگــری دارند با 
قانون افزایش حقوق ۵7 درصدی سال ۱۴۰۱ 
درگیر چالش هایی شده است. مثل اینکه اکثر 
معاونان و شهرداران مناطق شهرداری کرمان 
حکم کارگری دارند و با ایــن افزایش حقوق 
مبلغ خالص دریافتی شان در فروردین ۱۴۰۱به 

حدود ۲۵میلیون تومان رسیده است. 

صفحه 2 را 
بخوانید

افزایش آمار 
سیگاری ها 

 در بحران کرونا 
سن شروع مصرف دخانیات در کشور

 کنترل بازار با ابزار بازرسی
 بازرسی ها ۱۰ برابر شد

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت 
لکترونیک در  البرگ ا موضوع کا

قانون آمده  و هر وقت زیرساخت 
اجرایی آماده شود، کاالبرگ، 

جایگزین پرداخت مستقیم به مردم 
 می شود.

مرکــز  رئیــس 
تحقیقات کنترل 

دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
از افزایش مصرف دخانیات در دوران شــیوع 

بیماری کرونا خبر داد.
دکتــر غامرضا حیدری همزمــان با هفته 
سامت در گفت وگو با ایسنا در رابطه با نقش 
مردم، مسئولین و سمن ها در کاهش و کنترل 
مصرف دخانیات  گفت: قبل از بحران کرونا 
حدودا ۱۵ درصد افراد باالی ۱۵ سال جامعه 
مصرف دخانیات داشتند که این آمار در مردان 
حدود ۲۵ و در زنان حدود ۵ درصد بود؛ البته 
این اعداد در مورد مصرف قلیان متفاوت است.

صفحه 4 را 
بخوانید
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تا ۵ میلیارد تُن گرد و غبار در سراسر دنیا می چرخد

عملیات اجرایی چهار طرح مختلف در شهربابک آغاز شد

 مطالبات ۱۴۰۰ بیمه سالمت کرمان تسویه شد

راه اندازی مجدد سامانه ساماندهی تولید و توزیع لباس فرم مدارس در کرمان

تشخیص  مجمع  زیست  محیط  کمیته  رئیس 
مصلحت نظام با اشاره به وجود ۲ تا ۵ میلیارد تن 
گرد و غبار متحرک در سراسر دنیا، گفت: در حال 
حاضر درصدی )۲۰ تا ۲۵ درصد( از گرد و غبارهای 
موجود در جو به علت فعالیت های انسانی افزایش 

پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا دکتر محمد مجابی )رئیس کمیته 
محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام( در 
یک برنامه رادیویی اظهار کرد: حدود ۲ تا ۵ میلیارد 
تن گرد و غبار در جو زمین وجود دارد که در سراسر 

دنیا می چرخد.
ثرات گرد و غبار همیشه  وی با اشاره به این که ا
منفی نیست، اظهار داشت: جنگل ها به طور مستمر 
از مواد مغذی گرد و غبارهای موجود در جو استفاده 
می کنند. در حال حاضر درصدی )۲۰ تا ۲۵ درصد( 
از گرد و غبارهای موجود در جو به علت فعالیت های 

انسانی افزایش پیدا کرده است.
مجابی با اشاره به این که نیمی از گرد و غبارهای 
جهان از حوالی آفریقا به گردش درمی آیند، توضیح 

داد: این گرد و غبار از مسیر ایران عبور می کند.
یران  ز مناطق شرقی ا ین که برخی ا وی با بیان ا
کانون های گرد و غبار هستند، اظهار داشت: گرد و 
غبارهای موجود در کشورهای ترکمنستان و حوالی 
این کشور در افزایش میزان گرد و غبارهای ایران 

تاثیر می گذارند.بارندگی در خاورمیانه کاهش پیدا 
کرده است و آن دسته از زمین های کشاورزی که به 
علت بی آبی، بیکار مانده اند در افزایش مقدار گرد و 

غبار موثر هستند.
تشخیص  مجمع  زیست  محیط  کمیته  رئیس 
مصلحت نظام ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد گرد و 
غبار موجود در ایران از خارج کشور وارد می شود. 
گرد و غبار مسئله ای فراملی است و ما باید به همراه 
کشورهای همسایه بتوانیم اثر انسان در تولید گرد 

و غبار را کاهش دهیم.

مجابی افزود: گرد و غبارهای عادی از نظر ماهیت 
با گرد و غبارهای ایجاد شده به دست انسان تفاوت 
دارد. کشورهایی که درگیر جنگ هستند، با گرد 

و غبار آالینده های دیگری را هم به همراه دارند.
تشخیص  مجمع  زیست  محیط  کمیته  رئیس 
مصلحت نظام در پایان گفت: یک بلوک ۲ میلیون 
هکتاری در عراق و بلوکی ۱۰ میلیون هکتاری در 
عربستان وجود دارند که در میزان گرد و غبار ایران 

اثر جدی می گذارند.

نی، صنعتی و  ر پروژه درما یی چها جرا عملیات ا
بی،  ا ۱۵۰ تختخو رستان  بیما ز جمله  ا نی  ا عمر
نی  برسا آ طرح  و  هسازی  ا ر کاشی،  نه  رخا کا
نی و محلی در  ستا روستایی با حضور مسئوالن ا

شهرستان شهربابک آغاز شد.
این بیمارستان در زمینی با مساحت ۲۰ هکتار، با 
زیربنای ۲۱ هزار متر مربع و اعتبار ۶۰۰ میلیارد 
تومان با همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران و 

دانشگاه علوم پزشکی احداث می شود.

کارخانه کاشی کارن بابک با سرمایه گذاری اولیه 
رات  عتبا ز محل ا رد تومان ا ز ۳۰۰ میلیا بیش ا
بخش خصوصی، دیگر پروژه ای بود که عملیات 

اجرایی آن در شهربابک آغاز شد.
ر  ۲۰ هکتا نه در زمینی به مساحت  رخا ین کا ا
فتتاح این کارخانه برای  احداث خواهد شد و با ا
۴۰۰ نفر به طور مستقیم و برای ۶۰۰ نفر به طور 

غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد می شود.
کارخانه کاشی کارن بابک در سال ۱۰ میلیون متر 

مربع کاشی و سرامیک تولید خواهد کرد.
همچنین عملیات اجرایی و کلنگ زنی زیرسازی 
رات،  ا یی کرم، مدو ه های روستا ا لت ر و آسفا
مسینان، مراع و هرناشک به طول ۲۲ کیلومتر با 
اعتبار ۵۰ میلیارد تومان و عملیات اجرایی طرح 
نهضت آبرسانی به روستاهای شهربابک )طرح مرد 
نی( نیز با حضور  ن شهید حاج قاسم سلیما میدا

مسئوالن آغاز شد.
این پروژه  فرماندار شهربابک در این آیین گفت؛
ر و ۲۰۰ متر لوله  ا ر ۳۴ هز ز نخست مقدا در فا
بفای شهرستان  مور آ ز طرف ا برای ۲۰ روستا ا
درخواست شد که ۲۳ هزار ۴۰۰ متر آن مربوط 
ز تولید و  ۱۶ روستا بود ، که لوله مورد نیا به 

تحویل شد.
ر ۱۳ کیلومتر  ین مقدا ز ا : ا فزود قاسم شمسی ا
ری و پرکردن  جرا شده که عملیات لوله گذا ا
کانال توسط امور آبفای شهرستان و حفاری هفت 
کیلومتر آن توسط شرکت مس و ۶ کیلومتر آن 
توسط امور آبفا انجام شده است و حفاری مابقی 
ن متقبل  یرا یع مس ا ا شرکت ملی صنا مسیر ر

شده است.
د:در فاز دوم طرح نیز برای آبرسانی  دامه دا و ا ا
به ۲۴ روستای دیگر مقدار ۱۰۰ کیلومتر لوله از 
طرف امور آبفای شهرستان درخواست شده است.

مدیرکل بیمه سامت استان کرمان گفت: 
کلیه مطالبات بیمه ای مراکز دولتی وخصوصی 
۱۴۰۰ تسویه  یان سال  استان کرمان تا پا

شد.  
محمد جعفری به مناسبت هفته سامت گفت: 
کلیه مراکز دولتی و خصوصی درمانی استان 
کرمان مطالبات سال ۱۴۰۰ را دریافت کرده 

اند.

او می گوید: مطالبات سرپایی و بستری مراکز 
نشگاهی  و غیردا نشگاهی  دا درمانی دولتی 
طرف قرارداد اداره کل بیمه سامت کرمان اعم 
از اسناد خسارت متفرقه بیمه شدگان و مراکز 
ترک اعتیاد و داروخانه و پاراکلینیک و مراکز 
جراحی و بیمارستان ها در سال ۱۴۰۰ به مبلغ 

۸۰۰ میلیارد تومان تسویه شد.
نشگاه های علوم  ز دا  جعفری ضمن تشکر ا

پزشکی استان و تمام موسسات درمانی طرف 
قرارداد به جهت ارائه مستمر خدمات به بیمه 
شدگان بیمه سامت گفت: امیدواریم در سال 
۱۴۰۱ با پیگیری ها و تخصیص اعتبارات الزم 
لبات طرف  وم روند پرداخت مطا شاهد تدا

قرارداد باشیم.
بیش از۱۴۰۰ موسسه درمانی در استان کرمان 

طرف قرارداد بیمه سامت هستند.

آموزش  موزی  آ نش  دا زمان  سا رئیس 
نه  ما سا گفت: کرمان  ستان  ا پرورش  و 
ساماندهی و نظارت بر تولید و توزیع لباس 
فرم مدارس مجدد راه اندازی شده،۴ میز کار 
ین  در آن تعریف شده، تولیدی ها باید در ا
ا معرفی  نات و ظرفیت خود ر مکا نه ا ما سا

. کنند
محمود رجبی پور در جلسه ساماندهی لباس 
فرم دانش آموزی با حضور اعضای کارگروه 
با توجه به باتکلیفی مدیران مدارس  گفت:

و اولیای دانش آموزان درباره وضعیت لباس 
رد  فرم در سال تحصیلی آینده، ضرورت دا
ین  ا در  گیری  تصمیم  و  ندهی  ما سا که 

خصوص انجام شود.
او تاکیدکرد:ضرورت دارد نظم و سازماندهی 
محکمی در خصوص ساماندهی لباس صورت 
گیرد،تاش همه ارکان آموزش و پرورش در 
راستای کاهش دغدغه ها و نگرانی های اولیا 
و دانش آموزان است، به همین دلیل از صنف 
یم که بر تولیدی ها نظارت دقیق  خواسته ا

داشته باشند.
آموزش  موزی  آ نش  دا زمان  سا رئیس 
د  تعدا گفت: کرمان  ستان  ا پرورش  و 
شوند،  مشخص  ید  با ز  مجا تولیدی های 
رئیس صنف تولید کنندگان و خیاطان با 
ا  ید ظرفیت ها ر همکاری صنعت و معدن با
مشخص کنند،فهرست مدارس باید مشخص 
ید با تولیدی ها  ن مدرسه نبا شود، مدیرا
خارج از چارچوب های تعیین شده اقدام به 

انعقاد قرارداد کنند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            ۸            ۱۴۰۱ مــاه  اردیبهشــت    ۲۴ شــنبه        ۱۲۲7 پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

آگهی مناقصه عمومی  
۴۰۱/T/۰۰6 شماره

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:
"طراحی، تامین وسایل و تجهیزات، نصب و اجرای سیستم اعالن و اطفا حریق شرکت سنگ آهن گهرزمین"
را با مشخصات دراسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت های توانمند در این حوزه جهت دریافت اسناد، از تاریخ 25/ 02/ 1401 لغایت 28/ 02/ 1401 دعوت به 
عمل می آید.

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پالک 12، شرکت سنگ آهن گوهر زمین
الزم به ذکر است مهلت تحویل پاکت ها به دبیرخانه مرکزی تهران تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 11/ 03/ 1401 می باشد.
شبای  شماره  به  را  ریال   3.000.000 مبلغ  اسناد  خرید  جهت  بایستی  محترم  کنندگان  شرکت  است  ذکر  شایان 

نمایند. واریز   IR680150000001137800200075
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 09213014831 

شرکت سنگ آهن گهرزمین

دالالن برای باال بردن قیمت ها دست به ابتکار می زنند
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شنبه  24  اردیبهشت ماه 1401

مانور جهادی وصول مطالبات مشترکین 
بدهکار برق در شمال استان کرمان

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان گفت: مانور سراسری وصول مطالبات برق همزمان با 

سراسر کشور به مدت دو روز برگزار شد.
محســن نوروززاده در حاشــیه برگزاری این مانور اظهار کرد:ارائه 
خدمات مطلوب به مــردم منوط به پرداخت بــه موقع قبوض برق 
توسط مشترکان است و هرگونه تاخیر در این موضوع شرکت برق را با 

محدودیت در خدمات رسانی به مشترکان مواجه می کند.
او با اشاره به دستورالعمل شرکت توانیر مبنی بر وصول بدهی معوق 
تمام مشترکان در بخش های صنایع،کشــاورزی، اداری، تجاری و 
خانگی و عمومی افزود:این مانور در قالب۱۸ گروه عملیاتی با۱۹۴نفر 
نیرو در کلیه شهرستان های شمال استان برگزار و در این مانور بدهی 

بیش از۴۶هزار و 7۲۱مشترک بدهکار پیگیری شد.
معاون فروش و خدمات مشــترکان شــرکت توزیع برق شمال 
استان کرمان بیشترین میزان بدهی درشمال استان را مربوط به 
بخش خانگی و عمومی اداری دانســت و گفت:اپلیکیشن »برق 
من« آســان ترین و راحت ترین راه برای پرداخت غیرحضوری 
قبوض برق اســت.  او اظهارکرد: هم استانی ها می توانند با نصب 
این نرم افزار از کافه بازار یا ســایت شــرکت توزیع برق اســتان 
به نشــانی www.Nked.co.ir از ده ها خدمت دیگر این 
اپلیکیشــن مانند آگاهی از میــزان مصــرف برق،انتخاب پله 
مصرف،دریافت خدمات انشــعاب و گزارش خاموشی بهره مند 
شوند. نوروززاده کمک به توسعه و پایداری شبکه های برق در استان را 
از مزایای پرداخت به موقع قبوض برق دانست و افزود: مجموع بدهی 
مشترکان به شرکت توزیع برق شــمال استان در سال۱۴۰۰ مبلغ 
معادل 7۸ میلیارد ریال بوده است که تاش همکاران ما برای وصول 
این بدهی ها به صورت حضوری، پیامکی، تلفنی و ارســال اخطاریه 

ادامه دارد.
او از مشترکین شمال استان خواست با رعایت الگوی مصرف و مصرف 
بهینه انرژی شرکت توزیع برق شمال اســتان را برای گذر از پیک 
تابستان امسال همراهی کنند تا بدون هیچ گونه خاموشی از فصل 

گرما عبور کنیم.

کم کم بـه فصل جابـه جایـی نزدیک می شـویم و 
نگرانی مسـتاجران از رشـد نرخ اجاره بهـا افزایش 
پیدا مـی کنـد از سـویی عـده زیـادی از مالـکان و 
دالالن هـم دنـدان طمـع را برای بـاال بـردن اجاره 

بها تیـز کـرده اند.
عدم نظارت بـر بازار خریـد و فروش و رهـن و اجاره 
مسـکن در کرمان سبب شـده تا سـلیقه ای عمل 
کـردن در این بخش زیـاد از حـد باشـد و مالکان و 
دالالن قیمـت هـا را بـه گونـه ای وضع مـی کنند 
که با معیشـت شـان جـور در بیایـد و هـر قیمتی 
که دلشـان خواسـت را به مسـتاجران ارائـه کنند.

دالالن هـر روز برای باال بـردن قیمت ها دسـت به 
ابتکاری جدید می زنند. یکی از ایـن راه ها مراجعه 
به سـایت دیوار و شـیپور و اپلیکیشـن هایی شبیه 
اینهاسـت که در آنجـا اقـدام بـا درج قیمـت های 
نجومی تـاش خـود را برای ایجـاد حبـاب در بازار 

مسـکن می کنند.
البته ایـن فقط یکـی از راه هایی اسـت کـه دالالن 
برای جذب مشـتری به کار می برند. از سویی دیگر 
حضور پررنگ دالالن در بخش خریـد و فروش نیز 
باعث شـده تا اوراق تسـهیات نیز به باالترین نرخ 
خود برسـد و خریـداران واقعـی از خریـد منصرف 

شـده و مجددا به سـمت اجاره نشـینی رفته اند.
بازی باخت باخت مستاجران

در سال های اخیر شاهد رشـد بیش از ۵۰ درصدی 
اجاره بهای مسـکن بودیم و نرخ اجاره بها از ابتدای 
تابسـتان مشـخص مـی شـود. رشـد بـاالی اجاره 
بهای مسـکن در دو سـه سـال اخیـر باعث شـد تا 
بسـیاری از مسـتاجران در کرمان به حاشـیه شهر 
رانـده شـوند و مشـکات زیادی بـرای افـرادی که 

دارای مسـکن نیسـتند، به وجـود آمد.
این مسـاله نشـانگر آن اسـت که بخش مسکن به 
ویژه در بحـث اجاره بـی در و پیکر اسـت و هـر روز 
شاهد نرخ بیشتری نسـبت به روز قبل هستیم. هر 
سـال دقیقا در روزهای آغاز پیک جابجایی شـاهد 
نـرخ های عجیـب و غریـب اجـاره خانه در اسـتان 

کرمان هسـتیم.
بسیاری از مسـتاجران برای فراهم کردن پول رهن 
و پرداخت آن به مالکان دچار سـختی می شـوند و 
بسـیاری نیز توان فراهم کـردن این پول را نـدارد و 

مجبور می شـوند به حاشـیه شـهر پناه ببرند.
اغلـب مـردم بـه ویـژه اجاره نشـین هـا با شـرایط 
اقتصـادی حاکم بر جامعـه توانایی مالی مناسـبی 

ندارند و درآمدشـان با تورم و نرخ رشـد کرایه خانه 
و رهـن همخوانی نـدارد.

صاحبخانه هـا ترجیح مـی دهند پول پیـش را باال 
ببرند و مبلـغ بیشـتری را دریافـت کنند امـا تورم 
اقتصادی در ایـران باعث می شـود که پـول رهنی 
که مسـتاجر نزد صاحبخانه مـی گـذارد آب برود و 

ارزش چندانـی ندارد.
مسـتاجر بـودن یـک بـازی دو سـر باخـت اسـت 
و مسـتاجران چـاره ای بـرای گریـز از ایـن مهلکه 

ندارنـد.
مستاجرها از مریخ نیامده اند

مهـدوی یکـی از شـهروندان کرمانی اسـت که در 
یکی از اماکـی ها به دنبـال اجاره منزل اسـت می 
گوید: اجاره بهاهـا نجومی شـده در حالی که ملک 
ها تمیز و بدون مشکل نیسـتند و این واقعا ناراحت 

کننده اسـت.
او تصریح کرد: صاحبخانـه ها هزار جور شـرط و ادا 
دارند امـا کاش خود را یک لحظه جای مسـتاجرها 
می گذاشـتند و مـی دیدنـد آیـا این قیمـت های 

سـلیقه ای شـان منصفانه است؟
او افزود: مسـتاجرها هم اهل همین شـهر و همین 
کشور هسـتند بخدا ما از مریخ نیامده ایم و فضایی 

نیستیم.
مهـدوی ادامه داد: گرانی کمر ما را شکسـته اسـت 
و اجـاره خانـه هم نمی گـذارد نفس بکشـیم کاش 
موجرهـا هـم بـه ایـن مسـئله دقـت می کردنـد و 
اجـازه می دادنـد در ایـن روزهـای سـخت مـا هم 
نفس بکشـیم و در کنار ما باشـند تا بتوانیم از پس 

دیگر مخـارج بـر بیاییم.
تورم به شکل کلی باید حل شود

 تا مسکن هم ارزان شود
البته دولت نیـز اقداماتی را برای مسـتاجران انجام 
داد کـه مـی تـوان بـه پرداخـت تسـهیات ودیعه 
مسـکن و... اشـاره کرد که این مسئله هم نتوانست 
در این بـازار کمکی به مسـتاجران کند زیـرا اجاره 
بهای مسـکن رشـد سرسـام آور و افسارگسـیخته  

ادامـه داری دارد.
یک فعال حوزه مسـکن در کرمان در این خصوص 
اظهار کـرد: مسـئوالن تصـور می کنند با سـاخت 
یک میلیون مسـکن در سـال در قالب طـرح های 
مختلف می تواننـد ترمز افزایش قیمت را بکشـند 

در حالی کـه این یـک درمان بلندمدت اسـت.
محمدرضا کریمـی افـزود: عـده زیـادی از جوانان 
پس از ازدواج به دنبال اجاره مسـکن هسـتند اما با 

قیمت هایی سرسـام آور مواجه هسـتند.
او تصریح کرد: کاش وزارت صمت و راه و شهرسازی 
به این مسـئله به شـکل تخصصی ورود می کردند 

و این مشـکل را از راه صحیحش حل می کردند.
او ادامه داد: اگـر برای کنترل این بـازار برنامه ریزی 
درسـتی انجام نشـود تـا تابسـتان شـاهد افزایش 

چشـمگیر کرایه خانه خواهیـم بود.
کریمی با اشـاره بـه اینکه وضعیت سـاخت و سـاز 
هم به عنـوان عمل متعـادل کننـده بازار مسـاعد 
نیست، گفت: رشـد قیمت مصالح سـاختمانی و... 
باعث شده در بخش ساخت و سـاز نیز شاهد رکود 
باشـیم که همین افزایش قیمت میلگرد و سیمان 

و...هـم در بخش اجـاره بها نقش مهمـی دارد.
این مشـاور امـاک اضافـه کـرد: وضعیت بـازار در 
بخش خرید و فروش هم خوب نیسـت و باید قوای 
سه گانه این مسئله مهم را به شـکل دقیقی برنامه 
ریزی کننـد. البتـه نهادهـای عمومی هـم باید در 

این زمینه مسـئولیت خود را انجـام دهند.
او افزود: البته تورم فقط مختص به مسـکن نیست 
و تا وقتی کـه برای کنتـرل تورم در همـه زمینه ها 
قدمی برداشـته نشـود نمی توان جلوی رشـد نرخ 

اجاره بها را نیـز گرفت.
دولت بازار مسکن را متشنج می کند

یکـی دیگـر از فعـاالن بخـش مسـکن در کرمـان 
گفت: دخالت دولـت در بحث اجاره بهـا یک روش 
غلط اسـت و مالک و مسـتاجر را مقابل هم قرار می 

دهد و این کار درسـت نیسـت.
محمد عارفی افزود: پـس از کرونا شـاهد بودیم که 

مالک و موجر با افزایـش ۱۵ درصدی بـا هم توافق 
داشـتند کـه دولـت بـا نـرخ گـذاری باعث شـد تا 
قیمت ها رشـدی باالی ۲۵درصد داشـته باشند و 
موجر هـا عنوان مـی کردند که ایـن تصمیم دولت 
اسـت و حق دارند افزایـش اجاره بهای بیشـتری را 

داشـته باشند.
او تاکیـد کـرد: بانک مرکـزی از بـازار مسـکن داده 
هایـی را ارائه می کنـد که صحیح نیسـت و همین 

مسـاله بازار را متشـنج مـی کند.
عارفـی با اشـاره بـه اینکه هم اکنـون بازار مسـکن 
چـه در بخـش خریـد و فـروش چـه رهـن و اجاره 
سـایلنت اسـت گفت: بازار رکود عجیبـی را تجربه 

مـی کند.
او افـزود: مسـئوالن از کاهـش قیمت هـا خبر می 
دهند و قیمت سـکه و دالر هر روز رشد دارد و قطعا 

بازار مسـکن نیز از ایـن مقوله تاثیر مـی گیرد.
او بیان داشـت: اجاره بهای یک ملـک از بهای ملک 
تعیین می شـود و اگر نـرخ خرید و فروش مسـکن 

کاهش یابـد قطعا اجـاره بها نیز کم می شـود.
گرانی نمی گـذارد آب خوش از گلـوی مردم پایین 
برود و رسـیدن فصل اجاره نیز برای مسـتاجران به 
یک کابوس ترسناک تبدیل شـده است. مالکان بر 
اسـاس اعام دولـت حق خود مـی دانند کـه اجاره 
بها را به طرز شـگفت انگیزی باال ببرند. بسـیاری از 
کرمانی ها به حاشـیه شـهر پنـاه برده انـد و بخش 
عظیمی از جوانـان نیز قادر نیسـتند کـه با قیمت 
های فعلـی خانه مناسـبی را بـرای شـروع زندگی 

اجاره کنند.

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به تاش دولت 
برای توزیع عادالنه یارانه ها گفــت: باید مراقب 
باشیم تا فریب فضای مجازی را نخوریم و مسئوالن 
نیز باید برای مردم شــرایط و وضعیت کشــور و 
کارهایی که انجام شده را توضیح دهند، تا امیدها 

تضعیف نشود.
حجت االســام علی توکلی در خطبه های نماز 
جمعه شهر کرمان افزود: کارهایی که مسئوالن 
انجام می دهند زود یا دیر نتیجه می دهد، اگرچه 
ابتدای کار به نظر ایرادات و اشکاالتی وجود دارد، 
اما یکی از پرستاران درمان این اقتصاد، خود مردم 

هستند.
او ادامه داد:باید بپذیریم همه در این حرکت بزرگ 
نقش داشــته باشیم و کســی که حرص می زند 
و کاالها را به انــدازه چند ماه ذخیــره می کند، 
نمی خواهد به اقتصاد کشور کمک کند،این فرد 
حق دیگران را ضایــع می کند،زیرا همه چیز در 

کشور وجود دارد و قحطی نیامده و نخواهد آمد.
خطیب موقت جمعه کرمان افزود: باید بپذیریم به 
بحث اقتصاد مقاومتی که شاه بیت ادبیات اقتصادی 
و امنیتی رهبر معظم انقاب اسامی طی این چند 

سال بود بی توجهی شده است.
او تاکید کرد:مسئوالن به این درایت و دوراندیشی 
ولی فقیه بی اعتنایی کردند و آن راه را نرفتند بلکه 
به سمت و سویی رفتند که آسیب پذیری ما بیشتر 
شد و اگر برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها طی 
سال های اخیر در این مسیر قرار می گرفت، کشور 

ما امروز اینقدر آسیب پذیر نبود.
حجت االســام  توکلی ادامه داد:از طرف دیگر 
در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و  واگذاری ها به 
بخش خصوصی در سال های اخیر بر خاف اقتصاد 
مقاومتی انجام شد و از این واگذاری ها هیچ چیز 
دســت مردم را نگرفت بلکه فاصله طبقاتی نیز 

بیشتر شده است.

او با بیان اینکه کســی منکر مشکات اقتصادی 
کشور نیســت تصریح کرد: اقتصاد کشور نیاز به 
یک جراحی بزرگ داشت، اما  دولت های گذشته 
معموال در چهار سال اول به دلیل نارضایتی مردم 
انجام نمی دادند،اما دولت فعلی از ابتدای کار بنا را 
بر این جراحی گذاشت که سخت و بزرگ است و 

درد و عفونت دارد و طرفدار می خواهد.
خطیب جمعه موقت کرمان اظهار داشت: مردم 
ما مناعت  طبع دارند و برخاف برخی کشورها با 
اینکه اعتراض و انتقاد دارند، اما عمل خاف انضباط 
اجتماعی صورت نگرفته که قابل تقدیر است و باید 

به نحوی مشکات مردم حل شود.

دردسرهای گرانی اجاره مسکن در کرمان

بازی دوسر باخت مستاجران
دالالن برای باال بردن قیمت ها دست به ابتکار می زنند
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برخی با قرارداد کارگری حقوق مدیریتی می گیرند
مطالبه بررسی شکاف حقوق 

کارکنان شهرداری کرمان
کوثر نمک شناس/ افزایش ۵7 درصدی حقوق کارگری برای شهرداری 
کرمان دردسر شد. شهرداری کرمان که بیشــتر نیروهایش قرارداد 
کارگری دارند با قانون افزایش حقوق ۵7 درصدی سال ۱۴۰۱ درگیر 
چالش هایی شده اســت. مثل اینکه اکثر معاونان و شهرداران مناطق 
شــهرداری کرمان حکم کارگری دارند و با ایــن افزایش حقوق مبلغ 
خالص دریافتی شــان در فروردین ۱۴۰۱به حدود ۲۵میلیون تومان 
رسیده اســت. عددی که در بهمن و اسفند سال گذشته حدودا ۱7 تا 

۱۸ میلیون تومان بود.
این در حالی است که کارمندانی که قرارداد کارمندی داشتند افزایش 

حقوق چندانی در سال جدید نداشتند.
مجمع مطالبه گران شهر کرمان به تازگی در یک نامه به شورای شهر 
کرمان خواستار رسیدگی دو فوریتی به افزایش حقوق چشم گیر برخی 

مدیران با حکم کارگری شده است.
در این نامه از شورای شهر کرمان درخواست شده است با توجه به مغایر 
بودن حقوق و دستمزدها در بین نیروهای کارگری که اختاف حقوق 
را به ۱۸میلیون تومان می رساند،شورای شهر به صورت دوفوریتی و تا 

پایان ماه اردیبهشت موضوع این حقوق ها را برطرف کند.
گوهری مدیر مجمع مطالبه گران می گوید:»برخی مدیران شهرداری 
اضافه کار ۱۱میلیونــی می گیرند و کارگران با قرارداد مشــابه مبلغ 
بسیار کمتری دریافت می کنند.اگر اضافه کار مدیران که ساعات زیاد 
و غیرمنطقی است حذف شود یا عادالنه شود این اختاف حقوق زیاد 

کمتر خواهد شد.«
او ادامه می دهد:» آیین نامه حقوق و مزایای شهرداری به دست شورای 
شهر کرمان رسیده است و برای اجرایی شدن در حقوق اردیبهشت ماه 

فقط نیاز به یک تصویب دوفوریتی دارد.«
رئیس مجمع مطالبه گران استان در خصوص کم شدن اضافه کار برای 
افراد با قرارداد کارمندی نیز اضافه می کند:» نیازی به تغییر اضافه کار در 
قراردادهای کارمندی نیست و شکاف دریافت حقوق در بین نیروهای با 

قرارداد کارگری شهرداری کرمان است.«
اگر نصف به عاوه یک نفر از اعضای شورای شهر کرمان به دو فوریتی 
بودن این طرح رای دهند،آیین نامه جدید برای اجرا به شهرداری اباغ 

می شود.
رئیس شورای شهر کرمان در رابطه با این نامه و موضوع افزایش حقوق ها 
می گوید در اولین نشست شورای شهر این موضوع در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
محمد امینی زاده رئیس کمیسیون حقوقی شــورای شهر کرمان در 
پاســخ به افزایش حقوق مدیران با قرارداد کارگری شهرداری کرمان 
می گوید:»در ســال های قبل امکان تبدیل قرارداد نیروهای کارگری 
وجود داشــته اما این اتفاق نیفتاده اســت و با توجه به تــورم نیرو در 

شهرداری کرمان این افزایش حقوق دردسر ایجاد کرده است.«
امینی زاده توضیح می دهد:»برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت 
می کردند افزایش ۵7درصدی بوده و بــرای مابقی ۳۹ درصد افزایش 
اعمال شده است.اما مشکل اینجاست که با اینکه در این دوره شهرداری 
میانگین ساعات اضافه کار به طور جدی کاهش پیدا کرده است، اما به 
دلیل افزایش ۵7درصدی پرداختی اضافه کار مدیران هم زیاد شــده 
است و باعث شده پرداختی اضافه کار نسبت سال گذشته ۴۰ درصد 

افزایش پیدا کند.«
اما امینی زاده معتقد است به طور کلی حقوق مدیران با حکم کارگری 
توجه چشم گیری نداشته اســت، او می گوید» برخی مدیرانی که در 
ماه های پایانی سال گذشته حقوق هایش منتشر شد دریافتی بیشتری 
داشتند. تا آبان ماه و براساس رسم دوره قبل دریافتی دیگری داشتند 
که در حقوق ماهیانه منتشر نمی شد.این مدیران که حدود ۱۶۰ نفر 
در شهرداری می شدند اصطاحا در لیست مدیران حقوق ثابت بودند 
که بین ۳ تا ۵ میلیون تومان را خارج از حقوق دریافت می کردند،یعنی 
مثا مدیری که سال گذشته ۱۸ میلیون حقوق می گرفته ۳ تا ۵ هم 
حقوق ثابت داشته که منتشر نشده است و اگر آن مدیر االن ۲۵ میلیون 
می گیرد یعنی مدیران شهرداری در دوره های قبلی شورا همین مقدار را 
می گرفتند و با این افزایش حقوق هم تقریبا همین مقدار را می گیرند.«

رئیس کمیســیون حقوقی شورای شــهر ادامه می دهد:» بسیاری از 
پرداخت ها در شهرداری کرمان آیین نامه و ضابطه مشخصی ندارد مانند 
پرداخت حق الجلسات،کارانه یا تشــویقی که شورای شهر قصد دارد 

ضوابط تمام این پرداخت ها را مشخص کند.«
امینی زاده در پایان می گوید:»در حوزه حقوق و مزایا کار درست و دقیق 
این است که فاصله حداقل و حداکثر حقوق را در سال گذشته و سال 
جدید را بررسی کنیم و ببینیم اختاف حقوق کمتر شده است یا خیر؟«

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان گفت: امروز تمام مشکات 
این استان به دلیل سیاست زدگی و به عدم به 

کارگیری جوانان است.
سردار حسین معروفی در یادواره شهدای روستای ُکُرم شهربابک 
با بیان اینکه بزرگی، شوکت و قدرت ایران در منطقه به برکت خون 
شهیدان است، افزود: شهیدان به عنوان ستارگانی درخشان راه 
سعادت را برای ما نمایان کرده اند و امروز قدرت آنها را بیش از دوران 

حیات مادی شان مشاهده می کنیم.
او اظهار داشت: شهدا شناسنامه واقعی ملت ما و محور وحدت حقیقی 
ایران اسامی هستند و هیچکس نباید به خود جرات دهد که برای 

شهید و خانواده شهید خط کش و محدودیت بگذارد.
سردار معروفی اظهار کرد: سه مولفه اعتقادی بودن، انقابی بودن و 
مردمی بودن شهداست که امروز به عنوان الگوهای واقعی ما تبدیل 
شده اند. او با بیان اینکه،شهیدان استحکام درونی داشتند،چون درون 
رزم بودند تا برون رزمان موفقی شدند، تصریح کرد: صحنه نبرد برای 
رزمندگان، صحنه اجرای تکلیف بود به طوری با یکدیگر بر سر جان 
دادن رقابت می کردند. او یادآور شد:شهدا سیاست زده و محافظه 
کار نبودند چون در کار خود صداقت و اخاص داشتند. فرمانده سپاه 
استان کرمان اظهار داشت:تشویق، شهیدان را زمین گیر نمی کرد و 
زخم زبان آنان را زمین نمی زد و با هر لباسی در هر زمان و هر مکانی 
خدمت می کردند. او گفت: مسئوالن دلسوز و هوشیار پای کار باشند 
تا مشکات مردم حل شود و امیدواری در جامعه بسط بیشتری پیدا 
کند. سردار معروفی با بیان اینکه صبر، بصیرت عمیق، اخاص و 
صداقت، از جمله خصلت های شهیدان است، تصریح کرد:در جنگ 
ثابت شد که فرمانده و مسئول باید از دل بحران برگزیده شود،کسی 
که بحران زده نمی شود. او خاطرنشان کرد: امروز دشمن سعی دارد 
با انشقاق بین مردم و مسئوالن، نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
را تضعیف کند و در مقابل ما هم موظف هستیم به دشمن اعتماد 
نکنیم، فریبش را نخوریم زیرا قابل پیش بینی نیست. سردار معروفی 
تاکید کرد:دشمن قصد گرفتن هویت ملی ما را دارد اما ما باید با زنده 

نگه داشتن یاد و خاطره شهدای محلی این هویت را حفظ کنیم.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: با 
محتکران و قاچاقچیان کاال که موجب ایجاد اخال در نظام اقتصادی 
کشور شوند، مانند شرایط عادی برخورد نخواهد شد و در یک مورد 

جرایم سازمان تعزیرات حکومتی تا پنج برابر افزایش یافته است.
رحمان جالی در نشست با مدیران مسئول رسانه های استان 
کرمان؛اشراف اطاعاتی بر بازار، تشکیل کارگروه اقدام مشترک 
ذیل این قرارگاه، راهبردهای رسانه ای و ارزیابی را از جمله اهداف 
این قرارگاه برشمرد. او با اشاره به این مطلب که نقدها نسبت به طرح 
اصاح یارانه ها باید دقیق، کارشناسی شده، منصفانه و به دور از 
تحریک کردن جامعه باشد،خاطرنشان کرد:با توجه به شرایط 
حساس کنونی،با محتکران و قاچاقچیان کاال که باعث اخال در 
نظام اقتصادی کشور شوند، مانند شرایط عادی برخورد نخواهد شد 
و در یک مورد جرایم سازمان تعزیرات حکومتی تا پنج برابر افزایش 
یافته است. معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان و 
سخنگوی طرح اصاح یارانه ها در استان کرمان به سخن رهبر 
معظم انقاب اسامی در مورد جنگ ترکیبی دشمن و نقش آفرینی 
رسانه ها در خنثی سازی توطئه های دشمن اشاره کرد و گفت: امروز 
ما درگیر بعدی دیگری از جنگ ترکیبی دشمن در حوزه اقتصادی 
هستیم. معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان،ضرورت 
اجرای طرح اصاح نظام یارانه ها را به اذعان کارشناسان اقتصادی 
خاطرنشان کرد و اظهار داشت: آنچه در عمل به واسطه ارز ترجیحی 
رقم خورد، بیشترین سود آن به دهک های باال رسید. جالی بیان 
کرد: این طرح به دنبال حذف ارز نیست، بلکه قرار است یارانه به 
دست مصرف کننده برسد. او از همکاری ۲۵۰ نفر از نیروهای 
بسیج برای نظارت بر بازار خبر داد و تصریح کرد: گروهی در شورای 
اطاع رسانی استان تشکیل شده، کمیته عملیات روانی جامعه 
اطاعاتی پای کار آمده و راهبردهای کان رسانه ای مشخص شده 
است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: 
سیاست هایی که قرار است هر رسانه ای بر مبنای آن کار خود را 
دنبال کند، اتخاذ شده است، اما به آن معنی نیست که رسانه ها 
مطلبی را که ما می گوییم چاپ کند. او بیان کرد:دغدغه همه 
رسانه ها بر توجه بیشتر به قشر ضعیف و دهک های پایین جامعه 
است، لذا فارغ از هر نوع نگاه و گرایش،باید اصل جریان اصاح 
اقتصادی را کمک دهیم. جالی عنوان کرد:هر رسانه مستقل است 
تا نقد کارشناسی، دقیق و منصفانه خود را بیان کند، اما نقدی که به 
تحریک، غیرمنصفانه و غیرکارشناسی باشد حتما برخورد می کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
گفت:با توجه به پیگیری های صورت گرفته 
عملیات اجرایی دو بیمارستان  جیرفت و 

عنبرآباد ادامه دارد. 
علی اصغر خیرخواه سرپرســت دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت با اشاره به وضعیت 
پروژه هــای درمانی در حال ســاخت در 
جنوب کرمان گفت:عملیــات اجرایی ۲ 
بیمارستان عنبرآباد و جیرفت تحت پوشش 

حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت داریم که مجری ساخت هر دو بیمارستان شرکت 
مادر تخصصی است و دانشگاه به عنوان بهره بردار پروژه های مذکور پیگیری های الزم 

را انجام می دهد.
او با اشاره به روند احداث بیمارستان عنبرآباد افزود: این پروژه سال ها در لیست انتظار 
جدول ۲۰ قوانین بودجه سنواتی بود که امسال برای نخستین بار در پیوست یک قانون 

۱۴۰۱ قرار )صفحه ۱۴7(و دارای ردیف اعتباری شد.
خیرخواه با بیان اینکه بیمارستان جایگزین بیمارستان کاشانی جیرفت)جنب هتل ناجی( 
پروژه فعال و درحال انجام است، تصریح کرد:با پیگیری های انجام شده اعتبار نهایی این 
بیمارستان در پیوست قانون نسبت به اعتبار اولیه آن افزایش چشمگیری داشته است. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:همچنین این دانشگاه رایزنی های الزم 
جهت استفاده از ظرفیت های قانونی مانند ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و بند الف تبصره 
۹ را جهت تامین اعتبار و تکمیل هر چه سریعتر پروژه ها جهت تحقق رسالت خود با ارائه 
خدمات درمانی مطلوب و شایسته به مردم نجیب و شریف جنوب کرمان انجام داده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان 
با اشاره به پشــتیبانی قاطع قضایی 
از ارتقــای وضعیت معیشــت مردم 
گفت: اجازه احتکار کاال را به ســوء 
اســتفاده کنندگان از شرایط کنونی 

نمی دهیم.
یــداهلل موحــد در حاشــیه ســفر 
بــه شهرســتان ارزوئیــه در جمع 
اصحاب رســانه این شهرستان اظهار 

داشــت:یکی از محورهای اصلی که به عنوان یک راهبرد در دستور کار قوه 
قضائیه قرار دارد، همکاری، همراهی و پشــتیبانی از ارکان مختلف دولت به 
ویژه در حوزه بهبود وضعیت معیشــت مردم و برخورد با گرانفروشی و نا به 

سامانی های اقتصادی است.
او بیان کرد:دســتگاه قضایی در سطح کشور و در اســتان همراه و همگام با 
دولت برنامه هایی را در دســت اجرا دارند و اجازه نخواهند داد که افرادی با 
سوء استفاده از شرایط کنونی جامعه، آرامش و آسایش عمومی را خدشه دار 
کنند. رئیس کل دادگستری اســتان کرمان تصریح کرد: دســتگاه قضایی 
پشــتیبانی الزم قضایی و میدانی برای جلوگیری از احتکار کاال را در دستور 
کار دارد. او یادآور شد:اخیراً شاهد بودیم که دو انبار بزرگ احتکار روغن در 
شهرستان های رابر و رفسنجان کشف شــده که با حضور به موقع و میدانی 
قضات، این کاالها براســاس هماهنگی با سازمان صنعت، معدن و تجارت در 

بازار عرضه شده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســامی گفت: تخصیص ارز 
ترجیحی برای تامین کاالهای اساســی 
و پرداخت آن به مصــرف کننده نهایی 
موجب از بین رفتن رانت و فساد در این 
حوزه می شود. شهباز حسن پور بیگلری 
افزود:صحبت هــای رئیس جمهــور در 
گفت وگوی تلویزیونی با مــردم درباره 
اصاحــات ایجــاد شــده در یارانه ارز 

ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی موجب ایجاد آرامش در میان مردم شد.
او افزود:واقعیت مربوط به اصاح صورت گرفته درباره تخصیص ارز ترجیحی برای 
تامین کاالهای اساسی باید در ادامه نیز برای مردم مستمر شفاف سازی شود و مردم 
در جریان کار قرار گیرند. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسامی 
اظهار داشت:مقام ها باید دقت داشته باشند از هر مصاحبه ای که موجب ایجاد نگرانی 
برای مردم شود و برای جامعه دغدغه ایجاد کند، پرهیز کنند و همانطور که رئیس 
جمهور در صحبت هــای خود موجب ایجاد آرامش در جامعه شــد، دیگر مقام ها و 
مسووالن نیز به همین شکل عمل کنند. حسن پور بیگلری خاطرنشان کرد: تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی و پرداخت آن به 

مصرف کننده نهایی موجب از بین رفتن رانت و فساد در این حوزه می شود.
او افزود:امیدواریم کــه در ادامه کار نیز دولت آیت اهلل رئیســی در اجرای این طرح 
موفقیت کامل داشته باشد و ما نیز در کنار دولت هستیم و از این اقدام دولت حمایت 

می کنیم.

پروژه های بهداشتی و درمانی جنوب کرمان 
فعال هستند

رئیس کل دادگستری استان کرمان: 

اجازه احتکار کاال را به سوءاستفاده 
کنندگان نمی دهیم

نماینده مجلس:

تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کاالهای 
اساسی موجب از بین رفتن رانت و فساد می شود

فرمانده سپاه ثارهللا کرمان:
 مشکالت این استان به دلیل 

سیاست زدگی است

معاون سیاسی استاندار کرمان: 

با محتکران کاال مانند شرایط 
عادی برخورد نخواهد شد

خبر

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ استان
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نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
گفت: در بازار لوازم خانگی با رکود شدیدی 
مواجه هستیم، قیمت کاالها در سال های اخیر 

افزایش و قدرت خرید مردم کم شده است.
محمدحسن اسامیان درباره قیمت لوازم 
خانگی در بازار به خبرنگار ایلنا گفت: تغییر 
قیمت در لوازم خانگی بایــد با هماهنگی 
سازمان صمت انجام شود که در این سوی 
سال ما هنوز با افزایش قیمتی مواجه نبوده  و 
تغییری نداشته ایم. با این وجود در بازار لوازم 
خانگی با رکود شدیدی مواجه هستیم، قیمت 
کاالها در ســال های اخیر افزایش و قدرت 

خرید مردم کم شده است.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
در ادامه درباره کیفیت لوازم خانگی داخلی 
اظهار کرد: ۳ الی ۴ سال است، کاالی لوازم 
خانگی وارد نشده و در این چهارسال برندهای 
به نام ما توانسته اند، زیرساخت های الزم را 
انجام دهند و به حد مطلوبی از تولید برسند. 
اکنون با تولید در سطح کیفیت جهانی فاصله 
داریم اما نیاز بازار تامین شــده و تا حدودی 
کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب وجود 
دارد. سهم بسزایی از بازار را تولیدات ایرانی 
پوشش داده و می توان گفت در حد 7۰ درصد 

به خودکفایی در لوازم خانگی رسیده ایم.
اســامیان درباره حق انتخاب مردم برای 
انتخاب کاالی خانگی مورد نیاز خود تصریح 
کرد: قدرت مقایسه و انتخاب برای مردم زمانی 
شکل می گیرد که کاالی خارجی هم در بازار 
وجود داشته باشد، در حالی که  ۴ سال است 
که کاالیی به صورت قانونی وارد نشده و این 

قدرت انتخاب را از مردم می گیرد.
وی افزود: در قسمت بعدی، قیمت کاال مطرح 
می شود که متاسفانه قدرت خرید انقدر پایین 
آمده که حتی خرید کاالی ایرانی هم برای 
مردم سخت شده است. برای مثال پایین ترین 
قیمت یک یخچال و فریزر ایرانی معمولی 
حدود ۱۰ میلیون تومان است. یخچال و فریزر 
ایرانی هم داریم کــه  در حدود  ۳۵ میلیون 
تومان قیمت دارد، اما وقتی قدرت خرید مردم 
برای خرید این کاالها هم پایین آمده و برای 

همین هم تقاضا در بازار وجود ندارد.

قرارداد محرمانه امضا شد

۵۱۰ میلیون دالر به 
بورس واریز می شود

رئیس هیات عامل صنــدوق تثبیت بازار 
سرمایه با اشاره به تصمیم صندوق توسعه 
ملی به ســرمایه گذاری مستقیم در بازار 
سهام اعام کرد: صندوق توسعه ملی در 
ازای ســود از پیش تعیین شده نسبت به 
ســرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومانی در بازار سهام اقدام کرده است.
امیرمهــدی صبائــی در گفــت و گو با 
ایسنا، با اشــاره به اینکه صندوق توسعه 
ملی در ازای ســود از پیش تعیین شده 
نسبت به سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در بازار ســهام اقدام کرده 
اســت، اظهار کرد:  از آنجائی که صندوق 
توسعه ملی ســرمایه گذار است، ماهیت 
قراردادی که با امضــای صندوق تثبیت 
بازار سرمایه رسیده، محرمانه است؛ یعنی 
مبادله قرارداد  به صورت محرمانه انجام 
شده است؛  هرچند که صورت های مالی 
صندوق تثبیت طبق برنامه ریزی انجام 
شــده و پس از اخذ مجوزهــای  مربوطه 
قرار است به زودی افشا شود و پس از آن 
نرخ و شــرایط قرارداد در یادداشت های 
صورت هــای مالی منتشــر شــده قابل 
ماحظه است. وی در مورد اینکه صندوق 
توسعه ملی اعام کرده است قصد دارد به 
صورت مستقیم در بازار سرمایه، سرمایه 
گذاری کند، گفت: این صندوق سیاست 
گذاری کرده است تا عاوه بر منابعی که 
تحت عنوان معــادل ریالی یک درصد از 
منابع خود را  در صندوق تثبیت ســپرده 
گذاری کرده، سرمایه گذاری های دیگری 
در بورس اوراق بهادار انجام دهد و صندوق  
تثبیت در جایگاهی قرار ندارد که درمورد 
کم و کیف سرمایه گذاری صندوق توسعه 
ملی توضیح دهد اما به طور کلی صندوق 
تثبیت می تواند ابزاری برای تسهیل این 

سرمایه گذاری باشد.
رئیس هیات عامل صنــدوق تثبیت بازار 
ســرمایه درمورد مبالغی کــه صندوق 
توســعه ملی تاکنون به حساب صندوق  
تثبیت بازار ســرمایه واریز کرده اســت، 
توضیح داد: صندوق توســعه ملی مقرر 
است معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دالر را به 
حساب صندوق  تثبیت واریز کند. تاکنون 
۳۹۸۴ میلیارد تومان معادل حدود  ۱۶۸ 
میلیون دالر به حســاب صندوق تثبیت  
واریز شده است. درواقع صندوق تثبیت 
ریال دریافت کرد اما تسعیر و تبدیل آن  
بر اســاس نرخ ETS روز واریز یا همان 
سامانه معامات الکترونیک بانک مرکزی 

بود.

توزیع  و  مردمی سازی  ستای  ا ر در 
عادالنه یارانه ها, نرخ مصوب حداکثری 
ساسی در گروه   جدید ۱۲۶ کاالی ا
کاالیی مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات 

اعام شد.
قتصادی  ا ر  خبرنگا رش  گزا به 
ر  ا ز د تنظیم با ری تسنیم ستا خبرگزا
درباره مردمی سازی و توزیع عادالنه 
نه ها اطاعیه جدیدی صادر کرد؛  یارا
ره شده است که  شا ین اطاعیه ا در ا
ز روز پنج شنبه  ین سقف قیمت ها  ا ا
۲۲ به تدریج مجاز به  /۲ مورخ ۱۴۰۱/
هند بود.  عمال قیمت های جدید خوا ا
ن نسبت به متناسب سازی  ا ر ندا ستا ا
قیمت کاالها در هر استان و نظارت بر 
رعایت قیمتها، اقدامات الزم را به عمل 

خواهند آورد.
در این اطاعیه مجددا تاکید شده است 
نند گذشته  رو هما نه نان و دا ا ر که یا
معه  ر جا قشا ی تمامی دهک ها و ا برا
قام مذکور مشمول  ر بوده و ا ا برقر
یت  عنا با  شد.  هد  نخوا قیمت  تغییر 
تب مذکور در بند یک، مبلغ  به مرا
کمک معیشتِی واریزشده قابل برداشت 

خواهد بود.
است  شده  ره  شا ا مه  نا ین  ا در   
کاالها  یر  سا قیمت  یش  فزا ا که 
ممنوع  نونی  قا یند  فرآ طی  بدون 
اطاعیه  در  همچنان که  و  است 
زمان های  سا شد  تأکید  یک  ره  شما
تولیدکنندگان  یت  حما و  تعزیرات 
رصد  به  مکلف  مصرف کنندگان  و 

هرگونه  با  برخورد  و  ر  ا ز با مستمر 
در  نیز  هموطنان  می باشند.  تخلف 
ز  ا ا تب ر صورت مشاهده تخلف، مرا
تباطات مردمی  ر نه های ا ما طریق سا
)شماره های ۱۲۴ و ۱۳۵( به نهادهای 

مذکور اطاع دهند.
بنابراین گزارش، خبرنگار خبرگزاری 
ستعام قیمت های  به ا م  قدا ا تسنیم 
ز اتحادیه های مرتبط نمود که  جدید ا
کثر قیمت مصوب  ین اساس حدا بر ا
هرکیلوگرم تخم مرغ ۳۹۸۰۰ تومان 
و هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی با وزن 
۱,۹ کیلوگرمی 7۶ هزار تومان و قیمت 
هرکیلوگرم مرغ ۵۹۸۰۰ تومان اعام 

شد.

هرکیلوگرم   م  شیرخا یه  پا ساس  برا
۱۲۰۰۰ تومان درب گاوداری قیمت 
۵% چربی  یلونی ۹۰۰گرمی ۱/ نا شیر
یک  بطری  شیر   ، تومان   ۱۵۰۰۰
۵%چربی ۱۸۰۰۰ تومان،  لیتری ۱/
ماست ۵/۲کیلوئی۵/۱%چربی۴۹۵۰۰ 
تومان، پنیر uf400 گرمی نسبتاً چرب 

۳7۵۰۰ تومان تعیین شد.
تاق  ا اطاعیه  ساس  ا بر  همچنین   
روغن  مصرف کننده  قیمت  صناف  ا
مایع آفتابگردان ۸۱۰گرمی پخت وپز 
۶۳۰۰۰ تومان و قیمت مصرف کننده 
۸۱۰گرمی سرخ کردنی  یع  روغن ما
۶۲۰۰۰ تومان است که برای مشاهده 
جزئیات آن به لینک زیر مراجعه کنید.

ایران  پسته  انجمن  رئیس  صالحی  محمد 
خسارت های ناشی از سرمازدگی به باغات 
پسته کشور را بیش از ۵۰ درصد دانست و گفت: 
خشکسالی و کم آبی ها باعث شده است که میزان 
تولید پسته در استان کرمان کاهش پیدا کند؛ 
عاوه بر کاهش بارندگی حجم آبهای زیرزمینی 
نیز تقلیل پیدا کرده است از این رو نمی توانیم برای 
افزایش تولید پسته در کرمان برنامه ریزی بلند 

مدت انجام دهیم.
به گزارش ایلنا، این فعال اقتصادی ادامه داد: ۲ 
سال پی در پی سرمازدگی بهاره محصول پسته 
را از بین برد و هزینه های زیادی را به  کشاورزان 

تحمیل کرد.
وی با اشاره به میزان تولید پسته، گفت: ۱۵۰ هزار 
تن پسته در سال گذشته تولید شد که از این میزان 
حدود ۱۰۰ هزار تن آن صادر و پیش بینی می شود 
تا پایان مهر حدود ۲۵ تا ۲۸ هزار تن آن در داخل 
کشور مصرف شود و حدود ۲۰ هزار تن دیگر آن 

صادر شود.
به گفته صالحی؛ کاهش توان خرید مردم ارتباطی 
با قیمت پسته ندارد در واقع رشد نکردن درآمد 
مردم نسبت به تورم باعث کاهش توان خرید 

جامعه شده است.
رئیس انجمن پسته ایران تصریح کرد: توان 
بسته بندی پسته برای صادرات در کشور وجود 
دارد اما از آنجایی که تعرفه واردات و گمرکی پسته 
بندی شده زیاد است از این رو به صورت فله صادر 

می شود.
وی با اشاره به کشورهای هدف صادراتی پسته، 
افزود: اصلی ترین کشور صادراتی چین، اتحادیه 

اروپا، هند، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس 
هستند. فروردین سال جاری حدود سه هزار تن 

پسته صادر کردیم.
صالحی نرخ پسته صادراتی را کیلویی 7 تا ۱۰ دالر 
دانست و افزود: حدود پنج نمونه پسته در کشور 
داریم که هر کدام از این ۵ نوع بین پنج یا شش 
سایز دارند و در مجموع ۲7 تا ۲۸  نوع و سایز پسته 
در کشور داریم که قیمت پسته بنا به نوع و سایز، 
متفاوت است. به نظر من نرخ پسته به نسبت تورم 
افزایش چندانی را تجربه نکرده است؛ نوسان های 
نرخ ارز یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده نرخ 

پسته در داخل و خارج از کشور است.
وی آمریکا را مهم ترین رقیب ایران در تولید پسته 
دانست و افزود: سال گذشته در آمریکا حدود ۵۰۰ 
هزار تن پسته تولید شد که این حجم از تولید در 
مقابل ۱۵۰ هزار تن پسته تولیدی ما بسیار باالتر 
است، در حال حاضر آمریکا رتبه نخست را در تولید 
پسته در جهان دارد. این فعال اقتصادی در پایان 

تصریح کرد: امکان رشد پسته در مناطق کویری 
بیشتر است هر چند در ۲7 استان کشور پسته 
تولید می شود اما وقتی آب به میزان کافی نباشد 
در نتیجه نمی توانیم امیدوار به توسعه تولید باشیم.

سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با اشاره تاثیر خشکسالی ها در دشت جیرفت، 
گفت: ۸۵ نوع محصول زراعی و باغی در جیرفت 
کشت می شود؛ کشاورزان در دشت جیرفت از 
آب های زیرزمینی استفاده می کنند از این رو 
خشکسالی  و کم بارش ها در کوتاه مدت و به صورت 

آنی بر روند فعالیت آنها تاثیر نمی گذارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه میزان برداشت از 
سفره های آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز 
است، افزود: بیان آب  در دشت جیرفت منفی شده 
و این دشت جزو دشت  های ممنوعه است و هرگونه 
توسعه بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی در 

این دشت  ممنوع شده است.

نصف پسته کشور را سرما زد
 تشدید تنش های آبی در باغات کرمان

لیست قیمت مصوب مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات 

مرغ کیلویی ۵۹هزار و ۸۰۰ و شیر خام ۱۲هزار تومان

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی دامداران ایران گفت: 
با توجه به شرایط کنونی، نقدینگی دامداران باید پنج برابر افزایش یابد 
تا تولید با مشکل روبه رو نشود، در این زمینه تولیدکنندگان می توانند 
از اعتبار صندوق توسعه دامپروری کشور استفاده کنند. »مجتبی 
عالی« روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره حذف ارز 
ترجیحی و قیمت محصوالت پروتئینی در بازار، افزود: همه شرکت های 
تعاونی دامداران کشور آمادگی الزم را برای در اختیار قرار دادن نهاده ها 
حتی به صورت مدت دار به دامداران کوچک روستایی به صورت مکتوب 
اعام کرده اند تا بحث کمبود نقدینگی را نداشته باشند. مدیرعامل اتحادیه 
سراسری تعاونی های کشاورزی دامداران، درباره شیر خام اظهار داشت: 
همه شرکت های تعاونی ما دارای سکوی جمع آوری شیر خام هستند، 
بنابراین امکان جمع آوری شیر مازاد دامداران و تحویل به کارخانجات 
شیرخشک را دارند و این مهم در دستور کار قرار گرفته است.  وی 
اضافه کرد: همه شرکت های تعاونی ما اعام آمادگی کرده اند که شیر خام 
مازاد دامداران را خریداری و به کارخانجات شیرخشک برای صادرات حمل 
کنند.  عالی ادامه داد: قرار بر این شد که از طریق صندوق ها این تسهیات 
در اختیار شرکت تعاونی ها قرار بگیرد و از آنجایی که دریافت تسهیات 
از صندوق توسعه دامپروری کشور سهل و آسان  و مقررات بانکی کمی 
مشکل است احتمال دارد شرکت تعاونی های ما دچار چالش شوند، اما از 
طریق صندوق راحت تر این وام و نقدینگی را در اختیار شرکت تعاونی ها 
قرار می دهیم. وی بیان داشت: اتحادیه دامداران قصد دارد که با صادرات 
شیرخشک و حتی دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به جای 
آنها نهاده وارد کشور کند، بنابراین باید نقدینگی پنج برابر اکنون در اختیار 
دامداران قرار بگیرد تا تولیدکنندگان با مشکل روبه رو نشوند. این مقام 
صنفی ابراز امیدواری کرد با توجه به تحریم های ظالمانه ای که اتفاق 
افتاده، با کمک و همکاری دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از 
این بحران سرافراز بیرون بیاییم و دامداران ما همراه دولت و مصرف 

کنندگان هستند.

افزایش ۵ برابری نقدینگی 
دامداران توسط صندوق توسعه 

دامپروری

رکود شدید در بازار لوازم خانگی

خرید کاالی ایرانی
 هم برای مردم سخت 

شده است

قیمت جدید نهاده های دامی بعد از اصاح ارز ۴۲۰۰تومانی اعام شد.به 
گزارش تسنیم، در پی اصاح سیاست ارز ترجیحی، قیمت هر کیلوگرم جو 
و ذرت دامی ۱۲ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا ۱7 هزار تومان تحویل در 
بنادر کشور تعیین شد و اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور امروز 
با ارسال نامه به اعضای خود قیمت این محصوالت را با شرح یادشده اعام 
کرد. بنابراین گزارش، قیمت نهاده های دامی بعد از این تفاوت چندانی با 
نرخ این محصوالت در زمان واردات با ارز ترجیحی در بازار آزاد ندارد. در 
حالی که در گذشته تمام نهادهای دامی مورد نیاز دامداران و مرغ داران با 
ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می شد اما بخشی از این محصوالت سر از بازار آزاد 
در می آورد به طوری که تولیدکنندگان این بخش، نیمی از نیاز خود را از 

بازار آزاد تهیه می کردند.

قیمت جدید نهاده های دامی اعالم شد
 جو و ذرت ۱2هزار تومان و سویا ۱7هزار تومان

بعـد از افزایش قیمـت اقام اساسـی، سـازمان صمت 
دوباره بـه تشـدید بـازار پنـاه آورده. فاطمـی امین در 
گفت و گوی ویژه خبری تاکید دارد که از روز یکشـنبه 
ظرفیت بـازار بازرسـی بازار کاالهـای اساسـی ده برابر 
شـده و بـه غیـر از لبنیـات، شـیر خـام، ماسـت، مرغ، 
تخم مـرغ و روغن، مجـوز افزایـش قیمت بـرای هیچ 
کاالیی صـادر نشـده و هـر گونه تغییـر قیمـت باید با 
مصوبه و اجازه سـازمان حمایت از مصـرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد. فاطمی امین 
در ایـن گفـت و گو تاکیـد دارد کـه  موضـوع کاالبرگ 
الکترونیـک در قانـون آمـده  و هـر وقـت زیرسـاخت 
اجرایـی آمـاده شـود، کاالبـرگ، جایگزیـن پرداخت 

مسـتقیم به مـردم می شـود.
اگر تخلفی در حوزه قیمت و  عرضه کاالها 

صورت بگیرد با آن چگونه برخورد می کنید؟
می گیـرد.  صـورت  مرحلـه  دو  در  نظارت هـا 
تولیدکننـدگان باید قیمت درسـتی را ارائـه دهند لذا 
در نظـام توزیـع افزایـش قیمـت بایـد معقول باشـد. 
سـامانه جامع تجارت و یا سـامانه درج قیمـت کاال در 

ایـن مسـیر بـه مـا بسـیار کمـک کـرده اسـت.
کاالیـی کـه در سـامانه جامـع تجـارت صورتحسـاب 
می شـود، ما بـه صـورت سیسـتمی کشـف می کنیم 
که در کجـا تخلف صورت گرفته اسـت. سـامانه جامع 
تجـارت بسـیار کمـک کـرده اسـت، بـه طـوری کـه 
فروشـنده ای در گیان حجـم بزرگی روغـن را فاکتور 
کرده بود امسال از سیستان و بلوچسـتان سر در آورده 
اسـت. در سـامانه جامع تجـارت شـرکت های پخش، 
فروشـگاه های زنجیـره ای، تولیدکننـدگان و بارنامـه 
به هـم متصـل هسـتند و تمامـی داده هـا بـه صورت 

شـفاف است.
در روز های گذشـته مشـخص شـده که چه کشفیاتی 
صـورت گرفتـه اسـت. در گام اول تولیدکننـدگان 
باید قیمـت را بـه درسـتی درج کننـد و ما بـه صورت 
سـامانه ای مسـئله را پیگیری می کنیم کـه اگر قیمت 

بیش از حـد مجاز باشـد، بـا آن برخـورد کنیم.
بخـش دوم بـه توزیـع و شـرکت های پخـش مربـوط 
می شـود. در بخـش مربـوط بـه فروشـگاه  یـا خـرده 
فروشـی ها دولت باید نظارت را گسـترده کنـد و مردم 

در ایـن ماجـرا بسـیار کمـک کننده هسـتند.

از روز یکشـنبه ظرفیت بازرسـی را ده برابر کـرده ایم. 
روزانه 7۰۰ نفر بازرس در سراسـر کشـور داشـتیم که 
اکنون به باالی 7 هزار نفر رسـیده اسـت. البته تنظیم 
بـازار محصـوالت کشـاورزی مانند مـرغ، تخم مـرغ با 

وزارت جهاد کشـاورزی است.
سـازمان تعزیـرات حکومتی در ایـن هفتـه اختیارات 
بسـیار خوبی گرفتـه و بـرای مبـارزه بـا گرانفروشـی 
جرائـم بازدارنـده خوبـی دارد. هفتـه قبـل اگر کسـی 
درج قیمـت نمیکـرد ۸۵ هـزار تومـان جریمـه مـی 
شـد که اکنون ایـن جریمـه ۱۰ میلیون تومان شـده 
اسـت. همچنیـن سـازمان تعزیـرات می توانـد اگـر با 

گرانفروشـی مواجـه شـود مغـازه را پلمـپ کند.
طی چند روز گذشته چقدر بازرسی صورت 

گرفته است؟
دیـروز ۶۳ هـزار بازرسـی انجام شـده اسـت. تنهـا در 
روز یکشـنبه، نزدیک به ۹ هزار پرونده تشـکیل شده، 
یعنـی در یـک روز معـادل یـک مـاه بازرسـی صورت 
گرفته اسـت. مردم بایـد مـواردی را که مشـاهده می 
کنند، بـه ما گـزارش دهند. امـروز ۲۰ هـزار تماس در 
سراسـر کشـور گزارش تخلف از سـوی مردم داشتیم.
وضعیت بازار کاالهای اساسی به ویژه روغن به 

چه صورت است؟
خبـر مهـم ایـن اسـت کـه بـه لحـاظ موجـودی کاال 
کمبـود نداریـم .روزانـه نزدیک بـه ۴هزار تـن مصرف 
روغـن در کشـور اسـت. امـروز نزدیک بـه ۴هـزار تن 
روغـن تولید شـده اسـت و فردا هـم ۳۵۰۰ تـن تولید 
مـی شـود و بـرای روز شـنبه بـا چنـد واحـد صنعتی 
تماس گرفتیم و خواسـتیم که تولیداتشـان را افزایش 
دهنـد و لـذا ، ۵ هـزار تـن نیـز از هفتـه آینـده تولیـد 

خواهد شـد .
امـروز یک انبار در یک اسـتان شـمالی کشـور احتکار 
کشـف شـده اسـت که ۲ هزار تن در آن روغن بوده که 
معـادل نصف مصرف یـک روز کل کشـور بوده اسـت. 
۸۵ درصـد روغـن را از خـارج از کشـور وارد می کنیم 
متاسـفانه وارد کننـده روغن هسـتیم کـه بایـد آن را 

اصـاح کنیم.
تمام کارخانجات تولیـدی روغن خام دارنـد . ۸۰ هزار 
تـن وزارت جهاد کشـاورزی به شـرکت هـای تولیدی 

روغن تخصیص داده اسـت. تمامی واحد های تولیدی 
ذخیـره روغن خـام دارند. طبیعی اسـت کـه چند روز 
با اختـال در دریافت روغـن مواجه باشـیم. باید نظام 
توزیع تسـریع پیدا کند، قیمت های جدید دیشـب به 

شـرکت های تولیـد کننده اباغ شـد.
آیا واحد های تولیدی مجاز به تغییر قیمت 

هستند؟
فاطمـی امین: هـر گونـه تغییر قیمـت باید بـا مصوبه 
و اجـازه سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان و 

تولیدکننـدگان و سـتاد تنظیـم بـازار باشـد.
قیمت هـای لبنیات، شـیر خـام، ماسـت، مـرغ، تخم 
مـرغ و روغـن اعـام شـده اسـت، بـا تولیدکننـدگان 
تشـکل ها صحبت های زیادی شـده که چقدر افزایش 
قیمت داشته باشـند اما در برخی از صنایع و در برخی 
از محصوالت بـه خاطر اینکه مـواد اولیـه افزایش پیدا 
می کند ممکـن اسـت شـاهد افزایش قیمت باشـیم.

هر واحـد تولیـدی اگـر فکـر می کنـد هزینـه هایش 
بیشـتر شـده و سـودش برای ادامه تولید کافی نیست 
بایـد به سـازمان حمایت مراجعـه کند تـا صورت های 
مالی بررسـی شـود و عوامل هزینه ای و مـواد مختلف 

مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گیرد.
اگـر تشـخیص داده شـود کـه افزایش قیمـت معقول 

است، در سـتاد تنظیم بازار بررسـی و اجرایی می شود. 
هیچ افزایش قیمتی بدون تایید این سـازمان حمایت 

قابـل اجرا نیسـت و حتما برخورد می شـود.
زیرساخت کاالبرگ به چه صورت خواهد بود؟

فاطمی امیـن: کاال برگ موضوع جدیدی نیسـت بلکه 
از طریـق کارت بانکـی قابـل انجـام اسـت .ایـن گونه 
نیست که کارت مسـتقیم به افراد داده شود در مرحله 
آزمایشـی در اسـتان زنجان در خصوص نـان کار آغاز 

شـده است.
کاالبـرگ الکترونیـک در قانـون آمـده امـا بـه خاطـر 
اینکـه قیمت هـای جهانـی بیش از حـد افزایـش پیدا 
کرده مـا به ایـن جمع بنـدی رسـیدیم کـه تا قبـل از 
اینکـه زیرسـاخت های کاالبـرگ اجرایـی شـود تا دو 

مـاه پرداخـت صـورت بگیرد.
هر وقت که زیرسـاخت اجرایی آماده شـد به کاالبرگ 

منتقل داده می شود.
منتفع اصلی این طرح چه کسی خواهد بود؟

فاطمی امیـن: هیـچ درآمـدی از ایـن طرح بـه جیب 
دولت واریـز نمی شـود. دولت هیچ درآمدی به دسـت 
نخواهد آورد. وضـع دهک های پایین بهتـر از قبل می 
شـود. بـا این طـرح سـاختار اقتصـادی کشـور اصاح 

می شـود .

بازرسی ها ۱۰ برابر شد
کنترل بازار با ابزار بازرسی

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع کاالبرگ الکترونیک در قانون آمده  و هر وقت زیرساخت اجرایی آماده شود، کاالبرگ، جایگزین 
پرداخت مستقیم به مردم می شود.

ان
برب

 خ
س:

عک

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشــاره به اصاح مصوبه واردات 
خودرو و تصویب واردات بدون سقف گفت: امروز خاء ۵۰۰ هزار خودرویی در 

بازار احساس می شود که با واردات، فضا رقابتی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
با بررسی کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا دولت 

خودرو هایی که کم مصرف و ایمن هستند را بدون سقف وارد کند.
عزت اله اکبری تاالرپشتی افزود: تا امروز از خودروسازان حمایت هایی شده که طبق فرموده مقام معظم 
رهبری نباید سوء استفاده کنند و باید ساختار دو خودروساز اصاح شود مثا دولت به جای سهامداری 

و دخالت، باید ناظر باشد.
وی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 7۰ هزار خودرو گفت: اوال با فرمایشات رهبری 
کا مصوبه اصاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هر قدر که بتواند بازار را تنظیم 
کند، واردات خودرو را انجــام دهد دوما ماده ۴ آن که مربوط به صــادرات قطعه و واردات خودرو بود، 

حذف شد.

واردات خودرو بدون سقف شد
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شــکر گفت: بــا تعیین قیمت 
شکر به قیمت هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان درب کارخانه توزیع 

گسترده آن از شنبه آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی 

صنایع قند و شکر  اظهار کرد: با تصمیم ســتاد تنظیم بازار و به منظور حذف رانت و 
فساد در بازار، قیمت شکر در سال ۱۴۰۱ یکسان سازی شد و قیمت جدید شکر برای 

سال جاری ۱۸۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درب کارخانه تعیین شد.
وی افزود: با اباغ قیمت های جدید، کارخانجات قند و شکر تولیدات شکر از چغندر 
پاییزه را با سرعت روانه بازار می کنند به طوری که از شــنبه، شکر پاییزه به صورت 

گسترده در بازار عرضه می شود.
بنابراین گزارش، قیمت شکر پیش از این ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود.

قیمت شکر ۱8 هزار تومان درب کارخانه تعیین شد

وزیر راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای 
جدید را در تهران ۲۵ درصد؛ ســایر کان شهر ها ۲۰ و دیگر 
شــهر ها ۱۵ درصد اعام کرد و خبر از اختصــاص ۴۰ هزار 
میلیارد تومان وام ودیعه مســکن به مســتاجران در سراسر 

کشور داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سقف 

افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران برای قرارداد های جدید ۲۵ درصد خواهد بود.
وزیر راه و شهرســازی نرخ افزایش اجاره در بقیه کان شــهر ها را ۲۰ درصد و سایر 
شهر ها ۱۵ درصد اعام کرد و گفت: با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد 
شد. وی مبنای افزایش تصویب شده را برای مالکان و مستاجران براساس نرخ اجاره 

سال قبل دانست.
وزیر راه و شهرســازی همچنین از میزان افزایش ودیعه مســکن در روز های آینده 

خبر داد.

سقف افزایش اجاره مسکن 15 تا 25 درصد اعالم شد

 اختصاص 4۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه

$ مسکن$ بازار$  خودرو

کاغذ اقتصادی
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۹ میلیون از جمعیت 
کشور کودک هستند

رئیس ســازمان تعلیم و تربیت کــودک وزارت آموزش و 
پرورش گفت: اکنــون ۹ میلیون نفر از جمعیت کشــور را 

کودکان تشکیل می دهد.
مجتبی همتی فر در حاشــیه سفر به کاشــمر در گفت وگو 
با ایســنا یکی از عناصر اصلــی در فرایند تربیتــی را معلم 
یا مربی دانســت و افزود: چون کودکان ســنین زیر هفت 
سال خواندن و نوشــتن نمی دانند و چیزی به عنوان کتاب 
درســی ندارند و با فعالیت هایی که دارند رشد می کنند به 
همین دلیل در ایــن مرحله کار مربی بســیار حائز اهمیت 

و سخت است.
وی با تأکید بر اینکــه مربی باید نحــوه کار با کودک را به 
صــورت تخصصی بدانــد و موقعیت های تربیتــی را فراهم 
کند، اظهار کرد: در این خصوص رشته های مختلفی داریم 
که مربیان نه تنها خود فــرا می گیرند بلکه به خانواده برای 

مهارت کار با کودک در خانه یاد می دهند.
رئیس ســازمان تعلیم و تربیت کــودک وزارت آموزش و 
پرورش عنوان کرد: جایگاه رابطه بین مربی و کودک بسیار 
حائز اهمیت، با توجه به اثرپذیری که کودک از مربی دارد 
باید نیروهایی با ویژگی هــای خاص تری را آموزش داده و 

سپس گزینش کنیم.
وی در ادامه به مهم ترین آسیب هایی که کودکان را تهدید 
می کند اشاره کرد و گفت: فضای مجازی در دوران کرونا به 

یک آسیب جدی برای کودکان تبدیل شده است.
همتی فر همچنین تک فرزندی را از دیگر تهدیدها دانست 
و افزود: هر چند در گذشــته فرزندان ارتباط را با دیگران 
بیشــتر تجربه می کردند امــا اکنــون در خانواده های تک 
فرزندی موجب شده تا محیط ارتباطی کمتر شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: چــون کــودکان در دوران کرونا مصرف 
فرهنگی کنترل نشده ای داشتند و از سویی فضای مجازی 
ایمن، ســالم و مفید هم نبود به همین دلیل فضای مجازی 

از مهم ترین تهدیدهای عمومی کودک و نوجوان است.

رئیـس مرکز تحقیقات کنتـرل دخانیات دانشـگاه 
علوم پزشـکی شـهید بهشـتی از افزایـش مصرف 
دخانیات در دوران شـیوع بیمـاری کرونا خبـر داد.

دکتر غامرضا حیـدری همزمان با هفته سـامت 
در گفت وگـو بـا ایسـنا در رابطـه بـا نقـش مـردم، 
مسـئولین و سـمن ها در کاهش و کنتـرل مصرف 
دخانیـات  گفـت: قبـل از بحـران کرونـا حـدودا 
۱۵ درصـد افـراد بـاالی ۱۵ سـال جامعـه مصرف 
دخانیات داشـتند که این آمار در مـردان حدود ۲۵ 
و در زنان حـدود ۵ درصـد بـود؛ البته این اعـداد در 

مـورد مصـرف قلیـان متفاوت اسـت.
وی درباره آمـار مصرف قلیان در کشـور، افـزود: در 
دوران قبل از کرونا حـدود ۲۰ درصد مـردان و زنان 
مصـرف قلیـان داشـتند کـه برخـی از آنها سـیگار 
را تـرک کـرده بودنـد، امـا بعـد از کرونا به واسـطه 
شـرایطی کـه حکمفرمـا شـد، بسـیاری از مصرف 
کنندگان تـرک کـرده نیز مجدد سـیگار را شـروع 

کردنـد.
آمار استعمال سیگار و قلیان در زنان و 

مردان ایرانی
رییس مرکز تحقیقات کنتـرل دخانیات دانشـگاه 
علوم پزشکی شـهید بهشـتی با اعام اینکه به نظر 
می رسـد آمـار  مصـرف دخانیـات در دوران کرونـا 
افرایش داشـته اسـت، گفت: در حال حاضر  حدود 
۳۰ درصد مـردان و ۱۰ درصد زنان مصرف سـیگار 
دارند کـه دربـاره قلیان این عـدد حـدود ۳۰ درصد 

در هـر ۲ جنس اسـت.
سن شروع مصرف دخانیات

 در مردان و زنان
حیـدری دربـاره سـن شـروع مصـرف دخانیـات، 
به الگـوی جهانـی مصـرف دخانیات اشـاره کـرد و 
گفت: به نظـر می رسـد در دنیا، هر دهه مقدار سـن 
مصرف دخانیات کم  می شـود. با توجـه به تحوالت 
اجتماعی و در دسـترس قـرار گرفتـن دخانیات در 
جامعه آخرین آمار نشـان دهنده سـن کمتـر از ۱۵ 
سال در مردان و سـن ۱7 سـال در زنان برای شروع 

مصـرف دخانیات اسـت.
تبعات »دخانیات« برای سالمت

او در رابطه با بیماری های ناشـی از مصرف دخانیات 
به ایسـنا گفت: تقریبا تمامی ارگان های بدن در اثر 
مصـرف دخانیـات دچـار بیماری زایی می شـوند و 
در واقـع دخانیات تمامـی ارگان های بـدن را تحت 

تاثیـر قـرار می دهد.
حیدری به آماری از بیماری های ناشـی از دخانیات 
اشـاره کرد و گفت: حـدود 7۵ درصـد بیماری های 

ریـوی، ۶۰ درصـد بیماری های قلبی و بیـش از ۵۰ 
درصد سـرطان های همـه اندام های بـدن در رابطه 

با مصرف دخانیـات درگیر خواهند شـد.
هزینه های پنهان دخانیات

وی همچنیـن در ادامـه صحبت هایـش دربـاره 
هزینه هـای سـامتی ناشـی از مصـرف دخانیات، 
به جنبـه پنهـان این هزینه هـا اشـاره کـرد و افزود: 
در هـر جامعـه ای هزینه هـای پنهانـی کـه مصرف 
دخانیـات بـه آن جامعه تحمیـل می کنـد ۴ تا ۱۰ 
برابـر هزینه هـای خرید و مصـرف دخانیات اسـت.
حیـدری در ادامه بـه هزینه هـای ناشـی از مصرف 
دخانیـات در ایـران اشـاره کـرد و گفـت: ایـن رقم 
در جامعـه مـا به ایـن شـکل اسـت کـه در رابطه با 
بیماری هایـی کـه بـه واسـطه مصـرف دخانیـات 
حاصـل می شـود، بسـتری هایی در بیمارسـتان ها 
انجام می شـود،عمل هایی صورت می گیرد ،غیبت 
در کار کـه بـه واسـطه بیمـار شـدن فـرد حاصـل 
می شـود و بیمه هایی که برای افراد سـیگاری از این 
طریـق مصرف می شـود؛ همـه ضررهایی هسـتند 
که در جامعه بـه صورت هزینه هـای پنهان مصرف 

دخانیات لحـاظ خواهند شـد.
قانون مترقی »کنترل و مبارزه

 با دخانیات در ایران«
حیـدری در ادامـه صحبت هایـش دربـاره قانـون 
جامـع کنتـرل و مبـارزه بـا دخانیـات نیـز توضیح 
داد و گفت: قانـون کنترل و مبـارزه بـا دخانیات در 
ایـران در بسـیاری از کشـورها وجـود نـدارد و ما از 
این نظر مقداری از کشـورهای دنیا جلوتر هستیم. 
ایـن قانـون از معاهـده جهانـی تولیـدات دخانیات 
در ایـران و ۱۸۰ کشـور دیگـر دنیـا کـه عضـو آن 
معاهده هسـتند، نشـات می گیرد و شـامل مـوارد 

متفاوتی اسـت.
وی در رابطـه با اجرای مفـاد این قانـون افزود:مانند 
بسـیاری از موارد دیگر در قانون کم و کسـری هایی 
وجـود دارد و عـاوه بـر اینکـه در قانون ذکر شـده، 
اجـرای مـوارد قانونی مقداری با سـختی و مشـکل 

رو به روسـت.
تصاویر هشداری که دیگر بازدارنده نیستند

رییس مرکز تحقیقات کنتـرل دخانیات دانشـگاه 
علوم پزشکی شـهید بهشـتی در ادامه به چند ماده 
در قانـون مبارزه بـا دخانیـات اشـاره کـرد و گفت: 
بـه عنـوان مثـال در یکـی از مـواد قانونـی تعویض 
هر شـش مـاه یکبـار تصاویـر هشـداردهنده روی 
پاکت های سـیگار ذکر شـده اسـت، اما ایـن اتفاق 
سال هاست که در کشـور ما نیفتاده و همان تصاویر 
قدیمـی که انتخاب شـده بـود، هنوز هسـت. بدین 

جهـت آن تاثیرگـذاری مورد نیـاز در جامعـه برای 
نخریـدن سـیگار انجام نمی شـود.

مالیات ناچیز و افزایش
 مصرف دخانیات در کشور

وی همچنیـن بـه موضـوع مالیـات بـر دخانیـات 
اشـاره کرد و گفت: در کشـور مـا مالیـات دخانیات 
بسـیار کم اسـت. همین امر باعـث افزایش مصرف 

دخانیـات در جامعـه می شـود.
وی در ادامـه در رابطـه بـا اجـرای قانـون کنتـرل و 
مبارزه با دخانیـات افزود: ایـن قانون حـدود ۲ دهه 
قبل تصویب و پیشـنهاد شـده اسـت و امـا هنوز به 
شـکل کامـل اجـرا نمی شـود و نیازمنـد بـه وجود 
آمدن هماهنگی های بین بخشـی و درون سازمانی 

از طریـق دولت بـرای اجـرای کامل آن اسـت.
دخانیات عاملی برای کاهش 

قدرت باروری زنان و مردان
حیـدری در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا دربـاره تاثیـر 
مصـرف دخانیـات در بـاروری نیـز گفـت: ایـن 
مطالعـات  قدیمـی هسـتند و در مجمـوع ایـن 
مطالعـات نشـان می دهنـد کـه مصـرف دخانیات 
باعـث کاهـش قـدرت بـاروری در زنـان و مـردان 
می شـود. حیـدری در ایـن بـاره ادامـه داد: مصرف 
دخانیات بـه ۲ طریـق کاهش بـاروری را بـه وجود 
می آورد؛ اول آنکـه چرخه تخمک سـازی در زنان را 
کاهش خواهد داد و دوم در مردان تعداد سلول های 
جنسـی را کم می کنـد و از این طریق شـانس بارور 

شـدن در زوج را کاهـش می دهـد.
وی همچنین به موضـوع دود دسـته دوم دخانیات 

اشـاره کرد وگفت: حتـی در معـرض دود دخانیات 
قرار گرفتـن یکـی از والدیـن باعث می شـود که به 
صورت غیرفعال این اثرات برای کاهش سـلول های 

جنسـی زن و مرد به وجـود آید."
او یکـی از راه های اولیـه درمـان زوج های نابـارور را 
در صـورت مصرف دخانیـات، قطع مصـرف در آنها 

اعـام کرد.
حیـدری بـه آخریـن مطالعـات مرکـز تحقیقـات 
کنتـرل دخانیـات دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی اشـاره کرد و گفت: در حال حاضر استفاده 
از روش هـای جایگزین برای کاهـش مصرف قلیان 
از اولویت هـای ایـن مرکـز تحقیقـات اسـت کـه 
روش هـای فرهنگی و اجتماعـی جایگزیـن را پیدا 

کنـد.
وی در رابطه با تکثر مصرف قلیـان در جامعه افزود: 
مصـرف قلیـان در جامعه بـا اینکه به نظر می رسـد 
قانـون منع مصرف یـا منع ارائـه قلیان وجـود دارد، 
ولی کماکان عاوه بر اسـتفاده، تقبیحی که باید در 
جامعه وجود داشـته باشـد برای سـیگار وجود دارد 
ولی بـرای قلیان نیسـت و بـر همین اسـاس حتی 
بسـیاری از خانواده هـا در کنـار هـم قلیـان مصرف 
می کننـد. حیـدری دربـاره موضـوع روش هـای 
جایگزیـن توضیـح داد: در حـال حاضـر دسـتگاه 
جدیـدی طراحـی و اجرا شـده اسـت که بـه جای 
اینکه دخانیـات به فرد برسـد، اکسـیژن و نیتروژن 
را مصرف می کنـد؛ به نوعی همان شـکل قلیـان را 
دارد و از ایـن طریق اگر ایـن روش موثر واقع شـود، 
شاید جایگزین خوبی برای مصرف قلیان در جامعه 

به وجـود آید.

تجمیع شماره های امدادی گرچه هنوز اجرایی 
نشــده؛ اما با توجه به مصوبه دولــت دیر یا زود 
باید اجرایی شود، در این راستا رییس سازمان 
امدادونجات جمعیت هال احمر معتقد است 
که برای شماره واحد امدادی باید سازمانی واحد 

نیز در نظر گرفته شود.
مهدی ولیپور در گفت وگو با ایسنا، درباره تجمیع 
شماره تماس سازمان های امدادی، اظهارکرد: 
این موضوع جدید نیســت و ســال ها است که 
مطرح شده اما به نتیجه خاصی نرسیده است. 
البته تاکنون هم به این شــکل به آن پرداخته 
نشده بود و به نظر می رسد که این بار موضوع و 

پیگیری برای آن جدی تر است.  
وی ادامه داد: بر اساس نوع مأموریت و تکالیفی 
که قانون برای هر سازمانی مشخص کرده است،   
در همان راستا امکانات،  تجهیزات و تسهیاتی 
برای اجرای بهتر وظایف و مأموریت های محول 
شده به سازمان ها فراهم می شود. عمدتا جمعیت 
هال احمر مسئولیت پاسخ به سوانح و حوادث 
طبیعی را دارد،   آتش نشــانی در حوزه حریق و 
ایمنی فعالیت می کند،   اورژانس به فوریت های 

جانی افراد رســیدگی می کند، پلیس وظیفه 
تامین نظم و امنیت را دارد و به هرترتیب به هر 
سازمانی وظیفه ای داده شده است. بنابراین بین 
وظایف و حوزه فعالیت هر کدام از دســتگاه ها 
تفکیک و تفاوت وجود دارد.   رئیس ســازمان 
امداد و نجات جمعیت هال احمر با بیان اینکه 
هیچ یک از سازمان ها وظایف مشترکی ندارند، 
گفت: بنابراین باید در راستای انجام تکالیفی که 
داریم امکانات و تجهیزات خود را داشته باشیم. 
یکی از این امکانات هم خطوط تلفنی است که 
مردم بتواننــد از طریق آن با مــا ارتباط برقرار 
کنند. البته باید در این خصوص فرهنگ سازی و 
اطاع رسانی بیشتری انجام شود تا مردم بدانند 
بر اساس نوع خواسته خود باید با کدام سازمان 

تماس بگیرند.  
وی با تاکید بر اینکه اگر یک مرکزیتی مثل سایر 
کشورها ایجاد شود مناسب خواهد بود،ادامه داد: 
این به شرطی اتفاق خواهد افتاد که عزمی ایجاد 
شود و ساز و کاری قانونی برای آن فراهم شود که 
دستگاه هایی که در حوزه های مختلف همکاری 
می کنند تحت هماهنگی یک سازمان مرکزی 

این کار را انجام دهند. البته هنوز این ســازمان 
مرکزی مشخص نیست و واضح نیست که کدام 
ســازمان باید این کار را انجام دهد؛ قاعدتا هیچ 
کدام از ســازمان های فعلی نمی توانند سازمان 
مرکزی باشــند؛ چرا که وظایف مــا از یکدیگر 
تفکیک شده است. شاید در مواردی هال احمر 
با یک سازمان همکاری و پشتیبانی انجام دهد و 
این تلقی شود که وظایف ما همپوشانی دارد در 
صورتی که اینطور نیست. مثا اطفای حریق در 
جنگل ها وظایف ما نیست اما به عنوان پشتیبان 

حضور پیدا می کنیم.  
ولیپور ادامه داد: اگر قانون، سازمانی را که باید 
مرکزیت داشته باشد و با یک شماره تماس بتواند 
این اقدام را انجام دهد مشــخص کند همه ما از 
این طرح اســتقبال و تبعیت می کنیم؛ اما ساز 
و کار اجرایی آن باید مشــخص باشــد.   رئیس 
ســازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر با 
اشاره به بازنگری در قانون و تصویب قانون جدید 
مدیریت بحران کشــور گفت: بــا تبیین قانون 
مدیریت بحران کشــور انتظار می رفت که این 
مشکل به نوعی از ســوی مدیریت بحران قابل 

پیگیری باشد؛ اما عما با تغییراتی که قانون پیدا 
کرد و با نقایصی کــه در بحث اجرای آن روبه رو 
هســتیم فعا نمی توان این ساز و کار را اجرایی 
کرد.  رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هال 
با اشاره به حوادث غرق شدگی گفت: در حوادث 
طبیعی حوزه ماموریتی ما تعریف شده است اما 
زمانی که لفظ عام جست و جو و نجات در حوادث 
و سوانح به کار برده می شود کل حوادث و سوانح 
را شامل می شود که این نیازمند امکانات، منابع، 
تجهیزات، نیروی انسانی و ... است. حاال مثا غرق 
شــدگی، نجات افراد در کوهستان،   افراد در راه 
مانده که پیش تر از وظایف جمعیت هال احمر 
نبوده جزو تکالیف ما شده اســت. البته در این 
خصوص اعتراضی نداریم اما منابع آن باید تامین 
بشود. زمانی که قانون تصویب می شود باید منابع 
آن نیز پیش بینی بشود. این موارد نیاز به نیروی 
متخصص تمام وقت دارد،   نه نیروی داوطلب. وی 
در خصوص تجمیع شماره های امدادی گفت: به 
طور کلی با این طرح موافق هستم اما باید با ساز 
و کار مشخص و تعیین یک سازمان مشخص و 

پیش بینی ساز و کار اجرایی الزم انجام شود.

افزایش آمار سیگاری ها در بحران کرونا 
سن شروع مصرف دخانیات در کشور

شماره امدادی واحد، نیازمند سازمان واحد است

7۰درصد گرد و غبارهای گسترده 
کشور منشا خارجی دارد

یک استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه تغییرات 
اقلیمی و فعالیت های انسانی عامل اصلی خیزش گرد و خاک هستند، 
اظهار کرد: کمبود منابع آبی و سدسازی برای مهار و نگهداری آب های 
زیرزمینی موجب خشکســالی، کمبود آب و خیــزش گرد و خاک 
می شود. حسن احمدی در گفت و گو با ایسنا درباره اثرات مخرب گرد 
و غبار اظهار کرد: یکی از عمده ترین مشکاتی که امروزه بر سامت 
انسان و اکوسیستم آسیب وارد می کند، گرد و غبار است که این مشکل 
نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا مطرح است و دانشمندان بسیاری در 

این زمینه در حال فعالیت و مطالعه هستند.
وی با بیان اینکه آالینده ها به چند دسته تقسیم می شوند، گفت: یک 
دسته آالینده های مرتعی هستند که تاثیرات زیادی بر حوزه سامت 
محیط زیست دارند و دسته دوم آالینده های جهانی هستند که موجب 
گرمایش زمین و تخریب الیه ازن می شــوند. این آالینده ها شامل 
ذرات معلق، اکســیدهای کربن، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای 
فوتوشــیمیایی، اکســیدهای گوگرد، ترکیبات فرار، سرب و سایر 
ترکیبات سمی هستند که به  وسیله صنایع مختلف ایجاد و در هوا 

معلق می شوند و اثرات مخرب نامحدودی دارند.
این استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ضمن اشاره به این که 
در کشــور ما بین گرد و غبار، گرد و خاک و ریزگردها تفاوتی قائل 
نمی شوند، تصریح کرد: گرد و غبار ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرون 
است که بر اثر فرسایش باد ایجاد می شود، در صورتی که ریزگرد در 
مناطق مرطوب و در نتیجه بخار آب و یا رطوبت بسیار ایجاد می شود. 
ما باید این تفاوت را بشناســیم و از عنوان ریزگرد برای گرد و خاک 

استفاده نکنیم.
وی ادامه داد: گرد و غباری که روز ۱۹ فروردین۱۴۰۱ در تهران دیده 
شد، هم منشا داخلی داشت و هم منشا خارجی که منشا داخلی آن 
نتیجه تخریب پوشش گیاهی در مناطق خشــک بود. بیش از ۶۰ 
درصد کشورما دارای اقلیم خشک و فرا خشک است بنابراین در ایران 
بارش ها کم و خشکسالی زیاد است و باد، خاک را از روی زمین بلند 
و جا به جا می کند. به گفته احمدی، سطح پوشش گیاهی در ایران 
حدود۴۰ میلیون هکتار است که حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون هکتار آن 
درگیر فرسایش بادی است که نتیجه گرد و غبار در محدوده داخلی 
است.این محدوده داخلی شامل بخش جنوب غرب، جنوب و محدوده 
مرکزی ایران می شود اما به دلیل خشکسالی ها ، کاهش بارندگی و 
افزایش استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی بیشتر استان های کشور 
در حالت خشک و نیمه خشک قرار گرفته اند و این معضل گرد و غبار  

را ایجاد کرده است.

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن 
تاکید بر اینکه کرونا در کشور به روند کنترل کننده ای 
رسیده است،  گفت: با وجود اینکه خیلی به شرایط مان 
خوشبین و امیدوار هستم، ولی حداقل نیاز است که دو هفته این حالت 
آرامش طی شود تا نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است 

که رعایت پروتکل ها را کاهش دهیم.
دکتر مجید مختاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط مطلوب 
فعلی کرونا در کشور، گفت: آمار بستری، آی سی یو، ابتا و مرگ و 
میر در شرایط کنترل شده است و در روند خوبی از نظر بیماری قرار 
داریم. مقداری نوسان داریم، اما این نوسانات خطرناک و هشداردهنده 
نیست. برخی می خواهند پاندمی را در کشورهای خود پایان یافته 
اعام کنند که این موضوع غلط است؛ زیرا کشورها با یکدیگر در 
ارتباط هستند و اتمام پاندمی در یک کشور نمی تواند اتمام پاندمی 

جهانی باشد.
وی افزود: اکنون داریم می بینیم که در چین و برخی کشورهای دیگر 
تعداد موارد بیماری بسیار زیاد است و به همین دلیل با وجود اینکه 
خیلی به شرایط مان خوشبین و امیدوار هستم ولی حداقل نیاز است 
که دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی بکشیم؛ به 
همین دلیل هنوز زود است که رعایت پروتکل ها را کاهش دهیم و 

زود است که دچار عادی انگاری در شرایط جامعه شویم.
او تاکید کرد: رفتار ویروس هایی مثل کرونا و آنفلوآنزا غیرقابل 
پیش بینی است. بیش از یکصدسال گذشته وقتی که آنفلوآنزای 
اروپایی سراسر دنیا را گرفت، بشر دچار همین اشتباه شد و فکر کرد 
پاندمی تمام شده است؛ در صورتی که پس از آن غافلگیر شد و مرگ 
و میرهای زیادی بعد از پایین آوردن سپرها در مقابل بیماری رخ داد؛ 

پس نباید این اشتباه تکرار شود.
وی درباره علت عدم بروز موج های بیماری پس از تعطیات نوروز 
علی رغم هشدارها نسبت به سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی،  
تصریح کرد: چند سویه از امیکرون بروز کرده است و این سویه های 
ترکیبی از BA۱ و BA۲ خوشبختانه با وجود این که سرایت پذیری 
بیشتری دارند، اما کشندگی بیشتری ندارد. به نظر می رسد روندی که 
در کشورهای شبیه ایران می بینیم، ایجاد ایمنی زیاد در سطح جامعه 
است؛ یعنی تعداد زیادی از مردم امیکرون را بسیار خفیف گرفتند و به 

نظر می رسد ایمنی وسیعی ایجاد شده است.

نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی 
استان ها با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان گفت: 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان باید بدون امتیازبندی 

و ارسال بخشنامه های نگران کننده باشد.
به گزارش ایسنا، محمد یعقوب باقری در نطق پیش از دستور خود 
در پنجمین اجاس شورای عالی استان ها با اشاره مشکات آموزش 
پرورش خطاب به وزیر این وزارتخانه گفت: اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان باید بدون امتیاز بندی و ارسال بخشنامه های نگران کننده 

باشد. تا شاهد اجرایی شدن و پرداخت آن باشیم.
وی خطاب به وزیر دادگستری گفت: وضعیت کارکنان دادگستری 
باتکلیف مانده است و انتظار اجرای عدالت از طریق اجرای طرح 

تسری کارکنان دادگستری را دارند.
باقری با اشاره به پروژه های انتقال آب خطاب به وزیر نیرو تصریح کرد: 
احداث تونل های بهشت آباد و گاب که دارای مجوز های قانونی و 

محیط زیستی نیستند به سرعت متوقف شود.
وی افزود: پروژه آبرسانی تامین آب آشامیدنی و کشاورزی از رودخانه 
کره بس به شهرستان خانمیرزا که در سال های گذشته دارای 
ردیف بودجه ملی بوده است عملیاتی شود.باید پروژه آب رسانی 
بن - شهرکرد - بروجن که آب شرب ۵۰ درصد مردم شورای استان 

چهارمحال و بختیاری را تامین می کند باید اجرایی شود.
نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها 
تاکید کرد: یکی از مشکات اصلی استان چهارمحال و بختیاری نبود 
امکانات بیمارستانی است. از این رو درخواست ما از وزیر بهداشت 
تامین امکانات مدرن بیمارستانی جهت بیمارستان های استان و 
کلنگ زنی بیمارستان شهرستان خانمیرزا که فاقد بیمارستان است.

وی ادامه داد: از وزیر کشاورزی می خواهیم مشکات کشاورزان 
و دامداران و باغداران را رفع کنند و تمهیدات ویژه ای برای ایجاد 
شهرک های گلخانه ای و کشاورزی و دامپروری از طریق اختصاص 

تسهیات کم بهره و با بازپرداخت طوالنی اندیشیده شود.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: محورهای ارتباطی گوشکی 
به پل قرح، محور لردگان به ایذه، محور بروجن به کیار و اردل و محور 
فارسان به کوهرنگ نیاز به بازسازی و تعریض و چهار خطه نمودن 
دارد.  نماینده استان چهارمحال و بختیاری خطاب به وزیر کشور نیز 
گفت: شهرستان خانمیرزا بیش از دو سال است که دارای فرمانداری 
شده است اما فاقد زیرساخت ها و ساختمان فرمانداری و ادارات 

دولتی است. از این رو نیاز به توجه ویژه و تأمین اعتبار است.

در گفت وگو با ایسنا تاکید شد
ادامه روند کاهشی کرونا در ایران

طرح رتبه بندی معلمان باید 
بدون امتیازبندی اجرا شود
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
مزروعی   زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
پالک  دارای  مترمربع   5۱۱75 مساحت  به 
شهر  آباد  ریحان  در  واقع  اصلی   -۱56 از  فرعی   -33
فاریاب  قطعه دو بخش 46 کرمان مورد تقاضای آقای 
علی تاجیک فرزند احمد به شماره ملی 3۱6۱۱۲3۲۱۲ 
درخواست  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز 
حدود  تحدید  آگهی   ۱40۱/۲/۱7 مورخ  مالک  کتبی 
آن  تحدید  عملیات  و  منتشر  فوق   پالک  اختصاصی 
 ۱40۱/04/07 مورخه  شنبه   روز سه  8 صبح  از ساعت 
و  مالک  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  وبه  شروع  محل  در 
موعد  در  میشود که  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور  مالکین 
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه 
داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  کسی 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  باشد میتواند 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  روز   30 لغایت 
ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  تسلیم  کهنوج  امالک  و 
انقضای مهلت مذکور  از  شود ،در غیر این صورت پس 

 / نیست  ادعایی مسموع  هرگونه 
تاریخ انتشار : شنبه 1401/02/24
 علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
کهنوج  شهرستان 
 م الف:487

آگهی تحدید حدود اختصاصی
با  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
 364.8 مساحت  به  آن   در  احداثی  بنای 
اصلی  از۱57-  فرعی   -۱564 پالک  دارای  مترمربع 
 46 بخش  دو  قطعه  فاریاب   شهر  سه  گروه  در  واقع 
کرمان مورد تقاضای آقای عبدهللا قندهاری فرزند رضا 
به شماره ملی 3۱503۲6۱5۱ نیاز به تحدید حدود دارد 
 ۱40۱/۲/۱7 مورخ  مالک  درخواست کتبی  حسب  .لذا 
و  منتشر  فوق   پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
شنبه   روزسه  صبح   8 ساعت  از  آن  تحدید  عملیات 
به عمل خواهد  و  در محل شروع   ۱40۱/04/07 مورخه 
اخطار  مذبور  رقبه  مجاور  مالکین  و  مالک  به  لذا  آمد، 
وقوع  در محل  آگهی  این  در  مقرر  موعد  در  میشود که 
ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  چنانچه کسی  و  حاضر  ملک 
تنظیم  تاریخ  از  میتواند  باشد  داشته  واخواهی  آن 
30 روز واخواهی خود  صورت مجلس تحدیدی لغایت 
به  تا  تسلیم  کهنوج  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را 
دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از 
 / نیست  ادعایی مسموع  انقضای مهلت مذکور هرگونه 
تاریخ انتشار : شنبه 1401/02/24
 علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
کهنوج  شهرستان 
 م الف :485

آگهی تحدید حدود اختصاصی
محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با 
۲۱5.05مترمربع دارای پالک ۱43 - فرعی از ۲9- اصلی 
 46 کهنوج  قطعه یک بخش  آباد شهر  عباس  در  واقع 
کرمان مورد تقاضای خانم سمیه قانعی فرد فرزند علی 
دارد  به تحدید حدود  نیاز  به شماره ملی 3۱606084۱7 
 ۱40۱/۲/۱5 مورخ  مالک  کتبی  درخواست  حسب  .لذا 
و  منتشر  فوق   پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
عملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخه 
لذا  آمد،  به عمل خواهد  و  ۱40۱/04/06 در محل شروع 
میشود که  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور  مالکین  و  مالک  به 
در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر 
واخواهی  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  چنانچه کسی  و 
مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  میتواند  باشد  داشته 
ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  روز   30 لغایت  تحدیدی 
اسناد و امالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  صورت  این  غیر  ،در  شود 

هرگونه ادعایی مسموع نیست / 
تاریخ انتشار : شنبه 1401/02/24
 علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان کهنوج 
 م الف :484

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور بنای 
احداثی دران   به مساحت 308.39مترمربع 
دارای پالک 4۱۲- فرعی از 496- اصلی واقع در شهرک 
گاوه چاه شهر قلعه گنج   قطعه چهار بخش 46 کرمان 
به  حسین  فرزند  رئیسی  محمد  آقای  تقاضای  مورد 
دارد  حدود  تحدید  به  نیاز   6089670۲78 ملی  شماره 
 ۱40۱/۲/۱8 مورخ  مالک  کتبی  درخواست  حسب  .لذا 
و  منتشر  فوق   پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
عملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح روزسه شنبه  مورخه 
۱40۱/03/۱7 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
میشود که  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور  مالکین  و  مالک  به 
در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر 
واخواهی  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  چنانچه کسی  و 
مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  میتواند  باشد  داشته 
ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  روز   30 لغایت  تحدیدی 
به دادگاه صالحه ارسال  تا  اسناد وامالک کهنوج تسلیم 
مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  صورت  این  غیر  ،در  شود 

هرگونه ادعایی مسموع نیست / 
تاریخ انتشار : شنبه ۱40۱/0۲/۲4

 علی رحمانی خالصی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان کهنوج .

م الف :486

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن  به مساحت 
۲9۱.50 متر مربع دارای پالک ۱549- فرعی از 497- اصلی واقع در خیابان شهید حیدری 
فرزند  ناروئی  ایران  خانم  تقاضای  مورد  46 کرمان  بخش  چهارم  قطعه  قلعه گنج    شهر 
درگوش به شماره ملی 339۱508949 از نوبت خارج گردیده و اعمال تبصره ذیل ماده ۱5 قانون ثبت هم 
میسر نمیباشد . .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ ۱40۱/۲/۲0 آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
فوق  منتشر و عملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح روزسه شنبه  مورخه ۱40۱/03/۱7در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک و مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی 
در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک کهنوج 
انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی  از  تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس 

مسموع نیست /
تاریخ انتشار : شنبه 1401/02/24
 علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :492

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی دران  دارای پالک 40۱ فرعی از 496 - 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 43 فرعی از 496- اصلی به مساحت 589 متر مربع واقع 
در گاوچاه قلعه گنج  قطعه چهار بخش 46 کرمان باستناد رای شماره ۱400603۱900۲00۱556-
۱400/05/۲0 هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت خانم مریم احمدی خواه کهنعلی  فرزند دادی قرار گرفته و 
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱3 آیین نامه 
قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی 
مالک مورخه ۱40۱/0۲/۲0 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱3 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن 
از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه ۱40۱/03/۱7 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین 
رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاور ین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورين بر حدود وحقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق 
ماده ۲0 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره 

ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
.تاریخ انتشار : شنبه:1401/02/24
علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج
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خبرخبر

مدیر کمیته اجرایی و پشــتیبانی نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران گفت: در مواردی که 
با ســامت مردم در ارتباط است با هیچ کس 
تعارف نداریم. غرفه های متخلف بافاصله بسته 
خواهند شــد و پس از پرداخت جریمه و رفع 
اشکاالت و رعایت استانداردهای الزم، در صورت 

تایید کارشناسان، بازگشایی خواهند شد.
به گزارش ایســنا به نقــل از ســتاد خبری 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
جلسه کمیته »ایمنی و سامت« این  نمایشگاه، 
عصر پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور 
نمایندگانی از اورژانس، آتش نشانی، دانشگاه 
علوم پزشکی، بیمه، معاونت خدمات شهری، 
حمل و نقل و ترافیک )تاکسیرانی، اتوبوسرانی 
و مترو( و نمایندگان دیگر نهادهای مرتبط با 
حضور حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی و 
پشتیبانی نمایشگاه برگزار شد. صفری در این 
جلسه گفت: با توجه به حساسیت های کنونی 
در ارتباط با همه گیری کرونا و همچنین اهمیت 
سامت بازدیدکنندگان نمایشگاه، مقرر شد که 
نظارت کامل و جدی در خصوص مواد غذایی 
که در نمایشگاه به فروش می رسد و همچنین 
رعایت دســتورالعمل های ستاد ملی مبارزه با 

کرونا صورت گیرد.
 او تأکید کرد: در مواردی که با ســامت مردم 
در ارتباط اســت با هیچ کس تعــارف نداریم. 
غرفه های متخلف بافاصله بسته خواهند شد 
و پــس از پرداخت جریمه و رفع اشــکاالت و 
رعایت اســتانداردهای الزم، در صورت تایید 

کارشناسان، بازگشایی خواهند شد.  
مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان اینکه 
این جلسه باید هر روز برگزار شود، افزود: عاوه 
بر نمایندگان نهادهای مختلفی که در این جلسه 
حضور دارند، الزم است نمایندگانی از شرکت 
آبفا و نیروی انتظامی هم در این جلسات حضور 
داشته باشند. صفری بیان کرد: دستورالعمل ها 
و هر آنچــه در این جلســات مصوب شــود، 
الزم االجراست و به جد آن ها را اجرایی می کنیم. 
در این جلسات روزانه، تمامی اتفاقات و موارد 
مرتبط با ایمنی و سامت را بررسی می کنیم 
و هر کدام از دستگاه ها گزارش کار خود را ارائه 
می دهند. در پایان این جلسه، دستور پلمب یک 

غرفه متخلف صادر و این امر محقق شد.

همزمان با نمایشگاه کتاب انجام می شود
عرضه تولیدات کانون 

پرورشی با 2۰ درصد تخفیف
محصوالت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان هم زمان با برگزاری سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ۲۰ درصد 
تخفیف در ســایت digikanoon.ir و 

shop.kpf.ir عرضه می شود.
به گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اداره کل 
روابط عمومی و بین الملل کانون، رضا برنگی 
مدیر نظارت بر چــاپ و توزیع محصوالت 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
این باره گفت: کانون در ایام برگزاری نمایشگاه 
کتاب تهران نسبت به تخفیف ۲۰درصدی 
تمامی محصوالت خود به مدت ۱۰ روز از ۲۲ 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اقدام کرد.
او افزود: در این نمایشــگاه مجازی بیش از 
۴۵۰ عنوان کتاب با تاریخ انتشار بعد از سال 
۹۸ و موضوع های جدید سرگرمی و بازی های 
فکری کانون به همراه لوح های فشرده تا اول 

خرداد ماه ۱۴۰۱ عرضه شده است.
مدیر نظارت بر چاپ و توزیع محصوالت کانون 
در ادامه اظهار کرد: به منظور دسترسی همه 
مخاطبان و مردم به ویژه کودکان و نوجوانان 
در اقصی نقاط کشور این محصوالت در سایت 
digikanoon.ir و shop.kpf.ir با 

۲۰ درصد تخفیف ارائه می شود.

جشنواره فیلم کن یک فیلم دیگر را به منتخب رسمی خود اضافه کرد و 
مستند »ماریپولیس ۲«، ساخته کارگردان جان باخته در جنگ اوکراین 

را به نمایش خواهد گذاشت.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، »مانتاس کودراجویوس« 
فیلمساز اهل کشور لیتوانی بود که اوایل ماه آوریل سال جاری و در حین 

ساخت مستند »ماریوپولیس ۲« در اوکراین کشته شد. 
این فیلم دنباله ای بر مستند »ماریوپولیس« در سال ۲۰۱۶ است که 
زندگی روزمره شهروندان شهر ماریوپول اوکراین را با افزایش تهدید 
جنگ با روسیه دنبال می کرد. »کودراجویوس« امسال به ماریوپل 
بازگشت تا تهاجم روسیه به این کشور را مستند کند اما در دوم آوریل در 
۴۵ سالگی در آنجا کشته شد. شهر ماریوپل تقریباً توسط ارتش روسیه 

به طور کامل ویران شده است.
»هانا بیلوبرووا« همسر »کودراجویوس« که با او در ماریوپل همراه بود و 
به عنوان یکی از کارگردانان فیلم جدید شناخته می شود، توانست تصاویر 
فیلم برداری شده در آنجا را بازگرداند و ساخت مستند »ماریوپولیس ۲« 
را به پایان ببرد که قرار است روز  ۱۹ می در سالن نمایش بونوئل در کن و 
روز بعد از آن نیز در سالن آنیس واردا در جشنواره کن نمایش داده شود.
هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن از ۱7 تا ۲۸ می )۲7 اردیبهشت تا 7 

خرداد ماه( به صورت حضوری بر پا خواهد شد.

مستند فیلمساز ُکشته شده در کن 
رونمایی می شود

پلمب غرفه متخلف 
»ایمنی و سالمت« در 

نمایشگاه کتاب

سید امیر پروین حسینی، تهیه کننده سریال »ساخت ایران ۳« به اعتراض 
نمایندگان مجلس مبنی بر استفاده از لباس بلوچی در نمایش صحنه های 
قاچاق در این سریال واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، سید امیر پروین 

حسینی در واکنش به این اعتراض نوشت:
»مردم عزیز سیستان و بلوچستان؛

سام
من سید امیر پروین حسینی - که سال های سال برای شادی و خنداندن 
همه مردم ایران، فیلم و سریال ساخته ام - متهم شده ام که در آخرین کارم 

)یعنی سریال ساخت ایران ۳( به لباس شما توهین کرده ایم.
آن هایی که من و عوامل سریال را می شناسند، از عشق و عاقه ما به 

هموطنان سیستان و بلوچستانی آگاه هستند.
اما برای کسانی که ما عاشقان اقوام ایران را کمتر می شناسند این توضیحات 
را می دهم.  ما در سریال »ساخت ایران ۳« از این لباس استفاده کردیم چون 
آن را یک اثر هنری می دانیم، از لباس زنان بلوچ بهره بردیم چون آن را اثر 
باارزشی می دانیم که قابلیت انتقال به کشورهای دیگر را دارد، قاچاقچیان 
هم از این لباس ها )به بهانه فروش و سوغات( استفاده کردند که پوششی 
باشد برای کارهایشان. هدف مشخص ما در سریال »ساخت ایران« همین 

بوده است.
با احترام و ادب به همه مردم سرزمینم«

تهیه کننده پاسخ داد
چرا در »ساخت ایران 3« از لباس بلوچی 

برای قاچاقچیان استفاده شد؟

تانیـا جوهـری بعـد از مدت هـا سـکوت، لـب بـه 
سـخن گشـود؛ از احـواالت ایـن روزهایـش گفت، 
بـه گذشـته سـرکی کشـید و از حسـرتش بـرای 

بـازی در نمایـش »بـاغ آلبالـو« صحبـت کـرد.
ا  نیـا جوهـری ر در یـک دهـه گذشـته کمتـر تا
دیده ایـم. او بیش از ده سـال اسـت فعالیت هنری 
نداشـته و از آنجـا کـه اهـل گفتگـو و  شـرکت در 
برنامه هـا هـم نیسـت، کمتـر در مجامـع هنـری 
یـا رسـانه ها حضور داشـته اسـت امـا کسـانی که 
در دهه هـای گذشـته پیگیـر  رویدادهـای هنـری 
بوده انـد، پیشـینه درخشـان او را خـوب بـه یـاد 
دارنـد. همیـن پیشـینه سـبب شـده تـا انجمـن 
صنفـی بازیگـران تئاتـر در هفدهمیـن گردهمایی 
ر  زیگـر« برگـزا ن »شـب با خـود کـه بـا عنـوا
می شـود، از ایـن چهـره هنـری در کنـار محمـد 
سـاربان، دیگـر بازیگـر پیشکسـوت تقدیـر کنند. 
این بزرگداشـت که روز شـنبه ۲۴ اردیبهشت ماه 
برپـا می شـود، بهانـه خوبی شـد تـا تانیـا جوهری 
سـکوت طوالنـی خـود را بشـکند و بـرای دقایقی 

با مـا هـم کام شـود.
ز دغدغه هایـش بـرای  یسـنا ا و در گفتگـو بـا ا ا
تئاتـر گفـت و آرزو کـرد تئاتـر ایـران دوبـاره بـه 

روزهـای پـر فـروغ  خـود بازگـردد.
ریـد، ماحصـل گـپ و گفـت  آنچـه پیـش رو دا
نـه چنـدان طوالنـی مـا بـا ایـن هنرمنـد اسـت. 
بازیگـری پیشکسـوت کـه بـا مهربانـی و صبـوری 
بـا مـا هـم صحبـت شـد. دختـر جوانـی بـود کـه 
پـدرش در گـروه تئاتـر »آناهیتـا« به سرپرسـتی 
مهیـن و مصطفـی اسـکویی بـازی می کـرد.  پـدر 
او را به پشـت صحنـه تئاتـر هایشـان می بـرد و از 
نوجوانـی شـوق کار هنـری در وجـود دختـرک 
جوانـه زد. دوسـت داشـت روی صحنـه بـرود و 

هم نفـس شـدن بـا تماشـاگر را تجربـه کنـد.
ز  ا گرفـت، دو تـن ا ینکـه دیپلمـش ر ز ا بعـد ا
دوسـتان صمیمـی پـدرش، زنده یـاد محمـد علی 
کشـاورز و اسـماعیل شـنگله، او را بـرای بازی در 
نمایشـی دعـوت کردنـد و ایـن دختـر جـوان بـه 
اداره تئاتـر راه پیـدا کـرد و بـه گـروه جـوان بـه 

عیل شـنگله پیوسـت. سـما سرپرسـتی ا
جوهری دربـاره نخسـتین سـال های حضورش در 
تئاتـر چنیـن می گوید: آن زمـان هنرمنـدان تئاتر 
در قالـب گـروه در اداره تئاتـر فعالیـت می کردند. 
هـر گـروه سـالی دو نمایـش اجـرا می کـرد و مـن 

هم عضـو گـروه تئاتـر جـوان بودم.

ایـن دختـر جـوان کـه بـرای خوانـدن کتاب های 
ر داشـت،  مه ها شـوق بسـیا یشـنا تـری و نما تئا
نتیجـه مطالعات خـود را دیـد و در آزمون ورودی 
دانشـکده هنرهـای زیبـا پذیرفتـه شـد . او هـم 
یکـی از دانشـجویانی بـود کـه در دوران طایـی 
نی همچـون دکتـر   نشـکده نـزد اسـتادا یـن دا ا
محمـد کوثـر، حسـین پـرورش، دکتـر علـی 
رفیعـی، زنـده یـاد حمیـد سـمندریان و ... درس 

نـد. تئاتـر خوا
در همیـن دانشـکده بـا دکتـر رفیعی آشـنا شـد و 
در اولیـن نمایشـی کـه رفیعی بعـد از بازگشـتش 
بـه ایـران در مجموعـه تئاتـر شـهر روی صحنـه 
برد، بـازی کـرد. نمایش»خاطـرات و کابوس های 
تقـی خـان  ا ز زندگـی و مـرگ میرز ر ا مـه دا جا
فراهانـی«، کـه خـوش درخشـید و بعدهـا ایـن 
ننـد  ما دیگـری  نمایش هـای  در  همـکاری 
»آنتیگون«،»شـیوه و اسـتغاثه پـای دیـوار بزرگ 
شـهر« ادامه پیـدا کـرد و آخریـن همـکاری آنان 

در نمایـش »یـادگار سـال های شـن« بـود.
جوهـری کـه در آن سـال ها بسـیار پـرکار بـوده 
و بـه طـور همزمـان در اداره تئاتـر و دانشـکده 
، می گویـد:  لیـت می کـرده یبـا فعا هنرهـای ز
»در دوران فعالیتـم، اکثـر مواقـع سـر کار بـودم 
و بـا بسـیاری از کارگردان هـای بـزرگ آن زمـان 
همـکاری کـردم؛ بـا دکتـر علـی رفیعـی، آقایـان 
هـادی   ، زنجان پـور کبـر  ا شـنگله،  عیل  سـما ا
. همکاری هـای متعـددی داشـتم.« . مرزبـان و .
بـرای بازیگـری کـه شـیرینی حضـور روی صحنه 
و هـم نفس شـدن بـا تماشـاگر را چشـیده باشـد، 
دوری از صحنـه هیـچ هـم آسـان نیسـت. مطلبی 
که جوهری ایـن گونـه توضیحش می دهـد: »دلم 
بـرای لحظـه رورانـس )لحظـه پایانـی نمایش که 
ن  گرا بـل تماشـا ن روی صحنـه در مقا زیگـرا با
تعظیـم می کننـد و تماشـاگران آنـان را تشـویق 
می کننـد( تنـگ می شـود. دوسـت دارم دوبـاره 
ایـن لحظـه را تجربـه کنـم و مقابـل تماشـاگران 
تعظیـم کنـم. بـرای ایـن لحظـه خیلـی دلتنـگ 

» . م می شـو
او همـه نقش هایی را کـه بازی کرده دوسـت دارد 
نـد یـک نقـش بخصـوص را بـه عنـوان  و نمی توا
محبوب تریـن نقـش خـود معرفـی کنـد: »در هـر 
یـک از نقش هـا، یک بُعـد از وجـود انسـان را پیدا 
کـردم. بـه همیـن دلیـل همـه ی نقش هایـم را 
دوسـت دارم. پیـدا کـردن ابعـاد گوناگون انسـان 

و ارایـه آن روی صحنـه، بسـیار شـیرین اسـت. «
امـا هـر بازیگـری هـر چقدر هـم کـه موفـق بوده 
باشـد، حسـرت هایی هـم دارد؛ نقش هایـی کـه 
مجال بـازی در آنهـا نیافته اسـت و تانیـا جوهری 
هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت: »قـرار بـود 
در نمایـش »بـاغ آلبالـو« بـه کارگردانـی آقـای 
زنجان پـور نقـش اصلی را بـازی کنم امـا آن زمان 
سـوء تفاهمی بیـن مـا پیش آمـد و ایـن همکاری 

انجـام نشـد و هنـوز حسـرتش را دارم. «
او گرچـه کمتـر تئاتـر می بینـد، اما از حـال و روز 
این هنـر بی خبر هـم نیسـت: »دوسـت دارم تئاتر 
دوبـاره جـان بگیـرد. مدت هاسـت از تئاتـر ایران 
چیـزی نشـنیده ام. دلـم می خواهـد تئاتـر دوباره 
اوج بگیـرد ماننـد زمـان مـا . البتـه می دانـم ایـن 
روزهـا شـرایط اقتصـادی بسـیار سـخت اسـت. 
نه مالـی محکمـی نداشـته باشـی،  وقتـی پشـتوا
وقتـی حتـی کرایـه رفـت و آمـد بـه سـالن تئاتـر 
ر کـردن خیلـی سـخت  شـته باشـی، کا ا ندا ر
می شـود. البتـه زمـان هـم مـا همیـن بـود. تئاتـر 
نمی توانسـت مـا را بـه لحـاظ مالـی تامیـن کنـد. 
ولـی خـود تئاتـر رونق داشـت. ما سـی شـب اجرا 
می رفتیـم و هـر شـب سـالن پـر بـود. گاهـی در 
هـا تماشـاگران بـه سـالن هجـوم  آخریـن اجرا
وقـات شیشـه های  می آوردنـد و حتـی بعضـی ا
سـالن شکسـته می شـد و تماشـاگران روی زمین، 
روی پله هـا می نشسـتند تـا نمایـش را ببیننـد. 
عشـق آنهـا بـرای دیـدن تئاتـر و عشـق مـا بـرای 
اجـرای آن، کمبـود پـول را کمرنـگ می کـرد امـا 

حـاال وضعیـت سـخت تر شـده، جوانـان بـا عشـق 
بـه تئاتـر می آینـد ولـی خیلـی از آنـان پشـیمان 

» . ند می شـو
تـر بلکـه در سـینما و  جوهـری نـه تنهـا در تئا
تلویزیـون هـم غیبتـی طوالنـی دارد. او دلیل این 
دوری را ایـن چنیـن توضیـح می دهـد: »آخریـن 
بـه  بـش«  و  »شـیش  فیلـم  م  یی ا سـینما ر  کا
کارگردانـی آقای گـودرزی بـود. تقریبا ۱۲ سـال 
اسـت که کار نکـرده ام. بسـیاری از پیشـنهادها را 
دوسـت نداشـته ام و شـرایط هـم خیلـی دلپذیـر 
نیسـت. وقتـی شـما در فیلمـی بـازی می کنیـد، 
حتمـا تعـدادی جـوان هـم در آن حضـور دارنـد. 
نـان طـوری  ا وقـات می بینیـم کـه جو خیلـی ا
ا  ر حق شـان ر نـگا ه می کننـد کـه ا بـه مـا نـگا
یـن گونـه اسـت کـه  یـم یـا نگاه شـان ا خورده ا
شـما کـه کارهـای خـود را کرده ایـد و بهتر اسـت 
کنـار بکشـید. وقتـی ایـن نـگاه وجـود دارد، کار 
کـردن خوشـایند نیسـت. ضمـن اینکـه تعـدادی 
از جوانانـی کـه وارد بازیگری شـده اند، نـه دانش 
کافـی دارنـد و نه شـناخت درسـتی از ایـن حرفه. 
مگـر می شـود بـدون هیـچ شـناخت و تجربـه ای، 
بـدون هیـچ مطالعـه  و تمرینـی وارد کار شـد، بـه 
همیـن دلیـل ترجیـح می دهـم در خانـه بمانـم تا 
اینکه بـا افراد ناشـناس کار کنـم چون حتمـا آنها 
هـم مـرا نمی شناسـند. البتـه کـه گـروه سـازنده 
فیلـم »شـیش و بـش« چنیـن نبودنـد و گـروه 
بسـیار خوبـی بودنـد ولـی وضعیـت کلـی، معموال 

چنیـن اسـت.«

تانیا جوهری سکوت خود را شکست

فرهنگسرای بهمن پنجشنبهـ  ۲۲ اردیبهشت 
ماهـ  میزبـان آیین اختتامیه نهمین جشـنواره 
تک نـوازی تـار و سـه تـار بـه دبیـری کیـوان 
سـاکت بـود. آنچـه ایـن فرهنگسـرا میزبانـی 
کـرد اما محدود بـه مراسـم اختتامیه نبـود و از 
آلبـوم جدیـد ایـن هنرمند نیـز رونمایی شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، آییـن اختتامیـه نهمیـن 
جشـنواره تک نـوازی تـار و سـه تار که در سـه 
رده سـنی الـف- »7 تـا ۱۲ سـال«، ب- »۱۳ تا 
۱۹ سـال« و ج- »۲۰ سـال بـه باال« شـروع به 
کار کـرده بـود، عصر امروز بـا اعام نفـرات برتر 
رسـما به کار خود پایان داد. این مراسـم حدودا 
سـاعت ۱۹:۳۰ و بـا تقریبـا دو سـاعت تأخیـر 
میزبـان مهمانان خود شـد که طبـق پیگیری 
خبرنـگار ایسـنا و بـه گفتـه ی کیوان سـاکت، 
علـت ایـن تاخیـر کنسـل شـدن پـرواز وحید 
تاج، خواننده موسـیقی سـنتی از شـهر مشهد 
به تهران بـود کـه قرار بـود بـا ارکسـتر وزیری 
بخوانـد.  علی رغم ایـن وقفـه، اجرای گـروه ُکر 
فرهنگسـرای بهمـن آغاز کننده مراسـم شـد. 
پس از اجرای این گروه، از حسـن ناهید، نوازنده 
پیشکسـوت نی تقدیر شد و سـپس علی اصغر 
خسـروی، رئیس فرهنگسـرای بهمن بـه روی 

صحنه آمـد و اشـعاری را قرائـت کرد.
دوره بعدی دونوازی خواهیم داشت

او با اظهار خوشـحالی از حضور اسـاتید بزرگ 
موسـیقی در این رویداد، گفت: »هشـت دوره 

ایـن جشـنواره بـا عناویـن مختلفـی برگـزار 
شـد. در دوره هشـتم کـه بـه تکنـوازی سـاز 
دف اختصـاص داشـت، قـول دادم کـه اگـر 
عمری باشـد، دوره نهـم را بـا قوت بیشـتر و با 
هدف گـذاری مناسـب تر انجـام دهیم. خـدا را 
شـاکر هسـتم که امروز این توفیق نصیب من 
شـد که در این دوره، جشـنواره نهـم با حضور 
اسـاتید بـه نـام و شـرکت کننده های بیشـتر 
برگزار شـد.« خسـروی ادامـه داد: »همین جا 
با مدد دوسـتان و اسـاتیِد به نام، قـول می دهم 
که چه با من، چه بی من ان شـاءاهلل جشـنواره 
دهم خیلی باشکوه تر و با بسـیج همه امکانات 
در خدمت شما باشـد و با دونوازی برگزار شود. 
جشنواره دهم دیگر تکنوازی نیسـت و با اجازه 

اسـاتید، دونوازی خواهـد بود.«
هیچ جشنواره ای انقدر

 برگزیده نداشت!
در ادامه مراسـم کیـوان سـاکت، دبیر نهمین 
جشـنواره تک نـوازی تـار و سـه تـار بـه روی 
صحنـه آمـد. او در حضـور خانواده هـای 
شـرکت کنندگان جـوان گفت: »مـن می دانم 
اغلـب شـما فرزندانـی تربیـت کرده ایـد کـه 
بی گمـان مایـه فخـر فرهنـگ ایـران خواهند 
بـود. ایـن جشـنواره ها تنهـا بهانه ای هسـتند 
بـرای ایجـاد انگیـزه بیشـتر بـرای هنرمندان 
جـوان بـه فرهنگ موسـیقی ملـی ایـران. من 
نمی گویم موسـیقی سـنتی، چون بر ایـن باور 

هسـتم که اطاق نام سـنت بر این موسـیقی 
شـریف، محلـی از اعـراب نـدارد.« او در ادامـه 
گزارشی از روند جشـنواره را به این شرح اعام 
کـرد: »7۰۰ اثـر بـه ایـن جشـنواره در مـدت 
کوتاه یک ماه به دبیرخانه جشـنواره فرسـتاده 
شـد. از این 7۰۰ اثر چیـزی حـدود ۲۰۰ عدد 
خیلـی ابتدایـی بودنـد. در نهایـت نزدیـک به 
۵۰۰ اثـر مورد بررسـی دقیـق از سـوی هیأت 
داوران قـرار گرفـت.« سـاکت اضافه کـرد: »از 
ایـن 7۰۰ اثـر، ۱۶۶ اثـر را برگزیـده کردیم که 
به هر کسـی می گفتیم حیرت می کـرد برای 
اینکـه هیـچ جشـنواره ای انقـدر اثـر برگزیده 
نداشـت. بارها به شـاگردان خودم که برگزیده 
نشـدند، گفته ام که شـرکت کنید که هدف از 
شـرکت کردن، ایجاد انگیزه بیشـتر است. اگر 
بـه من بـود، دوسـت داشـتم بـه هـر ۵۰۰ نفر 
جایزه اعطا کنیـم. جایزه آن هـا همین بس که 
با چنین شـرایطی، عاشـقانه بـه بخش مهمی 
از فرهنـگ ایـران پرداخته انـد.« بـه گـزارش 
ایسـنا، آیین اختتامیـه نهمین جشـنواره تک 
نـوازی تار و سـه تار بـا اهـدای جوایـز و اجرای 
یکـی از برگزیـدگان جشـنواره در بخـش اول 
و اجـرای سـه تـار کیـوان سـاکت و کنسـرت 
گـروه ارکسـتر وزیـری بـه سرپرسـتی کیوان 
سـاکت و خوانندگـی وحیـد تـاج ادامـه پیـدا 
کـرد. ایـن شـب پـر اتفـاق همچنیـن میزبان 
رونمایـی از آلبوم جدیـد کیوان سـاکت به نام 

»دینشـت« شـد.

یک ناشر با انتقاد از وضعیت ممیزی و برخورد 
با نویسندگان و ناشران همچنین می گوید: 
نجام  ه کتاب ا ز نمایشگا اصِل استقبالی که ا
می گیرد به خاطر این است که کتابفروشان 

نمی توانند قاطبه کتاب ها را ارائه کنند.
علیرضا بهشتی، مدیر نشر روزنه که در آستانه 
آغاز سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
ه در مصلی  ردیبهشت ما ز ۲۱ ا تهران )که ا
برگزار شده( با ایسنا گفت وگو می کرد اظهار 
ه  کرد: ما هنوز در جریان حواشی نمایشگا
یاد  دوستان  زیرا  یم،  نگرفته ا ر  قرا کتاب 
ا برای روز آخر  ند تصمیمات خود ر گرفته ا
بگذارند تا ما را در مقابل عمل انجام شده قرار 
دهند. این رفتارها اعتماد جلب نمی کند. همه  
یم، ولی دوستان  ما در یک کشتی نشسته ا
جوری رفتار نمی کنند که چنین حسی منتقل 

شود.
ینکه اهل قلم و ناشران  و سپس با بیان ا ا
احساس نمی کنند که متصدیان خیرخواه شان 
هستند، گفت: نویسنده به وزارتخانه می رود 
او را راه نمی دهند و می گویند هر حرفی داری 
بنویس! اصا جای اصل و فرع معلوم نیست. 
انگار نه انگار وزارتخانه ستاد و نویسنده صف 
هد داشت.  ین  رفتارها واکنش خوا است. ا
ناشر کتابی آماده چاپ دارد و مولف می گوید 
فه کنم،  می خواهم دو صفحه به مقدمه اضا
ین کار را  ول ا می گویند بی خود، باید روز ا

می کردی. باالخره ناشر و نویسنده واکنش 
نشان می دهند. کسی که آن جا به عنوان 
ممیز نشسته کاما فعال مایشاء است. قبا هم 
ممیزی بود، ولی می رفتیم درباره ایراد توضیح 
نع کننده بود  تمان قا گر توضیحا دیم ا می دا
مسئله حل می شد. حاال برای کتاب خاطرات 
د  یرا ا مورد  صد  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
گرفته اند. چه کسی ایراد می گیرد؟ ممیزی که 
یک لیسانس هم دارد. خودشان هم می دانند 
تمام سیستم اعطای مجوز قائم به فرد است؛ 
یک ممیز به کتابی مجوز می دهد، یک ممیز 
دیگر شاید به همان کتاب مجوز ندهد و آن 
دیگری کتاب را مشروط کند. شهید بهشتی 
کتاب »تاریخ قرآن« تئودور نولدکه را ترجمه 
کرده است و جاهایی را که حرف نولدکه به 
نظرش ناصواب بوده، نقد کرده و گفته که این 
مطلب به این علت درست نیست. حاال ممیز 
رشاد چندین صفحه مشروطی اعام کرده  ا
است که این مطالب هم باید نقد شود. شمای 
ممیز آیا از شهید بهشتی بیشتر می دانی؟ االن 
شهید بهشتی را از کجا بیاوریم که نقد بکند؟ 
ه هم نمی دهند که صحبت کنیم ببینیم  را
مشکل کتاب چست که ممیز گفته این کار را 

بکن! این ها عکس العمل دارد.
مگر یک کتابفروش چند کتاب می تواند ارائه 
ر عنوان  کند؟ بعضی سال ها باالی صدهزا
کتاب در ایران منتشر می شود، در حالی که 

ند ۱۰  کثر می توا بفروش نوعی حدا یک کتا
هزار کتاب را ارائه دهد که بخش اعظم آن را 
هم ترجیح می دهد به کتاب های پرفروشی 
پیش  ز مدت ها  ا ید  شا که  دهد  اختصاص 
منتشر شده اند. اصِل استقبالی که از نمایشگاه 
ین است که  نجام می گیرد به خاطر ا کتاب ا
کتابفروشان نمی توانند قاطبه کتاب ها را ارائه 
ین را کاما در نمایشگاه مشاهده  کنند. ما ا
می کنیم، که خیلی ها برای تهیه کتاب هایی 
که کتابفروشان ظرفیت عرضه شان را ندارند 
به نمایشگاه می آیند. نمایشگاه این خدمت را 
ارائه می دهد و تا زمانی که جایگزین مناسبی 
ه  ید نمایشگا ین خدمت به وجود نیا برای ا

همین حالت فعلی را خواهد داشت.
ری نمایشگاه مجازی  ره به برگزا شا و با ا  ا
ن  و سایت های فروش کتاب و سایت ناشرا
ز این طریق  ند ا فزود: این مشکل شاید بتوا ا
ین حالت  آهسته آهسته کم شود، زیرا در ا
محدودیت فیزیکی وجود ندارد. شاید با وجود 
ینده به  سایت های فروش کتاب بتوان در آ
قعا  سمت نمایشگاه کتابی حرکت کرد که وا

جنبه نمایشگاهی داشته باشد.  
کتاب  لمللی  بین ا ه  نمایشگا سی وسومین 
تهران از بیست ویکم تا سی ویکم اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ در دو بخش حضوری در مصای 
نه  ما سا در  مجازی  و  خمینی)ره(  مام  ا

ketab.ir برگزار می شود

هیچ جشنواره ای انقدر برگزیده نداشته است!چرا از نمایشگاه کتاب استقبال می شود؟

گواهی انحصار وراثت
آقای علی امیری بشماره شناسنامه ۱ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و 

فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره ۱40۱/4/۱5 تقدیم این دادگاه 

نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحوم محمدحسین امیری به شماره 

شناسنامه 5350037730 در تاریخ ۱40۱/۱/۱7 در اقامتگاه دائمی خود به علت حوادث 

ترافیکی درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:

۱. آقای علی امیری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱ محل صدور حوزه ۲ زرند 

پدر متوفی.

۲. خانم زهرا عبدلی طغرالجردی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱35 محل صدور 

حوزه ۲ زرند مادر متوفی.

پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده ۱5 مورخه 

۱40۱/۲/۱۲ در وقت فوق العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به 

تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده86۲_ 

887_ 89۲_ 906 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته 

منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس 

از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد بین ورثه تقسیم می گردد.

  از کل ماترک اموال منقول و اموال غیرمنقول متوفی پنج ششم سهم پدر  متوفی و 

یک ششم به مادر متوفی ارث تعلق می گیرد.  این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد 

میلیون ریال دارای ارزش قانونی است./ م الف 5

محمدمهدی میرزائی عبدالیوسفی
قاضی شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۱964 فرعی مفروز و مجزی از 
پالک 8 فرعی از ۲389 اصلی واقع در اراضی کهنوج زرند بخش 
۱3 کرمان بمساحت ۲4۲.50 مترمربع مورد تقاضای خانم صدیقه 
سعیدی زرندی فرزند علی به استناد رای شماره ۱400603۱900800۲688 هیات 
حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر 
مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
مورخه ۱40۱/۲/۲۱ مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
مورخه ۱40۱/3/۱8 در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲0 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه ثبت 
حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم 
جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  /  م الف ۱4
تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1401/2/24 
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱400603۱900800354۱ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شکوفه 
علینژاد سراپرده فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۱ صادره از زرند در 
یکباب خانه به مساحت 3۲9.۲5 مترمربع از پالک 6۲7۲ اصلی واقع در 
زرند خیابان فردوس کوچه ۱6 متری خریداری از مالک رسمی آقای علی 
شفیعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد. م/الف ۱3

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/2/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/3/8
حسین توحیدی نیا رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  نیا   بهزادی  هاجر  خانم  چون 
از 564- فرعی   707 پالک  ششدانگ 
اصلی واقع در بخش 45 کرمان با ارائه 
دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده 
اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت 
۱997۲ صفحه 603 دفتر ۱۱6 امالک  محلی جیرفت 
صادر و تسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده 
و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک 
فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبر حسب 
دستور تبصره یک ماده ۱۲0 آیین نامه – قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا 
وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از 
تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت ۱0 روز 
مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی 
)۱0روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد 
بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
.م الف:95

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

هیات موضوع قانون الحاق موادی بقانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن مصوب سال ۱388

قانون  به  موادی  الحاق  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  از  صادره  آرای  برابر 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال ۱388 مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند به استناد بند ۲ ماده ۱ قانون و ماده ۱0 آئین نامه قانون مذکور که 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم با ذکر شماره پالک فرعی و 
نوع تصرفات طی یک نوبت آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار به مدت 
بیست روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ؛ دادخواست خود را به مرجع ذی صالح 
قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم 
نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی 

عدم دادخواست به اداره ثبت عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
امالک واقع در یزدانشهر بخش ۱3 کرمان

۱. پالک49۲  فرعی از ۱8768 اصلی آقای حسن ایزدی خالق آبادی فرزند رمضان 
ششدانگ خانه بمساحت ۱۱75.۱3 مترمربع.

۲. پالک 449 فرعی از ۱8768 اصلی آقای علی رجبی رحمت آبادی فرزند محمد 
ششدانگ خانه بمساحت 573.97 مترمربع. 

تاریخ انتشار: شنبه 1401/2/24
م الف 5
حسین توحیدی نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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شنبه  24  اردیبهشت ماه 1401

وزیــر ورزش و جوانان گفــت: من حرف 
دل پیشکســوتان دوومیدانی را می دانم، 
کا آنهــا از کیفیت و کمیــت دوومیدانی 
ناراضی اند و خود من هم مثل این عزیزان 

به موضوع واقفم.
به گزارش ایســنا، ســید حمید سجادی 
در حاشــیه مســابقات دوی صحرانوردی 
پیشکسوتان، در مورد دغدغه پیشکسوتان 
اظهار کرد: آنها مباحث متنوعی داشــتند. 
همه به من می گفتند دو و میدانی استان 
ما را دریاب. صحبت هایی که پیشکسوتان 
می کنند حاکی از این است که این رشته 
خیلی جای کار دارد. متاســفانه اتفاقاتی 
افتاده کــه باعــث نگرانی پیشکســوتان 
شده است. باید رســیدگی شود. با رییس 
فدراســیون بارها جلسه داشــتیم، نکاتی 
را هم گفتــه ام. در این جلســات در مورد 
، امکانات  توســعه، وضعیــت پیســت ها
دوندگان و حتی از کفش میخی و البســه 
صحبت شــده اســت. آنها فضای تمرینی 
مناســب می خواهنــد، اکثــر فضاهــای 

دوومیدانی دیگر فرسوده شده اند.
وزیر ورزش و جوانــان در ادامه گفت: من 
حرف دل پیشکسوتان را می دانم، کا آنها 
از کیفیت و کمیت دوومیدانی ناراضی اند، 
حرف دل آنهــا را می دانم. خــود من هم 
مثل این عزیــزان واقفم، امــا بین کمال 
مطلــوب و وضعیت فعلی همیشــه فاصله 

هست.
 باید بتوانیم فاصله ها را کــم کنیم. حتما 
آنها دوســت دارند تا مســابقه بین المللی 
خوب به این رشــته بیاید و پــول در این 
رشته باشــد. اکنون ورزشــکاران با مبلغ 
ناچیز در باشــگاه ها بــازی می کنند. باید 
با طراحــی نو برای همه فصول مســابقات 
را تقویت کنیــم و در فصل هــای مختلف 

برگزار کنیم.
 باید در در صدا و سیما این رشته فرهنگ 
سازی شود، البته در این ســال ها صدا و 
ســیما توجه زیادی به این رشــته داشته 
است. حق دوومیدانی با قدمت ۱۰۰ ساله 

در ایران این نیست.
او در پاســخ به این ســوال که آیا تعویق 
بازی های آســیایی به نفع این رشــته بود 
یا خیر گفت: بایســتی کارشناســی شود. 
فدراســیون ها بــرای این بازی هــا برنامه 
ریزی کــرده بودنــد، بنابراین کســی از 
شــنیدن این خبر خوشــحال نشده است. 
همه تیم ها برنامه ریزی کرده بودند. خودم 
در جزییــات کار قرار داشــتم و می دانم 

آمادگی کافی از نظر امکانات و پشــتیبانی 
را داشــتیم.  از نظر فنی هم به طور نسبی 
اطاع دارم کــه ورزشــکاران در اردوها 
هســتند و این اتفاق شــوک کننــده بود. 
خیلی خبر خوشــحال کننده ای نبود. چه 
کنیم که میزبــان این تصمیــم را گرفته 

است.
 ما باید ایــن تعویق را به فرصــت تبدیل 
کنیــم. مثــل دوومیدانی باید بــرای این 
مســابقات دورخیز خوبی کنیم و تیک آف 
و در نهایــت نمایش خوب برای مســابقه 

داشته باشیم.
ســجادی در ادامه گفت: واقعیت از روزی 
هم که آمده ام به همکارانم در فدراســیون 
دوومیدانی عرض کــرده ام، دوومیدانی را 

بین شهر و مردم بیاوریم. 
ما مســابقات جاده هــم داریــم بنابراین 
مد نظر ما بیشــتر این رشــته است. دوی 
صحرانوردی امکانات می خواهد و زیاد در 
دسترس نیســت. معموال صحرانوردی در 

مسیر صعب العبور باید باشد.
 در فرانسه سال ۶۸ یا ۶۹ موانع طبیعی در 
پیست اسب سواری درست کرده بودند که 
فرود و صعودش سخت است. حامیان مالی 
زیادی از این مسابقات استقبال می کنند.
او در مورد برنامه ها در این رشــته گفت: 
اصا کار من این است. من به صیامی بارها 
تاکید کرده ام که بایــد دوومیدانی را بین 

مردم بیاوریم. نباید انتظار داشــته باشیم 
مردم به پیست ها بیایند. دوومیدانی برای 
همه تیپ های بدنی رشته دارد. پرتاب ها، 
دویدن، حتی راه رفتن نیز در این رشــته 
هست. همین راه پیمایی در دو رده برگزار 
می شــود و در المپیک در هر رده و در هر 
دو بخش زنان و مــردان دو طا، دو نقره و 
دو برنز توزیع می شــود. حداقل ۱۲ مدال 
همین ماده دارد. کدام رشــته ورزشی این 

گونه است.
 قایقرانــی، دوومیدانی، تیراندازی، شــنا 
و ژیمناســتیک از جملــه رشــته های پر 
مــدال در المپیک هســتند. بنابراین جزو 
برنامه هــای مهم ما اســت. در دوومیدانی 
لعاده اســت  زمینه همگانی شــدن فوق ا

چون این رشته تنوع زیادی دارد.
ســجادی در ادامه در خصوص مسابقات 
پیشکســوتان نیــز گفــت: ایــن دوره از 
مسابقات تحت عنوان مسابقات تشویقی، 
دوی صحرانــوردی در مجموعه ورزشــی 
انقاب و در محل زمین های گلف طراحی 
شده اســت. از بانیان و دست اندرکاران به 
ویژه شرکت توســعه و تجهیز که میزبانی 
اصلی این مســابقات بود تشــکر می کنم. 
شــاهد بودیم که تعداد قابــل توجهی از 
پیشکســوتان و عاقه مندان این رشــته 
برای تشــویق دوندگان جوان که نســل 
آینده ساز دوومیدانی کشور هستند حضور 

داشــتند که فضای خوبی را برای توسعه 
دوومیدانی رقــم زدند. ایــن گونه فضاها 
برای توســعه این رشته و تشــویق آحاد 

مردم بسیار ضروری است.
وزیــر ورزش و جوانــان  گفت: بــه دلیل 
شرایط مســاعد آب و هوایی که در فصل 
بهار بــود این رویداد طراحی شــده بود و 
هرچه به فصل گرم نزدیک شویم مسابقات 
صحرانــوردی جای خود را به مســابقات 

پیست و جاده می دهد.
 من دوســت داشــتم شــاهد ایــن نوع 
مســابقات باشــم، قبــا در این رشــته 
دویده ام و در تیمی نقره آســیا را در سال 
7۸ گرفتم. مسیر ســنگین و سختی است 
و شیب تندی در پایین دارد که امیدوارم 
دوندگان اذیت نشــوند. مــردم اکنون در 
پســا کرونا خیلی نیاز بــه ورزش و فضای 

شاد دارند.
 از ایــن اتفاق خوشــحال هســتم. البته 
اســتاندارد دوی صحرانوردی آسیا ۶ دور 
است که در این مسابقه ۳ دور ورزشکاران 
می دوند. من طا، نقره و دو ســه برنز این 
مسابقات را هم در کارنامه دارم. مدال طا 
را در جاکارتا اندونزی در سال 7۲ در این 

رشته گرفتم. 
مسیر سختی بود و باران زیادی آمده بود، 
هوا شرجی بود و در گل و الی می دویدیم. 
من هنوز شورت و کفش میخی آن مسابقه 
را نشســته ام و به یادگار نگه داشــته ام. 

خیلی هم سنگین بود.
او در پاســخ به این ســوال کــه آیا برای 
دویدن در این مســابقه وسوســه نشدید 
گفت: واقعیت چرا. پشیمان شدم با لباس 
شــخصی آمدم. اکثر پیشکسوتان با لباس 
ورزشــی آمده اند. اگر می دانســتم یک 
دور بــا پیشکســوتان دوی نــرم را انجام 

می دادیم. حاال فرصت باقی است.

سجادی: حق دوومیدانی این نیست
گزارش

ایسنا

ملی پوش ووشو: بدون حقوق 
تمرین کردیم و حتی خداحافظی 

هم نکردند!
دارنده طای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا گفت: برای بازی های 
آسیایی هانگژو بدون حق و حقوق تمرین می کردیم و متاسفانه لغو 
مســابقات ضربه روحی بزرگی بود. عرفان آهنگریان در گفت وگو 
با ایســنا، درباره به تعویق افتادن بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
توضیح داد: برخی ورزشکاران که خوشحال هستند را اصا نمی توانم 
درک کنم چون شخصا برای من خیلی سخت بود که ۶ ماه تاش 
شبانه روزی ام به باد رود. با همه این صحبت ها مسابقات کنسل شد 
و هنوز هم که هنوز است من با این اتفاق کنار نیامده ام. از نظر روحی 
خوب نیستم. او ادامه داد: شــش ماه وقت خود را به دور از خانواده 
بدون حق و حقوق در اردوها گذراندیم و نهایتا هم بدون خداحافظی 
با ما اردوها را پایان دادند! برای من بسیار مهم بود که دومین طای 
خودم را در بازی های آسیایی کســب کنم و برای این مهم بسیار 
تاش کرده بودم. دو سالی بود که در ووشو مسابقات مهمی نداشتیم 
و خیلی دوست داشتم با طای بازی های آسیایی به میادین برگردم. 
دارنده طای بازی های آسیایی، ادامه داد: حتی تصویر سازی مدل 
موهای خودم برای زمان اعزام را نیز انجام داده بودم. هر شب با فکر 
طای بازی های آسیایی می خوابیدم و اصا نمی توانم این موضوع 
را هضم کنم. این ورزشکارانی که خوشحال هستند اصا از فردای 
خود خبر ندارند که چه می شود، خدایی ناکرده مصدوم می شوند یا 
نه، همه این ها اتفاقاتی است که باعث ناراحتی من است. اتفاق بسیار 
تلخی بود. او افزود: من االن حال ورزشکاران المپیکی در زمان به 
تعویق افتادن المپیک توکیو را درک می کنم. البته المپیک توکیو 
پس از تعویق برگزار شد، اما بازی های آسیایی هانگژو معلوم نیست 
که برگزار می شــود یا نه، چرا که سال ۲۰۲۳ ســال انتخابی های 
المپیک پاریس است و باید ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. شرایط 
خوبی برای بازی های آسیایی داشتیم و ۲۶ شهریور قرار بود آخرین 
انتخابی ما برگزار شود تا با مشخص شدن نفرات اصلی، تمرینات 
اصلی خود را شروع کنیم که این مسئله مطرح شد. باید دید در آینده 
چه تصمیمی گرفته می شود. آهنگریان در پاسخ به این سوال که 
آیا یکسال دیگر صبر می کند تا در بازی های آسیایی شرکت کند؟ 
توضیح داد: همه چیز به شرایط بستگی دارد. باید دید فدراسیون 
چه برنامه ریزی خواهد کرد. شخصا می خواستم بعد از کسب طای 
بازی های آسیایی به صورت حرفه ای وارد MMA شوم چون از چند 
کشور خوب چند پیشنهاد خوب داشتم. این موضوع را با فدراسیون 
 MMA نیز در میان گذاشته بودم و می خواستم همزمان با ووشو در

هم فعال شوم. اکنون باید دید در آینده چه پیش خواهد آمد.

برخی از تیم های ســطح اول فوتبال ایران 
خانه به دوش هســتند و از امکانات تمرین 
و بازی در شــهر خود برخوردار نیستند. به 
گزارش ایســنا، لیگ برتر هفته های پایانی خود را دنبال 
می کند اما همچنان باشگاه نســاجی خانه به دوش است 
و هنوز نتوانسته در ورزشــگاه خود به میدان برود. آن ها 
عاوه بر این که در خانه بــازی نمی کنند، تمرینات خود 
را در تهران برگزار می کنند. تنها باشــگاه نساجی نیست 
کــه تمرینات خود را در شــهری غیر از شــهر خود و در 
تهران برگزار می کنــد. دو تیم کرمانــی گل گهر و مس 
رفسنجان و در بیشــتر اوقات تیم نفت مسجدسلیمان در 
تهران تمرین می کنند. با احتساب تیم های تهرانی لیگ 
برتر نزدیک به نیمی از لیگ برتری ها در پایتخت تمرین 
می کنند. پارس جنوبی جم در زمان حضور در لیگ برتر 
نیز در تهران تمرین می کرد و پس از سقوط به دسته یک 
تمرینات خود را به استان خود منتقل کرد. در لیگ دسته 
یک هم اســتقال ماثانی در خانه خود بازی نمی کند و 
در ورزشــگاه تختی اهواز به میدان می رود. حکایتی که 
سال هاســت در فوتبال ایران وجود دارد. در مقایســه با 
کشورهای همسایه  و به طور مثال کشور قطر، این کشور 
با وجود پتانســیل پایین تــر در کمیت و اســتعدادها، از 
امکانات کاملی برخوردار است. به طوری که هر باشگاه در 
این کشور از کمپ تمرینی و ورزشگاهی مجهز برخوردار 
اســت اما در مقابل کمبود امکانات مشــکات فراوانی را 
برای تیم های مختلف فوتبال ایران به وجود آورده است. 
در استان مازندران ورزشــگاهی با تجهیزات کامل وجود 
ندارد و باشگاه نساجی نمی تواند در این استان از حریفان 
خود میزبانی کند. تیم های معــدودی در لیگ برتر ایران 
هستند که از وضعیت خوبی برخوردارند. ادامه این روند 
ضربه بزرگی به فوتبال ایران وارد می کند و عدم توجه به 
این مسئله شــیب نزولی فوتبال ایران را بیشتر از گذشته 
خواهد کرد. باید دید چه زمانی مسئوالن ورزش و فوتبال 

ایران به فکر زیرساخت های فوتبال خواهند افتاد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخســتین دیدار تدارکاتی پیش از 
حضور در جام جهانی مهمان کانادا خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم 
ملی ایران بر اساس توافق صورت گرفته با فدراسیون فوتبال 
کانادا پنجم ماه ژوئن ۱۵ خرداد در شهر ونکوور برابر تیم ملی 
این کشور نخستین دیدار تدارکاتی خودش را پیش از حضور 

در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار می کند.

خانه به دوشی لیگ برتری ها تا کی؟

بازی دوستانه ایران و کانادا ۱۵ 
خرداد در ونکوور

خبر

خبر

من حرف دل پیشکســوتان را می دانم، کال آنها از کیفیــت و کمیت دوومیدانی 
ناراضی اند، حرف دل آنها را می دانم. خود من هم مثــل این عزیزان واقفم، اما بین 
کمال مطلوب و وضعیت فعلی همیشه فاصله هست. باید بتوانیم فاصله ها را کم کنیم.
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دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران از باشگاه پرتغالی جدا و به باشگاه 
آنتورپ بلژیک بازگشت.

به گزارش ایسنا، علیرضا بیرانوند که با قراردادی به صورت قرضی 
از آنتورپ بلژیک راهی بواویشتای پرتغال شده بود، با پایان مدت 

قراردادش با باشگاه پرتغالی، حاال قرار است به آنتورپ بازگردد.
بیرانوند که یک سال دیگر با آنتورپ قرارداد دارد، هنوز درباره 
آینده خود تصمیمی اتخاذ نکرده اما بعید است فصل بعد را در این 

باشگاه بلژیکی بماند.
بواویشتا در آخرین دیدار فصل خود شنبه به مصاف توندال می رود 

و بعد از این دیدار بیرانوند به بلژیک باز خواهد گشت.

بیرانوند از بواویشتا جدا شد
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دستیار سیاسی و رسانه ای قالیباف گفت: آقای 
قالیباف از سال ۸۴ که وارد عرصه سیاسی شد 
تخریب می شود، ریشه این تخریب یک جمله 
است" آقای قالیباف برای حضرت آقا سربازی 

می کند و سرباز حضرت آقا است".
به گزارش ایسنا، محمدسعید احدیان در دومین 
روز از نخستین نشست کشوری حزب »نسل نو« 
گفت: حزب اصوالً تشکیل می شود که بتواند به 
قدرت برسد، این تعریف غربی حزب است. برای 
استمرار حزب اصولی حاکم است که یکی از این 
اصول پاسخگویی است. در تعریف حضرت آقا، 
حزب باید تشکیل شود تا محل ارتباط حاکمیت 
با افکار باشد. ما در حال حاضر حزب در معنای 
غربی را پیاده ســازی می کنیم که اشکالی هم 

ندارد.
او افزود: انقاب اســامی مسیری را از سال ۵7 
طی کرده و به جایی که اکنون هستیم رسیدیم. 
در مقطعی هستیم که بعد از هماوردی بسیار 
با استکبار بخاطر استقامت مردم و خون شهدا 
فرصتی به انقاب اسامی داده شده تا از پیچ آخر 

این نیز عبور کنیم.
احدیان ادامه داد: در چنین مقطعی ما توانستیم 
پیروزی جریان انقاب در مصادیق سیاســی و 
هماهنگی قوا را داشته باشیم و آماده ایم تا تیر 
از چله کمان دربیاید و مستقیم به هدف بخورد. 
این که چرا موفق نمی شویم آسیب شناسی است 
که یک حزب انقابی باید انجام دهد اما از نظر من 
مهم ترین مسئله نه نداشتن ایده حل مسئله و نه 
نداشتن امکانات است. این که ما نمی توانیم موفق 
شویم به دلیل مشکل در سیاست ورزی مومنانه و 
کارآمد است که کار حزب است. چقدر ما اکنون 
تقوا را رعایت می کنیم؟ چقدر شایسته ساالری 
در سیاست ورزی ما حاکم اســت؟ همه ما در 
این مورد دچار ایراد و اشکال هستیم و تا این امر 
محقق نشود نمی توانیم به عنوان مثال، در مهار 

گرانی موفق شویم.
دستیار رسانه ای رئیس مجلس درباره انتقادات 
علیه محمدباقر قالیباف بیان کرد: تا امروز اختاف 
بین مجلس و دولت پررنگ نشده است و شکاف 
بین دولت و مجلس درست نیست. اختاف بین 
نمایندگان مجلس و دولت البته وجود دارد. آقای 
قالیباف سال هاست و از سال ۸۴ که وارد عرصه 
سیاست شد تخریب می شود از این که چرا لباس 
چندمیلیونی پوشیدی تا همین امروز. ریشه این 
تخریب یک جمله اســت "آقای قالیباف برای 
حضرت آقا سربازی می کند و سرباز حضرت آقا 
است". حاج قاسم سلیمانی نیز تا همین اواخر 
و زمانی که در اوج محبوبیت بود تخریب می شد. 
آقای دکتر قالیباف توضیح می داد تخریب ها آنقدر 
علیه حاج قاسم زیاد بود که می گفتند خدایا مرگ 

من را برسان من اصا شهادت هم نخواستم.
او با بیان این که پس کســی که سرباز حضرت 
آقاست تخریب می شود، گفت: به این موضوع، 
رقابت های سیاســی را هم اضافه کنید. جهان 
اصاحات می فهمد اگر آقای قالیباف و مجلس 
موفق شــود این به معنای کارآمــدی جریان 
انقاب اســت و کارآمدی جریان انقاب یعنی 
شکست در انتخاب هاب بعدی و همین طور که 
کارآمدی دولت را برنمی تابد کارآمدی مجلس 
را هم برنمی تابد. آن ها می دانند اگر آقای قالیباف 
قدرت طلب بود ســال ۱۴۰۰ کاندیدا می شد 
و صحنه انتخابات، صحنه دیگــری بود و این 
کار فقط یک مبنا داشت ایشان می گفتند اگر 
احســاس کنند من باید بیایــم وارد انتخابات 
می شوم. اگر ایشــان قدرت طلب بود از ۱۴۰۰ 

فرصت مهم تری وجود نداشت.
احدیان در پاســخ به ســوالی درباره دخالت 
نمایندگان مجلس در کارهای اجرایی و دولت 
نیز گفت: اصل عدم دخالت نمایندگان قطعی 
است و تردیدی هم در آن نیست. آقای قالیباف 
هم خودش تاکید کــرده و هم مخالف دخالت 
است. باید درنظر بگیریم، نماینده مجلس مستقل 
است و آقای قالیباف نمی تواند دخالتی در کار 
نمایندگان انجام دهد و تنها می تواند توصیه کند 
که دخالتی صورت نگیرد. این که اکثر استانداران 
با نظر نمایندگان انتخاب شــده است درست 
نیست حرف نمایندگان این است وقتی همه چیز 
خراب می شود مردم یقه من را می گیرند، اگر من 
قرار است پاسخ مردم را بدهم امکاناتش را هم به 
من بدهید، مفهوم این هم این است که قانون 
انتخابات باید تغییر کند و فشار به نمایندگان 
نیاید. پس ورود نماینــده به عزل و نصب قطعا 
غلط است اما نماینده باید پاسخگوی مردم باشد.

یی گفت: ما  ا ر ا مور د د و ا قتصا یر ا وز
ر  فتخا ا که  هستیم  لتی  دو ر  میراث دا
اطاعات  به  نیست  ر  ا قر می کرد 
ین  لی سرک بکشد و با ا قتصادی و ما ا
ین  ز ا نع ا نه ما ا ر گفتمان سازی فریبکا
نی در  می شد که زیرساخت های حکمرا
کشور شکل بگیرد و به دولت و مجلس 
امکان نمی داد بتوانند هوشمندانه یارانه 
بدهند، مالیات بستانند و حمایت کنند.

ندوزی  خا احسان   ، یسنا ا رش  گزا به 
نشست  نخستین  ز  ا ز  رو دومین  در 
در  ما  گفت:  نو  نسل  حزب  کشوری 
ز زیرساخت ها و مقدماتی که  بسیاری ا
مردمی  د  قتصا ا سیاست های  نیم  ا بتو
ر  دچا کنیم  ده  پیا ا  ر نه  ها لتخوا عدا و 
ز  ا برخی  گر  ا هستیم،  ضعف  نقطه 
ران دوره پیشین عزم جدی  سیاستگذا
برای پیاده کردن سیاست های اصاح 
اقتصادی نداشتند امروز دولت و شخص 
آقای رئیس جمهور بر پیاده سازی اقتصاد 
مردمی اصرار دارند اما حدی از توانایی 
قتصادی  ا عرصه  در  سیاست  عمال  ا
می شد  هم  فرا ید  با ین  ا ز  ا پیش  که 
لبته دولت تاشش  مکان پذیر نیست، ا ا
را کرده که بتواند فقط زیرساخت  خوبی 

برای بنای اقتصاد مهیا کند.
ین که من قبًا هم گفتم  وی با بیان ا
هم شده  ر فرا ین کا نسیون ا ه فوندا ز تا
به  نستیم  ا می تو مروز  ا گفت:  است 
سمت  به  قیمتی  سیاست های  جای 
ز  ا ری  مقدا یتی  حما سیاست های 

ز کشورها  مردم برویم مثل بسیاری ا
ند  ا می تو دولت  بگویند  نند  ا می تو که 
کاالها را به وفور برای شما فراهم کند و 
مشکلی در تامین نداریم شما هم مصرف 
ز  م دهید. بعد ا نجا ا ا عادی خودتان ر
جنگ اوکراین در بسیاری از کشورهای 
روپایی حداکثر خرید کاال برای مردم  ا
یی  ما چنین سیاست ها تعریف می شد ا
در اقتصاد ما قابل پیاده سازی نیست. به 
ین که اصا زیرساخت  اطاعات  جهت ا
مکان  ساسا ا رد و ا قتصادی وجود ندا ا
به  نه  یا ا لت گر عدا سیاست های  عمال  ا

دلیل نبود زیرساخت، دشوار است.
: به طور مشخص  د ا مه د دا ندوزی ا خا
ین  ی ا نه ا ا ر قام یا در مورد وضعیت ا
ر می شود و ما  زیرساخت در دولت کا
م شبکه اطاعات  موفق شدیم که تما
کارت های بانکی کشور را به هم متصل 
کنیم و اگر بتوانیم جریان خرید مردم را 
ز خرید نقد به خرید کارت های بانکی  ا
نیم با رصد جریان  ا سوق دهیم تا بتو
لمان راحت شود که مردم  نکی خیا با

دسترسی دارند.
رصد  کرد:  خاطرنشان  د  قتصا ا یر  وز
یشی نان  زما ی آ جرا نکی ا اطاعات با
یک  که  د  دا نشان  زنجان  در  سنتی 
در  که  یی  کنش ها ترا ز  ا درصد  دهم 
نجام می شود،  ین استان ا یی های ا نوا نا
رزش  باالی ۴۵ و نزدیک ۵۰ درصد ا
ا  ر ستان  ا نان  خریدهای  کل  لی  یا ر
ر بزرگی که  م بسیا قا ر . ا شامل می شود

ین است که کسی نان خرید  ز ا حاکی ا
حد  رد وا و فروش نمی کند بلکه کل آ
کشور  و  ز صنف  ا رج  خا به  ا  ر صنفی 
ز یک  قلیت کم تر ا ین ا منتقل می کند. ا
مکان  گر رصدپذیر باشد و ا درصدی ا
شته  عمال سیاست بر آن ها وجود دا ا
کثریت مردم  باشد نیازی نیست برای ا
رند چارچوب  که رفتار عادی خود را دا
و خط قرمزی تعیین شود و فشاری بر 
آن ها وارد شود. ممکن است یک اقلیتی، 
اکثریت را دچار احساس کمبود کند. او 
تفاق سال ها پیش  ین ا گر ا : ا بیان کرد
ه ها قبل  نست ما د دولت می توا فتا می ا
شروع  ا  ر خود  اصاحی  سیاست های 
ر دولتی هستیم که  ما ما میراث دا کند ا
ر نیست به اطاعات  ر می کرد قرا فتخا ا
ین  لی سرک بکشد و با ا قتصادی و ما ا
ین  ز ا نع ا نه ما ا ر گفتمان سازی فریبکا
نی در  ا میشد که زیرساخت های حکمر
کشور شکل بگیرد و به دولت و مجلس 
امکان نمی داد بتوانند هوشمندانه یارانه 
بدهند، مالیات بستانند و حمایت کنند.

خاندوزی در پایان گفت: در بحث اخال 
در نظام ارزی، رویکرد اقتصادی دولت 
ر بر اطاعات  نیم سوا ین است که بتوا ا
نگشت شماری،  د ا قتصادی شویم. تعدا ا
معامله گران بازار ارز هستند که از طریق 
۴ کانال اطاع رسانی خودشان نقش  -۳
بیرونی را در بازار ارز ایفا می کنند بدون 
رزی  ین که وزنی در تجارت و تامین ا ا

کشور داشته باشند.

یین  آ در  جمعه  روز  لیباف  قا قر  محمدبا
نفت،  ه  یشگا نما و ششمین  بیست  گشایش 
گاز، پاالیش و پتروشیمی با گرامیداشت یاد 
شهدای صنعت نفت، گفت: گرامی می داریم 
ز روزهای  نی که ا د رزمندگان و مجاهدا یا
ن، خرمشهر و  دا با نخست دفاع مقدس در آ
اهواز تا خارک و بوشهر همه حوزه های نفتی و 
سکوها از وزیر شهید تندگویان تا متخصصان 
و کارگرانی که از همان ابتدا انقاب تا امروز 
در جبهه مجاهدت و افتخار برای ایران عزیز 

تاش کردند.
ن  جوا نیروهای  به  هم  مروز  ا  : فزود ا وی 
نی  یرا نش بنیان و با غیرت ا نگیزه و دا با ا
ر نیروهای با تجربه و  و اسامی که در کنا
ستقال  ا ی  برا د  یا ز قدمت  با  شرکت های 
تاش  اسامی  ن  یرا ا عزت  برای  و  کشور 

می کنند، خداقوت می گویم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هم 
ر در مسیر  کمک و تسهیل گری و  فتخا با ا
تنظیم گری برای تحول در صنعت نفت و گاز 
ین  کشور در خدمت یکایک شما مجاهدان ا

عرصه خواهد بود.
داشت:  ر  ظها ا نکته  چند  بیان  با  لیباف  قا
یه ها و  نفال سرما ز و ا حفظ معادن، نفت، گا
ثروت های بین نسلی از اولویت هاست اما برای 
به رو هستیم در  و م آن با چالش های ر نجا ا
کشورهای پیشرفته ودرحال پیشرفت تجربه 
ینکه هر جا  ز ا رد ا قطعی و مثبت وجود دا
قتصاد کشور  نتقال مستقیم پول به چرخه ا ا

وارد شد تورم زا بوده، هست و خواهد بود.
او افزود: همه باور داریم و تجربه کردیم چه 

برقدرت ها  ز ا نقاب که سفیر یکی ا ز ا قبل ا
برای نفت و ثروت این کشور تصمیم می گرفت 
و استقالی در این زمینه نداشتیم و چه امروز 
نفال  ز انقاب که وقتی درآمد مستقیم ا بعد ا
وارد بودجه می شود، نعمت منابع را به نقمت 
تبدیل می کنیم و امروز هم شاهد آن هستیم.

و  زمینی  یر  ز بع  منا  : کرد کید  تا لیباف  قا
نیست  دولت  یک  به  متعلق  پذیر  تجدیدنا
بلکه متعلق به همه مردم است. خام فروشی 
و هزینه کرد این درآمد طوری که ۸۰ درصد 
آن در هزینه های جاری کشور است، بسیار بد 
است و همه این را می گوییم اما در عین حال 
انجام می دهیم و بدتر از آن خام اندیشی و بد 
حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت و گاز و 

انرژی در کشور است.
ز ثروت  ید ا ینکه در حقیقت با و با بیان ا  ا
ز خود نفت  نت کنیم نه ا ز نفت صیا حاصل ا
خام، ادامه داد: اعداد و ارقام نشان می دهد 

فول و گاز رو به رشد است. باید  نفت رو به ا
ین ثروت را خوب نگهداری کنیم و توسعه  ا
رزی  ا حساب  گذشته  تلخ  تجربه  دهیم. 
ا به  بل چشمان ماست که چگونه پول ر مقا
ین  نستیم ا ا نجا بردیم، هزینه کردیم و نتو آ
یش  فزا ا حفظ کنیم و ا ثروت بین نسلی ر
دهیم. رئیس مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: باید این سرمایه را به سمت ثروت های 
ری های مولد و  یه گذا ، بخش سرما ر ندگا ما
قتصادی در  ینده ا ا ری های فز یه گذا سرما
داخل و خارج از کشور ببریم اما واقعیت این 
ریم و  ندیشی دا ین مسیر خام ا است که در ا

حکمرانی دقیقی نداریم.
او یادآور شد: این اشکال را قبل از هر کسی 
یگاهم در  به شخص خودم و مسئولیت و جا
ین موضوع وظیفه ما در  نم و ا ا مجلس می د
سران قوا است چون یکی از وظایف ما اصاح 

حکمرانی انرژی در بخش های مختلف است.

قالیباف: حکمرانی دقیق در هدایت نفت 
به سمت سرمایه گذاری های مولد نداریم

وزیر اقتصاد: دولت و شخص رئیس جمهور 
بر پیاده سازی اقتصاد مردمی اصرار دارند

یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت: ایران از دولت آلمان نسبت 
به بازداشت موقت »مورا« توضیح بخواهد.

به گزارش ایسنا، رضا نصری در صفحه توییتر خود با اشاره به بازداشت 
موقت »انریکه مورا« هماهنگ کننده گفت وگوهای وین در بازگشت از 

تهران در فرودگاه فرانکفورت توسط پلیس آلمان نوشت:
» با توجه به اینکه مبدا سفر انریکه مورا ایران بوده و گوشی های موبایل اش 
- که ممکن است حاوی اطاعات مربوط به ماقاتش در تهران بوده 
باشد - ضبط شده، جا دارد ایران از دولت آلمان نسبت به بازداشت 

موقت او توضیح بخواهد.«
صبح امروز انریکه مورا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

» توسط پلیس آلمان در فرودگاه فرانکفورت در مسیر بروکسل، که 
از تهران برمی گشتم، بدون هیچ توضیحی بازداشت شدم. یک مقام 
اتحادیه اروپا در یک ماموریت رسمی با گذرنامه دیپلماتیک اسپانیایی. 

پاسپورت و گوشی هایم را ضبط کردند.«
بر اساس این گزارش انریکه مورا سه شنبه شب برای دیدار با مقامات 

وزارت خارجه کشورمان در سفری دو روزه به تهران سفر کرده بود.
مورا در این سفر در روزهای چهارشنبه و پنچ شنبه چندین دور با علی 

باقری مذاکره کننده ارشد ایران  رایزنی و گفت وگو کرد.

نصری: ایران از دولت آلمان نسبت 
به بازداشت موقت »مورا« توضیح 

بخواهد

دستیار قالیباف: ریشه 
تخریب قالیباف، سربازی 

حضرت آقا است

رنا
: ای
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دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به کشف ده ها گور دسته جمعی در محل 
مدارس بومیان آمریکا، گفت: با وجود نقض گسترده حقوق بشر، ایاالت 
متحده آمریکا به خودش همچنان اجازه می دهد دیگران را درباره حقوق 

بشر نصیحت کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، »کاظم 
غریب آبادی«، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر 

جمهوری اسامی ایران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
»کودکان بومی آمریکایی بی نوا از خانواده های خود جدا شدند، نگذاشتند 
به زبان مادری شان حرف بزنند، مورد سوء استفاده قرار گرفتند، به آن ها 
تجاوز شد و در نهایت در گورهای دسته جمعی مدفون شدند. اما ایاالت 
متحده آمریکا به خودش همچنان اجازه می دهد دیگران را درباره حقوق 

بشر نصیحت کند!«
وزیر کشور آمریکا روز چهارشنبه اعام کرد که تحقیقات دولتی در مورد 
گذشته مدارس شبانه روزی بومیان منجر به کشف گورهای دسته جمعی 
عامت گذاری شده یا فاقد عامت در محل ۵۳ مورد از این مدارس شده 
است. این گزارش یادآور می شود که »سوءاستفاده های شدید جسمی، 
جنسی و عاطفی« در این مدارس صورت گرفته و به خوبی مستند شده 
است و تاکنون بیش از ۵۰۰ کودک که در این مدارس جان خود را از دست 

داده اند، ثبت شده اند.

واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به کشف 
ده ها گور دسته جمعی در محل مدارس 

بومیان آمریکا

پیروز حناچیـ  اسـتاد دانشگاه و شـهردار پیشین تهران 
ـ طـرح نماینـدگان مجلس با عنـوان »اسـتفاده بهینه از 
اشـیاء باسـتانی و گنج ها« را تداعی کنندۀ قرارداد ننگین 
۱۹۰۰ دانسـت که در دوران قاجار انحصار دائمی کاوش و 
خروج آثار باسـتانی را به فرانسـه واگذار کرد و کشور برای 

ابطال آن متحمل هزینه های سـنگینی شـد.
این کارشـناس مرمـت و معمـاری در گفت وگو با ایسـنا 
اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را پیشـنهاد کرده اند 
نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه »گنج« است. شاید 
در لفظ این طـور نگویند، ولی نگاهشـان این گونه اسـت. 
اتفاقا اصلی تریـن انتقاد به ایـن طرح آن اسـت که میراث 
فرهنگـی را گنـج زیرخاکـی دیده انـد، بـه عبارتـی ما به 

سال ۱۲7۵ شمسـی برگشته ایم.
او افزود: ایـن نگاه نمایندگان مجلس بـه میراث فرهنگی 
تازگـی نـدارد؛ در سـال ۱۹۰۰ میـادی برابـر بـا ۱۲7۹ 
هجـری شمسـی در دوره قاجـار، قـراردادی بین ایـران و 
فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشـاف و انحصار همگانی و 
دائمی آثار باسـتانی ایران را به کشور فرانسـه واگذار کرد. 
به موجب آن قـرارداد، »دمورگان« و جانشـین او بیش از 
۵۵ سال فقط در شـوش حفاری کردند. به خاطر بیاوریم 
که لغو آن قرارداد، کشـور را متحمل هزینه های سنگینی 
کـرد، به گونـه ای که حتـی انقاب مشـروطه و تشـکیل 
مجلس هم نتوانسـت آن امتیاز انحصاری را به طور کامل 
ملغی کند. حتی پـس از لغو این قـرارداد در سـال ۱۹۲7 
میادی، فرانسـوی ها همچنان در ایران )شـوش( کاوش 
و برداشـت می کردند و در ازای لغو این قـرارداد نیز دولت 
وقت را مجـاب کردنـد کـه فرانسـوی ها در ایران مـوزه و 
کتابخانه بسازند و ریاست سـازمان حفاظت آثار باستانی 
ایران را سـه دوره به مدت ۱۵ سـال به یک نفر فرانسـوی 

»آندره گـدار« بدهند.
حناچـی ادامه داد: اینـک نگاهی که در طـرح نمایندگان 
مجلس جـاری اسـت، بـه رغم همـه شـعارهایی کـه در 
ابتدای طرح آمده، مشـابه همـان نگاه دوران قاجار اسـت 
و بـه میـراث فرهنگی بـه عنـوان ارزش هـای منحصر به 
فـرد ملـی، سـرزمینی و تمدنِی ایـران قدیـم کـه آن را از 
کشـورهای دیگـر متمایـز می کنـد و آن را واجـد ارزش 

می شـمارد، نگاهـی نـدارد.
این استاد دانشـگاه به رسمیت شـناختن خرید و فروش 
آثـار تاریخـی کشف شـده از حفاری هـا را در ایـن طـرح، 
یکـی از اساسـی ترین ایرادهای آن برشـمرد و بیـان کرد: 

طرح نماینـدگان مجلس به واسـطه ایجـاد بـازاری برای 
فروش اشـیاء تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی 
آن را ارزشـیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری های 
غیرقانونـی و غیرمجاز بیـش از پیش دامـن می زند. البته 
این طرح هنـوز در مجلس تصویب نشـده اسـت، اما این 
نگرانـی مطرح اسـت کـه اگر حساسـیت وجود نداشـته 

باشـد آن را به همین شـکل تصویب کنند.
او در ادامه اظهار کرد: زمانی که طـرح را مطالعه می کردم 
واقعا از کسـانی که آن را پیشـنهاد کرده اند تعجب کردم، 
چـون از حداقـل مشـورت های کارشناسـان در زمینـه 
باستان شناسـی اسـتفاده نکرده انـد، مثـا بی توجهی به 
بسـتر و الیه های تاریخی و مکان کشـف آثار و... یـا با کار 
باستان شناسـی که امروزه به رسـته های علمی مختلفی 
تقسـیم شـده تا این حد سـاده برخورد شـده و از کنار آن 
مغفول گذر کرده اسـت، به طـوری که در )مـاده ۳( طرح 
آمده "هر کسـی که بـه وزارت میراث فرهنگـی تقاضای 
کاوش داد و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج 
هفته، پاسـخ وزارت متبوع مثبت تلقی شـده و کاوشـگر 
می تواند نسـبت به حفاری در سایت استعام شـده اقدام 
کند" و این اصا باور کردنی نیسـت که در مجلس چنین 
تفکری حاکم باشـد. نمی دانم ریشـه این تفکر کجاست، 
اما فقدان حداقـل نگاه علمی به موضوع باستان شناسـی 
را در ایـن طـرح حـس می کنیـم و برخـورد راحـت بـا 
موضـوع، تردیدهایـی را ایجـاد می کند. این طـرح حتما 
تبعاتـی بـرای کشـور خواهـد داشـت، به ویـژه آن کـه 
سـرزمین ما با توجه به پیشـینه تمدنی و از طرفی، انجام 
نشدن کاوش های علمی گسترده، مسـتعد حفاری های 

غیرمجاز اسـت.
این اسـتاد دانشـگاه افـزود: مواد قانونی پیشـنهاد شـده 
در طـرح نماینـدگان مجلـس مثـل ایـن می مانـد کـه 
شـما بـه هـر شـکل دنبـال ایـن باشـید مجـوز کاوش و 
حفـاری را از دسـتگاه حاکمیتـی دریافـت کنیـد و ایـن 
اتفاِق خیلی خیلی خطرناکی اسـت. به هـر حال، چنین 
حساسـیت هایی در مجلـس به شـکل تخصصـی وجود 
نـدارد و تهیه کنندگان ممکن اسـت با اهـداف ظاهری از 
جمله اشـتغال و جلوگیری از قاچاق اشـیاء عتیقه، دیگر 
نمایندگان را گمـراه کنند. بنـد بند این طـرح خطرناک 
اسـت. طراحان تصور کرده اند ایران مثل انگلیس اسـت، 
انگلیس یکی از بورس هـای خرید و فروش اشـیاء عتیقه 
در دنیـا اسـت، ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه در بـورس 

انگلیس، اشـیاء متعلق به این کشـور فروخته نمی شـود 
و اکثـرا آثـار کشـورهای دیگـر را می فروشـند و اتفاقا در 
انگلیس کسـی اجازه ندارد حفاری بـدون مجوز و کنترل 

دولـت را انجـام دهد.
او همچنیـن بیان کـرد: طـرح نمایندگان مجلـس بدون 
مذاکره بـا اهـل فـن و عبـور از کریدورهای کارشناسـی، 
عواقـب خطرناکـی دارد؛ چرا کـه نماینـدگان مجلس با 
حساسـیت های موضـوع بـه شـکل تخصصی آشـنایی 
ندارند و ممکن اسـت به جای درسـت کردن ابرو، چشـم 

را کـور کنند. به هـر حـال، این نگرانـی وجـود دارد.
حناچی با اشـاره بـه مزایایی کـه طراحـان در ایـن طرح 
برشـمرده اند، از جملـه تبدیل ایـران به هـاب منطقه ای 
خرید و فـروش آثـار باسـتانی و ورود ارز به کشـور، ایجاد 
ردیـف درآمدی جدید بـرای وزارت گردشـگری و میراث 
فرهنگی بـرای خرید و حفظ آثار باسـتانی، اشـتغال زایی 
فراوان برای فارغ التحصیان رشـته های مرتبـط با تاریخ، 
گوهرشناسی! و باستان شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و 
میراث باستانی از تخریب ها و کاوش های غیرکارشناسی 
و حفظ گنجینـه تمدنـی و میراث باسـتانی از فـروش به 
ثمن بخـس بـه دالالن و قاچاقچیـان، متذکر شـد: قطعا 
آن هایی کـه قاچاقچی و دالل هسـتند با این طرح اشـیاء 
خـود را عرضه نمی کنند، آن ها کار خودشـان را به شـکل 

غیرقانونـی همچنان ادامـه می دهند.

او اضافـه کـرد: امـا نکتـه ایـن اسـت کـه  تجربۀ کشـور 
نشـان داده کـه اختصـاص ردیـف درآمـدی جدیـد بـه 
وزارتخانه هایـی کـه وظیفـه کنتـرل دارنـد، کار بسـیار 
خطرناکـی اسـت. هـر کجـا کـه ماموریـت حاکمیتـی 
دسـتگاه ها بـا پـول تعریـف شـده و اجـازه داده ایـم از آن 
محـل، درآمـد کسـب کنند ایـن معنـا را داشـته کـه به 
دسـتگاه مربوطه اجـازه داده ایم بـه جای کنتـرِل فضای 
حاکمیتی، دنبـال کسـب منابـع از طریـق دادن مجوز و 
ارزیابی اشـیاء باشـند و در درازمدت، آن ماموریت عکس 
خود عمل کـرده اسـت، یعنی کسـِب منابـع مالی هدف 
شـده و وظیفه حاکمیتی در درجه بعدی قـرار گرفته و یا 
مغفول واقع شده اسـت. این استاد دانشـگاه در عین حال 
گفت: البته شناسنامه دار کردن اشیاء عتیقه و تاریخِی در 
اختیار مردم، می تواند اقدام مناسـبی باشـد، برای این که 
مشخص شود چه اشـیائی در کجا و در اختیار چه افرادی 
اسـت. البتـه نـه آن آثـاری کـه از حفاری هـای غیرمجاز 
کشـف شـده اند، منظور اسـناد، نسـخ خطی و یـا آثاری 
اسـت که در بیـن خانواده هـا از گذشـته و اجدادشـان به 
جای مانده و در جایی ثبت نشده اسـت. این اقدام ممکن 
اسـت انگیزه ای بـرای شـکل گیری موزه هـای خصوصی 
شود، چه بسـا که یک بار در سـال ۱۳۸۴ براسـاس قانون 
برنامه چهارم به سـمت این ایده رفتیم و باعث شـد تعداد 

زیادی مـوزه خصوصـی راه اندازی شـود.

نقد پیروز حناچی به طرح مجلس: 
به دوران قاجار برگشتیم!

سنا
: ای

س
عک

آگهی فقدان
 سند مالکیت

شهال  خانم  اینکه  به  نظر 
مهیمی فرزند ناصر به شماره شناسنامه 
 46993۱370۱ ملی  شماره   ۲8۱8
صادره از رودان  مالک  ششدانگ یک 
از  فرعی   ۱3 پالک  دارای  خانه  باب 
در شهرستان  کهنوج  واقع  35-اصلی 
 46 بخش  یک  آباد،قطعه  خاتون 
ثبت  ذیل  آن  مالکیت  سند  کرمان که 
محلی   44 دفتر   88 صفحه   8508
الف  سری   6۲370۱ چاپی  شماره  به 
سال 80 صادر و تسلیم گردیده ،ضمن 
محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم 
که  نموده  اعالم  شده  امضا  تصدیق 
شده  مفقود  فوق  پالک  مالکیت  سند 

است  نموده  المثنی  درخواست سند  و 
اصالحی  یک  تبصره  استناد  با  ،لذا 
ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
چنانچه  تا  میشود  آگهی  نوبت  یک 
به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی 
ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت 
روز  ده  مدت  ظرف  میباشد  خود  نزد 
ثبت  اداره  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
واعتراض  مراجعه  کهنوج  شهرستان 
مالکیت  اصل سند  ارائه  را ضمن  خود 
نماید واال پس  یا سند معامله تسلیم 
سند  صدور  به  نسبت  مذکور  مدت  از 

مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید 
علی رحمانی خالص 
رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 
.م الف:496

گواهی انحصار وراثت
آقای علی امیری بشماره شناسنامه 
۱ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت 
بشماره  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و 
۱40۱/4/۱5تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان مرحوم محمدحسین 
امیری به شماره شناسنامه 5350037730 در 
تاریخ ۱40۱/۱/۱7 در اقامتگاه دائمی خود به علت 
حوادث ترافیکی درگذشته و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از:
شماره  به  فرزند حسین  امیری  علی  آقای   .۱
شناسنامه ۱ محل صدور حوزه ۲ زرند پدر متوفی.
۲. خانم زهرا عبدلی طغرالجردی فرزند عباس 
به شماره شناسنامه ۱35 محل صدور حوزه ۲ 

زرند مادر متوفی.
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه 
مورخه   ۱5 پرونده  بشماره  ارث  بر  مالیات 

۱40۱/۲/۱۲ در وقت فوق العاده شعبه 4 شورای 
حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا 
کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار 
و باستناد ،ماده86۲_ 887_ 89۲_ 906 قانون 
آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه 
درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال 
بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان 
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه 

تعلق می گیرد بین ورثه تقسیم می گردد.
  از کل ماترک اموال منقول و اموال غیرمنقول 
متوفی پنج ششم سهم پدر  متوفی و یک ششم 

به مادر متوفی ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون 

ریال دارای ارزش قانونی است./ م الف 5
محمدمهدی میرزائی عبدالیوسفی
قاضی شورای حل اختالف 
کیانشهر و طغرالجرد

گواهی انحصار وراثت
مظفرپور  شجاع  آقای 
سیاهکوهی بشماره شناسنامه 
۱۲97 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 
۱40۱/4/۱7 تقدیم این دادگاه نموده چنین 
مرحوم  شادروان  که  است  داشته  اشعار 
هدایت هللا مظفرپور سیاهکوهی به شماره 
در   ۱40۱/۱/۲6 تاریخ  در   ۱7۲ شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از:
۱. خانم گل نسا مظفرپور سیاهکوهی فرزند 
محل   ۱57 شناسنامه  شماره  به  همتعلی 

صدور حوزه 8 جیرفت همسر متوفی.
۲. آقای حسین مظفرپور سیاهکوهی فرزند 
هدایت هللا به شماره شناسنامه ۲۲4 محل 

صدور حوزه 8 جیرفت فرزند متوفی.
3. آقای اسحق مظفرپور سیاهکوهی فرزند 
محل   8 شناسنامه  شماره  به  هللا  هدایت 

صدور حوزه 8 جیرفت فرزند متوفی.
4. آقای منصور مظفرپور سیاهکوهی فرزند 
هدایت هللا به شماره شناسنامه 30800598۱6 

محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
5. آقای فرزاد مظفرپور سیاهکوهی فرزند 
هدایت هللا به شماره شناسنامه ۲3۱ محل 

صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
6. آقای شجاع مظفرپور سیاهکوهی فرزند 
هدایت هللا به شماره شناسنامه ۱۲97 محل 

صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
سیاهکوهی  مظفرپور  محدثه  خانم   .7
شناسنامه  شماره  به  هللا  هدایت  فرزند 
زرند   ۲ حوزه  صدور  محل   3080۱۱77۲7

فرزند متوفی.
سیاهکوهی  مظفرپور  فهیمه  خانم   .8
شناسنامه  شماره  به  هللا  هدایت  فرزند 
زرند   ۲ حوزه  صدور  محل   3080۱7۱446

فرزند متوفی.
سیاهکوهی  مظفرپور  مهدیه  خانم   .9
شناسنامه  شماره  به  هللا  هدایت  فرزند 
53500۲8979 محل صدور حوزه کوهبنان 

فرزند متوفی.
مالحظه  و  قانونی  تشریفات  از  پس 
گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده ۱7 
مورخه ۱40۱/۲/۱8 در وقت فوق العاده شعبه 
4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده کار و باستناد ، ماده 946_ 
 _864  _887  _89۲  _90۱  _907  _9۱3

86۲  قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می 
نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص 
یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و 
دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام 
حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد بین 

ورثه تقسیم می گردد.
  از کل ماترک اموال منقول و قمیت اموال 
غیرمنقول متوفی یک هشتم سهم همسر 
دختر  برابر  دو  پسر  هر  به  بقیه  و  متوفی 

متوفی ارث تعلق می گیرد. 
پانصد  از  بیشتر  مبلغ  برای  این گواهینامه 

میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.
م الف 6

محمدمهدی میرزائی عبدالیوسفی
قاضی شورای حل اختالف کیانشهر و 
طغرالجرد



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱0، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09۱3۱488684     43۲۱3684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3۲487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

پیاپــی ۱۲۲7 پنجــم    شــماره  اردیبهشــت ماه ۱40۱     ســال   شــنبه ۲4 

چاپ و لیتوگرافی: شاخه سبز

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

دره راگه، رفسنجان
این دره در موقعیت جغرافیایی E۵۶ ۰۸ N۳۰ ۰۹ به طول بیست 
متر  به هفتاد  نزدیک  و عمق  متر  تقریبی ۱۸۰  به عرض  و  کیلومتر 
در بیابان های اطراف رفسنجان و در فاصله ۲۰ کیلومتری این شهرستان قرار گرفته 
است. در بستر دره رودی فصلی جریان دارد که به نام رود گیودری شناخته می شود. 
این دره در اثر فرسایش آبی-بادی ایجاد شده و اشکال بعضی از قسمت های دره در 
حال تغییر است. مخروط های نوک تیز و کله قندی، ستون ها و ستونک های فرسایشی، 
عمر  است.  منطقه  این  ازجملهبخش های خاص  نواری  دیواره های  و  تیغه ها  و  آرک ها 
دره راگه مربوط به دوران چهارم زمین شناسی است و سن آن حدود بیست هزار سال 

تخمین زده می شود./گروه کویرها و بیابان های ایران

زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

موقعیت های شغلی: 
مسئول فنی

جنسیت:آقا
نوع قرارداد: تمام وقت 

دارای سابقه کار
شرایط احراز

حداقل تحصیات دیپلم
حداقل سابقه کاری مرتبط 

۵ سال
و  با جوشکاری  کامل  آشنایی 
نواع  مکانیک )نوع دستگاه ها ا
آسیاب و انواع سرند و پمپ و ...(/ 

عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
تسهیات و مزایا

بیمه
سایر مزایا

حقوق مکفی و توافقی
 اضافه کار

متقاضیان واجد شرایط رزومه 
خود را به واتس اپ زیر )آقای 
ارسال  جهانگیری(  مهندس 
نمایند و یا با شماره موبایل زیر 

تماس حاصل نمایند.
اطاعات تماس

موبایل ۰۹۹۰۶۶۲۳۱7۰
واتساپ ۰۹۹۰۶۶۲۳۱7۰

آدرس: کرمان- شهرک صنعتی 
شماره ۲ کرمان

موقعیت شغلی:حراست
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز
ساکن شهر کرمان/ آشنا به کار حراست و نگهبانی/ دارای کارت پایان خدمت/

جوان و با انگیزه
تسهیات و مزایا

بیمه/ بیمه تکمیلی
سایر مزایا : حقوق پایه وزارت کار

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

»ای-استخدام« ارسال نمایند.

نمایندگی  اعطای  شغلی:  موقعیت 
تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی

شرایط احراز
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
توانایی مدیریت و اداره نمایندگی

حق امتیاز نمایندگی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان
داشتن فضای مناسب ۲۵ متر به باال

 مزایا
ر زمینه بخش تعمیرات در ۱۶ حوزه تجهیزات 
پزشکی و دندانپزشکی آموزش تعمیرات به 
تمامی نمایندگان داده خواهد شد/  ارائه خدمات 

پشتیبانی هم بصورت فنی هم خدماتی
ارائه خدمات آموزش مدیریت و بازاریابی به 

نماینده/ در اختیار گذاشتن یک بازاریاب به 
مدت یک الی دو ماه ماه اول برای شروع کار 
نماینده از طرف شرکت و از ماه بعد مدیریت این 

بازاریاب با خود نماینده می  باشد
ارائه اپلیکیشن به نمایندگان توسط شرکت

برگزاری کاس های آموزشی زیر نظر شرکت 
به تکنسین کارها

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به 
واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا  با شماره های 

زیر تماس حاصل نمایند.
اطاعات تماس

تلفن ۰7۱۹۱۰۰۳۰7۳
موبایل ۰۹۹۳۵۴۳۰۳۱۵

واتساپ ۰۹۹۳۵۴۳۰۳۱۵

شرکت آسیا طب روناکمیالن پارس فارمدشرکت تولیدی دیرگداز آذرماهان کرمان

عکس نوشت

مدیر بنیاد مسکن شهرستان سیرجان از 
آغاز عملیات نقشه برداری و اجرای قانون 
الحاق جهت صدور اسناد مالکیت اراضی 
و امالک فاقد سند مالکیت در ۲۲ روستای 

شهرستان سیرجان خبر داد.
بهنام سالجقه گفت:به منظور توسعه پایدار 
روستاها،عملیات نقشه برداری و اجرای 
قانون الحاق جهت صدور اسناد مالکیت 
اراضی و امالک فاقد سند مالکیت در ۲۲ 
روستای شهرستان سیرجان آغاز شده است.
او با بیان اینکه برنامه ریزی الزم جهت 
تحویل ۱۰۰۰ جلد سند تک برگ کاداستر 
به مالکین در سال جاری انجام شده است، 
افزود:مالکین دارای اسناد دفترچه ای در 
شهر بلورد و روستاهای محمودآباد،فخرآباد 
نند با مراجعه به بنیاد  و دارستان می توا
مسکن شهرستان نسبت به تک برگ نمودن 

اسناد خود اقدام نمایند.
مدیر بنیاد مسکن سیرجان از اهمیت صدور 
سند در این شهرستان اشاره کرد و گفت:از 
مزایای صدور سند می توان به جلوگیری 
شدن  روستاییان،مستند  مهاجرت  از 
امالک،مشخص شدن مالکیت ها،استفاده 
از اسناد برای اخذ تسهیالت ساخت مسکن 
برای  اسناد  از  کارآفرینی،استفاده  و 
ضمانت های حقوقی و قضایی و کاهش 
نگرانیها در خصوص تغییر مالکیت اشاره 

داشت.

د با رد  با نقالب عنبرآ دادستان عمومی و ا
ز  هرگونه کودک ربایی در این شهرستان  ا
اخبار  کنندکان  منتشر  با  نونی  قا برخورد 

کذب خبرداد. 
ابراهیم سلیمانی دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان عنبرآباد با رد هرگونه کودک ربایی 
گفت:تصاویر منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بر کودک ربایی در یکی از روستاهای 

عنبرآباد کذب است.

زمینه  یفه  طا دو  اختالفات  کرد: اظهار  و  ا
باد شد  یعه کودک ربایی در عنبرآ بروز شا
قدامات تخصصی در این زمینه تا روشن  و ا

شدن موضوع ادامه خواهد داشت. 
من زدن به  نشر اخبار کذب و دا و گفت: ا
شایعات مجازی از مصادیق تشویش اذهان 
منیت جامعه است و  عمومی و بر هم زدن ا
جرم تلقی میشود و برای منتشرکنندگان 

تعقیب قضایی در پی دارد.

سـکینه خدیـش/ مدیـرکل صـدا و سـیمای 
ه  یسـتگا ا یـک  فتتـاح  ا ز  ا کرمـان  سـتان  ا
دیویـی دیجیتـال  ا فرسـتنده تلویزیونـی و ر
بـا اعتبـار ۵۰۰ میلیـون تومـان در روسـتای 
دکفـن بخـش دهبکـری، از توابـع شهرسـتان 

د. بـم خبـر دا
احمـد علی رمضانـی در حاشـیه ایـن افتتاحیـه 
گفت:بـا افتتاح ایسـتگاه فرسـتنده دیجیتال در 
روسـتای دکفن، جمعیتـی حـدود ۷۰۰ خانوار 
از  روسـتاهای اطراف نیـز از خدمـات این طرح 

بهـره مند شـوند.
او ادامـه داد: اهالی ایـن مناطق مـی توانند ۲۲ 
کانـال تلویزیونـی و ۱۸ کانـال رادیویـی را بـا 

کیفیـت دیجیتـال دریافـت کننـد.
مدیـرکل صـدا و سـیمای کرمـان تصریـح کرد:  
۹۹ درصـد جمعیـت شهرسـتان بـم در حـال 

حاضـر تحـت پوشـش شـبکه هـای دیجیتـال 
قـرار دارنـد.

یـن  ز ا و تنهـا دو روسـتای بـم ا بـه گفتـه ا
بـزودی  کـه  نمی کننـد  ده  سـتفا ا خدمـات 
غـگل بخـش  یسـتگاهی نیـز در روسـتای با ا

هـد شـد. زی خوا نـدا ه ا ا دهبکـری ر
علی رمضانـی اظهـار داشـت: بخشـی از اعتبـار 
ایـن پـروژه توسـط صداوسـیما تامیـن شـده و 
بخـش دیگـر آن را مسـئوالن محلـی بـر عهـده 

گرفتـه انـد.
مدیـرکل صـدا و سـیمای کرمـان گفت:رسـانه 
نقـش بسـیار مهمـی در روشـنگری و تبییـن 
افـکار عمومـی دارد زیـرا دشـمنان بـه دنبـال 
ایجاد یـاس و ناامیـدی در بین مردم هسـتند و 
رسـانه نقـش مهمـی در آرامش روحـی و روانی 

مـردم دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان درحاشیه بازدید از پروژه های 
راه و شهرسازی از الحاق 7۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن 

در شهر منوجان خبر داد.
ه و شهرسازی  ا ز پروژه های ر زدید ا ردویی  در حاشیه با محمد سا
منوجان گفت: 7۰ هکتار زمین به شهر منوجان الحاق شده  که می توان 
از آن به عنوان ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن استفاده کرد. 
او در بازدید از ۲۰ کیلومتر پروژه بزرگراه کهنوج - رودان اظهار داشت: 
بنیه فنی است.  ری و ا ه در حال خاک بردا ین بزرگرا ز ا ۸ کیلومتر ا
همچنین ۱۲ کیلومتر آن نیز در حال انجام پل سازی وابنیه فنی است.

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در خصوص پل ورودی منوجان 
ین پل به طول 7۰ متر تا کنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی  گفت : ا
داشته و به دلیل کمبود اعتبار کار اجرایی آن تعطیل بود، اما دوباره 

عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
ساردویی در ادامه بازدید از پروژه های راه و شهرسازی از ساختمان ثبت 
احوال و استخر شنای منوجان بازدید به عمل آورد و در تشریح این دو 
پروژه بیان کرد: ثبت احوال این شهرستان با مساحت ۴۱۵ مترمربع 
با پیشرفت فیزیکی 7۰ درصد در حال انجام است و در صورت تامین 

اعتبار تا پایان سال جاری ساختمان اصلی آن به پایان می رسدو
به گفته او تاکنون ۱۳ هزار میلیون ریال در این خصوص هزینه شده و 

برای تکمیل آن ۴۰ میلیارد ریال نیاز است. 
استخر شنای شهرستان منوجان با زیربنای ۱۰۰۰ متر  د: دامه دا و ا ا
مربع  و پیشرفت فیزیکی 7۰ درصد در حال انجام است که این پروژه 
هم در صورت تامین اعتبار تا پایان سال تکمیل خواهد شد و تاکنون 

۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

عبور از رود

عشـایر  بهـار  فصـل  در  هرسـاله 
بختیـاری از خوزسـتان بـه مناطـق 
مختلـف چهارمحـال و بختیـاری کـوچ 
مـی کنند؛عبـور از عـرض رودخانـه ی 
بازفـت یکـی از دغدغه هـای عشـایر 
اسـت.آنها و کوهنوردانـی کـه قصـد 
صعـود بـه آبشـار زردلیمـه را دارنـد با 
"سـینی" ) پوسـت گوسـفند باد شده( 
و در برخـی مـوارد بـا "َجـره" رفـت و 

آمـد مـی کنند./ایرنـا

سنا
: ای

بع
من

آغاز صدور اسناد 
مالکیت امالک و اراضی 

روستایی در سیرجان

اختالفات دو طایفه زمینه بروز شایعات کودک ربایی

یک ایستگاه فرستنده دیجیتال در بم افتتاح شد

الحاق 7۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی 
مسکن در منوجان

خبر

ره جهانی شعر مقاومت در ۳ زبان فارسی،  جشنوا
عربی و انگلیسی برگزار می شود.

آیین رونمایی از نماد جشنواره جهانی شعر مقاومت 
د در شهرداری کرمان  ین رویدا و نشست خبری ا

برگزار شد.
ره  جشنوا ین  ا ری  برگزا دبیر  احمدی  مجتبی 
د  ره جهانی سوم خردا ین جشنوا فراخوان ا گفت:
مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر خواهد 
شد و به دست شاعران در کشورهای مختلف جهان 

خواهد رسید.
او ادامه داد:شورای تخصصی جشنواره که متشکل از 
۵ نفر از صاحب نظران این حوزه است تشکیل شده و 

تصمیمات نهایی برای برگزاری این جشنواره گرفته 
شده است.

احمدی ادامه داد: سعی کردیم از کلیشه های رایج 
در برگزاری چنین رویدادهایی فاصله بگیریم و بر 
ین موضوع تاکید کنیم  روی وسعت دربرگیری ا
ره به موضوع  ین جشنوا ه ا نند نگا تا مخاطبان بدا

مقاومت محدود و کلیشه ای نیست.
احمدی از مهلت ارسال آثار تا ۲۰ مرداد خبر داد 
یند هماهنگی  و گفت به دلیل طوالنی شدن فرآ
جشنواره جهانی شعر مقاومت هفته آخر آبان ماه و 

در ۳ روز برگزار می شود .
شهردار کرمان همچنین در خصوص برگزاری این 

جشنواره گفت:جشنواره جهانی شعر مقاومت آغاز 
یک حرکت فرهنگی عمیق برای احیای ظرفیت های 
لمللی شعر مقاومت و ظرفیت های کرمان به  بین ا

عنوان جهانشهر مقاومت است.
سعید شعرباف تبریزی افزود:امیدواریم بتوانیم هم 
در محتوا و هم در قالب آنطور که در شان حاج قاسم 

سلیمانی است این جشنواره را برگزار کنیم.
و با تاکید بر نگاه تخصصی و سختگیری شورای  ا
ین حرکت یک حرکت زودگذر  تخصصی گفت: ا
گر گفتمان بین  ندگار می شود و ا هد بود و ما نخوا
المللی مقاومت در کنار محتوای جذاب قرار بگیرد 

می تواند با فطرت انسان ها ارتباط بگیرد.

کرمان میزبان جشنواره جهانی شعر مقاومت

شهرداری کرمان جشنواره شعر مقاومت برگزار می کند

عنوان کتاب:  وداع با اسلحه
نویسنده: ارنست همینگوی

مترجم: مجید امینی
ناشر: انتشارات سفیر قلم

یکی  که  همینگوی  ارنست  نوشته ی  اسلحه  با  وداع  کتاب 
به  می شود  محسوب  تاریخ  رمان های  پرفروش ترین  از 
بهترین شکل ممکن درد نسل خالق اثر را در زمان جنگ 
رمان  یک  فقط  اسلحه  با  وداع  می کند.  بیان  اول  جهانی 
روایت  نیز  پرشور  و  عاشقانه   داستانی  بلکه  نیست  جنگی 

می شود.
به  مربوط  رمان های  درخشان ترین  از  یکی  کتاب  این 
نویسنده   تجربه های  براساس  که  است  اول  جهانی  جنگ 
او  برای  اتفاقاتی که  و  نوشته شده است. شخصیت هنری 
 Ernest( رخ می دهد بسیار به شرایط ارنست همینگوی

Hemingway( در جنگ جهانی اول نزدیک است.

فراخوان رقابت بین المللی طراحی 
 BLUE RENDERINGمعماری

2۰22 منتشر شد.
مهلت: ۱ آذر ۱۴۰۱

* این رویداد، یک مسابقه بین المللی است که توسط 
Archiol برگزار می شود و از طراحان و دانشجویان 
طراحی دعوت می کند تا از یک رنگ استفاده کنند و 

تصویر رندر شده شگفت انگیز معماری ایجاد کنند. رندر 
به طراح کمک می کند تا ایده های خود را منتقل کند، 
تصویری که تخیل طراحان را به واقعی ترین شکل نشان 

می دهد.
* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

* تمامی دانشجویان معماری می توانند به صورت فردی یا 
گروهی )حداکثر ۳ نفره( در این رویداد شرکت نمایند.

لینک ها و دانلود ها:
BLUE RENDERING وبسایت رقابت بین المللی طراحی

کتاب

فراخوان 


