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نهمین مجمع انجمن حمایت از توسعه استان کرمان برگزار شد

استاندار:   برای توسعه استان 
به سوی همه دست دراز می کنم

کمر قنات قنبرآباد شیخی بم شکستکمر قنات قنبرآباد شیخی بم شکست
مدیرمرکز قنات استان کرمان: ستادبحران بم باید هرچه مدیرمرکز قنات استان کرمان: ستادبحران بم باید هرچه 

زودتر تشکیل و مشکل قنات سریع  حل  شودزودتر تشکیل و مشکل قنات سریع  حل  شود

 فرماندار عنبرآباد:

 اشتغال عنبرآباد 
رشد ۱۴۵درصدی 

دارد

 رئیس پلیس راه شمال کرمان خبر داد:

اجرای طرح 
»کالهی برای 

 زندگی« در کرمان
رئیس پلیس راه شــمال کرمان گفــت: با هدف کاهش 
تلفات جانی موتورسواران، طرح»کالهی برای زندگی« 
در اســتان کرمان در حال انجام اســت. سرهنگ علی 
رضایی درباره اهمیت استفاده از کاله ایمنی  خطاب به 
موتورسیکلت سواران گفت: تنها نکته مهم این است که 
کاله ایمنی می تواند جان شما را نجات دهد؛ پس بیاییم 
از این فرشته نجات در حین موتورسواری استفاده کنیم. 
او می گوید: در همین رابطه طرح ارتقای ایمنی راکبان 
موتورسیکلت برای کاهش تلفات جانی و وارد شدن صدمه 
جدی به راکب در حوادث رانندگی با اهدای کاله ایمنی به 
موتورسوارانی که از این وسیله ایمنی استفاده نمی کنند، 
تحت عنوان »کالهی برای زندگی« چند وقتی در استان 

کرمان از سوی پلیس راه در حال انجام است.

دکتر رضا انجم شعاع مدیرعامل انجمن از شتاب گرفتن فعالیت 
انجمن حمایت از توسعه خبر داد و از سایت آن رونمایی کرد

 رئیس سازمان صمت استان کرمان:

فرمانداران کمبود روغن موتور 
را پیگیری کنند

قیمت کارخانه ای خودرو 
فعال تغییر نمی کند

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
 استان کرمان:

متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن به 
 پیامک ها توجه کنند

رئیس سازمان صمت استان کرمان گفت:
 در خصوص کمبود روغن موتور قرار شد فرمانداران پیگیری کنند تا مشکل حل شود.

معــاون وزیــر صمــت بــا تاکیــد برایــن کــه هیــچ تصمیمــی 
در مــورد تغییــر قیمــت کارخانــه ای خــودرو نگرفتــه ایــم 
 گفــت: فعــال وقــِت تغییــر قیمــت خــودرو در کارخانه نیســت.
منوچهر منطقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاســخ به این سوال که 
طبق مصوبات قبلی، قیمت خودرو هر ۶ ماه یک بار باید تغییر کند و در 
همین راستا، خرداد ماه موعد تغییر قیمت خودرو است، آیا وزارت صمت 
برنامه ای برای تغییر قیمت دارد یا خیر، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در 
مورد تغییر قیمت کارخانه ای خودرو نگرفته ایم اما نکته این است که فعاًل 

وقِت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.

مجتبی زابلی زاده معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان گفت: متقاضیان به پیامک های ارسالی توجه کنند و 
طبق فراخوان برای ثبت مدارک و واریــزی اقدام کنند در غیر این 

صورت از سامانه طرح نهضت ملی مسکن حذف می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
 جنوب کرمان:

قلعه گنج  فاقد 
زیرساخت های الزم 

برای فعالیت های 
فرهنگی است

فرماندارعنبرآباد، 
مهم ترین دغدغه 

رهبر معظم انقالب اسالمی و مسئوالن 
را ایجاد اشــتغال عنوان و از رشد ۱۴۵ 
درصدی ایجاد شغل از محل تسهیالت 
بخــش خصوصــی و دولتــی در این 

شهرستان خبر داد.

صفحه 2 را 
بخوانید

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان 
 کرمان خبر داد:

کشف احتکار ۱۵۰ تن 
انواع نهاده های دامی

 امام جمعه رودبار جنوب تاکید کرد:

ضرورت احیای ستاد 
 راهبردی جنوب کرمان

رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی اســتان 

کرمان گفت: ۱۵۰ تن انواع نهاده های دامی 
احتکار شــده در یک انبار در شهر کرمان 
کشف شد. سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی 
گفت: ماموران پلیــس امنیت اقتصادی 
استان کرمان در پی اطالع از احتکار انواع 
نهاده های دامی در انباری واقع در حاشیه 
شهر کرمان، موضوع را بررسی و در ادامه از 
این انبار بازدید کردند. او می گوید: ماموران 
در بازدید از قسمت های مختلف این انبار در 
مجموع ۱۵۰ تن انواع نهاده های دامی که 
بدون مجوز و به منظور احتکار در این مکان 
نگهداری می شدند را کشف و در این رابطه 

یک متهم را دستگیر کردند.
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 نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

احتمال خروج طرح استفاده بهینه از آثار باستانی از دستور مجلس

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که »احتماال طرح استفاده بهینه از آثار 
باستانی و گنج ها از دستور کار مجلس خارج می شود«، 
گفت که حدود ۵۰ نماینده در نامه ای به وزیر میراث 
فرهنگی خواسته اند که دولت الیحه ای برای حفظ 
 و نگهداری میراث فرهنگی به مجلس ارائه کنند.

اظهار  ایسنا،  با  اعظمی در گفت وگو  ذبیح اهلل 
بهینه  از اعالم وصول طرح استفاده  بعد  کرد: 
از آثار باستانی و گنج ها تعدادی از نمایندگان از 
که  گرفتیم  پس  را  امضاهای مان  بنده  جمله 
امضای شان  که  نمایندگانی  تعداد  اکنون 
می رسد. نفر   ۱۰ حدود  به  گرفته اند  پس   را 

وی یادآور شد که این طرح با ۴۶ امضا اعالم وصول 
شد که به نظر می رسد تعداد بیشتری از نمایندگان 
امضاهای شان را پس خواهند گرفت و از این رو 
 احتماال این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر حدود 
۵۰ نماینده در نامه ای به وزارت میراث فرهنگی 
خواستار شدند که دولت الیحه ای برای حفظ و 
نگهداری از آثار باستانی و گنج ها و رفع خألهای 
قانونی به مجلس بدهد تا مجلس در مصوباتی خألهای 
 قانونی را رفع کند. لذا ما منتظر الیحه دولت هستیم.

اعظمی گفت: آقای پژمانفر به عنوان طراح طرح 

استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج ها به این نتیجه 
رسیده که باید دولت الیحه بدهد به همین دلیل 
نامه به وزارت میراث فرهنگی را تهیه و امضاها را 
شود. رفع  قانونی  خألهای  تا  کرد   جمع آوری 

به گنجینه های موجود در حوزه  اشاره  با  وی 
انتخابیه اش گفت: جیرفت دارای تمدن پنج تا هفت 
هزار ساله است که حفاری های غیر مجاز باعث 
خروج اشیاء عتیقه کشور شده که بخشی از آن 
حدود 3۵ قطعه از انگلستان برگردانده شده که 
 این جفایی در حق میراث فرهنگی منطقه بود.

وی در پایان گفت: در یکی از مواد این طرح موضوع 
باستان شناسی تخصصی آمده بود. در ابتدا حفاری های 
غیر مجاز را ممنوع اعالم کرده که هر کسی اقدام به آن 
کند مشمول مجازات می شود اما در بخش پایانی بحث 
اشتغالزایی از طریق حفاری اشاره شده بود که همین 
مشکالت را به وجود آورده، از این رو ما امضای  مان را 

پس گرفتیم.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            8            ۱۴۰۱ مــاه  اردیبهشــت    3۱ شــنبه        ۱232 پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

فراخوان تجدید دوم مناقصه عمومی 
م  یک مرحله ای روش اول

 دو
بت

نو

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای پروژه های طرح هادی روستایی به  شرح مندرج در جدول 
ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای )روش اول( براساس مشخصات   فنی منضم به اسناد مناقصه و در بستر سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری پایه 5 به باال واگذار نماید.

تهیه مصالح و اجرای پروژه  های  ی طرح هادی روستای
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان  اردیبهشت  ماه ۱۴۰۱

فراخوان تجدید دوم مناقصه
1- نوع فراخوان: عمومی یک مرحله ای )روش اول(:

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان، انتهای خیابان خواجو، نبش ابوذر.
3- موضوع تجدید مناقصه: پروژه های اجرای طرح هادی روستایی به شرح جدول فوق بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه.

4- مهلت دریافت اسناد از ساعت 13 ظهر روز سه شنبه 1401/02/27 تا ساعت 13 روز یکشنبه 1401/03/01
www.setadiran.ir 5- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

6- آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1401/03/11
7- تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 1401/03/12 در محل دفتر امور قرارادادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی بنیاد مسکن استان کرمان 

به آدرس فوق. )حضور یک نفر نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاگات بالمانع است.(
8- شرایط مناقصه گران کلیه شرکت های )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 و باالتر در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند.
9- خرید اسناد مناقصه با پرداخت مبلغ 2.000.000 )دو میلیون ریال( از طریق درگاه تعیین شده در سامانه ستاد به حساب 0105841897001 بنام بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر می باشد.
10-  ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 325227562-034 دفتر امور نظارت و ارزیابی امور عمرانی تماس حاصل نمایید.

11-  رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه از سوی پیمانکاران الزامی است. 
)پیمانکار در هنگام شرکت در مناقصه باید دارای ظرفیت خالی تعدادی و ریالی باشد.(

محل اجرای پروژهمشخصات پروژهشهرستاناستانردیف

براورد اولیه بر اساس 
فهرست بهای تجمیع 
شده راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه آهن 

سال 1401)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مدت 
اجرای 
پروژه

شماره 
مناقصه

قلعه گنجکرمان1
اجرای طرح هادی روستای دوالب 

بخش مرکزی و روستای چادرنشین 
آورتین بخش چاه دادخدا

قلعه گنج، روستاهای 
دوالب و چادرنشین 

آورتین
1401/22 2 ماه16/113/983/164806.000.000

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

بحران کم آبی را جدی بگیریم

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی(  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ت اول 
شماره ب/52- 1401/20نوب

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید الستیک در سایز مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 
2001005963000030  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/31 می باشد.

مبلغ برآورد : 16.630.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 831.500.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.02.31 لغایت 1401.03.05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز  پنجشنبه تاریخ 1401.03.19
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز  پنجشنبه مورخ 1401.03.19 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 

زمان بازگشایی پاکات : ساعت 9:15 روز  شنبه تاریخ 1401.03.21
محل تامین اعتبار : عمرانی وجه نقد 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

االســالم  حجــت 
افشــارمنش امــام 

جمعه رودبارجنوب با اشــاره به اولین سفر 
استاندار جدید به شهرستان رودبار جنوب، 
گفت: درخواســت ما از  استاندار جدید این 
است که حل مشکل اسناد زمین های مردم، 
احیای ستاد راهبردی جنوب کرمان، تقویت 

سیل بندها و… را دستور کار خود قرار دهد.

صفحه 2 را 
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شنبه  31  اردیبهشت ماه 1401

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه خبرداد:

پیش بینی برداشت ۶ هزار تن 
گندم از قطب غله استان کرمان

سرپرست مدیریت جهاد کشــاورزی ارزوئیه گفت: پیش بینی 
می شود تا پایان فصل برداشت گندم در ارزوئیه قطب غله استان 

کرمان، ۶ هزار تن گندم برداشت شود.
پورعبداهلل گفت: برداشــت گندم در شهرستان ارزوئیه از سطح 
۱8 هزار هکتار مزارع این شهرســتان از ابتدای اردیبهشت ماه 

آغاز و تا اوایل تیرماه ادامه دارد.
او می گوید: ارقام گندم کاشته شده در سطح شهرستان، شامل : 
شبرنگ، سیروان، شیرودی و خلیل است و به طور متوسط از هر 
هکتار، ۴ تن گندم تولید می شود و پیش بینی می شود تا پایان 

فصل برداشت، بیش از ۶ هزار تن محصول تولید شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرســتان ارزوئیه گفت: 
همچنین ۵ هزار تن گندم بذری ارقام شبرنگ، خلیل و سیروان 
نیز از سوی  پیمانکاران بذری شهرســتان برای تامین بذر سال 

آینده در شهرستان تولید می شود.
به گفته او هم اکنون ۷۰ دستگاه کمباین که 2۵ دستگاه بومی 
اســت و بقیه آن ها مهاجر هســتند، عملیات برداشت گندم در 
شهرســتان را  برعهده دارند تاکنون از سطح هزار و 3۰۰ هکتار 

مزرعه، گندم برداشته شده است.
پورعبداهلل گفت: گندم کاران ارزوئیه پس از ثبت اطالعات خود 
در ســامانه جامع پهنه بندی و اخذ معرفی نامــه از مراکز جهاد 
کشاورزی و تأییدیه حساب بانک کشاورزی، گندم تولیدی خود 

را به مراکز خرید تحویل می دهند.
او می گوید:  هم اکنون مرکز خرید، گندم تولیدی کشــاورزان 
شهرستان را روزانه تا ساعت ۱2 شب به منظور سرعت بخشیدن 

به امر برداشت تحویل می گیرد.
سرپرســت مدیریت جهاد کشــاورزی شهرســتان ارزوئیه به 
کشــاورزان توصیه کرد: با توجه به اینکه مراکز خرید، محصول 
با رطوبت باال را برگشــت می زنند حتما محصول خود را پس از 
رسیدگی کامل برداشت و از برداشت زودتر از موعد خودداری 

کنند.

مجتبـی زابلـی زاده معـاون مسـکن و سـاختمان 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان گفـت: 
متقاضیان بـه پیامک های ارسـالی توجـه کنند و 
طبق فراخـوان برای ثبت مـدارک و واریـزی اقدام 
کنند در غیر ایـن صورت از سـامانه طـرح نهضت 

ملی مسـکن حـذف می شـوند.
بـه گـزارش راه آرمان ایـن روزهـا بسـیاری از افراد 
نیازمنـد مسـکن در طـرح نهضـت ملی مسـکن 
ثبت نـام کـرده انـد و منتظـر طـی مراحـل برای 
رسـیدن به واحد مسـکونی خود هسـتند؛ در این 
راسـتا سـواالت و ابهاماتی برای متقاضیـان وجود 
دارد؛ به همیـن خاطر با مجتبی زابلـی زاده معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
کرمان به گفتگو نشستیم که مشروح گفتگو را در 

ادامـه می خوانیـد:
*تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی 

مسکن در استان چند نفر است و چه تعداد 
تایید شده اند؟

حدود ۱۷۹ هـزار نفر متقاضی در سراسـر اسـتان 
ثبـت نـام کرده انـد کـه شـامل خـود مالکیـن و 
انبوه سـازان هم می شـود یعنی کسـانی که زمین 
شـخصی دارنـد و بـرای سـاخت از ما تسـهیالت 
دریافـت می کنند؛ البته سـهمیه که برای اسـتان 
کرمـان بـرای ۴ سـال در نظر گرفته شـده اسـت 
۱۰۶ هزار واحد اسـت و تاکنـون ۴3۵۰۰ نفر حائز 
شـرایط بودنـد و از این تعداد کسـانی کـه مدارک 
را بارگـذاری و تاییـد نهایـی را دریافـت کـرده اند 

28۰۰۰ نفـر هسـتند.
مجردهایی که پیامک برای ارائه فرم تعهد 

محضری دریافت نکرده اند از سامانه حذف 
شده اند؟

در ایـن مرحله آقایان مجرد منظر پیامک نباشـند 
و برای تعهدنامـه محضری اقدام کننـد؛ فرم تعهد 
محضـری را بـرای کانـون سـردفترداران ارسـال 
کردیم تا به همـه دفاتـر زیر مجموعه ابـالغ کنند 
متقاضی بایـد بـه دفترخانه مراجعـه کـرده و فرم 
تعهـد محضـری را تحویـل اداره پسـت دهـد تـا 
بعـد از بارگـذاری مـدارک؛ اداره راه و شهرسـازی 
تاییـد نهایی را صـادر کند؛ بعـد از تاییـد نهایی در 
صورتی که زمین برای سـاخت وسـاز آماده باشـد 
متقاضیان تاییـد نهایی به بانک معرفی می شـوند 
که بانک به صـورت غیرحضوری حسـابی را به نام 
فرد افتتاح می کند سـپس پیامکی ارسـال شده تا 
فرد ظرف مدت ۱۵ روز واریـز اولیه که ۴۰ میلیون 
تومـان اسـت را انجام دهد سـپس افـراد بـه پروژه 

ها معرفی می شـوند و براسـاس پیشرفت فیزیکی 
سـاخت سـرمایه هـای آورده بعـدی اخذ شـده و 

تسـهیالت بانکی هـم تخصیـص می یابد.
اراضی در نظر گرفته شده برای ساخت در 

شهر کرمان در کدام مناطق است؟
در حال حاضر انتهای خیابان مهدیه و شـمال بلوار 
آیت اهلل خامنـه ای حدفاصل دانشـگاه بلداالمین و 
شهرک والیت اراضی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امـام)ره( وارد طرح نهضت ملی شـده ۴۰۰۰ واحد 
طراحی شده و در مرحله سـاخت است البته هنوز 
کل ۴۰۰۰ واحد را نتوانسـتیم تعریف پروژه انجام 
دهیم چون با شـهرداری بـه مشـکل برخوردیم و 
فعال ۱۵۷۰ واحد در سـه فاز پیمانـکار در حال کار 
اسـت؛ همچنین حدود ۴۰۰ واحـد در حاجی آباد 
کرمان تعریف کردیم که کارگزار ما بنیاد مسـکن 
اسـت و زمینـی هـم در محـدوده اسـت در حـال 
انجـام تغییـر کاربـری اسـت کـه حـدود ۱۰هزار 
واحد ظرفیت سـاخت دارد؛ شـهر کرمـان در حال 
حاضر حـدود ۱۴ هـزار نفـر تاییدیه نهایـی داریم 
اگر ایـن زمین هـا در اختیـار بگیرند افـراد فعلی را 

پوشـش می دهیم.
نارضایتی هایی برای صف های طوالنی 
اصالح فرم ج از سوی متقاضیان وجود 

دارد؛ راه کارتان برای حل این مشکل 
چیست؟

 بررسـی فـرم ج چـون حساسـیت باالیـی دارد 
به هـر اسـتان تنها بـه یـک کاربر سـامانه فـرم ج 
مجـوز می دهنـد و اداره کل ما نیز یک کاربـر دارد؛ 
مدیریتـی کـه مـا انجـام دادیم بـرای شهرسـتان 
سـیرجان هم چون بیشـترین آمار متقاضیان بعد 
از شـهر کرمـان را دارد کاربـری جدا گرفتیـم و در 
رابطه با بقیه شهرسـتان ها ادارات راه و شهرسازی 
شهرسـتان ها را مکلـف کردیـم مـدارک افـراد 
را دریافـت و بـرای مرکـز اسـتان ارسـال کننـد 
تـا بـدون مراجعـه متقاضیـان شهرسـتان ها بـه 
کرمـان بررسـی ها انجـام و نتایـج بـه شهرسـتان 
ارسـال شـود، پـس فقـط سـاکنین شـهر کرمان 
باید مراجعـه کنند کـه در حـال مذاکره هسـتیم 
از طریـق بـرون سـپاری و دفاتر پیشـخوان دولت 
برخـی کارها انجام شـود تـا رونـد کار تسـریع و از 

تجمـع جلوگیری شـود.
تجمـع متقاضیـان در اداره کل پسـت نیـز وجود 
دارد کـه افـراد بایـد سـاعت ها در صف هـا منتظر 
پاسـخگویی باشـند.۴ شـهر باالی ۱۰۰ هـزار نفر 
جمعیت داریم کرمان، سـیرجان، بم و رفسـنجان 

کـه اداره پسـت آنهـا فعـال اسـت و مراجعـات در 
شهرسـتان صورت می گیـرد جالب اسـت بدانید 
۷۰ درصد متقاضیان طرح نهضت ملی مسـکن از 
همین ۴ شهرسـتان هسـتند بقیه شهرسـتان ها 
که ۵3 شهر اسـت 3۰ درصد از متقاضیان را شامل 
می شـود که کار آنها از طریق کارگزارمان که بنیاد 
مسـکن اسـت انجام می شـود یعنـی ادارات بنیاد 
مسـکن شـهرها مـدارک را بارگـذاری می کنند و 
نیازی بـه مراجعـه به پسـت در این شـهرها وجود 
ندارد؛ در حـال حاضر افرادی که به پسـت مراجعه 
می کننـد تنهـا متقاضیان شـهر کرمان هسـتند 
که اداره پسـت می تواند چند اداره پست در سطح 

شـهر را فعال کند تـا تجمع صـورت نگیرد.
 در رابطه با هزینه تمام شده ساخت 

واحدهای طرح نهضت ملی مسکن برخی 
انبوه سازان معتقد هستند با نرخ تعریف 

شده کار قابل انجام نیست؛ نظر شما در این 
رابطه چیست؟

بـرای قیمـت سـاخت پروژه هـا وزارتخانـه تاکید 
زیـادی دارد کـه حتمـا قیمت هـا مدیریت شـود 
زیرا جامعه هدف ما اقشـاری هسـتند که نیازمند 
مسکن هستند و از لحاظ مالی سطح باالیی ندارند 
کـه بتواننـد بـرای خودشـان مسـکن بـه صورت 
آزاد تهیـه کننـد پـس نیـاز بـه مسـکن حمایتی 
دارنـد بنابرایـن بایـد حداقـل قیمـت تمام شـده 
سـاختمان را بـرای آنهـا درنظر بگیریـم به همین 
خاطـر قیمتـی بـرای کل کشـور مصـوب و ابالغ 
شـده متـری ۴میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومـان پایه 
فهرسـت های ابنیه ۱۴۰۰ اسـت و بـه این قیمت 
تعدیـل سـه ماهـه سـوم سـال ۱۴۰۰ نیـز تعلق 

می گیـرد یعنـی اگـر پیمانـکاری امـروز قـرارداد 
ببندد برای انجام کار براسـاس شاخص تعدیل سه 
ماهه چهـارم ۱۴۰۰ تـا امـروز تعدیـل قیمت هم 
به آن تعلـق می گیـرد؛ پس بـا توجه بـه تغییرات 
قیمتی با فـرض 2۰ درصد تعدیل قیمت سـاخت 
واحدهـای مسـکونی با متـری بیـش از ۵ میلیون 
تومـان تخمیـن زده می شـود؛ این هزینه شـامل 
زمین، پروانه سـاخت، نظام مهندسـی و انشعابات 
نیسـت زیرا ایـن موارد بـرای افـراد رایـگان درنظر 
گرفته شـده اسـت همچنیـن هزینـه آسانسـور، 
حیاط سـازی و پکیج برعهده متقاضیان اسـت که 
عالوه بر هزینه اعالمی لحاظ می شـود؛ با شـرایط 
موجود ما فراخوان می گذاریم و پیمانـکاران پروژه 
را تقبل کـرده و هم اکنون کار در حال انجام اسـت.

صحبت پایانی شما با متقاضیان چیست؟
خواهشمندیم مردم پیامک های ارسـالی را جدی 
بگیرند در حال حاضر مجبور شـدیم تعداد زیادی 
را از سـامانه حذف کنیم چون نمی توان در سامانه 
افراد را بالتکلیف نگه داشت و همه متقاضیان باید 
تعیین تکلیف شـوند که ایـن امر تنها بـا همکاری 
مـردم صورت مـی گیرد؛ اخیـرا طـی دو مرحله به 
افراد پیامک فرسـتادیم که در خصـوص بارگذاری 
مدارک اقدام کنند؛ کسـانی که هیچ اقدامی انجام 
ندادنـد و صرفـا یک ثبت نـام اولیـه انجـام دادند و 
بارگـذاری مـدارک و مراجعه نداشـتند از سـامانه 
حـذف می شـوند همچنیـن کسـانی کـه افتتاح 
حسـاب برایشـان صورت گرفتـه اما بعـد از مهلت 
۱۵ روزه واریـز وجـه انجـام ندادند مجـددا مهلتی 
تـا آخر مـاه بـه آنهـا داده شـده اگـر این زمـان نیز 
بگذرد؛ ایـن افـراد نیز حذف می شـوند و کسـانی 

که حذف شـوند امـکان برگشـت ندارند.

 نمایشــگاه آثار برگزیده اولین ساالنه گرافیک 
ســرو نگار با موضوع خواجوی کرمانی در محل 
موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کرمان، محمدرضا علیزاده 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، 
بیان کرد: این رویداد به پیشنهاد دبیر جشنواره 
ارائه و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
برگزار شــد و امیدواریم در ســال های آینده با 

حمایت دولت و نهادها تداوم داشته باشد.
علیزاده با بیــان اینکــه در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تالش کردیم از ایده ها و طرح های 
ابتــکاری در حوزه فرهنگ و هنر که از ســوی 
هنرمندان و موسسات ارائه شوند حمایت کنیم، 
افزود: طرح هایی که برخواســته از بطن جامعه 
هنری است به دلیل دغدغه ارائه می شوند و ما از 

آن ها حمایت خواهیم کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با ابراز 

خرسندی از برگزاری ساالنه گرافیک سرو نگار 
در کرمــان، گفت: از دو منظر می تــوان به این 
رویداد پرداخت که یکی هنــر فاخر گرافیک و 
استفاده از ظرفیت ارزشمند گرافیک در خلق آثار 
و معرفی مشاهیر استان و کشور است و دیگری 
ارتقاء سطح گرافیک و معرفی هرچه بیشتر به 
این هنر ارزشمند در سطح جامعه که نگاه ها را به 

آن معطوف می کند.
وی با بیان اینکــه مهم ترین داشــته های هر 
جامعه ای نیروی انسانی آن اســت، ادامه داد: 
ســاالنه گرافیک ســرو نگار تالش می کند در 
راســتای معرفی مشاهیر اســتان و کشور گام 

بردارد که کار بسیار ارزشمندی است.
علیزاده افزود: هویت کرمــان به دلیل بعضی از 
ناهنجاری که وجود داشــت دچار خدشه شده 
است و هیچ ابزاری بهتر از هنر نمی تواند هویت 

کرمان را به جایگاه خود بازگرداند.
وی با بیان اینکه در حــوزه فرهنگ و هنر برای 

معرفی هویت کرمان باید تالش کــرد، افزود: 
شهادت سردار سلیمانی به نوعی هویت کرمان 
را دگرگون کرد و همه ی نگاه ها معطوف شد به 
یک قهرمان فراملی که دارای یک مکتب و شیوه 

خاص است.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی کرمان با 

تاکید بــر اینکه معرفی کرمان جز با اســتفاده 
از ظرفیت هــای هنری امکان پذیر نیســت، به 
جشنواره های کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان 
در استمرار جشــنواره هایی مثل فیلم کرمان، 
آواها و نماها، تئاتر سردارآسمانی و ... می تواند 

خود را معرفی کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان:

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به پیامک ها توجه کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

از ایده های ابتکاری در بخش فرهنگ و هنر حمایت می کنیم

نهمین مجمع انجمن حمایت 
از توسعه استان کرمان برگزار شد

استاندار: برای توسعه استان
 به سوی همه دست دراز می کنم

دکتر رضا انجم شعاع مدیرعامل انجمن از شتاب گرفتن 
فعالیت انجمن حمایت از توسعه خبر داد و از سایت آن 

رونمایی کرد.
گزارش/ کاغذ وطن

انجمن حمایت از توسعه استان کرمان بعد از چند سالی که به علت کرونا 
کمرنگ شده بود، پنج نشبه گذشته نهمین مجمع خود را با حضور اعضای 

خود در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار کرد.
این انجمن که به ابتکار تعدادی از سیاسیون کهنه کار کرمانی راه اندازی 
شده است، به دنبال آن است تا در فضایی به دور از اختالف های سیاسی 
برای توسعه کرمان قدم هایی بردارد. بر همین منوال در صندلی های روز 
برگزاری همایش چهره های سیاسی هر دو طیف سیاسی اصلی استان را 
می توانست دید. نگاهی به ردیف های اول اما این موضوع برجسته تر بود. 
از مرعشی و مجید انصاری و حجتی کرمانی، دعایی  و محمدعلی کریمی 
گرفته تا باهنر و سالجقه ) معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط 

زیست(، زاهدی و ...
در این میان استانداران سابق و اسبق و مسئوالن فعلی استان هم حضور 

داشتند.
دکتر رضا انجم شعاع که به نظر بار اصلی برگزاری مراسم را به دوش کشیده 
بود در ابتدا گزارشی از وضعیت انجمن و برنامه های ان داد و در ادامه از 

سایت انجمن رونمایی کرد.
در ادامه اما مرعشی و باهنر و دیگران در مورد توسعه استان و تمرکز بر 

نقشه راه استان نظرات خود را مطرح کردند.
نگاهی به محتوای سخنرانی باهنر و مرعشی نشان از همدلی آنها در 
موضوع توسعه استان داشت. آنها به استفاده از پتانسیل شرکت های 
صنعتی و معدنی استان در شرایط فعلی گفتند و بر این نکته تاکید داشتند 

که توسعه پایدار و همه جانبه باید در دستور کار مسئوالن استان باشد.
علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان هم سخنران 
بعدی مراسم بود. او هم مسئوالن را به همدلی بیشتر دعوت کرد و در باب 
موضع بحران آب، جمعیت استان، پایین بودن وضعیت استان در برخی 

شاخص ها تذکراتی داد.
فداکار داورانی اما سخنران بعدی همایش بود. او که در قامت استاندار 
در جلسه حاضر شده بود بر ضرورت همکاری جریان های سیاسی برای 
بهبود شاخص های توسعه استان اشاره کرد و گفت: برای توسعه متوازن 

استان دست یاری را به دست همه دلسوزان دراز می کنم
استاندار کرمان در نهمین مجمع انجمن حمایت از توسعه استان با اشاره 
به توسعه نامتوازن استان بر ضرورت همکاری همه جریان های سیاسی 

برای بهبود شاخص های توسعه تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، نهمین مجمع انجمن 
حمایت از توسعه استان کرمان عصر  پنجشنبه 2۹ اردیبهشت ماه با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندار کرمان، 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، شهردار، استانداران سابق 
و چهره های کرمانی مقیم تهران در مرکز همایش های صدا و ســیما 

برگزار شد.
دکتر محمد مهدی فداکار استاندار کرمان در این مراسم با اشاره به توسعه 
نامتوازن استان بر ضرورت همکاری همه جریان های سیاسی برای بهبود 
شاخص های توسعه تاکید کرد. وی با بیان اینکه توسعه نامتوازن موجب 
شده جنوب استان با عقب ماندگی روبرو شود افزود: با توجه به کمبود 
آب نباید صرفا بر بخش کشاورزی تاکید کرد و بخش صنعت هم باید با 

مشارکت بخش خصوصی شکل گیرد.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه شرکت های بزرگ معدنی باید در 
طرح های توسعه مشارکت کنند، اضافه کرد: اگر شرکت های بزرگ پای 

کار توسعه بیایند، مردم هم جرات مشارکت پیدا می کنند.
گفتنی است؛ در این مراســم از برخی چهره های کرمانی و مسئوالن 
سابق استان همچون خانواده شهید سردار سلیمانی، دکتر علی زینی وند 
استاندار سابق کرمان، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده نامی کرمانی، 
حجت االسالم دعایی عضو مجمع روحانیون مبارز، میرعلی یاری مدیر 
پروژه انتقال آب از خلیج فارس، حســین احمدی مدیر مجتمع مس 
سرچشمه، علی اصغر پورمند مدیرعامل میدکو، علی رستمی مدیرعامل 
شرکت ملی مس ایران، مهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی استان، 
حمید عرب نژاد مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، مهندس جالل 
مآب ستاد بازسازی عتبات عالیات و حمید میرزاده رییس سابق دانشگاه 

آزاد کشور تقدیر شد.

فرماندار عنبرآباد، مهم ترین دغدغه رهبر معظم 
انقالب اسالمی و مسئوالن را ایجاد اشتغال عنوان کرد 
و از رشد ۱۴۵ درصدی ایجاد شغل از محل تسهیالت 

بخش خصوصی و دولتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، جواد ایزدی در نشست خبری خود افزود: 
کمیته اشتغال فرمانداری عنبرآباد رتبه نخست ایجاد اشتغال در 
جنوب کرمان و رتبه سوم را در این استان به خود اختصاص داده است. 
وی تصریح کرد: اجرای طرح اقتصادی اخیر موجب صرفه جویی 
در دولت و پیشگیری از قاچاق شده و این صرفه جویی در هزینه 
های عمرانی کشور هزینه می شود. فرماندار عنبرآباد اظهار داشت: 
رسانه های بیگانه با هدف از بین بردن نظام مقدس جمهوری اسالمی 
درصدد تشویش اذهان عمومی و غیر کارآمد نشان دادن مسئوالن 
نظام هستند لذا اصحاب رسانه روشنگری کنند تا مردم مطلع و نقشه 
دشمن خنثی شود.وی به عملکرد بخش مسکن عنبرآباد اشاره کرد 
و از ارائه ۷3۰ عدد تسهیالت احداث واحد مسکن روستایی و 2۰۰ 
عدد تسهیالت تکمیل و بهسازی مسکن در این شهرستان خبر داد.

ایزدی گفت: با تالش و پیگیری نماینده مردم عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی، استاندار کرمان، رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
این طرح دوباره فعال شده است. فرماندار عنبرآباد از اهدای ۱۶۰ پنل 
خورشیدی به عشایر این شهرستان خبر داد و گفت: این پنل ها 

بزودی بین عشایر این منطقه توزیع می شود.
فرماندار عنبرآباد از حفر هفت حلقه چاه برای آب آشامیدنی این 
شهرستان خبر داد و گفت: برای رفع مشکل آب آشامیدنی عنبرآباد 
حفر این چاه ها در دستور کار قرار گرفته که مجوزات  این مهم اخذ 
شده است. وی افزود: همچنین عملیات اجرایی ۱۱ کیلومتر شبکه 

آب فرسوده در حال فعالیت است.
وی به ساماندهی رودخانه های فصلی عنبرآباد نیز اشاره کرد و گفت: 
در حوزه ساماندهی رودخانه های فصلی 8۰ هزار متر مکعب الیروبی 
رودخانه ها انجام شده است. ایزدی به حوزه فعالیت شهری اشاره کرد 
و گفت: طی ۶ ماه گذشته بیش از ۷۰ هزار متر مربع آسفالت شهری 
انجام شده لذا اگر روند اجرای آسفالت به همین منوال ادامه پیدا کند 

طی مدت زمان کوتاهی مشکل آسفالت معابر را نخواهیم داشت.
وی به مشکل انتخاب شهردار عنبرآباد اشاره کرد و گفت: این موضوع 

در حال پیگیری بوده و متعاقبا اخباری در این زمینه اعالم می شود.

حجت االسالم افشارمنش امام جمعه رودبارجنوب با اشاره به اولین 
سفر استاندار جدید به شهرستان رودبار جنوب، گفت: درخواست ما 
استاندار جدید این است که حل مشکل اسناد زمین های مردم، احیای 
ستاد راهبردی جنوب کرمان، تقویت سیل بندها و… را دستور کار 
خود قرار دهد. حجت االسالم اکبر افشارمنش افزود: دانش نظامی 
همراه با ایمان و شجاعت دو عامل اصلی در فتح خرمشهر و موفقیت 
عملیات بزرگ بیت المقدس بود. به گزارش خبرگزاری شبستان 
حجت االسالم »اکبر افشارمنش«، ضمن توصیه به رعایت تقوای 
الهی، یکی از موارد اسراف را اسراف بر نفس دانست و گفت: کسی 
که حدود الهی را رعایت نکند و از هوای نفس خود پیروی کند و از 
رحمت پروردگار ناامید شود، در نفس خود اسراف کرده است. امام 
جمعه رودبار جنوب بیان کرد: از ریشه های اسراف می توان به جهل 
و نادانی، رفاه زدگی، احساس حقارت و کمبود شخصیت و ضعف 

ایمان اشاره کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح عادالنه سازی نظام پرداخت یارانه، ابراز کرد: 
پس از آغاز عادالنه سازی یارانه ها، میزان قاچاق مواد غذایی همچون 

آرد کاهش چشم گیری داشته است.
حجت االسالم افشارمنش اظهار کرد: دشمن قرار بود در جنگ 
تحمیلی ظرف مدت یک هفته تهران را فتح کند اما پس از شکست 
این نقشه، به تجزیه ایران و جدا کردن خوزستان روی آوردند که با 

مقاومت مردم ایران نقشه های آنها نقش بر آب شد.
وی تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ تحریف حقایق و واقعیت ها به 
دنبال تسخیر ذهن ها و قلب ها است که باید با جهاد تبیین بار دیگر 
دشمن را ناکام کنیم. حجت االسالم افشارمنش تاکید کرد: یکی از 
عوامل مهم قدرت کشور، جمعیت جوان است متاسفانه نرخ باروری 

در جمهوری اسالمی ۷۰ درصد کاهش داشته است.
امام جمعه رودبارجنوب عوارض کم شدن جمعیت کشور را بسیار زیاد 
دانست و افزود: تحمیل هزینه نگهداری سالمندان و وارد کردن نیروی 

کار از سایر کشورها از جمله این عوارض است.
وی عنوان کرد: روحانیت نسبت به جمعیت خود، بیشترین شهدا را 
تقدیم انقالب اسالمی کرده است و در تمامی صحنه ها از سیل و زلزله 

گرفته تا مسائل مختلف همواره در کنار مردم هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان 
گفت: ۱۵۰ تن انواع نهاده های دامی احتکار 

شده در یک انبار در شهر کرمان کشف شد.
ســرهنگ حمیدرضا میرحبیبی گفت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان 
کرمان در پی اطالع از احتکار انواع نهاده های 
دامی در انباری واقع در حاشیه شهر کرمان، 
موضوع را بررسی و در ادامه از این انبار بازدید 

کردند.
او می گوید: ماموران در بازدید از قسمت های مختلف این انبار در مجموع ۱۵۰ تن انواع نهاده 
های دامی که بدون مجوز و به منظور احتکار در این مکان نگهداری می شدند را کشف و در 

این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت:  کارشناسان ارزش این اقالم احتکاری را 
بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند که قطعا نگهداری غیرمجاز و فروش آن ها در مواقع نیاز 
عشایر و دامداران، هزینه های بیشتری را بر این قشر زحمتکش جامعه تحمیل خواهد کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان همچنین از توقیف 2 دستگاه کامیون حامل ۶ 
هزار و ۹۹۶ کیلو گرم مرغ زنده هنگام عبور از محور بم-کرمان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی گفت: ماموران در بازرسی از کامیون ها در مجموع ۶ هزار و 
۹۹۶ کیلو گرم مرغ زنده بدون مجوز  را که به قصد انتقال از کرمان به شرق کشور بارگیری 

شده بودند، کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان می گوید: ارزش این 2 محموله مرغ،۴ میلیارد و 

۱۹۷ میلیون ریال برآورد می شود و در این زمینه 2 متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس راه شــمال کرمــان گفت: با 
هدف کاهش تلفات جانی موتورســواران، 
طرح»کالهی برای زندگی« در استان کرمان 

در حال انجام است.
سرهنگ علی رضایی درباره اهمیت استفاده 
از کاله ایمنی  خطاب به موتورسیکلت سواران 
گفت: تنها نکته مهم این است که کاله ایمنی 
می تواند جان شما را نجات دهد؛ پس بیاییم 
از این فرشــته نجات در حین موتورسواری 

استفاده کنیم.
او می گوید: در همین رابطه طرح ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت برای کاهش تلفات جانی 
و وارد شدن صدمه جدی به راکب در حوادث رانندگی با اهدای کاله ایمنی به موتورسوارانی 
که از این وسیله ایمنی استفاده نمی کنند، تحت عنوان »کالهی برای زندگی« چند وقتی در 

استان کرمان از سوی پلیس راه در حال انجام است.
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان به اعزام گسترده تیم های آموزش فرهنگ ترافیک به 
نقاط روستایی و مدارس به منظور آموزش میدانی موتورسیکلت سواران، اهدای کاله ایمنی 
و نصب شبرنگ پرداخت و گفت: استفاده از کاله ایمنی می تواند از اتفاقات ناگوار در حوادث 

رانندگی جلوگیری کند.
او ضمن تاکید بر استفاده از کاله ایمنی از سوی راکبان موتورسیکلت می گوید: استفاده از کاله 
ایمنی، باعث جلوگیری از وارد شدن صدمه به سر و صورت راکب می شود و در کاهش تلفات 
جانی حوادث رانندگی تاثیر بسزایی دارد که امیدواریم اجرای این طرح، باعث افزایش استقبال 

موتورسواران از کاله ایمنی و رعایت دیگر اصول ایمنی شود.

سرپرست فرمانداری رفسنجان گفت: ماهانه 
2 هزار و ۴۰۰ تن و روزانه 8۷ تن آرد در این 

شهرستان مصرف می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا رضاُمشــکی در 
بازدید از کارخانه آرد رفسنجان اظهار کرد: 
38۰ نانوایی  در سطح روستاها و شهرهای 
رفسنجان فعالیت دارند که روزانه مصرف 

آرد در این خبازی ها بیش از 8۷ تن است.
وی افزود: یک کارخانه آرد در رفســنجان 

وجود دارد که گندم مورد نیاز را از کرمان و استان های مجاور تهیه و تبدیل به آرد کرده و به 
بازار عرضه می کند که خوشبختانه تاکنون مشکلی در تأمین سهمیه آرد خبازی ها )نانوایی 

ها( در این شهرستان ایجاد نشده است.
مشکی تصریح کرد: این کارخانه، روزانه 8۷ تن معادل ماهانه بیش از 2 هزار و ۴۰۰ تن آرد را 

به نانوایی های شهرستان تزریق می کند.
وی افزود: برای جلوگیری از تخلفات و تأمین به موقع آرد؛ بازدیدها و نظارت ها توسط ۶ تیم 
۱3 نفره از ارگان های اتاق اصناف، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی و اداره غله شهرستان 

انجام می شود.
ُمشکی بیان کرد: از 2۷ اردیبهشت تا کنون این تیم بازرسی نانوایی ها را رصد کرده و مورد 

بازرسی قرار دادند که طی این امر پرونده تخلف 2۹ واحد نانوایی به تعزیرات ارسال شد.
وی ادامه داد: تعطیلی غیر مجاز، توزیع خارج از شبکه آرد، کم فروشی و عدم رعایت مسایل 
بهداشتی از تخلفات این نانوایی ها بوده که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات 

شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان اعالم کرد:

کشف احتکار ۱۵۰ تن انواع نهاده های دامی

رئیس پلیس راه شمال کرمان خبر داد:

اجرای طرح »کالهی برای زندگی«
 در کرمان

سرپرست فرمانداری رفسنجان:

2۹ نانوایی متخلف
 در رفسنجان شناسایی شد

فرماندار عنبرآباد:
 اشتغال عنبرآباد رشد ۱۴۵ 

درصدی دارد

امام جمعه رودبار جنوب تاکید کرد:

ضرورت احیای ستاد راهبردی 
جنوب کرمان

خبر

خبر

کاغذ استان
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خبرخبر

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی 
کشــوری از افزایــش حــق عائله مندی 
بازنشستگان کشــوری خبر داد و گفت: 
مبلغ عائله مندی 8۱۴ هزار و ۷۷۹ تومان 
و حق اوالد نیز 3۱۶ هــزار و 8۵8 تومان 
خواهد بود. به گفتــه خدامی این افزایش 
قیمت صرفا برای بازنشستگانی خواهد بود 
که تاریخ ازدواج و تاریخ تولد فرزندشــان 
در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد . همچنین 
بــرای بازنشســتگانی که تاریــخ ازدواج 
خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از 
سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ 
هزار و 38۹ تومان و حق اوالد هم صد و ۵ 

هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.
به گزارش خبرگــزاری مهر، علی خدامی 
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی 
کشوری گفت: برای بازنشستگانی که تاریخ 
ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان 
قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی 
۴۰۷ هزار و 38۹ تومان و حق اوالد هم صد 
و ۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.
به گفتــه مدیــرکل امور مالــی صندوق 
بازنشستگی کشــوری، بر اساس مصوبه 
دولت در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته 
و تاریخ تولــد فرزند یا فرزندان ایشــان 
در ســال ۱۴۰۱ ثبت شده باشــد، مبلغ 
عائله منــدی 8۱۴ هــزار و ۷۷۹ تومان و 
حق اوالد نیــز 3۱۶ هــزار و 8۵8 تومان 

خواهد بود.
او گفت: ایــن افزایش در راســتای مفاد 
بندهــای )2( و )۱۰( مصوبــه هیئــت 
وزیران در ۱۵ اردیبهشــت ۱۴۰۱ درباره 
»تعیین حقوق و مزایای کارکنان شــاغل 
و بازنشســته« صادر شده اســت و تنها 
بازنشســتگانی مشــمول این بخشنامه 
می شوند که دســتگاه و ذی حسابی محل 
اشــتغال آن ها دارای ردیف بودجه بوده 
و تحت پوشــش ایــن صندوق باشــند و 
بنابراین، دستگاه های فاقد ردیف بودجه 
مشــمول این بخشــنامه نخواهند شد و 
موضوع باید از دســتگاه اجرایی مربوطه 

پیگیری شود.

معاون وزیر کار:
امسال یک میلیون 
فرصت شغلی ایجاد 

می شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: یک میلیون فرصت شغلی 
در سال ۱۴۰۱ ایجاد می شــود.به گفته 
رعیتی فــرد، صدور مجوز برای مشــاغل 
خانگی تسهیل شده تا کسانی که متقاضی 
هســتند بتوانند به راحتی مجوز بگیرند، 
همچنین در حال حاضر زمان صدور مجوز 

یک روز بیشتر زمان نخواهد برد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون روابط 
کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
به ۴ کالن پــروژه وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال 
و فرصت های شــغلی نخســتین کالن 
پروژه ای است که بر اساس آن ایجاد یک 
میلیون فرصت شغلی برای امسال در نظر 
گرفته شده است و همچنین ساماندهی 
صندوق های بازنشســتگی از دیگر کالن 

پروژه ها است.
وی از تســهیل شــرایط ویژه در مشاغل 
خانگی و جــوار کارگاهی بــرای کمک و 
انگیزه کارگران خبر داد و افزود: در ۶ ماه 
گذشته بیش از ۶۰۰ جواز کارگاهی صادر 

شده است.
رعیتی فرد،  گفت: رفاه مــردم به عنوان 
ســومین پروژه برای رفع فقر مورد توجه 
اســت که با هم افزایــی و مدیریت ۴۰۰ 
شرکت بزرگ کشور و تالش برای ارتقای 
سوددهی بیشتر این شرکت ها، خدمات به 

جامعه هدف بیشتر می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه تالش شده نماینده کارگری و 
کارفرمایــی در تصمیم گیری های وزارت 
کار حضور مؤثری داشــته باشند، گفت: 
صیانت از نیروی کار از اولویت های ما در 

سه جانبه گرایی است.
بهره مندی از تجارب کشورهای موفق در 
پیشگیری از حوادث شــغلی و صیانت از 
نیروی کار برای امنیت شغلی کارگران از 
موضوعات مورد اشاره وی در این مراسم 

بود.
رعیتی فرد با اشاره به اقدام ویژه در ایجاد 
ســامانه پایش کار و نظارت بــر اجرای 
قانون کار در محیط ها و کارگاه های فعال 
کشــوری، تأکید کرد: امید است که این 
جشنواره سبب رونق بیشتر تولید در استان 
فارس شود و عالوه بر نیازهای استان منجر 
به توســعه صادرات این محصول مغذی 
در کشورهای منطقه و بهره مندی از این 

ظرفیت می شود.

وزیر نفت در زمینه آخرین وضعیت گاز محرومان 
توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۱ نیز به گاز رایگان 
برای خانواده های مراکز بهزیستی و کمیته امداد 
امام)ره( اشاره شده است. تا به امروز بیش از 
۶۵۰ هزار خانوار از این قضیه بهره مند شده اند 
و وزارت نفت منتظر دریافت آمار بهزیستی و 
کمیته امداد امام است. در صورتی که اطالعات 
هموطنان دریافت شود، همکاران شرکت ملی 
گاز خانوارهای جدید را نیز سریع در سامانه 
صدور قبض مشترکین تغذیه می کنند. وی 
در پاسخ به اینکه پس هنوز زیرساخت ها برای 
شناسایی دقیق این خانوارها در نهادهای امدادگر 
ایجاد نشده است، گفت: هرتعداد خانوار که 
به وزارت نفت معرفی شوند در همان ماه وارد 
سیستم می شوند و وزارت نفت در این زمینه 
آمادگی کامل را دارد.اوجی با اشاره به اینکه 
از شروع دولت سیزدهم تا به امروز بالغ بر ۱2 
هزار میلیارد تومان کمک در حوزه مسئولیت 
اجتماعی داشته ایم، افزود: وزارت نفت در تمامی 
استان ها تقبل کرده است لوله کشی داخل منازل 
تعدادی از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 
امام و بهزیستی را توسط هم شرکت ملی گاز 
انجام دهد. وزیر نفت درباره برنامه وزارت برای 
حذف رانت در فروش فرآورده ها، گفت: تمامی 
فرآورده های نفتی در بازار بورس عرضه می شود 
که خود کمک بزرگی در زمینه جلوگیری از 
قاچاق و تخلفاتی که در این زمینه انجام می شد، 
می کند. وی ادامه داد: مجلس سال گذشته 
نزدیک به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان به 
وزارت نفت مجوز داد که از قِبل تهاتر نفت با 
خود شرکت های پاالیشی، وکیوم باتوم را در 

اختیار وزارت راه و یک سری از سازمان هایی 
که در خصوص احداث جاده و بزرگراه ها فعالیت 
می کنند، قرار دهد. وزیر نفت به افزایش قیمت 
وکیوم باتوم در بورس اشاره و اظهار کرد: بنابراین 
آن را از بورس خارج کردیم و قیمت ثابت هر 
تن ۷.۵ میلون تومان برای آن مشخص شد که 
امسال هم همین قیمت در نظر گرفته شده است. 
به گفته وی، خوشبختانه مقداری که از سال 
گذشته باقی مانده بود نیز به امسال منتقل شد. 
یعنی امسال عالوه بر این که وزارت نفت مکلف 
به در اختیار گذاشتن ۱۹ هزار میلیارد تومان 
وکیوم باتوم به کارخانه های آسفالت سازی و 
نهادها است، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان 
هم از سال گذشته به ظرفیت امسال اضافه 
شده است. وزارت نفت این آمادگی را دارد که 
به کمک نهادهای نظارتی این موضوع را کنترل 
کند. وزیر نفت درباره اینکه طبق بند ک تبصره 
۱۵ قانون بودجه امسال، وزارت نفت مکلف 
است ظرف مدت زمان مشخصی بعد از ابالغ 

قانون بودجه، تعرفه گاز مشترکان پرمصرف 
را به صورت غیریارانه ای محاسبه کند و آیا 
پیشنهادی ارائه کرده  است، افزود: از سال ۹۶ تا 
آذر ۱۴۰۰ هیچگونه افزایشی در تعرفه مشترکان 
پرمصرف در دولت پیشین انجام نشده بود. اوجی 
با اشاره به اینکه خوشبختانه یکی از اقدام های 
دولت سیزدهم افزایش تعرفه برای مشترکین 
پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه رقم خورد، 
ادامه داد: گام اول به این شکل برداشته شد که 
هیچگونه تغییری در قیمت سه پله نخست که 
تقریبا ۷۵ درصد مشترکین ما بودند و بیش از ۵۰ 
درصد مصرف را داشتند، صورت نگرفت. وزیر 
نفت با بیان اینکه در بحث تعرفه های گاز ۱2 پله 
تعریف شده است، اظهار کرد: از پله ۴ تا پله ۱2 
مشترکین پرمصرف هستند. با برنامه ریزی که 
انجام و در دولت نیز مصوب شد، هر پله نسبت 
به پله قبل ۴۰ درصد افزایش می یابد یعنی سه 
پله نخست که ۷۵ درصد مشترکین ما هستند 

هیچگونه افزایش قیمتی نداشتند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
انتظار تصویب هیئت وزیران است گفت: هیچ 
خانواده ثبت نام شده ای در طرح اعطای زمین 

حذف نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروانه اصالنی در 
برنامه زنده میز اقتصاد، درباره اعطای زمین بر 
اساس فرم ج به خانوار های دارای سه فرزند و بیشتر 
گفت: بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، باید آیین نامه اجرایی در هیئت 
وزیران تصویب شود که این آیین نامه ارسال شده 

و هم اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
اصالنی خاطر نشان کرد: وزارت راه وشهرسازی 
در زمان مقرر آیین نامه اجرایی را به هیئت وزیران 
ارسال و حتی قبل از تصویب آیین نامه فرایند 
ساماندهی شناسایی متقاضیان و ثبت نام ها را 

آغاز کرده است.
وی افزود: تا کنون بیش از 3۰ هزار خانوار دارای 

فرزند سوم و بیشتر ثبت نام کرده اند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفت: هماهنگی های 
الزم برای اقدامات اجرایی این قانون در وزارت راه و 
شهرسازی انجام شده و به محض تصویب آیین نامه 

فرایند اجرایی طرح آغاز خواهد شد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه 
زیرساخت های این طرح آماده شده، گفت: در حال 
حاضر ثبت نام ها انجام شده و حتی برای تمامی 
ثبت نام کنندگان نیز پاالیش ها انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز فرم 
ج بررسی نشده، هیچ متقاضی مسکن ثبت نام 

کننده ای نیز از این فرایند حذف نشده است.

تبصره 3 ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، وزارت راه وشهرسازی را مکلف 
کرده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی 
ز  آیین نامه این ماده را حداکثر 3 ماه پس ا
الزم االجرا شدن این قانون تهیه و برای تصویب 
به هیئت وزیران ارسال کند که این آیین نامه 
به وسیله وزارت راه و شهرسازی در موعد مقرر 

ارسال شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت افرادی که فرزند سوم 
آن ها بعد از 2۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده باشد 
می توانند برای بار دوم از امکانات دولتی استفاده 

کنند.
در واقع اگر کسی فرم »ج« او قرمز است )از 
تسهیالت یارانه های مسکن استفاده کرده است( 
یا مالکیت دارد می تواند برای بار دوم فقط یک بار از 

امکانات دولتی استفاده کند.
خانواده هایی که مشمول این قانون می شوند یعنی 

فرزند سوم آن ها از 2۴ آبان سال گذشته متولد 
شده است و ساکن شهر هایی با جمعیت کمتر از 
۵۰۰ هزار نفر هستند می توانند حدود 2۰۰ متر 
زمین از وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه 

استانی دریافت کنند.
کسانی که در شهر های باالی ۵۰۰ هزار نفر 
جمعیت زندگی می کنند می توانند در شهر های 
جدید،  شهر های  نزدیک،  شهر های  مجاور، 
شهرک ها و یا شهر هایی که پدر و مادر متولد 
آنجا هستند به شرطی که کمتر از ۵۰۰ هزار 
نفر جمعیت باشند از این 2۰۰ متر زمین یا واحد 
متقاضیان مشمول  استفاده کنند.  مسکونی 
می توانند طبق روال قبلی به سامانه طرح های 
حمایتی به آدرس saman.mrud.ir مراجعه 
و گزینه ثبت نام حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت را انتخاب کنند و شهر مورد تقاضای 
خود را انتخاب کرده تا در مرحله بعد مورد پاالیش 

قرار گیرد.

ثبت نام ۳0 هزار خانوار پرجمعیت  
برای دریافت زمین

بهره مندی ۶50 هزار خانوار
 از گاز رایگان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دیگر اجازه نخواهیم 
داد که صنایع پیر و فرسوده با این شرایط به تولید خود ادامه دهند. 
به گفته سالجقه تولید قطعات خودرو با تکنولوژی 3۰ سال قبل 

شرق آسیا یکی از عوامل آلودگی های زیست محیطی است . 
علی سالجقه گفت: تولید قطعات خودرو با تکنولوژی 3۰ سال 

قبل شرق آسیا یکی از عوامل آلودگی های زیست محیطی است.
به گفته او استانداردسازی سوخت خودروها بر اساس شیوه 
نامه ها و آیین نامه های زیست محیطی مبتنی بر قوانین هوای 
پاک، پسماند و... منطبق بر شرایط امروز دنیا و کشور بروزرسانی 

خواهند شد.
او گفت: به دنبال این هستیم که در شعاع قانونی حریم شهر ها تنها 

صنایع غذایی، فناورانه و دانش بنیان مستقر شوند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دولت برای ساماندهی 
۴۶ لکه صنعتی در اطراف شهر تهران، عزم خود را جزم کرده است، 
مصارف آب و انرژی توسط این صنایع و نیز خروجی پسماند و 
پساب آن ها و آلودگی هایی که در زمینه امواج و اصوات به وجود 

می آورد، شرایط نامطلوبی را رقم زده است که باید اصالح شود.
به گفته او چالش های زیست محیطی که امروز با آن دست به 
گریبان هستیم، نتیجه عملکرد نامطلوب گذشته خودمان است 
مانند، گرد و خاکی که پایتخت را تعطیل کرد و 2۵ استان کشور 

را تحت تاثیر قرار داد.
سالجقه گفت: قانون در بحث معادن وضعیت مناسبی ندارد، ماده 
2۴ مکرر، سازمان محیط زیست را از جایی وارد کار می کند که 

معادن باعث آلودگی محیط زیست می شوند.
او گفت: در بحث مهار ریزگرد ها با تعامالت بین المللی و دیپلماسی 
محیط زیست که حتی می تواند تقویت کننده دیپلماسی سیاسی 

کشور باشد، به دنبال ساماندهی منشا های ریزگرد ها هستیم.

اجازه فعالیت به صنایع پیر و 
فرسوده را نمی دهیم

افزایش حق اوالد از 105 به 316هزار تومان
بازنشستگانی که امسال 
بچه دار شوند، حق اوالد 

بیشتری می گیرند

رنا
: ای

س
عک
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س
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قطعا برای هر مستاجری، پایان موعد خانه و تمدید قرارداد یکی از 
بزرگ ترین کابوس هاست؛ چراکه گاهی اوقات صاحب خانه ها اعدادی 
نجومی را برای تمدید قرارداد عنوان می کنند؛ اعدادی که در این 
شرایط بسیاری از پس آن برنمی آیند و چاره ای جز تحویل و تخلیه 

خانه ندارند.
حاال امسال نیز رقمی برای سقف افزایش اجاره بها تعیین شده که در 

تهران و شهرستان ها متفاوت است.
در جلسه ای که  به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، 
میزان سقف افزایش اجاره بها بین ۱۵ تا 2۵درصد تعیین شد که این 
رقم با توجه به شهر محل سکونت افراد متفاوت خواهد بود؛ یعنی 
برای تهران این رقم 2۵درصد، برای کالنشهرهایی که بیش از یک 
میلیون نفر جمعیت دارند، 2۰درصد و برای سایر شهرها نیز ۱۵درصد 
خواهد بود. گفته می شود که سازمان تعزیرات حکومتی موظف است 
با مشاوران امالک متخلفی که این سقف را رعایت نکنند، برخورد کند.

سقف افزایش اجاره بها اعالم شد

تغذیه رایگان مدارس از سـر گرفته می شـود. سیاسـتی 
کـه در گام اول فقط برای کودکان مناطق محروم اسـت. 
زمان اجرا سال تحصیلی جدید اسـت اما معاون حقوقی 
و امور مجلـس وزیـر آمـوزش و پـرورش روز گذشـته از 
احتمـال  افزایش گسـتره آن در سـایر مناطـق هم خبر 

داده اسـت.
به گـزارش خبرگـزاری مهر، قاسـم احمدی الشـکی در 
شـورای معاونان اداره کل آمـوزش و پـرورش آذربایجان 
غربی بـا بیان اینکـه بـرای تغذیه رایـگان دانـش آموزان 
یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بـرای آن در بودجه ۱۴۰۱ 
در نظـر گرفته شـده اسـت، افـزود: بـرای ایـاب و ذهاب 
دانش آمـوزان نیـز ۱۰۰ میلیارد تومـان بودجـه در نظر 
گرفته شـده که الزم اسـت از مجلـس و وزارتخانـه برای 
در نظر گرفتن این میـزان اعتبار و بودجـه قدردانی کرد.

معاون وزیر آمـوزش و پرورش اظهار کرد: امسـال بودجه 
محرومیـت زدایـی 22 هزار میلیـارد تومان لحاظ شـده 
که پنج هـزار میلیـارد تومـان آن بـه آمـوزش و پرورش 

پرداخت شـده اسـت.
احمدی الشـکی یـادآور شـد: بـا توجه بـه عقـب بودن 
اسـتان از نظر سـرانه اسـتاندارد که 8.3۱ متر مربع است 
مسـؤوالن اسـتانی باید تالش کنند تا سهم اسـتان را از 

این اعتبـار تخصیصی دریافـت کنند.
وی با بیـان اینکه توزیـع بودجه و تخصیص مـکان برای 
مدرسـه سـازی بایـد براسـاس عدالـت محوری باشـد، 
ادامه داد: اینکه در نقطه ای از اسـتان سـرانه فضا ۱.۷ و در 
نقطه ای باالتر میانگین اسـتانی باشـد بیانگر عدم توجه 

به تخصیـص صحیح منابـع و اعتبار اسـت.
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه بـرای 
تأمیـن و نگهداری سیسـتم های گرمایشـی مـدارس از 
محل هدفمندسـازی یارانه ها 8۰ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شـده اسـت، گفت: برای تأمین وسایل خوابگاهی 
مدارس شـبانه روزی هم ۱۰۰ میلیارد تومـان در بودجه 

امسـال لحاظ شـده است.
احمدی الشـکی با بیـان اینکـه بیمـه اماکن آموزشـی 
پرورشـی و ورزشـی حتماً پیگیـری شـود، اضافـه کرد: 
۱3۰ میلیارد تومان برای این منظور لحاظ شـده اسـت.

معاون وزیر آموزش تاکید کرد: در حوزه سـاخت و ساز تا 
حد امکان ساخت هنرسـتان مد نظر باید باشـد تا دانش 
آموزان بیکار نباشـند و مهـارت یاد بگیرنـد ضمن اینکه 
برای تجهیزات هنرسـتان ها 33۰ میلیارد تومان بودجه 

در نظر گرفته شـده است.

سابقه ۶۰ ساله تغذیه رایگان در مدارس ایران
»محمـد« متولـد ۱33۱ می گویـد: »در کالس دوم 
دبستان )سـال ۱33۹( قوطی های سـفید روغن خارجی 
)مارگارین( بـه بعضی از بچه هـا دادند که با خـود به خانه 
ببرنـد. ایـن روغن یا کـره طعم عجیبـی داشـت.« برنامه 
تغذیـه در آن سـال ها، ادامـه طرحی بـه نام »اصـل چهار 
ترومن« بـود که بعد از جنـگ جهانی دوم در کشـورهای 
فقیر متحـد آمریکا اجرا می شـد. »محمدحسـن« هم به 
یاد می آورد که »بابای مدرسـه« شیر خشـک را در دیگ 
بزرگی می جوشـاند و زنـگ تفریـح بچه ها بـا لیوان های 
پالسـتیکی داخـل راهـروی مدرسـه صف می بسـتند و 
مشـهدی رحمان بـا مالقه ای کـه شـیر را به هـم می زد، 
لیوان هـا را یکـی یکـی پـر می کرد.»مرتضی« ۶۰ سـاله 
هم از شـیوع کچلی و تراخم در مدارس دوران تحصیلش 
می گوید و به یـاد می آورد کـه افرادی می آمدند و چشـم 
بچه هـا را معاینـه می کردنـد و نـام بچه هـای کچـل و 
تراخمی کالس را که تعدادشـان کم هم نبود، یادداشـت 
می کردنـد. مرتضـی کالس سـوم دبسـتان بیمـاری 
کچلی گرفتـه؛ کلـه اش را زیر بـرق گذاشـتند و تـا ۶ ماه 
کلـه اش مو نداشـت. امـا بچه هـای متولـد دهـه ۱3۴۰، 
حرف هایشـان کمی متفاوت اسـت. در دوره این ها، وضع 
تغذیه و بهداشت اندکی بهتر شـده بود. »امینه« که دوره 
دبستان را در خوزسـتان درس خوانده، به یاد می آورد که 
در مدرسـه به دانش آموزان نـان و کره می دادند. داسـتان 
گرسـنگی در ایـن دوره وارد ادبیـات کـودکان شـد و بـه 
ادبیات لطیف کودکانـه، جنبه ای پرخاشـگرانه و عصبی 
داد. نه تنها نویسـنده ای مانند صمـد بهرنگی، بلکه حتی 
فردی مانند رسـول پرویزی با نوشـتن کتاب »شلوارهای 

وصلـه دار«، تلخی فقـر را فریـاد می زدند.
دهه های ۱3۵۰ و ۶۰

در دهـه ۵۰، بـا افزایـش درآمدهـای نفتی، وضـع تغذیه 
و خـوراک خانواده هـا نسـبت بـه سـابق بهتـر شـد. در 
سـال ۱3۵۵، تغذیـه رایگان بـرای کودکان خردسـال در 
مدرسه ها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی 
همـراه بـا مـادران، بـه عنـوان اصـل شـانزدهم »انقالب 
سـفید« اعالم شـد. بر اسـاس ایـن قانـون، دانش آموزان 
کشـور بـه طـور رسـمی و سراسـری از تغذیـه رایـگان 
برخـوردار شـدند. یـک وعـده غـذای روزانـه در سـاعات 
درس بامدادی شـامل شـیر، بیسـکویت و میـوه به بیش 
از ۶ میلیـون دانش آموز مشـمول این طرح داده می شـد. 
مسـئول اجـرای تغذیـه رایـگان دانش آمـوزان، وزارت 

آموزش و پـرورش بـود. »رضا« کـه در سـال ۵۵ در یکی 
از روسـتاهای نایین عضو »سـپاه دانش« بوده، می گوید: 
بین دانش آموزان پسـته و کشـمش و شـیر پاکتی توزیع 
می کردیـم. تغذیـه هـر روز را از اداره آمـوزش و پـرورش 
به مـا تحویـل می دادنـد و مـا آن را بـه بچه هـا می دادیم.

»امینـه« خانم کـه همزمان در سـاوجبالغ عضو »سـپاه 
دانش« بـوده هـم، توزیـع شـیرهای پاکتی سـه گوش و 
مـوز و بیسـکویت بیـن دانش آمـوزان را بـه یاد مـی آورد. 
در مجمـوع، به نظـر می رسـد کـه در دهه هـای 3۰ و ۴۰ 
و نیمه اول دهـه ۵۰، تغذیه رایـگان دانش آمـوزان قاعده 
معینی نداشته، اما از سـال ۱3۵۵، موضوع تغذیه رایگان 
به طـور جـدی و سراسـری اجرا شـده اسـت. با پیـروزی 
انقالب این سیاسـت تا چند سـال ادامه یافـت و در اوایل 
دهـه ۶۰، بـه دلیـل محدودیت هـای شـدید بودجـه ای 
دولت، به ناچـار برنامه تغذیـه رایگان دانش آمـوزان کنار 

گذاشـته شد.
دهه های ۱3۷۰ و 8۰:

در بیشـتر کشـورهای عضـو فائـو، روز جهانـی »شـیر 
مدارس« در آخرین چهارشـنبه سپتامبر هر سال جشن 
گرفته می شـود. اولیـن روز جهانی »شـیر مـدارس« نیز 
در سـال 2۰۰۰ میـالدی جشـن گرفتـه شـد کـه هدف 
آن تبلیـغ و ترویـج الگوی مصرف شـیر در بیـن کودکان 
از طریـق مـدارس بـود. به طـور هم زمـان، پدیـده چاقی 
کودکان ناشـی از فراوانی مـواد غذایی در برخی کشـورها 
یا طبقات مرفـه کشـورهای در حـال توسـعه، تبدیل به 
معضلی بزرگ شـده اسـت؛ امـا در کنـار آن گرسـنگی و 

سـوءتغذیه ناشـی از کمبـود مـواد غذایـی هنوز هـم در 
برخـی کشـورها بیـداد می کند.

در ایران نیز، با وجود آنکه فقر گسـتردگی دهه های ۴۰ و 
3۰ را ندارد، ولی در جامعه ما کودکان زیادی هسـتند که 
تغذیه مناسـب ندارند و برنامه تغذیه رایـگان در مدارس، 
می توانـد بخشـی از نیـاز آنهـا را بـه مـواد غذایـی تامین 
کنـد. در اواخـر دهـه ۷۰، وزارت بهداشـت، بـا همـکاری 
صنـدوق کودکان سـازمان ملـل متحد )یونیسـف(، یک 
طـرح تحقیقاتی بـا هـدف ارزیابی سـوءتغذیه کـودکان 
ایرانی انجـام دادند. نتایـج این تحقیق نشـان داد که از هر 
هفت کودک ایرانی، در زمـان ورود به مدرسـه، یک نفر از 
کمبود وزن رنج می برد. همچنین براسـاس این تحقیق، 
بیش از ۱۵ درصـد کـودکان ایرانی کوتاهی قد متوسـط 

تا شـدید داشتند.
به عـالوه در این تحقیـق معلوم شـد که ترکیـب غذایی 
خانواده هـای ایرانـی دچـار کمبـود مـواد پروتئینـی و 
ویتامیـن و امـالح اسـت. بـه عنـوان مثـال مصـرف 
نوشـابه های گازدار، ۱۴/8 درصـد در خانواده هـای ایرانی 
افزایـش یافتـه بـود؛ امـا میـزان مصـرف مـواد غذایـی 
نشاسـته ای به میزان 3۵ درصـد، پروتئین به میـزان 2۰ 
درصـد، انـواع سـبزی بـه میـزان ۱2 درصـد و میوه ها به 
میـزان ۵ درصد کمتر از نیـاز روزانه ایـن خانواده ها بود. بر 
مبنای این مطالعه بـود که طرح »شـیر مدرسـه ایران«، 
ابتدا به صورت محدود و با پوشـش ده هـزار دانش آموز به 
اجرا درآمد؛ اما خیلی سـریع توسـعه پیدا کرد و جمعیت 

دانش آمـوزان تحـت پوشـش طـرح افزایـش یافت.

تغذیه رایگان به مدارس کشور برگشت
۱۰۰میلیارد تومان برای ایاب و ذهاب دانش آموزان در نظر گرفته شد

هر
س: م

عک

معاون وزیر صمت بــا تاکید براین که هیچ تصمیمــی در مورد تغییر قیمت 
کارخانه ای خــودرو نگرفته ایم گفــت: فعال وقِت تغییــر قیمت خودرو در 

کارخانه نیست.
منوچهر منطقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که طبق 
مصوبات قبلــی، قیمت خودرو هر ۶ ماه یک بار بایــد تغییر کند و در همین 

راستا، خرداد ماه موعد تغییر قیمت خودرو است، آیا وزارت صمت برنامه ای برای تغییر قیمت دارد 
یا خیر، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه ای خودرو نگرفته ایم اما نکته 

این است که فعاًل وقِت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: برای تغییر قیمت خودرو باید بررسی های زیادی انجام 

شود و احتماالً تا فصل تابستان به طول بکشید.
وی ادامه داد: نکته این است باید هزینه های خودروسازی کاهش یابد در این صورت، قیمت خودرو 
در کارخانه هم چندان دستخوش تغییر نمی شود؛ در واقع مدیریت قیمت خودرو در دو بخش انجام 

می شود که یک بخش توسط خودروساز و یک بخش توسط وزارت صمت انجام می شود.

قیمت کارخانه ای خودرو فعال تغییر نمی کند

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، نسبت به افزایش 2 برابری ابتال 
به سرطان گوارش در افراد جوان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملک زاده، درباره برگزاری هفته سالمت 
گوارش اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم و مربوط به بخش سالمت 

افراد مسئله سرطان ها است چرا که در حال حاضر در سراسر جهان سرطان ها به طور کلی رتبه 
دوم علت مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه بیماری های قلبی و عروقی در رتبه نخست و پس از آن سرطان ها رتبه دوم 
دلیل مرگ و میر افراد در جهان است، گفت: متأسفانه همزمان با پیری جمعیت، سرطان ها در 
حال افزایش اســت که البته نکته حائز اهمیت در مورد سرطان ها این بوده که بسیاری از موارد 

ابتالء به این بیماری قابل پیشگیری است.
این فوق تخصص بیماری هــای گوارش و کبد با اشــاره به اینکه ســرطان روده بزرگ یکی از 
سرطان های شایع در جهان محسوب می شود و رتبه سوم سرطان را در جهان به خود اختصاص 

داده است.

افزایش 2 برابری سرطان گوارش در افراد جوان

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که پیشنهاد 
تغییر تعرفه های گاز پرمصرف ها به دولت ارسال شده گفت: انتظار 
داریم که از اوایل خرداد بتوانیم ابالغیه جدید درباره تغییر تعرفه ها 

را دریافت کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نور موســوی، مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
گفت: شرکت ملی گاز از طریق وزارت نفت پیشنهادات خود را درباره تغییر تعرفه های گاز 
پرمصرف ها به دولت ارسال کرده؛ زیرا تعیین تعرفه ها از اختیارات دولت است. اگر ابالغیه 

جدیدی به شرکت ملی گاز ارسال شود، برای ما الزم االجراست و آمادگی آن را داریم.
وی افزود: انتظار داریم که از اوایل خرداد بتوانیــم ابالغیه جدید درباره تغییر تعرفه ها  را 
دریافت کنیم تا مقدمات کار برای سیستم مکانیزه و اطالع رسانی فراهم شود تا به دوره 

سرد برسیم.
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: البته ابالغیه شامل دوره گرم نیز می شود، 

اما چون مصارف دوره گرم بسیار پایین است، از نظر مبلغ گازبها محسوس نیست .

تعرفه های جدید گاز از اوایل خرداد ابالغ می شود

$ نیرور$ سالمت $ خودرو

کاغذ اقتصادی
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دستور رییس دستگاه قضا برای 
الکترونیکی کردن امور قضایی

 رییس دستگاه قضا به معاون راهبردی و رییس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه برای تعامل بیشتر با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به منظور هوشمندسازی هرچه بیشتر فرآیندها 
و الکترونیکی کردن امور قضایی در راســتای »تسهیل و تسریع در 

دسترسی مردم به عدالت« دستور دارد.
به گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در راستای تالش 
دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« و به منظور هوشمندســازی هرچه بیشتر عدلیه و 
تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت، جلسه مشترک اعضای 
شورای عالی قوه قضاییه با مسئوالن ارشد معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با عنوان »تحول قضایی با رویکرد دانش بنیان« 
برگزار شد. حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در 
جریان این نشست با اشاره به تجارب »سورنا ستاری« در مسئولیت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و احساس مسئولیت وی 
در راستای افزایش توانمندی های فناورانه در کشور و ارتقای نظام 
ملی نوآوری، اظهار  داشت: با وجود اقداماتی که طی سال های اخیر در 
حوزه های علمی و فناورانه در کشور انجام گرفته، اما کماکان با نقطه 
مطلوب فاصله داریم. رییس عدلیه به راهکارها و ایده های معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد که شایسته است زمینه 
انتقال آنها به دستگاه قضایی در راستای ایفای مسئولیت های خطیر 
این دستگاه در حوزه های گوناگون فراهم شود.   وی به طور مشخص 
از زیرساخت هایی نظیر نرم افزار رصد لحظه ای تغییر کاربری ها و 
سامانه های مجهز احراز هویت نام برد که بهره مندی تمام و کمال 
دستگاه قضا از این زیرساخت های فناورانه را در نتیجه همکاری و هم 
افزایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: 
پیاده سازی این روند به تسهیل و تسریع امور و مأموریت های عدلیه 

در راستای گسترش عدالت خواهد انجامید.  
رییس دستگاه قضا در ادامه گفت: شناسایی مجرمانی که در صحنه 
ارتکاب جرم مبادرت به پوشاندن چهره خود می کنند همواره یکی از 
دغدغه های مسئوالن و ضابطان ذیربط قضایی بوده است؛ اکنون این 
مهم با کمک ابزارهای نوین هوشمند و فناورانه میسر شده است؛ لذا 
جا دارد دستگاه قضایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در این زمینه با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی بیشتری داشته 

باشند.

افزایش دو برابری تخت های 
ویژه کودکان در کشور

معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از 
تالش های این وزارتخانه بــرای دو برابر کردن تعداد تخت های 

مراقبت های ویژه کودکان در کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت بهداشــت، ســعید کریمی دراین باره 
اظهار داشت: رویکرد وزارت بهداشــت در دوره جدید عدالت و 
تعالی نظام سالمت است. یکی از مهم ترین اقدامات در این راستا 
افزایش عادالنه سرانه تخت های بیمارستانی و ارتقای سیستم 

بهداشتی و درمانی از نظر تجهیزات و امکانات است.
وی در ادامه با اشاره به گسترش خدمات درمانی در کشور افزود: 
باعث افتخار است که عالوه بر کالنشــهر ها در شهرهای دیگر 
همچون بابل هم خدمــات فوق تخصصی همچــون پیوند مغز 
استخوان ارائه می شود و در شهرهای مختلف مردم می توانند به 

خدمات، دسترسی عادالنه داشته باشند.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر در کشور 
حدود ۱۵۰ هزار تخت بیمارســتانی و بیــش از ۱۴ هزار  تخت 
ICU داریم و از نظر PICU یاICU اطفال در کشور مشکل 
داشتیم که با همت دولت و وزارت بهداشت  این تخت ها تقریبا 

به دو برابر در حال افزایش است.
کریمی خاطرنشــان کرد: بعضی از اســتان ها مثل سیستان و 
بلوچستان و البرز که از نظر ســرانه  تخت شرایط خوبی ندارند 
مورد حمایت بیشتر وزارتخانه قرار می گیرند و امیدواریم بتوانیم 
سرانه  تخت را در سریع ترین زمان ممکن افزایش داده و به حد 
استاندارد برسانیم. وی همچنین در مورد فرهنگ اهدای عضو، 
اظهار داشت: وقتی که مرگ مغزی اتفاق می افتد، برای خانواده 

بسیار درد آور است 

دبیـر مرکـز مطالعـات راهبـردی جمعیـت 
کشـور بـا بیـان اینکـه ایـران در »پیـچ تاریخـی 
تحـوالت جمعیتی« قـرار دارد، می گویـد: تقریبا 
همـه شـاخص های جمعیت شـناختی کشـور، 

رکوردهـای حداقلـی را ثبـت کرده انـد. 
صالـح قاسـمی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا تاکید 
بر اینکـه در تحـوالت جمعیتـی ایـران در مقطع 
بسـیار مهمی قرار داریـم که به تعبیـری می توان 
آن را مهم تریـن »مقطع گـذار جمعیتـی ایران« 
یا بـه تعبیری عمومی تـر »پیچ تاریخـی تحوالت 
جمعیـت« در ایـران نامید، اظهـار کرد: ایـران در 
وضعیت هشدار شـاخص های جمعیتی قرار دارد 
و تقریبـا همـه شـاخص های جمعیت شـناختی 

کشـور رکوردهـای حداقلـی را ثبـت کرده اند.
وی درباره شـاخص های مختلف جمعیتی گفت: 
نـرخ رشـد جمعیت کشـور امـروز بـه ۰.۷ درصد 
رسـیده و ایـن کمترین نرخ رشـدی اسـت که در 
طول تاریخ ثبت شـده اسـت. ایـن نـرخ کامال به 
سـوی صفر و نـرخ رشـد منفـی میـل دارد و این 
نرخ در طـول تاریخ ایـران بی سـابقه بوده اسـت.

ثبت پایین ترین نرخ باروری
 در تاریخ ایران

دبیر مرکـز مطالعـات راهبردی جمعیت کشـور 
از ثبـت پایین ترین نـرخ بـاروری در تاریـخ ایران 
خبـر داد و خاطرنشـان کـرد: امـروز پایین تریـن 
نـرخ بـاروری در تاریـخ ایـران را ثبت کردیـم؛ به 
طوریکـه نـرخ بـاروری در ایـران بـه ازای هـر زن 
۱.۶ فرزند اعالم شـده اسـت و با ایـن اوصاف نرخ 
بـاروری کمتـر از سـطح جانشـینی تقلیـل پیدا 

کـرده و ایـن رونـد نیز بی سـابقه اسـت.
قاسـمی بـه نـرخ سـالمندی در جمعیت کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: امـروز ۱۱ درصـد جمعیت 
کشـور، جمعیـت بـاالی ۶۰ سـال را تشـکیل 
می دهنـد و ایـن درحالیسـت کـه در هیـچ 
مقطعی، این میـزان از سـالمندی را نداشـته ایم، 
ضمن اینکه طی سـه دهـه آینده شـاهد افزایش 
سـالمندی به بیـش از 3۰ درصـد خواهیـم بود و 
بـه تعبیـری سـونامی سـالمندی در ایران بـه راه 
خواهد افتـاد. کشـورهای زیـادی در بـازه زمانی 
بیـش از ۱۰۰ سـال از مقطع جوانـی جمعیت به 
مقطـع سـالخوردگی رسـیده اند، امـا ایـران این 
روند را طـی حدود 2۵ تا 3۰ سـال طـی می کند.

کاهش حدود نیم میلیون
 تولد طی پنج سال

وی ادامـه داد: از سـوی دیگـر کاهـش حـدود 
نیـم میلیـون تولـد طـی پنـج سـال نیـز از دیگر 
آمارهایـی اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه شـود؛ 

براسـاس آمارها، از سـال ۱3۹۵ تـا ۱۴۰۰ حدود 
نیم میلیـون تولـد را از دسـت دادیـم و ایـن آمار 
نیـز در جای خـود رکـورد بی سـابقه ای اسـت. با 
این شـاخص های حداقلـی سال هاسـت که زنگ 
خطـر هشـدارهای جمعیتـی بـه صـدا درآمـده 

اسـت.
وی معتقـد اسـت کـه مقایسـه وضعیـت ایـران 
بـا کشـورهای همسـایه و کشـورهای جهانـی 
مطلـوب  وضعیـت  نداشـتن  نشـان دهنده 
شـاخص های جمعیتـی ایـران اسـت. اگرچـه 
بسـیاری از ایـن روندهـای جمعیتـی در همـه 
کشـورهای دنیـا تجربـه می شـود امـا تحـوالت 
جمعیتـی در ایـران دو ویژگـی منحصـر بـه فرد 
دارد کـه ایـن دو ویژگـی پیامدهـا و آسـیب های 
هشـدارهای جمعیتـی بـرای ایـران را دو چندان 

. می کنـد
ایران رکورد دار سرعت کاهش نرخ 

باروری در جهان 
قاسـمی با اشـاره به ویژگی های جمعیتـی ایران 
گفت: سـرعت تحوالت جمعیتی در ایران بسـیار 
زیاد اسـت. کشـورهای زیادی در جهان هسـتند 
که نـرخ باروری شـان از بیـش از ۵ فرزند بـه ازای 
هـر زن بـه حـدود دو فرزنـد کاهـش پیـدا کرده 
اسـت امـا اغلـب کشـورها ایـن رونـد را در بـازه 
زمانی بیـش از یـک قرن طـی کرده اند، حـال آن 
که ایـران این مسـیر را از بیـش از ۶ فرزنـد به ۱.۶ 
فرزنـد در بـازه زمانی 3۰ سـاله طی کرده اسـت، 
لذا رکورد سـرعت کاهـش نرخ بـاروری در جهان 
به نام ایران ثبت شـده و این موضوع یک هشـدار 

تلقی شـده و موجب می شـود نظـام برنامه ریزی 
کشـور نتواند با این سـرعت خـود را تطبیق دهد.

وی درخصـوص دومیـن ویژگی منحصـر به فرد 
جمعیتی ایـران نیز اظهار کرد: اغلب کشـورهایی 
که روند گذار جمعیتی و سالخوردگی جمعیت را 
طی می کنند، بعد از مدرنیزاسـیون و دستیابی به 
شاخص های رشـد اقتصادی و پیشرفت و توسعه، 
مسـیر سـالخوردگی جمعیـت را طـی می کنند، 
امـا آنچـه در ایـران رخ می دهـد این اسـت که ما 

قبل از تجربه روند توسـعه و پیشـرفت اقتصادی، 
به یک کشـور سـالخورده تبدیـل می شـویم، لذا 
پیامدهای این گـذار جمعیتی برای ایران بسـیار 
بیشـتر از گذشـته خواهـد بـود و ایـن دو ویژگی 
باعث می شـود کـه تحـوالت جمعیتـی در ایران 
حساسـیت بیشـتری داشـته باشـد. دبیـر مرکز 
مطالعات راهبردی جمعیت کشـور در این راسـتا 
به ابالغ سیاسـت های کلـی جمعیت اشـاره کرد 
و گفت: این روزها سـالگرد هشـتمین سـال ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت اسـت و باید گفت که 

ایـن سیاسـت ها جـزء جامع تریـن و دقیق تریـن 
سیاسـت های جمعیتی در دنیا هسـتند.
راهبردهای اقتصادی می تواند بر 

شاخص های جمعیتی کشور تاثیرگذار 
باشد؟

بـه اذعان قاسـمی، سیاسـت های کلـی جمعیت 
تمـام متغیرهـای موثـر بـر الگـوی فرزنـدآوری 
خانـواده ایرانـی را در خـود لحـاظ کـرده و یـک 
سیاسـت جامـع و دقیـق اسـت، امـا مشـکلی 

کـه در ایـران وجـود دارد ایـن اسـت کـه معموال 
سیاسـت ها از جملـه سیاسـت های جمعیتـی با 
تاخیر و سـطحی پایین تر از سـطح سیاستی اجرا 
می شـوند و این فـاز تاخیـری اجرای سیاسـت ها 
در کشـور آسـیب زیـادی بـرای مـا ایجـاد کرده 
اسـت و بـه نظـر بایـد در رابطه بـا سیاسـت های 

جمعیتـی ایـن موضـوع برطرف شـود.
اما بـا این وجود او معتقد اسـت که سیاسـت های 
کلـی جمعیـت در صـدد دو راهبرد اصلی اسـت؛ 
راهبردهـای اقتصـادی شـامل اعطـای امتیازات 
اقتصـادی به خانـواده ایرانی بـرای فرزنـدآوری و 
راهبردهای فرهنگـی که در صـدد اصالح نگرش 
اجتماعـی و اصـالح ارزش گـذاری اجتماعـی 
در موضـوع فرزنـد و فرزنـدآوری اسـت. بـه نظـر 
می رسـد اگر عزم و اراده ملی وجود داشـته باشـد 
این سیاسـت ها می تواند شـاخص های جمعیتی 
کشـور را متاثـر کنـد. ایـن جمعیت شـناس در 
پاسـخ به سـوالی درخصـوص میـزان همـکاری 
دسـتگاه ها بـرای موضـوع جمعیـت گفـت: باید 
توجـه داشـته باشـیم کـه قـرار نیسـت همـه 
دسـتگاه ها و ارگان هـای کشـور همه بـا هم یک 
کار را انجـام دهنـد، بایـد هـر دسـتگاه، نهـاد و 
سـازمان رسـالت خاصـی کـه در حـوزه تحوالت 
جمعیتی بـر عهـده دارد را شناسـایی، طراحی و 

بـه آن عمـل کند.
قاسـمی افـزود: هـر دسـتگاه عـالوه بـر تکالیف 
قانونی کـه در قانـون جوانـی جمعیـت دارد باید 
نظـام برنامه ریـزی و مدیریت خود را بـا محوریت 

و اصالـت خانـواده شـکل دهد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت بر ضرورت توسعه 
گفتمان جمعیت بین دانشجویان واساتید تاکید کرد 
و گفت: از روش های گوناگون جهت توسعه گفتمان 
سازی مسائل جمعیت در بین دانشجویان، اساتید و 
کادر درمان که بخشی از آنها مستقیما در خصوص 
بهداشت باروری، ناباروری، سقط، زایمان و... با بدنه 
جامعه در ارتباط اند بهره می بریم. به گزارش ایسنا، 
دکتر مجیداحمدی ضمن بیان این مطلب تاکید 
کرد: بعد نگرشی و فرهنگ سازی در حوزه افزایش 
جمعیت از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام 
معظم رهبری در پیام به فعاالن حوزه جمعیت، عالوه 
بر انکه کنشگری در راستای عبور از بحران جمعیت 
را یک فریضه دانسته اند ، به نقش مراکز فرهنگ ساز 
در این زمینه تأکید می کنند و به فرهنگ سازی در 
نظام بهداشتی نیز اشاره ویژه دارند و بعد از آن عوامل 
اقتصادی نقش موثر دارند و مطالعه  عملکرد دیگر 
کشورهای موفق در عرصه جمعیتی نیز به ما ثابت 

می کند که باید راهبردهای اقتصادی و فرهنگی با 
پیش تازی عرصه فرهنگی پیگیری شود .

وی در خصوص نقش رسانه ها را در عرصه فرهنگ 
سازی افزایش جمعیت تصریح کرد: قانون جوانی 
جمعیت، نسبت به ســایر قوانین موضوعه، دارای 
جامعیتی قابل قبول و برای گذار کشور از بحران فعلی 
راهگشا است ، در آن به شکل مصداقی و زمان مند بر 
مشوق های مالی و وظایف دستگاه ها تصریح شده 
، لذا جا دارد رســانه ها هر دو عرصه مطالبه مالی و 
نیز مقوله  اصالح نگرش اجتماعی بر فرزندآوری 

را دنبال کنند .
دکتر احمدی افزود: موضوع جمعیت مثل دیگر 
حوزه های اجتماعی دارای ابعاد مختلف اســت و 
یک مفهوم تک بعدی یا دو بعدی نیســت ، افکار 
عمومی باید در همه حوزه  های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و امنیتی اقناع شــوند ، اما در 
خصوص وزن تسهیالت مالی، نگاه های متفاوتی 

وجود دارد حتی برخی محققین معتقدند خروج از 
تعادل در این زمینه اثر معکوس در رفتار فرزند آوری 

اقشاری از جامعه دارد .
به گفته مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، به دالیل 
مختلف از جمله تغییر مفاهیم هنجاری و سبک 
زندگی در دو دهه اخیر پیش ذهنیتی اولیه ایجاد 
شده که فرزند آوری را صرفا با اقتصاد خانواده گره 
می زند و این انگاره هم از سوی قاطبه جامعه و هم 
از سوی برخی مسئوالن همچنان وجود دارد اما این 
مشوق ها و تسهیالت بیشتر به طبقات پایین جامعه 
کمک می کند. وی اظهار کرد: در حال حاضر علی 
رغم آنکه در ســال ۱۴۰۰ پایین ترین نرخ تولد را 
تجربه کردیم از میان ۱۰ دهک جامعه، سه دهک باال 
که به لحاظ اقتصادی مرفه قلمداد می شوند دارای 
کمترین تعداد تولد و ۴ دهک پایین جامعه بیشترین 
موالید را داشته اند ، تغییر مفهوم لذت ،آسایش ، 
تغییر جایگاه فرزنــد در الیه های زندگی ، تعیین 

سطح انتظار برای آینده فرزند جز عوامل موثر در 
تصمیم خانواده نسبت به موضوع فرزند آوری است .

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: اما به طور 
آماری پژوهش های جهانی نشــان می دهد، ارائه 
تسهیالت تنها تا 22 درصد در تصمیم خانواده ها به 
فرزند آوری اثر دارد و ۷8 درصد دیگر متاثر از عوامل 

فرهنگی و نگرشی است .
احمدی خاطر نشــان کرد: االن بیش از هشــت 
سال از ابالغ سیاست های کلی جمعیت می گذرد 
و ما کمتر از ۶ سال تا بســته شدن پنجره فرصت 
زمان داریم ، قانون جمعیت چه زمانی در مجلس 
مصوب شد ؟ ســال ۱۴۰۰  ، اما هنوز بسیاری از 
مواد این قانون اجرایی نشــده و در مرحله تهیه و 
ابالغ آیین نامه و دســتورالعمل ها است.به گفته 
وی، بسیاری از مســئوالن به وظیفه خود در قبال 
این قانون وافق نیستند لذا تا مرحله نهادینه کردن 
گفتمان مســئله فاصله داریم و در خصوص ارائه 
تسهیالت به خانواده ها در ابتدای راه هستیم اما این 
را مطمئنیم که با همه محدودیت های مالی اراده 
جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بر تحقق این 
سیاست جزم است ، اراده ای که هفت سال فرصت 
سوزی شد و هنوز مقاومتهای پنهان و کارشکنی های 
پراکنده که تفسیر خوش بینانه اش ، عدم اعتقاد به 

این امر است ، در مسیر کار لمس می شود.

ایران؛ »پیچ تاریخی تحوالت جمعیتی« و ثبت رکوردها

ضرورت توسعه گفتمان سازی مسائل جمعیت
 در بین دانشجویان و اساتید

زن و شوهرها از دو راهی "همسر" 
یا "خانواده" دوری کنند

یک روانشناس با بیان اینکه در یک ازدواج موفق باید رابطه درستی با 
خانواده همسر شکل گیرد، گفت: زوجین نباید هرگز همدیگر را در 
موقعیتی قرار دهند که بین همسر و خانواده خود یکی را انتخاب کند، چرا 
که این گونه همسر درگیر مسائلی می شود که نهایتا به بن بست می رسد.
دکتر مژگان احمدپور در گفت وگو با ایسنا،درباره نحوه ارتباط درست 
با خانواده همسر اظهار کرد: باید در تمام مراحل زندگی همراه همسر 
باشیم و این امر را درک کنیم همانطور که ما خانواده ای داریم، همسر ما 
نیز خانواده ای برای خود دارد و برای جلوگیری از بروز تداخل و اختالف 
نظر باید حد و مرزهای این رابطه مشخص شود، نه اینکه کاری کنیم 

همسرمان میان ما و خانواده اش یکی را انتخاب کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خانواده همسر بخش مهمی از زندگی ما 
را تشکیل می دهند و با برقراری تعادل میان نیازهای خود با آنها می توانیم 
در ارتباطات خود هماهنگی ایجاد کنیم، درباره اینکه چطور می توان حد 
و مرز رابطه خود با خانواده همسر را مشخص کرد؟، افزود: برای مثال 
نباید در مقابل خواسته ها و به ویژه توقعات نا به جای خانواده همسر که 
دور از توانمان است سکوت کنیم، در عین حالی که ما موظف نیستیم 
تمام انتظارات و توقعات و خواسته های آنها را عملی کنیم اما هنگام 
مطرح کردن خواسته ها باید به سخنانشان گوش دهیم و پس از شنیدن 
خواسته هایشان با دالیل منطقی، خواسته  آنها را رد یا قبول کنیم، اینگونه 

از لجبازی در ارتباطمان با آنها جلوگیری می شود.
وی همچنین توصیه کرد که زوجین روی باورها و مواضع خود بدون 
لجبازی بایستند و هر رفتاری که از سوی خانواده همسر، آنها را بهم 

می ریزد را بدون رو در بایستی با خانواده همسر مطرح کنند.
احمد پور تصریح کرد: زوجین باید بدانند که تصمیم گیرنده نهایی در 
زندگی مشترک زن و شوهر هستند و هیچکس نمی تواند بدون خواست 

زوجین برنامه خود را به آنها تحمیل کند.
این روانشناس معتقد است که زن و شوهر باید بدون واسطه و بدون اینکه 
کسی را میانجی خود و همسر قرار دهند با هم صحبت کرده و خواسته ها 

و باورها و مسائلی که باعث کدورت می شود را با همسر مطرح کنند.
به گفته وی، زوجین به هنگام بروز اختالفات خانوادگی در خانواده همسر 
فقط باید شنونده باشند، آرامش خود را حفظ کنند و در درگیری های 

خانوادگی آنها دخالت نکنند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به 
بدهی 3۰۹۴ میلیارد تومانی دولت به اعضای 
صندوق، گفت: یکی از مهمترین موضوعات در 
دست پیگیری، تسویه دیون دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان 
است، بنابراین کارگروه وصول مطالبات در صندوق تشکیل شده 

و این موضوع یکی از دستورکارهای جدی ماست.
جواد نوری در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: طبق ماده 
8۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران، کارکنان وزارت آموزش و پرورش که 
عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند 
پذیرفت، ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا سقف پنج 
درصد به حساب صندوق واریز می کنند و دولت نیز موظف است 
همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان 
را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور 

و پرداخت کند.
وی افزود: البته این قانون از زمان تأسیس صندوق وجود داشته 
و طبق روال باید همه ساله در بودجه سنواتی تمدید شود که 

متاسفانه طی برنامه پنجم توسعه تمدید نشد.
 مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه دولت 
تاکنون در مجموع حدود 2۵ درصد تعهداتش را به صندوق 
پرداخت کرده است، گفت: طبق آخرین آمار به روزرسانی شده 
تا 2۹ اسفند ۱۴۰۰، کل پرداختی اعضا از ابتدای فعالیت یعنی 
از سال ۱3۷۴ به این سو، ۵ هزار و ۴ میلیارد تومان است و در 
مقابل سرجمع پرداختی دولت که همه نقد نبوده و برخی هم از 
محل تهاتر، اوراق مشارکت و سهام واگذار شده، به مبلغ ۱2۷۵ 

میلیارد تومان بوده است.
نوری تصریح کرد: بنابراین دولت 3۷2۹ میلیارد تومان بدهی 
به اعضای صندوق دارد که البته از این مبلغ حدود ۶3۵ میلیارد 
تومان مربوط به سال های ۱3۹3 تا ۱3۹۵ است که این موضوع 
در برنامه پنجم توسعه و بودجه های سنواتی دیده نشده و در حال 
پیگیری حقوقی است. بنابراین اگر این سه سال را هم در نظر 

نگیریم، 3۰۹۴ میلیارد تومان از دولت طلب داریم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه در فضای 
فعلی اقتصادی، جمع بندی این است که وصول مطالبات عالوه 
بر دریافت منابع نقد با استفاده از سایر روش های در دسترس اعم 

از تهاتر معادن دولتی و غیره در دستور کار قرار گیرد.

در شرایطی که از سه توله یوز متولد شده در طرح تکثیر در اسارت 
توران تنها یک توله زنده مانده انتقادات زیادی به نحوه مدیریت 
این موضوع و حتی کلیت طرح تکثیر در اسارت یوز وارد می شود. 
مدیرعامل سابق انجمن یوز ایران با اشاره به اشتباهات رخ داده در 
جریان تولد و نگهداری توله ها می گوید: علی رغم وجود این نواقص، 
تکثیر در اسارت ممکن است آخرین تیر ترکش ما برای احیای یوز 
باشد.  مرتضی اسالمی در گفت وگو با ایسنا در آستانه روز جهانی 
گونه های در معرض انقراض )2۱ می مصادف با 3۱ اردیبهشت( 
با اشاره به احتماالت موجود برای ادامه زندگی سومین توله یوز 
»ایران« اظهار کرد: بقای توله یوز آخر به طور کامل مربوط به نحوه 
نگهداری و اجرای پروتکل های بهداشتی و رعایت موارد الزم است. 
تجهیزات مورد نیاز و غذای مناسب باید برای نگهداری یوز فراهم 
و روش های تغذیه مناسبی نیز درنظر گرفته شود. وی با اشاره به 
درست یا غلط بودن تصمیم انجام سزارین برای یوز مادر گفت: 
انجام این عمل بستگی به وضعیت »ایران« در آن زمان داشته 
است و االن نمی توان این موضوع را تحلیل کرد. اگر سندی درباره 
زمان و نحوه تصمیم گیری درباره این موضوع وجود دارد، می توان 
از آن ها استفاده کرد و نظر دقیق تری راجع به آن داد. اسالمی ادامه 
داد: بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نقص های 
زیادی در جریان تولد توله ها و پس از آن مشاهده شد چراکه اصول 
بهداشتی به طور مناسب رعایت نشد و محیط نگهداری توله ها و 
نحوه شیردهی به آن ها نیز حرفه ای نبود. این موضوع از دو بعد قابل 
بررسی است؛ مورد اول درباره نفس طرح است. اینکه آیا تکثیر در 
اسارت درست بوده یا نه؟ مورد دوم نیز تمهیداتی است که برای این 
مسئله اندیشیده شده است. وی افزود: هم از نظر بهداشتی و هم از 
نظر مهارتی نقص هایی جدی در این فرایند دیده شد. در واقع فارغ 
از اینکه توله ها به علت نقص مادرزادی مرده باشند یا به علت نقص 
در  نگهداری از آن ها، نمی توان چشم ها را بر نقدهای موجود بست. 
امیدواریم در تهران شرایط مناسب شیردهی و نگهداری مناسب 

از تنها توله باقی مانده فراهم شود.
مدیرعامل سابق انجمن یوز ایران گفت: وضعیت یوز ایرانی به قدری 
بحرانی است که طرح تکثیر در اسارت به طور قطع الزم است. 

همچنان اولویت با حفاظت از زیستگاه است. 

پیگیری مطالبات اعضای 
صندوق ذخیره فرهنگیان از 

دولت در قالب تهاتر

اما و اگرهای بقای
 سومین توله یوز

خبر

خبر

به اذعان قاسمی، سیاست های کلی جمعیت تمام متغیرهای موثر بر الگوی فرزندآوری خانواده ایرانی را در 
خود لحاظ کرده و یک سیاست جامع و دقیق است، اما مشکلی که در ایران وجود دارد این است که معموال 
سیاست ها از جمله سیاست های جمعیتی با تاخیر و سطحی پایین تر از سطح سیاستی اجرا می شوند و 
این فاز تاخیری اجرای سیاست ها در کشور آسیب زیادی برای ما ایجاد کرده است و به نظر باید در رابطه 

با سیاست های جمعیتی این موضوع برطرف شود.

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

به موجب ماده ۱2 قانون ثبت اسنادوامالک و مواد ۵۹- ۶۴ 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین تبصره ۴ ماده 2 
قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت بدینوسیله فهرست امالکی که 
در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰  در حوزه ثبتی شهرستان رودبار جنوب  
بخش ۴۶ کرمان تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره پالک و ذکر نام و 
نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی میشوند .
فرعیات ذیل از پالک ۴2۶ اصلی واقع در محمد آباد دو زیارتی  قطعه سه 

رودبار جنوب
۱3 فرعی  خانم مهری احمدی نژاد میری   فرزند  محمد  ششدانگ یکباب 

خانه  به مساحت  ۱۹22   متر مربع
فرعیات ذیل از پالک ۴۴۰ اصلی واقع در زهکلوت و مراد آباد  رودبار جنوب 

قطعه سه بخش ۴۶ کرمان
   222۵ فرعی  خانم فاطمه سابقی نژاد   فرزند  چراغ  ششدانگ یک باب 

مغازه تجاری و زمین   به مساحت  ۱3۷   متر مربع
222۶    فرعی  آقای محمد جمشیدی زهی تاب   فرزند  مراد ششدانگ 

یک باب مغازه تجاری  به مساحت  3۰   متر مربع
222۷ فرعی  خانم فاطمه ناروئی   فرزند  حسین ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی   به مساحت  ۱۵۰82۶  متر مربع
2228 فرعی  خانم جان بی بی مبارکی زهکلوت   فرزند  دادخدا ششدانگ 

یکباب خانه  به مساحت  ۴2۰  متر مربع
222۹ فرعی  آقای حمزه جافری پور    فرزند  مهدی   ششدانگ یکباب 

خانه  به مساحت  3۶۶   متر مربع

لذا برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اشخاصی که نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ۹۰ روز اعتراض 
خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج تسلیم و 
رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله گردد در صورتی که بین 
تقاضا کنندگان و دیگران قبل از انتشار این آگهی دعوی بوده میتوانند 
گواهی نامه دادگاه مبنی بر طرح دعوی به این اداره تسلیم و اال حق آنها 
ساقط میشود. ضمنا با ستناد ماده 8۶ قانون ثبت معترضین باید ظرف 
مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره نسبت به تقدیم دادخواست به 

مراجع قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز پنجشنبه  ۰۱ /۰2 /۱۴۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز شنبه  3۱ /۰2 / ۱۴۰۱
محمد کردستانی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
رودبار جنوب 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ رودبارجنوب

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
برابررای شماره140060319091000725-1400/06/31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد پایدار 
فرزند عزیز  بشماره شناسنامه 356 صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 197متر مربع پالک - فرعی 
از46- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 46- اصلی قطعه یک  واقع درعنبرآباد شهرک نارنج بخش 45کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای حسین مالیی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه 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 مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:3141

 تاریخ انتشار نوبت اول1401.2.17/ تاریخ انتشارنوبت دوم :1401.2.31
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
-140060319079000683 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 

1400.10.28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
بشماره شناسنامه  تاج محمد  فرزند  خانم سعیده خسرو خاور 
5360014601صادر ازدر یک باب خانه به مساحت 300 متر مربع 
پالک 1661 فرعی از 188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

188 اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان 
-اندیشه 4 خریداری از  مالک  رسمی اقای عبدالمهدی مهیمی  
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:104

  تاریخ انتشار نوبت اول:1400.2.17
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400.2.31

 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
انبار پالک 2683 فرعی  یکباب  چون ششدانگ 
مفروز و مجزی از پالک 2 فرعی از 7566 اصلی واقع 
در اراضی اسماعیل آباد حاجی زرند بخش 13 کرمان بمساحت 
366.85 مترمربع مورد تقاضای آقای کاظم زارعی جالل آبادی 
فرزند رمضان به استناد رای شماره 140060319008002799 هیات 
حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته 
و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و 
نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 1401/1/20 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز 
یکشنبه مورخه 1401/3/22 در محل شروع و بعمل خواهد امد 
لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار 
می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا 
معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه ثبت حداکثر ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست 
الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است 
پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود.  /م الف 19
تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1401/2/31 
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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خبرخبر

تقریبا ۱۴ سالی می شود که موزه صنایع دستی 
معاصر ایران تعطیل است و از طرفی حدود یک 
سالی می شود که مسئوالن صنایع دستی کشور 
بازگشایی مجدد آن را زمزمه می کنند. همزمان 
با فرا رسیدن هفته میراث فرهنگی و روز جهانی 
موزه ها به نظر می رسد طرح این پرسش که افتتاح 
این موزه به کجا رسید و چرا با گذشت یک سال 
از اعالم خبر بازگشایی آن، هنوز افتتاح نشده، در 
خور توجه است.  دولت نو شد، مدیران نو شدند 
و به نظر می رسد حاال زمان آن رسیده باشد تا 
پرونده وعده هایی که در دوره مدیران قبلی هنوز 
باز مانده و همچنان در حال خاک خوردن است، 
بیرون کشیده شود تا برخی از آنها را به مدیران 
فعلی یادآوری کرد. از صنایع دســتی تا میراث 
فرهنگی و هنرهای تجســمی با کمی بررسی 
دقیق می توان چندین نمونه از این وعده های 
به اجرا نرسیده را پیدا کرد؛ افتتاح موزه صنایع 
دستی معاصر ایران یکی از همین پرونده هاست. 
مکانی که زمانی به عنوان موزه صنایع دستی 
ایران شناخته می شد، در یکی از بناهای قدیمی 
دو طبقه در مجموعه سعدآباد قرار دارد و احتمال 
می رود که به قرن ۱۴ قمری یعنی اوایل حکومت 
پهلوی اول تعلق داشته باشد. این مکان زمانی 
در دو طبقه به نمایش آثار صنایع دستی ایران 
می پرداخت که طبقه اول آن ۱۹۶ متر مربع زیر 
بنا و 3۱۰ متر مربع مساحت دارد. یکی از اقداماتی 
که در رابطه با این موزه انجام شد و آن را تبدیل 
به مکان مناسبی به منظور نمایش آثار صنایع 
دستی کرد، تغییر طراحی خارجی و مرمت آن 
توسط مهندس فیروزه اطهاری و هومن صدر 
بود. ویدا توحدی، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج 
معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در سوم شهریور ماه 
سال ۱۴۰۰ درباره این موضوع چنین اظهار کرده 
بود: »از سال ۱3۷3 در ساختمان مرکزی سازمان 
صنایع دســتی وقت، واقع در میدان ولی عصر 
تهران مجموعه  ای نفیس و برگزیده از بهترین 
آثار صنایع دستی استادان بنام و صاحب  سبک 
خریداری شده بود که از سال ۱3۷۹ تا ۱38۵ به 

ساختمان ولنجک انتقال یافت.«

هوشنگ کامکار: از زیر 
تیغ جراحی با موفقیت 

بیرون آمدم چون عاشقم!
هوشنگ کامکار، آهنگساز، پژوهشگر و مدرس 
موسیقی کشورمان که به تازگی عمل جراحی 
سخت و موفقت آمیزی را پشت سر گذاشته است، 
در پیامی دلیل اصلی ماندن و دوام آوردنش را به 

اختصار چنین بیان کرد: »عشق«.
به گزارش ایسنا، متن این پیام به شرح زیر است:

»به خورشید سالمی دوباره خواهم داد در این 
روزهای سخت و ملتهب که شوق زیستن و ماندن 
هر روز کم رنگ تر می شود، در بستر بیماری افتادم 

و ناگهان قلبم را زیر تیغ بردند.
احساس می کنم تلخی و سنگینی این سه سال 
گذشــته و اضطرابی که داشتم دلم را عمیق به 

تنگ آورد و بیمارم کرد.
آنچه گذشت و می گذرد آســان نبود و نیست؛ 
اما چند چیز شوق ماندن و زیستن را در من در 

سخت ترین دقایق پررنگ می کرد.
اولین آن ها فروغ فرخزاد بود.

من فکر می کنم که من ماندم و دوام آوردم زیرا 
که از عمق قلبم می خواستم انتشار تازه ترین اثرم 
بر روی اشعار فروغ فرخزاد را که به دلیل کرونا 
انتشارش به تعویق افتاد را ببینم. عشق به فروغ 
و عاشقانه های او در اوج لحظه های بیماری چون 
باران نور در ظلمت قلبم می خزید و گویا فروغ، 
همان مهربانی بود که به خانــه ام با چراغ و یک 
دریچه می آمد تا من به ازدحام کوچه خوشبخت 
بنگرم. بعد از فروغ، بودنم را مدیون پزشــکان و 
پرستارانم هستم. پزشکان و پرستارانی که مانند 
همه آنانی که در دو ســال سخت گذشته برای 
سالمت کشور جانفشانی کردند، در نهایت دقت، 
حوصله، آرامش و عشق کاری کردند که من، که 
چون طفلی هراسان بودم، به چراغ و آب و آیینه 

پیوستم و نترسیدم.
و در نهایت عشق ….

من ماندم و دوام آوردم چون عاشقم.
عاشق طبیعت

عاشق ایران
عاشق موسیقی

عاشق شعر
عاشق شهرزاد

عاشق رنگ
عاشق خواهر و برادرانم که افسانه عشق شان، هزار 

شاهنامه است
عاشق زیستن و خلق کردن

امروز که سعادت دارم بار دیگر به خورشید سالم 
کنم، مهر و محبت همه آنانی که در این روزها، 
دســت دختر و همسرم را با عشــق و دوستی 
فشردند و تنهای شان نگذاشتند، از عمق قلبم 
ارج می نهم. از تیم محترم پزشکی ام که از من در 
تمام مسیر از تشخیص تا درمان، همچون عضوی 
از خانواده خود، با عشق، مراقبت و حمایت کردند، 

قدردانی می کنم.

مهران مهام از تهیه کنندگان باسابقه تلویزیون درباره انتصاب ها در 
صداوسیما و بحث جوان سازی سازمان می گوید: ما هم باید روزی کنار 
برویم و جوانان جایگاه ما را بگیرند؛ بنابراین این حق هر مدیری است که 
مدیران خود را انتخاب کند اما بهتر است این تغییرات با یک شیب درست 

اتفاق بیفتد و سیر آرامی داشته باشد نه شیب تند. 
مهام در گفت وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه نگاهش به انتصاب های 
جدید سازمان صداوسیما چیست؟ گفت: اوالً به دوستانی که رفته اند 
خسته نباشید و همکارانی هم که آمده اند خوش آمد می گوییم. به نظرم 
این سیر طبیعی است که وقتی مدیریت تغییر می کند، همکارانی را با 
خودش می آورد که همراه تر و همگام تر باشند و این حق مسلم شان 
است که با چارت مدیریتی شان تغییراتی را ایجاد کنند ولی معموالً 
ترکیبی که چیده می شود و حتما هم اتفاق می افتد، این است که از تجربه 
پیشکسوتان نیز استفاده خواهد شد. به هر حال دوستان قبلی واقعا زحمت 
کشیدند؛ به ویژه با این شرایط بد اقتصادی که سازمان را نگه داشتند، 

ان شاءاهلل دوستان بعدی هم موفق باشند.
این تهیه کننده سپس درباره پیشنهادش به معاون سیما نیز خاطرنشان 
کرد: تنها پیشنهاد من استفاده از تجربیات گذشته است. قطعاً سن و 
سال در تجربه، موثر است اما با این حال مدیریت خیلی مهم است. در 
بخش های دیگر جامعه ما، نه فقط صداوسیما بحث مدیریت بسیار 
مهم است. متأسفانه در حال حاضر ما نیروهای انسانی کمی در سازمان 
صداوسیما داریم، چون بخشی از نیروهای ما به سمت فضای مجازی و 
ویدئوها رفته اند که به نظرم عقبه ما کمی ضعیف شده و باید اول ساخت 
نیروی جدید را پیش بگیریم. حتی خود بنده هم که االن در خدمت شما 
هستم باید جوانان بیایند و جای مرا بگیرند ولی اگر هم قرار باشد این اتفاق 
بیفتد باید به شکل یک شیب درست باشد. قطعا با این اتفاق به شکل 

درست، هنرمندان جدید هم پا می گیرند و جایگاه ما را خواهند گرفت.

اگر االن »متهم گریخت« را به 
صداوسیما بدهم رد می شود!

نگاهی به سرنوشت موزه صنایع دستی 
معاصر ایران 

پرونده خاک گرفته 
یک موزه را پس از 

۱۴سال باز می کنیم

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران به 
آژانس های مسافرتی نسبت به صدور مدارک و ویزای درمانی غیر معتبر 
برای اتباع خارجی که به ویژه برای درمان به ایران سفر می کنند، هشدار داد. 
به گزارش ایسنا، پرهام جانفشان خطاب به تمام تشکل های گردشگری و 
همچنین مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای گواهینامه 
حرفه ای گردشگری سالمت، اعالم کرد: با توجه به بررسی های به عمل 
آمده و گزارش های واصله، متاسفانه برخی از دفاتر و شرکت های خدمات 
مسافرتی و گردشگری دارای گواهینامه حرفه ای "گردشگری سالمت" 
اقدام به صدور روادید )ویزا( درمان غیرمعتبر برای اتباع خارجی کرده اند. 
همچنین برخی از این دفاتر بدون داشتن برنامه درمانی برای گردشگران، 
بدون نظارت بر تردد و بدون  اطالع از ورود و خروج بیمار خارجی، صرفا به 
صدور ویزای درمان برای اتباع خارجی اقدام کرده و یا از مدارک غیرمعتبر 

برای اخذ این روادید استفاده می کنند.

صدور ویزای نامعتبر برای اتباع خارجی 
از سوی برخی آژانس ها

انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـی بـه مناسـبت روز ملی 
بزرگداشـت خیـام نیشـابوری مراسـم پاسداشـت ایـن 
حکیـم و شـاعر برجسـته ایرانـی را در فضـای مجـازی 

برگـزار کـرد.
در ایـن رویـداد، حسـن بلخـاری رئیـس انجمن آثـار و 
مفاخـر فرهنگی، سـید حسـین نصـر اسـتاد مطالعات 
اسالمی دانشـگاه جرج واشنگتن، توفیق سبحانی استاد 
زبان و ادبیات فارسـی و عضو شـورای علمـی انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگـی، میرزا مأل احمد ایران شـناس، اسـتاد 
آکادمـی ملـی علـوم جمهـوری تاجیکسـتان و رئیـس 
انجمن دوسـتی تاجیکسـتان و ایران و گلرخسـار صفی 
اوا شـاعر سرشـناس تاجیـک )ملقب بـه بانـوی ملت( و 
عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان سخنرانی کردند.

حسـن بلخـاری رئیس انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگی 
در آغـاز این نشسـت گفت: مـا هر سـال بال اسـتثنا روز 
بزرگداشـت »خیـام« را در انجمـن برگـزار کرده ایـم. 
حتی در یکی از سـال ها برای فردوسـی طوسـی و خیام 
نیشـابوری یک همایش بزرگداشـت را اجرا کردیم. زیرا 
در تقویـم ملی ما ایرانیان روز بزرگداشـت ایـن دو حکیِم 
بزرگ، بلنـد مرتبـه و واال مقام خراسـانی، خیلـی به هم 
نزدیک است. روز فردوسی 2۵ اردیبهشت و روز خیام 28 
اردیبهشـت اسـت. یک همایش معظم هم در سال های 
گذشته در فرهنگسـرای نیاوران با حضور برخی از خیام 
پژوهان برجسته جهان برگزار کردیم. این را عرض کردم 
که بگویـم در ایـن سـال ها، خود بنـده در ابعـاد مختلف 
شـخصیتی جناب خیام، هم مصاحبه هایی داشتم و هم 
مقاالتی نوشـتم و سـخنرانی هایی داشـتم که در سایت 

انجمن کاماًل محفوظ و مسـطور اسـت .
وی افزود: بحث امـروز من به نحوی رفـع برخی اتهامات 
به سـاحت معزز و معظم حکیـم عمر خیام نیشـابوری، 
با اسـتناد به متـون و مراجـع و مسـتنداتی اسـت که در 
همـان قرنی که ایشـان وفـات یافتند، یعنی قرن ششـم 
هجری نگاشـته شـده اند تا به نحـوی بیانگر جایـگاه بی 
نظیر و بی بدیل این حجت الحق امام نیشـابور باشـد در 
مقابله با نسـبت های ناروایی که بـه او زده اند. البته تقریباً 
در سـخنرانی هایی کـه داشـتم نـکات مهمـی را در این 
باب عـرض کـرده ام: مثالً در نامـه ای که قاضی شـیراز به 
حضرت ایشان می نویسـد و از او سواالت فقهی می پرسد 
که پاسـخ می دهد )به قول حضرت اسـتاد سـید حسین 
نصر، خیام فقیـه هم بوده اسـت( حتی در مسـاله قرائت 
قرآن هـم وقتی بیـن قاریـان اختـالف می افتـد، داوری 

»خیـام« ماجرا را فیصلـه می دهد و تمـام می کند. بحث 
من امروز دقیقاً در جهت تأیید و تثبیت جایگاه حکمت، 
فلسـفه، ریاضـات، هندسـه و نجوم و… ایشـان اسـت و 
مکانـت بـی بدیـل او در ایـن قلمروهـا که سـبب ظهور 

القاب مهمی از برای او شـده اسـت.
استاد دانشـگاه تهران افزود: به این القاب توجه بفرمائید: 
حکیم حجت الحق، خواجه امام، الفیلسـوف، فیلسـوف 
گیتی، حکیم جهان، شـیخ االمام، الشـیخ االجل حجت 
الحـق، امام خراسـان، نـادره فلـک، تالی ابن سـینا. همه 
اینها، مسـتند به منابع جدی و معتبر قرن ششـم، نشان 
می دهد که ما با شـخصیتی معتبر و بلنـد مرتبه، حکیم 
و فیلسـوِف حجت الحـق روبرو هسـتیم و لـذا نمی توان 
برخی مـوارد نـاروا را بـه سـادگی به ایشـان نسـبت داد 
و او را دهـری خطـاب کـرد. دهـری حکیم یا فیلسـوف، 
امام و فقیـه نمی شـود! همه اینهـا نفـی آن اصطالحات 

و القاب اسـت.
بلخاری گفـت: در این جلسـه در جهت تثبیـت و اثبات 
مقام جامعیـت حکمـت و امامیت علمی جنـاب حکیم 
عمـر خیـام نیشـابوری مراجعـی را معرفـی می کنـم و 
ادله ای را مختصرا بازگـو می کنم. اما پیـش از آن ترجیح 
می دهم که یـک حکایتی را بـه نقل از »خاقانـی« بیاورم 
کـه آن را در یکـی از نامه هـای خـود آورده اسـت تـا هم 
لطیفـه ای در ورود بـه بزرگداشـت حکیـم عمـر خیـام 
نیشـابوری باشـد و هـم جایگاه بلنـد مرتبـه او را نشـان 
دهـد: »مگـر روزی خواجه بـه دیـوان نشسـته بود.)این 
خواجه کیسـت؟ خواجه بزرگ کاشـانی در عهد ملکشاه 
سـلجوقی که مسـئولیتی اداری و دیوانی داشـته است.( 
عمر خیام در آمد و گفـت ای صدر جهان از وجـه ده هزار 
دینـار معاش هر سـال مـن کهتـر باقی بـه دیـوان عالی 
مانده اسـت.)این ده هـزار دینـار را خواجه نظـام الملک 
برای ایشـان تعیین کرده بـود( نایبـان دیوان را اشـارتی 
بلیغ می یابـد تـا برسـاند.)یعنی ایـن هزینه سـاالنه که 
مقرر شـده به دست من نرسـیده است و دسـتور بدهید 
این را به مـن پرداخـت کننـد.( خواجه گفـت: تو جهت 
سـلطان عالم چـه خدمـت کنی کـه هـر سـال ده هزار 
دینار مرسـوم تـو بایـد داد؟ عمـر خیـام گفـت: وا عجبا 
من چه خدمـت کنـم سـلطان را؟ هزار سـال آسـمان و 
اختران را در مدار و سـیر به شـیب و باال، جان باید کندن 
تا از این آسـیابک دانه ای چـون عمر خیام بیـرون افتد. و 
از ایـن هفت شـهر پای بـاال و هفـت دیه سرنشـین یک 
قافله سـاالر دانش چون مـن درآید. اما اگـر خواهی از هر 

دیه ی در نواحی کاشـان، چـون خواجه ده ده بیـرون آرم 
و به جـای او یا بـه جای تو بنشـانم کـه هر یـک از عهده 
کار خواجگـی بیرون آیند. خواجه از جای بشـد و سـر در 
پیـش افکند کـه ایـن جـواب از پـای بر جـای دیـد. این 
حکایت به حضرت سـلطان ملک شـاه بـاز گفتند. گفت 
با اهلل که عمـر خیام راسـت گفـت…« در بطـن و جان 
این لطیفه این نکته وجـود دارد که »عمر خیـام« از برای 
خود چنین جایگاهی قائل بوده اسـت. این جـواب که به 
نقل از »خاقـان« ذکر شـده و در یکی از نامه هـای او آمده 
اسـت، نشـان می دهد کـه ایـن ادبیـات از آنچه کـه به او 

منتسـب کرده اند، قابل اسـتخراج نیسـت.
نویسـنده کتـاب »عکـس مـه رویـان خیـال عارفـان« 
بـا اشـاره بـه متـون کهـن دربـاره خیـام ادامـه داد: در 
ادامـه سـخنانم بـه منابـع و مراجع قـرن ششـم و هفتم 
هجـری اشـاره می کنم کـه جایـگاه و مقـام »خیـام« را 
بازگـو کرده اند؛ منابعـی کـه اوالً در جهان اسـالم و ایران 
معتبرانـد؛ ثانیـاً معاصـر خیام انـد و معاصـران در بیـان 
معنـا، اشـرف اند نسـبت بـه کسـانی کـه در قرن هـای 
بعد مطالبـی را پیرامون »خیـام« گفته انـد. اولین مورد 
را از میـزان الحکمـه خازنـی نقل می کنـم. )ایـن کتاب 
در ۵۱۵ قمری نوشـته شـده و محتمـل، خیـام در ۵۱۷ 
هجـری وفات کـرده اسـت پـس این اثـر تقریبـاً معاصر 
خیام اسـت(. در میـزان الحکمـه خازنـی از »االمام عمر 

خیـام« نام بـرده می شـود. سـنایی سـفری به نیشـابور 
داشـته اسـت و آنجا در کاروانسـرای محل اقامت ایشان 
ماجرایـی رخ می دهـد. خادم سـنایی محکوم بـه دزدی 
۱۰۰۰ دینار می شـود. او توقع و انتظار دارد که سـنایی از 
او حمایت کند. سـنایی به دالیلی این کار را نمی کند و به 
طرف هرات بـر می گردد. خادم بسـیار ناراحت می شـود 
و در بازجویی هـا می گویـد مـن ایـن پـول را به سـنایی 
داده ام و بـه سـنایی تهمت می زند. سـنایی بـرای اینکه 
این تهمـت را از خود بـردارد و ایـن ماجرا را روشـن کند، 
نامه ای به خیـام در نیشـابور می نویسـد و از او می خواهد 
که وسـاطت کند تـا این مشـکل حل شـود: »کـه چون 
شـرف جوهر نبـوت از حراسـت »عمر« مسـتغنی نبود. 
پس صدف ُدر حکمـت را از رعایت »عمری« نیز اسـتغنا 
نباشـد. که کتـاب و حکمـت دو جوهرند در یـک طویله 
)طویـه به معنـای یک رشـته و یک بـارگاه اسـت( چون 
کتاب را به چونان »عمـری« حاجت بود، حکمـت را نیز 
به چون تو عمری حاجت باشـد تا به سـبب عمـران این 
دو والیت »عمران« باشـد…« سـنایی »عمر خیـام« را 
اینچنین در حکمت می سـتاید تا آبرو و جایگاه سنایی را 
برگرداند و بعد از خازنی این دلیل دوم اسـت. این مرجع و 
منبع در عصر خود »خیام« اسـت. این ادله و مراجع نافی 
مطالبی اند که بعدها به خیام منتسـب می شـود که باید 

در جای دیگـری مـورد بحث قـرار بگیرد.

خیام فرزند بشریت است

اتهام باده پرستی ظلم به خیام است
هر

س: م
عک

قائـم مقـام سی وسـومین نمایشـگاه کتاب 
تهـران گفـت: مجمـوع فـروش نمایشـگاه 
مجـازی و حضوری تا شـب گذشـته بیش از 
۱۴۰ میلیـارد تومان اسـت که از ایـن میزان 
۷۹ میلیارد تومـان در بخش حضـوری و ۶۱ 
میلیـارد تومـان در بخـش مجـازی فروخته 

شده اسـت.
به گـزارش خبرنـگار ایرنا- نهمین نشسـت 
خبـری نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهران، 
3۰ اردیبهشـت در سـرای ملل واقـع در نیم 
طبقه شبسـتان با حضور علـی رمضانی قائم 
مقام سی وسـومین نمایشـگاه کتاب تهران و 
حسـین علی سـبزه معاون بخش بین الملل 
سی  وسـومین نمایشـگاه بین المللـی کتاب 

تهـران برگزار شـد.
رمضانی بـا اعـالم اینکه نمایشـگاه حضوری 
در روز مقـرر بـه کار خـود پایـان می دهـد، 
ادامـه داد: بخـش مجـازی نمایشـگاه دو روز 
تمدیـد شده اسـت،این بخـش در روز اول و 
دوم خـرداد تـا سـاعت 2۴ بـه فعالیـت خود 

ادامـه خواهـد داد.
قائـم مقـام نمایشـگاه کتـاب تهـران درباره 
بازپرداخـت اجـاره غرفه هـا بـه ناشـران بـه 
دلیل تعطیلی یـک روزه نمایشـگاه کتاب به 
دلیـل آلودگـی هوا بیـان کـرد: هنـوز درباره 
ایـن موضـوع تصمیم گیـری نشده اسـت اما 
ناشـران می داننـد که هزینـه دریافت شـده 
با هزینه تمام شـده نمایشـگاه برابر نیست. با 
توجه به اینکـه بخش بزرگـی از پرداخت ها با 
یارانه حسـاب شده اسـت، تعطیلی یک روزه 

مشـکلی نخواهـد بود.
دما و رطوبـت نمایشـگاه به صورت 

دائـم کنترل می شـود
به گفته رمضانـی مجموع فروش نمایشـگاه 
مجازی و حضوری تا شـب گذشـته به بیش 
از ۱۴۰ میلیـارد تومـان رسیده اسـت. کـه 
از ایـن میـزان ۷۹ میلیـارد تومـان در بخش 
حضـوری و ۶۱ میلیـارد تومـان در بخـش 

مجـازی فروختـه شده اسـت.
قائم مقام نمایشگاه کتاب در خصوص جشن 
امضـای کتابـی کـه منجر بـه شـکل گیری 
صف هـای طوالنـی در نمایشـگاه کتـاب 
شـده بود، بیـان کـرد: موضـوع برگـزاری 
نشست های فرهنگی در نمایشگاه باید پیش 
از اجرا با مسـئوالن هماهنگ شده باشـد. این 
نشسـت ها باید بـه صورتی باشـند کـه نظم 
عمومی نمایشـگاه را بر هم نزننـد، مجموعه 
نمایشـگاه سـالن هایی را بـرای برگـزاری 
برنامه هـا در نظـر گرفته اسـت. برگـزاری 
جشـن های امضـا و رونمایـی از کتاب اسـت 

کـه بـه نمایشـگاه کتـاب رونـق می دهد.

بـه گفتـه او دسـتگاه های تهویـه نمایشـگاه 
کتـاب به صـورت مسـتمر کنترل می شـود. 
گزارش دمای داخل، بیرون و تسـت رطوبت 
اعـالم می شـود. بایـد توجـه داشـت گرمای 
هوایی کـه در شبسـتان احسـاس می شـود 
بـه دلیـل بـاال بـودن دمـای هـوای تهـران 
اسـت، زیرا امـروز دمـای هـوا 3۱ درجه ثبت 
شده اسـت. رمضانـی دربـاره خالـی بـودن 
تعداد زیـادی از غرفه ها در بخـش بین الملل 
بیـان کـرد: نمایشـگاه های کتـاب در سـایر 
کشـورها در روزهای بسـیار محدودی برگزار 
می شـود. به همین دلیل فعـاالن بین المللی 
برای نمایشـگاه سـه تا چهار روز برنامه ریزی 
می کننـد و در روزهـای پایانـی تعـدادی از 

غرفه هـای بین المللـی خالـی اسـت.
قائـم مقـام نمایشـگاه کتـاب دربـاره فروش 
کتاب و زیوراالت در بخـش بین الملل گفت: 
درباره فـروش کتـاب و کاالی غیرکتاب باید 
مسئوالن سـرای ملل فعالیت داشته باشند و 
مانع ایـن اقدامات شـوند. مجموعه همکاران 
در بخـش بین الملـل نمایشـگاه در کمبـود 
زمان این فضـا را ایجاد کردنـد. اگر در غرفه ها 
امکانـات محدودتـری نسـبت بـه دوره های 
قبـل وجـود دارد، غرفه سـازی در بخـش 
بین الملـل برعهـده ناشـران و فعـاالن حوزه 

اسـت.
بـه گفتـه رمضانـی ۷۰ کیوسـک بـرای 
پاسخگویی و اطالع رسانی در نمایشگاه فعال 
اسـت. ۱۰۰ نیرو در 3۰ نقطه از نمایشگاه در 
حـال پاسـخگویی بـه سـوال های مراجعان 
هسـتند. همچنین ۱۵نفر در غرفه مشـاوره 

کتاب بـه افرادی کـه می خواهنـد کتابخوان 
بشـوند امـا نمی داننـد از کجـا بایـد شـروع 

کننـد، مشـاوره می دهنـد.
قائـم مقـام نمایشـگاه کتـاب تهـران درباره 
فعالیت کارافزار اطالع رسـانی در نمایشـگاه 
کتـاب بیـان کـرد: عـالوه بـر ایـن، کار افزار 
نشان و کار افزار نمایشـگاه در کافه بازار است. 
بخش همیـاران خریـد را بـرای کسـانی که 
نمی تواننـد کتاب مـورد نظر را در نمایشـگاه 

پیدا کننـد، درنظـر گرفتیم.
او دربـاره تسـهیالتی کـه بـرای مخاطبـان 
نمایشـگاه درنظـر گرفته شـده اسـت، بیان 
کرد: دور حوض ۱8۰۰ مبلمان شـهری را به 
نمایشـگاه اضافه کردیـم، تـالش کردیم این 
مبل ها در سایه باشـد. در نمایشگاه کتاب آب 
معدنی زیر 2 هـزار تومان در دسـترس مردم 
قـرار دادیم تا بتوانیم طبق شـعار، نمایشـگاه 

کتاب سـالمی داشته باشـیم.
رمضانـی دربـاره تعـداد تماس هایـی کـه 
مرکز پاسـخگویی آن هـا را پیگیـری کردند، 
اعـالم کـرد: ایـن مرکـز بـه تعـداد 2۹ هـزار 
و ۵۰۰ تمـاس پاسـخ داده اسـت و 8 هـزار و 
۵۰۰ درخواسـت ایـن نمایشـگاه پیگیـری 

شده اسـت.
بـه گفتـه او 8 رای تخلـف درکمیته بررسـی 
تخلف هـای نمایشـگاه مـورد بررسـی قـرار 
گرفت. ایـن تخلف ها بـه دلیل ارائـه و فروش 
کتاب های ناشـران غیـر، فـروش کتاب های 
غیرقانونـی، فـروش کتاب هایی کـه بیش از 
۴ سـال از انتشـار آن  گذشـته، عـدم رعایت 

ضوابـط و قوانین منـدرج و... اسـت.

د معتقد است خوشنویسی باید  صفر نورزا
بسته به ترکیب  با تلفیق چند هنر سنتی وا
ه  فضای سنتی و فضای گرافیکی جدید همرا
ز  ا خوشنویسی،  مضمون  ز  ا غیر  که  باشد 

قابلیت گرافیکی خط نیز بهره گیرد.
صفر نورزاد هنرمند خوشنویس که نمایشگاه 
آثارش با عنوان »خم گیسو« در گالری عالی 
حوزه هنری برپاست، درباره این نمایشگاه به 
ثر  خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه 3۵ ا
ثار من به نمایش  ز آ خط شکسته نستعلیق ا
ز ۴ تا 3۵ میلیون  ین آثار ا درآمده است و ا
تومان قیمت گذاری شده اند. نمایشگاه »خم 
ز  ثاری است که ا قع نمایش آ گیسو« در وا
ر بنده در تفرجگاه خط  نتیجه گشت و گذا

شکسته و مشق از آثار استادان عباس نوری، 
درویش عبدالمجید طالقانی، میرزا غالمرضا 
نه حاصل  کبر گلستا اصفهانی و سید علی ا

شده است.
باره شیوه های نوشتن خط شکسته  وی در
نستعلیق بیان کرد: خط شکسته در کل به دو 
شیوه »قدما« و »معاصر« تقسیم می شود ولی 
ین دو شیوه هم با توجه به ویژگی های هر  ا

خوشنویس، تفاوت هایی دیده می شود.
ینکه امروز  این هنرمند خوشنویس درباره ا
خط شکسته نستعلیق در خوشنویسی ایرانی 
فیک  گرا کرد:  اظهار  رد،  دا یگاهی  جا چه 
خط شکسته باعث شده که هر هنرمندی را 
مجذوب خودش کند و در نقطه به نقطه ایران 

هر کسی که با هنر خوشنویسی آشناست، این 
خط را می شناسد.

وی در پاسخ به این پرسش که در جهت عرضه 
ثار خود چه هدفی  جهانی خوشنویسی و آ
ید، گفت: بنده برنامه هایی هم برای  داشته ا
لبته در  رم. ا نمایشگاه های برون مرزی دا
نه  خوشبختا یا  نه  متأسفا لملل  بین ا سطح 
ر نستعلیق  ثا هنر خوشنویسی ما و به ویژه آ
برایش  و  می پسندند  بیشتر  ا  ر شکسته  و 
ز  ا غیر  ینکه  ا کما  می شوند،  قائل  رزش  ا
ریم  »خوشنویسی« برنامه هایی را مدنظر دا
تا با تغییر در فرم شکل و نوع ارائه کار بتوانیم 
هنر  ین  ا سمت  به  ا  ر بیشتری  سلیقه های 

جذب کنیم.

خوشنویسی چطور مخاطب جهانی 
پیدا می کند

نمایشگاه مجازی کتاب دو روز تمدید شد

سنا
: ای

س
عک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هادی نکوئی ده چناری، مالک 
ششدانگ پالک 2554 فرعی مجزی 
در  واقع  اصلی   18867 از  فرعی   1814 از  شده 
با  آن  مالکیت   سند  13 کرمان که  بخش  زرند 
شماره دفتر الکترونیکی 139520319008000833 
و شماره چاپی 168759 ب 93 صادر و تسلیم 
گردیده، سپس برابر سند رهنی شماره 79702 _ 
1385/09/20 دفتر اسناد رسمی شماره 26 زرند 
ارائه  بانک ملی قرار گرفته است؛ ضمن  در رهن 

دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که 
سند مالکیت فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد 
قانون  نامه  آیین  اصالحی   120 ماده  یک  تبصره 
ذیل  در  مندرج  تاریخ  در  نوبت  یک  مراتب  ثبت 
انجام  مدعی  چنانچه کسی  تا  شود  می  آگهی 
باشد که  می  الذکر  فوق  ملک  به  نسبت  معامله 
در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از 
اداره ثبت اسناد و امالک  انتشار اگهی به  تاریخ 

شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم 
نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد. م الف 20
تاریخ انتشار: شنبه 1401/2/31
سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک 
شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- منوجان
وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
به  عیسی  فرزند  خاندل  امین 
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح 
درخواست  دادگاه  این  از   140121920000350334
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان روح هللا خاندل  فرزند امین  در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان 
منحصر است به :

1- امین خاندل فرزند عیسی ش م 6089603661 
ت ت 1347/6/19)پدر متوفی(

2- صدیقه کاوه فرزند حسن ش م 3160141284 
انجام  با  اینک   -) متوفی  ت ت 1355/7/2)مادر 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 

میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نشر  تاریخ  از  باشد  می  او  نزد  متوفی  از  ای  نامه 
آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد 
 مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1 شورای
 حل اختالف شهرستان منوجان
عاطفه ساالری.م الف :8
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خودش را بچه پــرروی ورزش ایران می داند 
و با نقره المپیکی که ۱۰ ســال پیش گرفته، 
از مســئوالن و روســای مختلف فدراسیون 
امتیاز می گیرد، بدون اینکه دســتاوردی در 
یک دهه اخیر در سطح جهانی داشته باشد.

به گزارش ایســنا،  "وقتی در یک رشته فقط 
یک نفر باشــی که مدال المپیــک گرفتی، 
وقتی مدال نگیری هجمه ها زیاد می شــود. 
شاید در برخی رشته ها بیشــتر از این برای 
هر فــرد هزینه شــود. با مدالی کــه گرفتم 
بودجــه ۱.۵ میلیاردی فدراســیون را ۱۰ 
میلیارد کردم و فکــر می کنم زیاده خواهی 
نکردم. در مورد عمل خار پشــته من گفتند 
زگیل بوده و چرا بــه آلمان می روم در حالی 
که به درخواست خود دوســتان در کمیته 
المپیک عمــل جراحی را در آلمــان انجام 
دادم. این ها حاشــیه هایی بود که برای من 
ســاخته شــد و به فال نیک می گیرم. حتما 
ورزشــکار خوبی هســتم که در 3۷ سالگی 
من را می زنند. اینکــه از روی قصد و غرض 
بگویند هزینه میلیاردی می شــود، درست 

" نیست.
این ســخنان احســان حدادی در حاشــیه 
اختتامیه لیگ قایقرانی اســت که به انتقاد 
از ســفرهایش به آمریکا واکنش نشان داده 
اســت اما چرا تا این حد طلبکارانه؟ حدادی 
کدام طالی جهانی را به گــردن آویخته که 
این همه ادعا دارد؟ سال هاست که از طریق 
تنها مدال المپیکش )نقره المپیک 2۰۱2( 
امتیازات زیادی را از مسئوالن ورزش کشور 
گرفته و در مقابل امکانات خوبی که برایش 
فراهم شده اســت، تنها مدال آسیایی کسب 
می کند. به عبارتی امکاناتی در حد قهرمانان 

جهان اما نتایجی غیر قابل مقایسه!
ایــن ورزشــکار بارهــا در کمــپ تمرینی 
چوالویســتای کالیفرنیا تمریــن کرده که 
جــزو کمپ هــای قابــل قبــول المپیکی و 
پارالمپیکی ها اســت اما بــا حرف هایی مثل 

اینکه شــرایط برای من در اردوی خارجی 
بسیارطاقت فرســا خواهد بود  ســعی کرده 
تصویر دیگری از شــرایط خود در اردوهای 
تمرینی خارج از کشور ارائه بدهد، در حالی 
که همــه اهالــی دوومیدانــی می دانند در 
ایران و خارج از کشــور امکانــات تمرینی 

خوبی دارد.
شــاید 2۰۱2 را بتوان اوج دوران ورزشــی 
احســان حدادی دانســت، جایی که برای 
اولین بــار در دوومیدانی ایران موفق شــد 
مدال المپیک )نقره( کســب کند اما بعد از 
آن پا را فراتر از آسیا نگذاشت و نتوانست در 
قهرمانی جهان یــا المپیک عنوان درخوری 

کسب کند.
حــدادی از ورزش ایران چه خواســته که 
در اختیارش قرار نگرفته اســت؟ چه کسی 
سد راهش شــد که پس از ماه ها تمرین در 
آمریــکا و با بهتریــن شــرایط در قهرمانی 
جهان 2۰۱۹ قطر به مدال هم نزدیک نشد، 
در جایگاه هفتم قــرار گرفت و بعد هم گفت 

زورم همین بود.
برای عمل خار پاشــنه اش به آلمان رفت و 
دالری هزینه کرد اما همــان عمل را دلیلی 
برای وخیم شــدن اوضاع دیســک کمرش 
دانست و در ادامه رکورد ضعیف ۵8.۹8 متر 
را در المپیــک به ثبت رســاند. در حالی که 
بســیاری از اهالی دوومیدانی معتقد بودند 
اگر نتواند رکورد خوبی به ثبت برســاند در 
المپیک شــرکت نمی کند اما کســب عنوان 
تجربه چهــار المپیک پیاپی بســیار رنگ و 
لعاب دارتر بود و راهی توکیو شــد، حتی بعد 
از رکورد ضعیفش هم خبری از عذرخواهی 

نبود و گفت ناراحت نیستم.
نکته دیگــر اینکه حــدادی در مســابقات 
قهرمانی کشــور که 22 اردیبهشــت برگزار 
شــد، رکورد ضعیف ۵۹.8۱ متر را ثبت کرد 
اما گویا برنامه دارد برای شرکت در مسابقه 
و تمرین با مربی خود بار دیگر راهی آمریکا 

شــود اما ضرورت رقابت با رکــورد کمتر از 
۶۰ متــر در مســابقه برون مرزی چیســت 
که دالری هزینه شــود؟ از طرفی بازی های 
آسیایی به تعویق افتاده است و این ورزشکار 
می تواند ابتــدا رکورد خــود را کمی ارتقاء 
بدهد و بعد به دنبال رقابت در میدانی فراتر 
از ایران و ســفر به آمریکا باشد چرا که حد 
حدادی تنها در سطح آسیا است و با توجه به 
اینکه ســفر به آمریکا به گفته این ورزشکار 
برایش بســیار ســخت و طاقت فرسا است، 
مردم و مسئوالن نیز راضی نیستند او بیشتر 

از این به خود سختی دهد!
رفتــار طلبکارانه حــدادی تنها بــه همین 
محدود نشده و مدعی است که آمریکایی ها 
برای داشــتن او له له می زننــد و گفته "در 
همین ســن هم آمریکایی ها لــه له می زنند 
چون عاشق دومیدانی هستند و می خواهند 
سوء اســتفاده کنند. آمریکا من را حلوا حلوا 
می کند و بارها پیشــنهاد دادنــد اما قبول 
نکردم". این صحبت ها در شــرایطی است 

که حدادی از ســال 2۰۱۹ به بعد در هیچ 
مســابقه رســمی حتی به عدد ۶2 متر هم 
نرســید و مشــخص نیســت چرا باید برای 
ورزشــکاری که تا این حد افت کرده، له له 

بزنند.
از سوی دیگر حدادی در حال حاضر در رده 
۶3 رنکینگ جهانی قــرار دارد و آمریکا در 
رنکینگ جهانی 8 ورزشکار باالتر از او دارد 
)متیــس رده ۱2، جگــرز رده 2۱، ویلیامز 
رده 2۴، فرگوســن رده 3۹، سایروچن رده 
۴3، واشینگتون رده ۴8، آرنیوس رده ۵۴، 
بویســن رده ۶۰( که این موضوع بیشــتر از 

قبل اظهارات حدادی را زیر سوال می برد.
بهتر است احســان حدادی فراتر از ورزش 
قهرمانی به رفتار پهلوانی کســانی همچون 
حســن یزدانی هــم توجه بکند، کســی که 
بابت نقره المپیــک عذرخواهی کرد، طالی 
جهــان را گرفت اما متواضع تر از قبل شــد، 
آســیا برایش کوچک اســت و از کسی هم 

ر نیست. طلبکا

مجیدی: فرزند حجازی هستم پس احسان حدادی؛ همچنان طلبکار حتی با رکورد 5۹ متر!
نمی توانید مجبورم کنید

سرمربی استقالل می گوید دیدار با آلومینیوم با توجه به انرژی  
که بازی با سپاهان و فوالد از تیمش گرفته بود، دشوار شد.

به گزارش ایسنا، استقالل پنج شنبه شــب در چارچوب هفته 
بیســت و هشــتم لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک به تساوی 
بدون گل رسید. فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل در نشست 
خبری پس از بازی اظهار کرد: بازی بســیار خوبی به خصوص 
در دقایق پایانی بود. در 2۵، 3۰ دقیقــه آخر فوق العاده بازی 
کردیم و از بازیکنــان تیمم ممنونم. قهرمانــی را به هواداران 
اســتقالل تبریک می گویم. امیدوارم ایــن قهرمانی ها تداوم 
داشته باشد. می دانستیم بازی با سپاهان و فوالد انرژی زیادی 
از تیم ما گرفته بود و در بازی دادن به برخــی بازیکنان  مانند 
حردانی تردید داشتیم. از او ممنونم که با مصدومیت یک نیمه 

برای ما بازی کرد.
او افزود: اکثر بازیکنان در مرز آسیب دیدگی هستند و باید در 
دو بازی آینده از آن ها مراقبت کنیم و آن بازی ها را با پیروزی 

پشت سر بگذاریم.
سرمربی استقالل در پاســخ به این ســوال که چرا از ابتدای 
بازی به آلومینیوم فشــار نیاوردند، گفت: شرایط بازی ایجاب 
می کرد. تیم آلومینیوم با یک سیســتم ۱-3-۶ بازی می کرد 
و الیه های دفاعی زیادی داشــتند. در نیمه دوم سعی کردیم 
سیســتم تیم مان را عوض کنیم. تیم من هفته بــه هفته بهتر 
می شود. وقتی یک تیمی پیشــرفت می کند قابل تقدیر است 
و یعنی به اهداف مان رســیدیم. تیم آلومینیوم زحمت کش و 

دونده بود و در کل به هر دو تیم تبریک می گویم.
مجیدی در ادامه وقتی خبرنگار برنامه فوتبال برتر قصد سوال 
پرسیدن داشت، پاسخ او را نداد و بیان کرد: جواب فوتبال برتر 
را نمی دهم. وقاحت در چه حد کــه تصویر کاپیتان من را محو 
می کنید، هیچ وقت جواب شما را نمی دهم. با چه رویی این کار 
را می کنید. من دوست نداشتم خیلی حرف بزنم وگرنه خیلی 
حرف برای گفتن است و بگویم چه نهادهایی به ما فشار آوردند 
که در برنامه شــما صحبت کنم اما قبول نکردم. اگر دوســت 
داشــتید، بیایید تا توضیح بدهم. آخر فصل خیلی مســائل را 
عنوان می کنــم. هیچ بایدی وجود ندارد. مــن فرزند حجازی 

هستم و کسی نمی تواند بگوید که باید به این برنامه بیایید.
او درباره جدی گرفته نشدن اســتقالل در ابتدای فصل اظهار 
کرد: من قبال گفتم که بــه خیلی ها اهمیــت نمی دهم. هفته 
اول 2۰، 3۰ خبرنــگار بودنــد اما االن پنج تا هم نمی شــوید. 
من بــه بازیکنانم هم گفتم کــه تمام تمرکــزم را برای هدفم 
گذاشتم. بازیکنان سهم عمده ای در این موفقیت داشتند که از 
تک تک شــان ممنونم. عامل موفقیت ما این بود که به خیلی ها 
کار نداشتیم. با ناخودی ها کار ندارم و درباره خودی ها صحبت 
می کنم. اصال به آن هــا توجه نکردم و تمرکــزم را روی کارم 
گذاشــتم. از کادرم آقای مصطفوی، پین، غالمپور و ... تشکر 
می کنم. سهم عمده موفقیت بازیکنان و مدیریت باشگاه است.
سرمربی اســتقالل در پاسخ به این ســوال که پس سهم او در 
قهرمانی تیمش چیســت؟ توضیح داد: من مربی جوانی هستم 
و اول کارم اســت. من باید بیش تر تالش کنم تا مربی بهتری 

شوم.
مجیدی در پایان در پاســخ به این ســوال که آیا ملی پوشان 
امیدش را در اختیــار مهدوی کیا قرار می دهــد؟ گفت: من با 
هماهنگی  که با آقا مهدی داشــتم، بازیکنانم را با توجه به نیاز 

تیم ملی امید، در اختیارشان قرار می دهم.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می گوید دو فردی که به یحیی 
گل محمدی حمله کردند، شناسایی شده اند.

محمد محمــدی در گفت وگو با ایســنا، درباره حواشــی 
دیدار پرســپولیس برابر تراکتور اظهار کرد: متاسفانه شاهد 
شب ســیاهی در فوتبال بودیم. این گونه اتفاقات را در برخی 
اســتادیوم ها دیده بودیم اما در دیدار پرسپولیس و تراکتور 
در اوج خود رقــم خورد. این اتفاقات نه در شــان باشــگاه 
بزرگ تراکتور و نه مردم خوب تبریز اســت. فکر می کنم از 
آنجایی این اتفاق شــروع شد که مســئوالن برگزاری بازی 
طبق صورت جلســه و دســتورالعمل ســتاد کرونا بازی را 
برگزار نکردند. قرار بود فقط 3۰ درصد ظرفیت ورزشــگاه را 
بلیت فروشی کنند و تماشــاگر بیاید اما این اتفاق رخ نداد و 
تمام ورزشگاه را پر از تماشاگر کردند. وقتی ما مهمان هستیم، 
تمام مسئولیت برگزاری با تیم میزبان است و ما مسئولیتی 
نداریم. ما فوتبال بازی می کنیم تــا هواداران از فوتبال لذت 
ببرند. ذات ورزش یعنی این که هــوادار از فوتبال لذت ببرد. 
فوتبال رویدادی ورزشی است که هواداران از آن لذت ببرند.او 
در ادامه داد: قبل از آغاز بازی زمانی که آقای گل محمدی به 
زمین رفت تا چمن را بازدید کند، سنگ پرانی و بی احترامی 
شروع شــد. بطری آب به ســمت آقای گل محمدی پرتاب 
می کردند و ناسزا می گفتند. این روند ادامه داشت تا اینکه در 
ابتدای بازی داور، بازی را به خاطر لیزر متوقف کرد. واقعا به 
چه قیمتی؟ امتیاز بازی برای تراکتور چه ارزشی داشت که 
هوادارانش چنین رفتاری کردنــد؟ فوتبال برد و باخت دارد 
اما واقعا نتیجه گرفتن به چه قیمتی؟معاون ورزشی باشگاه 
پرسپولیس در ادامه تصریح کرد: قبل از بازی مدیر تیم آقای 
پیروانی در جلسه هماهنگی مســابقه تاکید می کند که 3۰ 
درصد ورزشگاه باید تماشاگر حضور داشته باشد اما این اتفاق 
رخ نمی دهد و تماشاگر زیادی می آید. یگان ویژه هم برای 3۰ 
درصد ظرفیت ورزشــگاه خودش را آماده کرده بود نه اینکه 

اندازه کل ورزشگاه تماشاگر حضور داشته باشد.
او همچنین گفت: از دو نفری که به آقای گل محمدی حمله 
کردند شــکایت کردیم و از طرف دیگر از مسئوالن باشگاه 
تراکتور هم که نتوانســتند بازی را مدیریت کنند شــکایت 
خواهیم کــرد. آن دو نفری که به آقــای گل محمدی حمله 
کردند شناســایی شــده اند و تا آخر این موضوع را پیگیری 

می کنیم.
محمدی درباره بیانیه باشگاه تراکتور هم گفت: این بیانیه واقعا 
ساده بود. با توجه به مستندات و اتفاقاتی که رخ داد، واقعا جای 
دفاع نداشت. ما هم خواستار این هستیم که کمیته انضباطی 

با شدت با این موضوع برخورد کند.

شناسایی عوامل 
حمله به گل محمدی

خبر

کاغذ ورزش

افقی
 1 - استان سبالن - غذای مجردی، 
خوراکی با تخم مرغ و گوجه فرنگی2 
از  - شب كور، مرغ عیسی، فیلمی 
بست  نوعی   - شادروان  اصغر  علی 
مفعولی،  نشانه   - كشتی3  انبار   -
تکبر،   - واسطه  بی  مفعول  عالمت 
بروکسل  در  ورزشگاهی  نام   - غرور 
بند4  دست  کار،  اشکال   - بلژیک 
چشم،  سایبان   - پشمی  پارچه   -
 - سنگریزه  سنگ،  خرده   - شرف 

از  اثری   - پنبه5  غوزه  دانه،  پنبه 
سحرامیز6  دانه   - ایبانز  پالسكو 
 - خانواده  یک  شمارش  واحد   -
لنگه  كاغذ،  خمیدگی  فاصله،  حرف 
معادل  وزنی  زمان،  از  بخشی   - بار 
حیرت  ترسناک،   - جو7  چهار 
طاقچه   - اتفاقَا8  گهگاه،   - انگیز 
پیروزی،  حرف   - فرنگی  بام  باال، 
اثری   - او  جانشین  غایب،  ضمیر 
داخل،  داخلی،  ضمیر   - ازموالنا 
پول  واحد   - مفرد9  شخص  دوم 
جمع   - آمریكا  پول  واحد  معروف، 

پهلوان قدرتمند  نقد - مظهر قدرت، 
حضرت  پسر   - هراكلس10  یونان، 
پهلوان -  ابراهیم )ع(، ذبیح هللا - 
باقی   - شاهنامه11  در  شخصیتی 
فصل  سال،  اول  فصل   - درهم 
آغازین - قدر و مرتبه، کار، مرتبه12 
- برج كج فرانسه - دهن کجی - 
بعضی  پیشرفت  مایه  چهره،  سطح، 
ها - دوستان خاموش، کتابها - بی 
در  توپ  انتقال  خطای   - حس13 
ریشه   - نویس  چك   - بسکتبال 
هندی  نیلوفر   - فنجان   - دار14 
مرغ  تخم   - پرده  بی  سخن   -
فرنگی، گندم15 - ساز دهان گشاد 
- آزموده ها - رود آرام، خم بزرگ

عمودی
1 - الشخور - چرخاننده2 - گوزن - 
پولک ماهی - عضو صورت، برگزیده 
شطرنج  مهره  صورت،   - چیز3  هر 
نخوانده  درس  بیسواد،   - پیغام   -
از   - خاكسپاری  به   - دار4  لك   -
از   - حرف5  تکرار   - ایرانی  جزایر 
فضال و مشایخ قرن چهارم و پنجم 
هجری معروف به باكویه در شیراز، 
شهر  ارتفاعات  در  زیارتی  آرامگاه 
از   - وارونه  شی   - نازا6   - شیراز 
بزرگ،  پدر   - اشکانی  پادشاهان 
 - سگ  بانگ   - مسافرت7   - جد 
کاغذ8  شمارش  واحد   - درویش 
- ژوپیتر، خدای خدایان - پژواك 
و  هستی   - صدا  انعكاس  صدا، 
 - میاید  افاده  از  قبل   - وجود9 
نظمی، همراه مرج10  بی  سندیكا - 

ناراحت، سرگشته - نشانه  - بسیار 
خانه  ناخن،  زینت  ناخن،  رنگ   -
انعقاد  ویتامین   - پشت  سنگ 
خون، ویتامین جدولی11 - شب - 
جمله قرآنی - رتبه ها12 - فرمانده 

توابع  از   - چاپ  مخترع   - بدن 
آذربایجان شرقی13 - هرچه سنگ 
تن  است،  پایی  چنین  برای  است 
پوش حمام - چه بسیار - مذهب، 
شطرنجی،جزيره  جزیره  آیین، 

مرغ  تخم   - کشورمان  توريستي 
اسباب  نوعی   - گندم14  فرنگی، 
اقیانوسیه15 - رشوه  بازی - کشور 
چیز،  هر  ابتدای  نخست،   - دادن 
دخترانه نام   - قهرمانی  مقام  آغاز، 

جدول شماره ۱232

است  معتقد  استقالل  هافبک 
کاپیتان تیمش کار بزرگی کرده 
که در روز قهرمانی این تیم، درباره 
مشکالت مردم صحبت کرده است.

به گزارش ایسنا، مهدی مهدی پور، 
ز تساوی  هافبک استقالل پس ا
بر آلومینیوم  بدون گل تیمش برا
اراک در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: خدا را شکر که به چیزی 
که الیقش بودیم، رسیدیم. این 

هواداران جام زیاد دیده اند و ما هم 
نستیم یک جام تقدیم کنیم.  توا
در این بازی هم برای پیروزی به 
میدان آمدیم و در 2۰ دقیقه آخر 
هم فرصت های زیادی داشتیم اما 
نتوانستیم برنده شویم. چیزی که 
مهم است به پایان رساندن لیگ 

بدون شکست است.
فکر  بگویم  اگر  د:  دا دامه  ا و  ا
می کردم بدون شکست قهرمان 

ما رفته رفته  شویم، دروغ است ا
شرایط تیم خیلی بهتر شد. در لیگ 
امسال، استقالل بهترین تیم فصل 

بود و الیق قهرمانی بود.
این بازیکن درباره حواشی پیش 
وریا غفوری عنوان  برای  آمده 
کرد: او فراتر از یک کاپیتان برای 
استقالل است. او راجع به مسائلی 
مردم  درد  که  می کند  صحبت 

است. 

مهدی پور: وریا فراتر از یک کاپیتان است
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خبرخبر

ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل در نشست عالی رتبه شورای امنیت 
در موضوع امنیت غذایــی و مخاصمات 
گفت: ناامنــی غذایی، تغییــرات آب و 
هوایی، همه گیری کوویــد ۱۹ و اثرات 
منفــی مخاصمات بین المللــی مختلف، 
همگــی بــر بســیاری از کشــورها از 
جمله ایران کــه بیش از چهــار دهه از 
تحریم هــای آمریکا رنج می بــرد، تأثیر 

گذاشته است.
به گزارش ایســنا، مجید تخت روانچی 
افزود: عــالوه بر ایــن، میزبانی چندین 
میلیون آواره از افغانســتان بــر اقتصاد 
ایران از جمله تامین مواد غذایی فشــار 

وارد کرده است.
او در ادامه تاکید کرد که ســازمان ملل 
متحــد، جامعه بیــن المللــی و  کمک 
کننــدگان بیــن المللــی موظفنــد به 
تعهدات خود عمل کــرده و کمک های 
فنی و مالی مورد نیاز را به اتباع خارجی 

مستقر در ایران ارائه دهند.
 ســفیر ایران در ایــن نشســت تاکید 
کــرد ناامنی غذایــی و مخاصمه به طور 
جدایــی ناپذیری با هم مرتبط هســتند 
و مخاصمات علت اصلــی ناامنی غذایی 
است. اختالل در زنجیره تامین، آوارگی 
مردم، افزایش فشــار بر منابع طبیعی و 
اقتصادی، و کاهــش تاب آوری جمعیت 
آسیب دیده و سیســتم غذایی، همگی 

از اثرات بلندمدت مخاصمات هستند.
نماینده دائم ایران در ادامه با اشــاره به 
گزارش جهانی بحران هــای غذایی در 
سال 2۰22 گفت سطح جهانی گرسنگی 
همچنان با ســرعت نگران کننده ای در 
حال افزایش اســت و ناامنی غذایی حاد 
طی شش ســال گذشــته به طور قابل 

توجهی افزایش یافته است.
او به اشــاره آمارهای جهانی، در ســال 
2۰2۱، نزدیک بــه ۱۹3 میلیون نفر در 
۵3 کشور به شــدت دچار ناامن غذایی 
بودند و به کمک فوری نیاز داشتند. این 
وضعیت شــامل نزدیک بــه ۴۰ میلیون 
نفر در 3۶ کشور می شود که در شرایط 
اضطراری یا بدتر بودند. بر اساس همین 
گزارشــات، مخاصمــات همچنان عامل 
اصلی ناامنی غذایــی برای ۱3۹ میلیون 
نفر در 2۴ کشور جهان است که در سال 
2۰2۱ با بحران یا بدتر شــدن شــرایط 
مواجه شــده انــد. این ارقــام حاکی از 
وخامت و تشــدید وضعیت بشردوستانه 

در سراسر جهان است.
سفیر ایران در ســازمان ملل گفت تمام 
جهان تحــت تاثیر کمبود مــواد غذایی 
قرار گرفته اســت، با این حال، شــکی 
نیســت که آفریقا از ناامنی غذایی بسیار 

رنج می برد.
نماینــده ایــران در ادامه بــه وضعیت 
کشــورهای منطقه ای درگیــر بحران 
غذایــی از جملــه افغانســتان، یمــن، 
ســوریه و فلسطین اشــاره کرد و گفت 
در افغانستان، 22 میلیون نفر از امنیت 
غذایی رنج می برند و به کمک نیاز مبرم 
دارند. ایران با سازمان های بین المللی 
برای رسیدگی به وضعیت خاص امنیت 
غذایی افغانســتان همــکاری می کند. 
در شــرایط چالــش برانگیــز کنونی، 
انتظار مــی رود که جامعــه جهانی به 
مردم افغانســتان در غلبه بر مشــکالت 
کمــک کنــد. روانچی افــزود در اوایل 
ســال 2۰22، ناامنی غذایــی حاد در 
یمن بــا افزایش 8 درصــدی در تعداد 
افراد بحران زده نســبت به اوایل سال 
2۰2۱، بدتر شد. وضعیت بشردوستانه 
در فلســطین نیز به همان انــدازه مهم 
اســت که به دلیــل دهه ها اشــغال و 
سیاســت های آپارتاید رژیم اســرائیل 
بدتر شده است. محاصره غیرقانونی غزه 
که حق مردم فلســطین را در مورد غذا 
به شــدت محدود می کند، باید هر چه 

سریعتر برداشته شود.
نماینــده دائــم کشــورمان در مــورد 
ســوریه گفت، ادامه اشــغال، تروریسم 
و تحریم هــای یکجانبــه میلیون ها نفر 
در این کشــور را آواره کرده، معیشــت 
مردم را نابــود کرده، تجــارت و تامین 
مواد غذایی و کشاورزی را مختل کرده، 
زیرساخت ها را آسیب دیده و دسترسی 

به منابع حیاتی را محدود کرده است.
روانچــی همچنین به اثــرات تحریم ها 
بر ناامنی غذایــی اشــاره و اظهار کرد 
اقدامات قهری یک جانبه حقوق اساسی 
بشر از جمله حق دسترسی غذا را نقض 
می کنــد و به ناامنی غذایــی  منجر می 
شود. او افزود ما معتقدیم که فرآیندهای 
تامین مواد غذایی و زنجیره غذایی نباید 
به هیــچ وجه، حتی در زمــان درگیری 
هــای مســلحانه، مختل شــود. در این 
زمینــه، پایبندی کامل بــه حقوق بین 
الملل، به ویژه کنوانســیون ۱۹۴۹ ژنو، 

ضروری است.

یک فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر 
اینکه اقتصاد کشور به اصالحات اساسی نیاز 
دارد،گفت: خوِد دولت باید به دنبال جامعه 

هدف رفته و آن ها را شناسایی کند.
غالمرضا ظریفیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه اقتصاد کشور به اصالحات اساسی نیاز 
دارد، گفت:  اصالح نظام یارانه ای که در واقع 
یک جراحی اقتصادی است برای کشور الزم 
بود. البته این جراحی هزینه هم دارد. در واقع 
یک دوره پیش از جراحی وجود دارد که باید 
برنامه ریزی الزم در آن انجام شود، جراحی را 
کسانی انجام دهند که توانایی و اعتبار الزم را 
دارند و پس از دوره جراحی هم باید نظارت شود 

که چقدر به اهداف دست یافته ایم.
او تأکید کرد: شاید دولت ناچار بود سیاست 
اصالح نظام یارانه ای را در پیش بگیرد، ولی 
کشور باید به سمت اصالحات اساسی تر و 
بنیادی تر در عرصه اقتصادی برود و صرف این 
اقدامات موسمی نمی تواند مشکالت اقتصادی 
کشور را کامل حل کند.  دولت در مسیر اصالح 
نظام یارانه ای باید مراقب باشد که جامعه هدف 
آسیب نبیند. خوِد دولت باید به دنبال جامعه 
هدف رفته و آن ها را شناسایی کند. از بروز 
تناقضات جلوگیری کرده و برنامه ای داشته 
باشد که به میزانی که کاالها گران می شود، 
توانایی اقشار مختلف جامعه هم افزایش می یابد 
و در واقع اجازه ندهد فشار اقتصادی بیشتری به 

مردم وارد شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه دولت باید پیش 
از شروع طرح مقدمات الزم را فراهم می کرد، 
در عین حال گفت: حاال که این طرح در حال 

انجام است، موضوع شفافیت اهمیت زیادی 
دارد. جامعه باید لمس کند که آن چه دولت 
می گوید با آنچه اجرا می کند یکسان است. 
گزارش هایی خالف واقع، آمارهای درهم و برهم 
و بزرگنمایی ها نباید انجام شود. االن دولت 
می گوید می خواهد به ۹ دهک یارانه بدهد اما 
مولفه هایی را برای دهک بندی مطرح می کند 
که براساس آن بخش زیادی از جامعه آماری 
حذف می شود. در اینجا جامعه احساس می کند 
بین آنچه گفته شده و آنچه عمل می شود تفاوت 
وجود دارد. این معیارها باید از قبل تعیین و 

اعالم می شد.
ظریفیان با تاکید بر این که »دولت نباید مردم را 
دچار سردرگمی کند«، تصریح کرد: مردم باید 
احساس کنند طرحی که در حال اجراست به 
افزایش توانمندی  آن ها منجر می شود، نه اینکه 
با تحقیر به دنبال تامین حداقل معیشت خود 
باشد. در واقع دولت نباید مردم را نه سردرگم 
و نه تحقیر کند، بلکه سعی کند دامنه افراد 

مشمول طرح را افزایش داده و این افراد را 
پیدا کند.

این فعال سیاسی با اشاره به این که »دولت اعالم 
کرده فقط قیمت چهار قلم افزایش می یابد«، 
اظهار کرد: این در حالی است که لبنیات و 
روغن طیف های گسترده ای از اقالم را در برمی 
گیرد. از سویی افزایش این اقالم ممکن است بر 
گرانی سایر اقالم هم تاثیر بگذارد. در حال حاضر 
افزایش اجاره مسکن فشار زیادی به مستاجران 
وارد کرده است ، بنابراین مهم است آن مقدار 
یارانه ای که افزایش می یابد، پاسخگوی تورمی 
که در اثر اجرای این طرح ایجاد می شود، باشد.
 این فعال سیاسی در پایان با اشاره به این که 
»نباید تناقضاتی در اجرای این طرح دیده 
شود«، خاطر نشان کرد:  بخشی از کاالها اکنون 
تولید شده و در انبارها موجود است، اما وقتی 
دولت اجازه گران شدن آن ها را می دهد این 
سوال پیش می آید که چرا این کاالها که با ارز 

۴2۰۰ تومانی تولید شده هم باید گران شود؟

یک کارشناس مسائل منطقه اظهار داشت: 
تالش مردم برای یاری مقاومت در مجموع فضا 
نتخابات فعلی نسبی به  را به سمتی برد که ا
سود جریان مقاومت باشد که می تواند موجب 
تشکیل کابینه ای وفادار و نزدیک به مقاومت 

هم شود.
محمد صادق کوشکی در گفت وگو با ایسنا در 
ارزیابی خود از برگزاری انتخابات پارلمانی آن 
هم در شرایط بحرانی که لبنان در آن به سر 
می برد، گفت: لبنان عمال صحنه زورآزمایی 
قدرت های مختلف غربی و منطقه ای است و این 
کشور بیش از پنج دهه است که به چنین صحنه 
ای تبدیل شده و هر کدام از جریانات فعال در 
لبنان عمال چه به صورت علنی یا غیرعلنی و یا 
رسمی و غیر رسمی بازیگر یکی از قدرت های 

خارجی هستند. 
و تصریح کرد: در چنین شرایطی نیروهای  ا
وابسته به سعودی به دنبال سازش بر آمده و یا 
برخی جریانات متعهد به اروپایی ها در داخل 
لبنان شکل  گرفته و آغاز به کار کردند که همین 
جریانات به دنبال این بودند تا لبنان را از عرصه 
ضد اسرائیلی خارج کرده و وارد فرآیند سازش با 

رژیم صهیونیستی کنند.
این استاد دانشگاه افزود: در واقع جامعه لبنان 
به فرایند ضداسرائیلی و مخالفت با حزب اهلل 
تمایلی نداشت و گروه هایی مثل جریان آزاد 
لبنان و یا گروه های ملی گرا به رهبری میشل 
عون که تمایل به مستقل شدن داشتند موجب 
شد تا شکاف عمیقی را در صحنه سیاسی لبنان 
شاهد باشیم که در سه دوره انتخابات اخیر خود 
را نشان داد. آخرین بار بعد از دوره امیل لحود 

شرایط به گونه ای رفته بود که لبنان به سمت 
ناکارآمدی وحشتناک سوق پیدا کرد و بعد از 
آن تشکیل کابینه حتی به صورت صوری فراهم 
نشد و دستگاه های اداری به صورت روزمره 

مسائل را حل و فصل می کردند.
این کارشناس مسائل منطقه در ادامه اظهار کرد:  
آمریکایی ها، سعودی ها، اروپا و برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس با استفاده از این نقطه ضعف 
تالش کردند که لبنان را به بن بست برسانند و 
تحریم های سوختی، غذایی، پولی و سرمایه ای 
را به لبنان تحمیل کردند و این شرایط موجب 
شد که لبنان دوران سختی را بگذراند. کوشکی 
با اشاره به اینکه گسست جدیدی بین نیروهای 
طرفدار سازش و سپس فشار به سعد حریری 
شکل گرفت، گفت: شاهد بودیم که جناح ۱۴ 
مارس دچار زلزله سیاسی شد و نتیجه آن 
پراکندگی و تشتت میان اعضای این جناح بود 
که در یک دهه چنین تزلزلی سابقه نداشت و 

در کنار این اتفاقات ما شاهد کناره گیری سعد 
حریری از انتخابات و تالش برای جانشین شدن 
برادرش بودیم که اتفاق نیفتاد و در انتخابات هم 

شرکت نکردند.
او خاطرنشان کرد: تمامی این شرایط فضا را 
به نفع جناح حامی مقاومت یعنی 8 مارس 
فراهم کرد و مردم مصمم شدند و جریان حامی 
حزب اهلل را در انتخابات یاری کردند. در واقع 
تالش مردم برای یاری مقاومت در مجموع فضا 
را به سمتی برد که انتخابات فعلی نسبی به سود 
جریان مقاومت باشد که می تواند موجب تشکیل 

کابینه ای وفادار و نزدیک به مقاومت هم شود.
اظهار کرد: امیدواریم شاهد تشکیل دولت در 
لبنان باشیم. این اتفاق می تواند مشکالت مردم 
لبنان را حل کند و جهت گیری را به سمت 
محور مقاومت سوق داده و سایر جریانات و 
مداخله گران اعم از سعودی ها، فرانسوی ها و 

آمریکایی ها کنار گذاشته شوند.

یک کارشناس مسائل منطقه: امیدواریم کابینه ای 
نزدیک به مقاومت در لبنان شکل گیرد

ظریفیان: اقتصاد کشور 
به جراحی نیاز دارد

یک کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار کرد:  ایران و امارات هر 
دو تمایل دارند که روابط دو کشور به سمت جلو حرکت کند. 
لبته مولفه هایی چون پرونده یمن و همچنین دخالت های  ا
آمریکا و رژیم صهیونیستی می تواند بر این روابط تأثیرگذار 

باشد و حتی سایه افکند.
نتخاب  رتباط با ا یسنا در ا حسین آجرلو  در گفت وگو با ا
»محمدبن زاید« به عنوان رئیس جدید امارات  بعد از فوت » 
شیخ خلیفه « و سفر اخیر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه به 
این کشور عربی گفت:  به نظر نمی رسد که بعد از تحوالت  اخیر 
در امارات، شاهد تغییر چندانی در روابط ایران و امارات باشیم 
چرا که شیخ خلیفه حاکم پیشین امارات به علت بیماری سال ها 
بود که در عرصه سیاست این کشور چندان فعال نبود و زمام 
امور را محمد بن زاید برادرش بر عهده داشت. بنابراین به نظر 
نمی رسد که در دوران جدید تحول خاصی در روابط خارجی 

امارات رخ دهد.
او ادامه داد:  در دو سال اخیر به دلیل تحوالت رخ داده از جمله 
تحوالت منطقه ای و همچنین روی کار آمدن دولت بایدن 
در آمریکا ، امارات تالش کرده که در عرصه سیاست خارجی 
سیاستی متفاوت از سال های قبل در پیش بگیرد و روابط 

خارجی خود را متنوع سازد.
آجرلو با بیان اینکه پیش از این امارات با کشورهای مختلفی 
در منطقه دچار تعارضاتی شده بود و به نوعی به سمت 
سیاست تهاجمی رفته بود، تصریح کرد:  ولی در مدت اخیر 
سیاست امارات متنوع سازی سیاست خارجی و داشتن روابط 
با کشورهای مختلف بوده است. اماراتی ها تالش کردند روابط 
خود را با کشورهایی چون ایران، سوریه، قطر و حتی ترکیه از 
حالت تنش خارج کنند و این ها همه نشان می دهد که حاکم 
ابوظبی تالش دارد سیاست متوازن تری را در سطح منطقه ای 

داشته باشد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه امارات همان 
طور که با اسرائیل رابطه دارد، تالش داشته با سوریه نیز ارتباط 
برقرار کند، افزود: عالوه بر سیاست امارات برای متوازن سازی و 
متنوع سازی سیاست خارجی خود، سفر اخیر امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه ایران به امارات و همچنین پیام تسلیت مقامات 
ارشد ایرانی به خاطر درگذشت رئیس پیشین  امارات، همه  
بیانگر این موضوع  است که ایران نیز عالقه مند است که روابط 
خود را با این کشور عربی در قالب سیاست همسایگی گسترش 
دهد.   آجرلو تصریح کرد:  به نظر می رسد با ادامه همین روند ما 
شاهد افزایش تعامالت بین دو کشور باشیم. البته برخی از موارد 
می تواند بر این روابط سایه افکند که در این ارتباط می توان به 
برخی از پرونده های منطقه ای از جمله پرونده یمن، دخالت های 

آمریکا و ارتباط امارات با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

یک کارشناس مسائل غرب آسیا مطرح کرد
مولفه های موثر 

بر روابط ایران و امارات

روانچی: تحریم های 
سازمان ملل نباید به گونه ای 
اعمال شود که امنیت غذایی 

جهانی را به خطر بیندازد
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جلسـه مشـترک اعضای شـورای عالی قـوه قضائیه 
بـا مسـئوالن معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 

جمهـوری برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از  مرکـز رسـانه 
دسـتگاه  تـالش  راسـتای  در  قوه قضائیـه، 
قضایـی بـرای تحقـق شـعار سـال ۱۴۰۱ »تولیـد؛ 
جهـت  در  و  اشـتغال آفرین«  دانش بنیـان، 
هوشمندسـازی هرچـه بیشـتر عدلیـه و تسـهیل و 
تسـریع دسترسـی مردم به عدالت، جلسه مشترک 
اعضای شـورای عالی قوه قضائیه با مسـئوالن ارشـد 
معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری تحت 
عنـوان »تحـول قضایـی بـا رویکـرد دانش بنیـان« 
برگـزار شـد. حجت االسـالم والمسـلمین محسـنی 
اژه ای در جریـان ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه تجارب 
»سـورنا سـتاری« در مسـئولیت معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری و احسـاس مسـئولیت 
وی در راسـتای افزایـش توانمندی هـای فناورانه در 
کشـور و ارتقـای نظـام ملـی نـوآوری، اظهـار کرد: 
علی رغـم اقداماتـی کـه طـی سـال های اخیـر در 
حوزه هـای علمی و فناورانه در کشـور انجـام گرفته، 

امـا کمـاکان بـا نقطـه مطلـوب فاصلـه داریـم.
رئیـس عدلیـه بـه راهکارهـا و ایده هـای معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری اشـاره کـرد 
که شایسـته اسـت زمینـه انتقـال آنهـا به دسـتگاه 
قضایـی در راسـتای ایفـای مسـئولیت های خطیـر 
ایـن دسـتگاه در حوزه هـای گوناگـون فراهم شـود.  
رئیـس قـوه قضائیـه مشـخصاً از زیرسـاخت هایی 
نظیـر نرم افـزار رصـد لحظـه ای تغییـر کاربری هـا 
و سـامانه های مجهـز احـراز هویـت نـام بـرد کـه 
بهره منـدی تمـام و کمـال دسـتگاه قضـا از ایـن 
زیرسـاخت های فناورانه را در نتیجـه همکاری و هم 
افزایی با معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 
دانسـت و گفت: پیاده سـازی ایـن روند به تسـهیل 
و تسـریع امـور و مأموریت هـای عدلیه در راسـتای 

گسـترش عدالـت خواهـد انجامیـد.  
رئیـس دسـتگاه قضـا در ادامـه بـا اشـاره بـه مقوله 
مهـم شناسـایی و تشـخیص هویـت مجرمیـن بـا 
بهره گیـری از ابزارهـای فناورانه و هوشـمند و نقش 

فـن آوری هـای نویـن در کمک بـه دسـتگاه قضایی 
در ایـن زمینـه، گفـت: شناسـایی مجرمانـی کـه 
در صحنـه ارتـکاب جـرم مبـادرت بـه پوشـاندن 
چهره خـود می کننـد همـواره یکـی از دغدغه های 
مسـئوالن و ضابطیـن ذیربـط قضایـی بوده اسـت؛ 
اکنـون این مهم بـا کمـک ابزارهای نوین هوشـمند 
و فناورانه میسـر شـده اسـت؛ لذا جـا دارد دسـتگاه 
قضایـی و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری در ایـن زمینـه بـا یکدیگـر همـکاری و 

تشـریک مسـاعی بیشـتری داشـته باشـند.
محسـنی اژه ای همچنیـن بـا اشـاره بـه معضـل 
وجود تناقضـات و اختالفـات در کارشناسـی  برخی 
پرونده هـای قضایـی کـه از علـل اطالـه دادرسـی 
محسـوب می شـود، تصریـح کـرد: بایـد در موضوع 
رفـع آسـیب های امـر کارشناسـی پرونده هـای 
قضایـی از جمله معضل وجود تناقضـات و اختالفات 
در کارشناسـی ها بـه سـمت هوشمندسـازی و 
بهره گیـری از سـامانه های فناورانـه حرکـت کنیـم 
و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 
در ایـن زمینـه نیـز می توانـد کمـک کار دسـتگاه 

قضایـی باشـد.
»پیشـگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی 
و تغییـر کاربـری اراضـی زراعـی بـا بهره گیـری از 
ابزارهـای هوشـمند و فناورانـه«؛ ایـن تاکیـد دیگر 
رئیـس عدلیـه در جریان نشسـت مشـترک اعضای 
شـورای عالـی قـوه قضائیـه بـا مسـئوالن ارشـد 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بود.

وی در همیـن زمینـه رونـد ساخت وسـازهای 
غیرقانونـی در اراضی ملـی، منابع طبیعـی، حریم و 
بسـتر رودخانه هـا و تغییر کاربـری اراضـی زراعی را 
که با اهمـال و عـدم لحـاظ جنبه هـای پیشـگیرانه 
از سـوی برخـی دسـتگاه های ذی ربـط همـراه 
می شـود، رویـه ای نامطلـوب و فسـادزا دانسـت و 
گفـت: اگـر بتـوان بـا بهره گیـری از فناوری هـای 
نویـن و هوشـمند و نرم افزارهایـی از تغییـر کاربری 
اراضـی و ساخت وسـازهای غیرمجـاز در حاشـیه و 
بسـتر رودخانه ها پیشـگیری کـرد، جلوی بسـیاری 
از خسـارت های تحمیلـی بـه بیت المـال و محیـط 

زیسـت گرفتـه خواهـد شـد و دیگـر بـا هزینه های 
ناشـی از قلـع و قمـع آن مسـتحدثات غیرمجـاز نیز 

مواجـه نخواهیـم بـود.  
رئیس دسـتگاه قضا در پایـان سـخنانش در جریان 
ایـن نشسـت بـه معـاون راهبـردی و رئیـس مرکـز 
آمار و فنـاوری اطالعـات قـوه قضائیه دسـتور داد تا 
جلسـات خود بـا معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری را به صـورت مـداوم و مسـتمر پی گیری 
کننـد تا در نتیجه تشـریک مسـاعی و تعامـل ایجاد 
شـده، هوشمندسـازی فرآیندهـا و الکترونیکـی 
کـردن امور قضایی در راسـتای »تسـهیل و تسـریع 
در دسترسـی مردم بـه عدالت« و »شـفافیت« بیش 

از پیـش تحقـق یابد.
گفتنی اسـت، در راسـتای تاکیدات حجت االسـالم 
والمسـلمین محسـنی اژه ای ناظـر بـر افزایـش 
مشـارکت همـه نخبـگان حـوزه فناوری هـای نوین 
در امر پیشبرد دسـتگاه قضایی هوشـمند و منحصر 
نشـدن مشـارکت نخبـگان بـه ِصـرف جلسـات 
هم اندیشـانه، مقـرر گردیـد کـه اولیـن  نمایشـگاه 
دسـتاوردها در حوزه فناوری هـای حقوقی و قضایی 
به همت پردیـس نـوآوری  حقوقی و قضایـی برگزار 
شـود. تـا از نظـرات بازدیـد کننـدگان و نخبـگان و 
شـرکت هـای دانـش بنیـان نیـز در ایـن خصـوص 

بیـش از پیش اسـتفاده شـود.
ایـن نمایشـگاه در روز شـنبه 3۱ اردیبهشـت و 
بـا محورهـای »احـراز هویـت آنالیـن«، »امضـای 
دیجیتـال«، »پلتفـرم ارائـه خدمـات حقوقـی«، 
»پلتفـرم ارتباط وکیـل و مـوکل«، »سـاماندهی به 
پرونده ها و دعـاوی«، »دادگاه آنالیـن و دادگاه یار«، 
»پایـگاه داده« و »ژئواینفورماتیـک قضایـی« در 
محـل پردیـس نـوآوری حقوقـی و قضایـی برگـزار 

خواهـد شـد.
 »سـورنا سـتاری« معاون علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری نیـز در جلسـه »تحـول قضایـی بـا 
رویکـرد دانش بنیـان« بـا بیـان اینکـه هدف گذاری 
زیسـت بوم دانش بنیـان، اسـتفاده از امکانـات 
داخلی بـرای حل مسـائل و مشـکالت اسـت، اظهار 
کرد: توسـعه حـوزه آی سـی تی طـی سـالیان اخیر 

بسـیاری از مسـائل و مشـکالت کشـور را حل کرده 
اسـت.

سـتاری بخـش قابـل توجـه خدمـات هوشـمندی 
کـه امـروز دسـتگاه قضـا از آن اسـتفاده می کنـد 
نظیر احـراز هویـت برخـط را نتیجه تشـکیل مرکز 
نوآوری هـای قـوه قضائیـه دانسـت و خواسـتار 
اسـتمرار حمایت هـای عدلیـه از ایـن مرکـز شـد.

سـتاری همچنین در زمینه برگزاری یک نمایشـگاه 
مخصـوص بـرای شـرکت های دانش بنیانـی کـه 
خدمات آنهـا در حـوزه قضایـی کاربـرد دارد، اعالم 
آمادگـی کـرد و گفـت: شـرکت های دانش بنیـان 
می تواننـد هرگونـه سـرویس مرتبـط بـا هـوش 
مصنوعـی کـه قـوه قضائیـه خواسـتار آن باشـد را 
تولید کننـد و الزمـه این کار آن اسـت که دسـتگاه 
قضـا اوال سـرویس مدنظـر خـود را از شـرکت های 
دانش بنیـان مطالبـه کنـد و ثانیـا بـر رونـد طراحی 
و تولیـد محصـول شـرکت های دانش بنیـان نظارت 

داشـته باشـد.
معاون علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری با اشـاره 
بـه برخـی دسـتاوردهای شـرکت های دانش بنیـان 
در حوزه هـای مرتبط بـا »تغییـر کاربـری اراضی«، 
»احـراز هویـت افـراد« گفـت: کشـور مـا در زمینه 
هـوش مصنوعـی، بهتریـن شـرکت های منطقـه را 
در اختیـار دارد؛ بـه عنـوان مثـال یکـی از تولیدات 
نایـی تشـخیص چهـره  یرانـی، توا دانش بنیـان ا
بیـش از ۵۰ میلیـون نفـر را دارد و چهـره افـراد 
را بـا ماسـک نیـز تشـخیص می دهـد؛ در زمینـه 
مکان یابـی هم چندیـن شـرکت ژئوماتیـک ایرانی، 
تولیـدات هوشـمندی دارنـد کـه می توانـد انـدازه 
زمین هـا در حد سـانتی متر را مشـخص و ثبت کند.

حجت االسـالم والمسـلمین منتظری دادستان کل 
کشـور نیز در این جلسـه از معاون علمـی و فناوری 
رئیـس جمهـور خواسـت که متناسـب با هـر بخش 
قضایـی، گروه هایـی از کارشناسـان شـرکت های 
دانش بنیـان را معرفـی کنـد و از ایـن کارشناسـان 
بخواهد کـه در یک محدوده زمانی مشـخص، نیازها 
و امکانات موضوع خواسـته شـده از آنهـا را احصاء و 
نسـبت به پیاده سـازی طـرح موردنظر اقـدام کنند.

دستور رئیس دستگاه قضا به معاون راهبردی و 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه

در جلسه مشترک اعضای شورای عالی قوه قضاییه با مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی، تاکید 
کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات خوبی را برای وزارت 
نیرو پیش بینی کرده و انتظار برنامه کارشناسی شده از سوی 
وزارت خانه برای مدیریت منابع آبی و کاهش خاموشی ها در 

فصل گرما را داریم.
علی اصغر خانی در گفت وگو با ایسنا؛ با اشاره به وضعیت منابع 
آبی کشور در آستانه فصل گرما؛ بیان کرد: کمیسیون عمران 
در سال جاری برنامه خوبی را برای مدیریت منابع آبی کشور 
پیش بینی کرده است. در ســال جاری ما با تنش آبی مواجه 
بوده و حدود 3۰۰ شهر کشور با این تنش مواجه هستند. یکی 

از ریشه های آن به بحث  عقب ماندگی ها در حوزه سدسازی ها 
و سایر کارهای زیرساختی که باید انجام می شد، باز می گردد.
او اظهار کرد: مجلــس در بودجه ۱۴۰۱ اعتبــارات خوبی را 
برای وزارت نیرو به منظور مقابله با تنش آبی پیش بینی کرده 
اســت. قدم های خوبی در بودجه سال جاری به منظور اجرا و 
تکمیل پروژه های سدسازی و انجام سایر کارهای زیرساختی 
برداشته شده است. مدیریت منابع آبی به کمیسیون عمران 
باز می گردد و کمیســیون نیز این موضوع را با جدیت دنبال 

می کند.
او تصریح کرد: به طور کلی بودجه ۱۴۰۱ وزارت نیرو نسبت 

به سال گذشته رشد خوبی را داشته است. این اعتبارات باید 
به درستی در مسیر مواجه به تنش آبی هزینه شود. در آستانه 
ورود به فصل گرما و افزایش مصرف در حوزه آب و برق انتظار 
می رود وزارت نیرو مدیریت خوبی را بــرای مواجهه با تنش 

آبی اعمال کند.
او در ادامــه تاکیــد کــرد: امیدواریم وزارت نیــرو مدیریت 
تخصیصی، دقیق و با نظارت کامل در ســطح کشور به منظور  
مدیریت منابع آبی کشور داشته باشــد تا خاموشی ها نیز به 
حداقل کاهش یابد. اگر مدیریت خوبــی در این حوزه اعمال 

نشود، شاهد اتفاقات خوبی نخواهیم بود.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

مدیریت منابع آبی نیازمند کار کارشناسی است
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 مدیریت حج و زیارت استان کرمان خبرداد: 

اعزام ۱2۵۰ زائر از کرمان
 به حج تمتع

، روز  ر نا ئران حج تمتع شهرستان ا ا کالس آموزش ز
گذشته با حضور مسئوالن و زائران در سالن تاالر شهر 

انار برگزار شد.
در این مراسم محمود عرب نژاد، مدیریت حج و زیارت 
استان کرمان گفت: امسال حدود 3۹ هزار نفر از ایران 
به حج تمتع اعزام می شوند که از این تعداد، هزار و 2۵۰ 

زائر از استان کرمان هستند.
ر نیز  نا ن حج تمتع شهرستان ا روا زهرودی مدیر کا
گفت: امسال از شهرستان انار، حدود 8۰ نفر به زیارت 

حج تمتع اعزام خواهند شد.
او از زائران خواست با وحدت و همبستگی به این زیارت 
مشرف شوند و به توصیه های مدیر و روحانی کاروان 

توجه داشته باشند.

گزارش 

خبر

خبر

اینفوگرافیک

گزارش:سکینه خدیش
ز رفع  بع آب شهرستان بم ا مور منا سرپرست ا
د  باد شیخی بم خبردا د مسیر قنات قنبرآ نسدا ا
باره دلیل  فزود: در حال حاضر اظهارنظر  در و ا
تفاق  انسداد مسیر قنات اجحاف است زیرا این ا
در زیرزمین رخ داده و هر زمان آزادسازی صورت 

گرفت همه چیز مشخص خواهد شد.
شتن پرآب ترین قنات های  شهرستان بم با دا
یران،از جمله مهم ترین مراکز تاریخی در بحث  ا

سازه های آبی جهان است .
مین  ر متمادی تا عصا قنات در طول قرون و ا
قنات،حفظ  بوده و حفظ  کننده حیات مردم 
محیط زیست و بخشی از تاریخ و تمدن این تاریخ 

کهن است.
در سطح شهرستان بم بیش از 3۰۰ قنات فعال 
و غیرفعال و در محدوده حریم ثبت جهانی نیز 
رد که قنات  ۴۹ قنات فعال وجود دا ز  بیش ا
نیه پر  3۶۰ لیتر بر ثا د شیخی با دبی  با قنبر آ
آب ترین قنات بم است که حدود ۴۰۰ هکتار از 

اراضی این شهرستان را تحت پوشش دارد.
کاغذوطن، هفته گذشته  ر  رش خبرنگا به گزا
نی که در ورودی شهر بم  ا ثر عملیات عمر بر ا
برای احداث پارک،انجام می شد تعدادی از میله 
ین  چاه های قنات قنبر آباد شیخی که در مسیر ا

فعالیت عمرانی قرار داشتند تخریب شدند.
قنات قنبر آباد شیخی 
آسیب پذیر بوده است

در این خصوص مدیر پایگاه جهانی قنوات بم به 
باد شیخی  قنات قنبر آ ر کاغذوطن گفت: خبرنگا
ر  در مسیر عبور و مرور ماشین های سنگین قرا
دارد و همچنین به دلیل سیالب سال ۹۵ نیز این 

قنات آسیب دیده بود.
ینکه در فصل  با توجه به ا منیره ستارزاده افزود:

اردیبهشت دبی قنات ها بیشتر می شود و قنات ها 
ر هستند کوچکترین  ز آبدهی باالتری برخوردا ا
اخالل و لرزش باعث ایجاد موج در قنات می شود. 
به گفته او مسیر قنات در شیب قرار دارد و حجم 
زیاد آب باعث شده تا دیواره های قنات از داخل 

تخریب شوند.
فشار و لرزش فعالیت عمرانی به قنات 

آسیب زده است
ین مسیر برای  نکاری که در ا پیما د: مه دا دا و ا ا
احداث بوستان فعالیت داشته است حدود ۴ متر 
در بین دو طرف جاده را خاکریز و تسطیح کرده 
یجاد شده به قنات آسیب زده  و فشار و لرزش ا
است. به گفته او میله چاه ها کار هواکش قنوات 
را برعهده دارند و اگر بسته شوند قنات خفه شده 
و ریزش می کند همچنین پیمانکار بدون اطالع 
ز میله چاه ها را  و آگاهی به طور تصادفی یکی ا

پر کرده است.
ستارزاده اظهار کرد:اطراف میله چاه های دیگری 
نی وجود داشته خاک  که در مسیر فعالیت عمرا
ریخته شده و از آنجا که سطح آن پایین است،هر 

لرزشی باعث می شود خاک ها پایین بریزد.
خاطرنشان  بم  قنوات  نی  جها ه  یگا پا مدیر 
به  رشی  گزا هیچ  قنات  لکین  ما نه  متاسفا کرد:
جهاد کشاورزی یا آب منطقه ای مبنی بر فعالیت 

عمرانی در مسیر قنات نداده اند.
قنات قنبر آباد شیخی
 کمرشکن شده است

ستان کرمان نیز  مه مدیر مرکز قنات ا دا در ا
لعه تمدن قناتی بم عامل مهمی برای  مطا گفت:
معرفی باغ شهر جهانی بم بوده است بنابراین باید 
ری قنوات تالش و پیگیری  در حفظ و نگهدا

بیشتری داشته باشیم.

محمد بَرشان با اشاره به انسداد تعدادی از میله 
ین  ا : بیان کرد شیخی  د  با قنبر آ قنات  ه های  چا
قنات کمرشکن شده است و فشارهای جانبی که 
به مرور بر سطح خاک وارد شده باعث ریزش و 

تخریب قنات از داخل شده است.
او ادامه داد:انسداد مسیر آب در قنات باعث پس 
زدن آب و ایجاد یک سد زیرزمینی خواهد شد و با 
توجه به دبی باالی این قنات)3۶۰ لیتر بر ثانیه( 

امکان خسارت بیشتری وجود خواهد داشت.
ین  ر می رود برای حل ا نتظا برشان می گوید ا
مشکل ستاد مدیریت بحران در سطح شهرستان 
برگزار شده و هر چه سریعتر مشکل مرتفع گردد.

بحث ایمنی ُمقنی ها اولویت دارد
بع آب شهرستان  مور منا همچنین سرپرست ا
بم در این باره می گوید مسیر قنات انسداد پیدا 
ن بدون در نظر گرفتن بحث  کرده و  نمی توا
ی ما کمیت  ا برا یر یمنی ُمقنی ها کاری کرد ز ا

کار مهمتر است.
بهنام باشتمن گفت: قنات 8 کیلومتر طول دارد و 
خوشبختانه آسیب جدی ندیده است زیرا جنس 
له و  ین قنات به صورت سنگ چا رسوب های ا

منسجم است و ریزش قنات صورت نمی گیرد.
او اظهار کرد: تا زمانی ُمقنی کار رفع انسداد را به 
اتمام نرساند نمی توان به طور کامل اظهار نظری 

درباره دلیل انسداد مسیر قنات داشت.
ساس تجربیات ُمقنی ها و سلسله  و بر ا به گفته ا
تبی که صورت گرفته مسیری که بین دو  ا مر
جاده قرار داشته تخریب گردیده است اما هنوز  
نمی توان گفت کدام میل چاه تخریب شده است.

او می گوید مشکل انسداد مسیر قنات ها همیشه 
لیت  لزله،سیالب یا فعا ثر ز ا ن بر بوده و می توا

عمرانی باشد.
بم  شهرستان  آب  بع  منا مور  ا سرپرست 

قنات های  ده  جا همین  عرض  در  کیدکرد: تا
متعددی عبور می کند که برای هیچ کدام از این 
قنات ها اتفاقی رخ نداده است به طور مثال قنات 
۱۰۰ متری قنات قنبر آباد شیخی  لنگه در فاصله

دچار مشکل نشده است.
فعال اظهارنظر درباره 

دلیل انسداد اجحاف است
باشتمن می گوید در حال حاضر اظهارنظر کردن 
درباره دلیل انسداد اجحاف است زیرا این اتفاق 
در زیرزمین رخ داده و هر زمان آزادسازی صورت 

گرفت همه چیز مشخص خواهد شد.
نزیتی قرار  او افزود:مسیر این قنات در محور ترا
رد که محل عبور و مرور ماشین های سنگین  دا
لزله  ین ترددها خودشان ز متعددی است و ا

مصنوعی را ایجاد می کنند.
لیت  دو تیم همزمان در حال فعا د: و توضیح دا ا
ن  ه نیستند که بتوا نند چا هستند و قنات ها ما
قسمت ها  برخی  ا  یر ز داشت  پیشرفت سریعی 

ید الیروبی شود و برخی قسمت ها  نت با 8۰سا
هم باید میل چاه به طور کامل آواربرداری شود.

آب منطقه ای به دنبال
 احیای قنوات است

باشتمن تصریح کرد: اگر قناتی خشک شود انگار 
یک فرد می میرد و آب منطقه ای به دنبال احیای 
ا قنات ها بدون هیچ هزینه ای  یر قنوات است ز

خودشان آب دارند.
او می گوید آب قنوات اضافه سفره های زیرزمینی 
است و ربطی به آب های زیرزمینی ندارد و حفر 

چاه تنها دشمن آب های زیرزمینی است.
سرپرست امور منابع آب شهرستان بم عنوان کرد: 
برای حل این مشکل جلسات متعددی با حضور 
فرماندار،نماینده مالکین قنات،ُمقنی ها،پیمانکار 
ر شد و مقرر گردید که  و جهاد کشاورزی برگزا
هر چه سریعتر مشکل انسداد رفع شود همچنین 
ر در  نکا بحث بیمه کردن ُمقنی ها توسط پیما

دستور کار قرار گرفت.

مسیر قنات در جاده ترانزیتی قرار دارد

قنات قنبرآباد شیخی بم کمرشکن شده است

عکس نوشت

کارشناس ناظر خط 400 کیلوولت پست شاهماران از 
سرگیری عملیات اجرایی و سیم کشی این خط خبر داد.
مهندس مجتبی ساالرنژاد در این رابطه گفت:  عملیات 
اجرایی این خط به دلیل وجود معارض به مدت 3 ماه 
متوقف بود که با تالش و پیگیری مدیر دفتر حقوقی و 
مراجع قانونی ذی صالح کارگاه فعال و عملیات اجرایی 
ادامه پیدا کرد و  پیش بینی می شود تا نیمه اول خرداد  

خط فوق برقدار شود.
او گفت:این خط که هم اکنون در مرحله سیم کشی است 
مجموعا دارای 40کیلومتر طول است که 39 کیلومتر آن 

انجام و 96 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
او افزود:هدف از احداث این خط تامین برق در مناطق 
حاجی آباد، بافت،رابر، شاهماران،ارزوئیه، باغات،فارغان 
و تکمیل رینگ 400 کیلوولت جنوب شرق کشور است.

مهندس ساالرنژاد گفت:این خط به صورت دومداره با 
هادی مارتین سه باندل اجرا شده و  دارای 70 پایه فلزی 

مشبک  است.
او افزود:پیمانکار این خط شرکت توسعه پست های فشار 
قوی پارسیان،مشاور آن شرکت موننکو ایران و قرارداد 

آن به صورت ارزی است.

مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان از 
تکمیل پـروژه مجتمع فرهنگـی هنری امـام خامنه ای 
مدظله العالـی قلعه گنج تـا پایان سـال جاری خبـر داد 
و گفت: دکتر فدایی اسـتاندار وقـت کرمـان در بازدید از 
این مجتمع قول مسـاعد همکاری و تکمیل ایـن پروژه 
را تا پایـان سـال دادند .  بهرام مسـلمی مهنـی مدیرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمان بـا اشـاره به 
بازدید اسـتاندار کرمان از مجتمع نیمه ساخته فرهنگی 
هنری امـام خامنه ای)مدظلـه العالی(قلعـه گنج،اظهار 
داشـت: یکی از ضروریات توسـعه فرهنگـی هر منطقه، 
تامین زیرسـاخت ها اسـت. مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی جنـوب ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه ظرفیت های 
فرهنگـی و هنـری شهرسـتان قلعـه گنـج می طلبـد 
مجتمـع فرهنگی هنـری این شهرسـتان بـا تخصیص 

اعتبـار تکمیل و مـورد بهـره وری قـرار بگیرد.
 او بیـان کـرد: یکـی از دغدغه هـای اصحـاب فرهنگ و 
هنـر شهرسـتان قلعه گنـج نبـود زیرسـاخت های الزم 

برای انجـام فعالیت هـای فرهنگی اسـت کـه در بازدید 
استاندار از پروژه نیمه تمام مجتمع فرهنگی هنری امام 
خامنه ای با زبان شـعر،نمایش و موسیقی مطرح کردند. 
مسلمی مهنی اظهار کرد:پروژه احداث مجتمع فرهنگی 
هنری قلعـه گنج قریب ۱3 سـال اسـت که آغاز شـده و 

به صورت نیمه سـاخته رها شـده اسـت.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان 
ضمـن ابـراز امیـدواری از حضـور اسـتاندار کرمـان در 
منطقه و بازدید از ایـن پروژه، عنوان کرد:با قول مسـاعد 
اسـتاندار انشـاالله ایـن پـروژه فرهنگـی هنـری امـام 
خامنه ای)مدظله العالی(قلعه گنج تا پایان سـال جاری 

تکمیل و بـه بهـره بـرداری می رسـد.
او یکی از رویکردهای اصلی دولت سـیزدهم در توسـعه 
فرهنگـی را رعایـت عدالـت فرهنگـی دانسـت و عنوان 
کرد: امیدواریم با حضور اسـتاندار کرمان بزودی شـاهد 
توسـعه همه جانبـه جنـوب کرمـان بـه ویـژه در حوزه 

فرهنگ باشـیم.

رییس سازمان صمت استان کرمان گفت:در خصوص کمبود روغن موتور 
قرار شد فرمانداران پیگیری کنند تا مشکل حل شود.

ستان هر روز ساعت ۷ تا 8 صبح در  ه نظارت ا رگا  جلسات منظم قرا
استانداری کرمان تشکیل می شود و دبیر خانه های مختلف آن از جمله 
اقدام مشترک، تنظیم بازار و دبیرخانه آرد و نان در آن شرکت می کنند و 

گزارش هایی ارائه می دهند تا تصمیمات الزم اتخاذ شود.
ین  ری کرمان در ا ندا ستا قتصادی ا مور ا بی سرپرست هماهنگی ا محرا
بالغ  تمام جلسه مصوبات باید ا ز ا ز این پس بالفاصله بعد ا جلسه گفت: ا
شود تا فوری تصمیمات گرفته شده اجرایی شود. شهرستان هایی که دیروز 
گزارش بازدید از واحد های صنفی را ارسال نکردند باید فورا اقدام کنند 

تا به تهران ارسال شود.
او می گوید: فرمانداران در ارسال گزارش های بازدید روزانه دقت کنند که 

گزارش ها به روز و دقیق باشند تا سوء استفاده ای صورت نگیرد .
به گفته محرابی درباره نرخ گذاری کاال ها امروز دستورالعمل الزم به تمام 

فرمانداری ها ارسال می شود تا کاال ها با قیمت منصفانه ارائه شود.
و  معدن  و  با صنعت  ن حتما جلسه مشترک  را ندا فرما گوید:  و می  ا
بد در مورد  مان یا وضاع سا ر کنند تا ا ورزی شهرستان برگزا جهادکشا
صف های نانوایی نیز هر جا صف غیر متعارف تشکیل می شود فرمانداران 
ا گزارش  ه حل پیشنهادی ر ا پیگیری و را ین صف ر د ا یجا سریعا علت ا

دهند.
ه حل های  ا ره کمبود روغن موتور ر با زما ن صمت در سا بی گفت: محرا

پیشنهادی را تا هفته آینده ارائه دهند.
یر  قالم نیز موظف هستند در مناطق ز و شرکت های پخش ا به گفته ا
پوشش خود پخش کاال را انجام دهند در صورت اجرا نشدن گزارش آن ها 

به استانداری رد شود.
حسینی نژاد رئیس سازمان صمت استان کرمان نیز گفت: امروز مهمترین 
ران لیست یک  ندا ین بود که با کمک فرما ر ا زا تصمیم برای نظارت بر با
ثیر  نه ها غیر مستقیم تا ا ر م یا ز اصالح نظا یی که ا دیه ها تحا ز ا سری ا
ینده در استان برای تعیین قیمت  یتا هفته آ ئه شود تا نها ا ر می پذیرند ا
نهایی تصمیم گیری شود که کمیته های نظارت نیز بتوانند بهتر عمل کنند 

و مردم هم از بالتکلیفی در خصوص قیمت ها در بیایند.
قنادی،  قصاب،  و  ماهی  مرغ، جمله  ز  ا دیه  تحا ا  ۶ می گوید: و  ا
نان های حجیم، فالوده و بستنی برایشان تصمیم گیری شد  ، رستوران ها

که آنالیز قیمت ها را هر چه سریعتر ارائه دهند.

 روناک و آشوب؛ عروسک های
نمایشگاه کتاب

رونـاک و آشـوب دو عروسـک غـول 
پیکـر 3 متـری هسـتند کـه هـر روز 
برای شـادی و هیجان کـودکان و تعامل 
نمایشـگاه  بازدیـد کننـدگان در  بـا 
بین المللـی کتـاب تهـران بـه اجـرای 
نمایـش مـی پردازنـد. فاطمـه بحرینی 
و حامـی علیـزاده هنرمندان عروسـک 
گـردان عضـو گـروه خـارک در ایـام 
جشـنواره هدایـت رونـاک و آشـوب را 

برعهـده دارند./ایرنـا

رنا
: ای

بع
من

خط ۴۰۰ کیلوولت پست شاهماران به زودی به مدار می آید

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد جنوب کرمان:
قلعه گنج فاقد زیرساخت های الزم برای فعالیت های فرهنگی است

فرمانداران کمبود روغن موتور را پیگیری کنند

خبر

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان از امضای تفاهم نامه 
همکاری با کمیته امداد خبر داد.

سازمان  سازمان،رییس  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:این  کرمان  جنوب  تجارت  و  صنعت،معدن 
تفاهم نامه همکاری به منظور ترویج و توسعه فرهنگ 
احسان و نیکوکاری و در راستای استفاده از ظرفیت 
در  امداد  کمیته  و  تجارت  و  صنعت،معدن  متقابل 
توانمندسازی،کارآفرینی مددجویان و ارائه خدمات موثر 

به نیازمندان،بین این دو نهاد منعقد شد.
او افزود:تالش در جهت هم افزایی توانمندی ها و امکانات 
برای مبارزه با فقر و محرومیت در راستای منویات مقام 

معظم رهبری و خدمت رسانی به خانواده های نیازمند به 
ویژه در مناطق محروم جنوب کرمان را از اهداف این تفاهم 

نامه عنوان کرد.
مسلم مروجی فرد تصریح کرد:همکاری در ایجاد فضای 
کسب و کار ویژه افراد تحت حمایت کمیته امداد،ایجاد مراکز 
نیکوکاری و مراکز تخصصی اشتغالزایی ویژه این افراد،حامی 
یابی و جذب کمک های نقدی و غیر نقدی در مناسبت های 
مختلف جهت ایتام و نیازمندان،همکاری در جهت جذب 
افراد تحت حمایت و مددجویان در واحد های تولیدی 

زیرمجموعه را از دیگر اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
او همچنین افزود:شناسایی و معرفی مددجویان جویای کار 

و اعطای بسته های تشویقی به واحد های صنعتی، معدنی و 
تجاری نیز از دیگر مفاد این تفاهم نامه می باشد.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان تاکید 
کرد:واحدهای صنعتی،معدنی و تجاری که در این توافقنامه 
شرکت کنند و برای افراد تحت حمایت کمیته امداد در 
واحد های خود اشتغالزایی کنند،می توانند از تسهیالت ۱ 

میلیارد ریالی به ازای هر اشتغال ایجادی استفاده نمایند.
او همچنین گفت:معافیت سهم بیمه تامین اجتماعی 
به مدت چند سال برای کارفرمایانی که نسبت به جذب 
و بکارگیری افراد تحت حمایت کمیته امداد اقدام می 

نمایند،نیز از دیگر بندهای این تفاهم نامه می باشد.

امضاء تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان و کمیته امداد

کتاب سمفونی مردگان
نویسنده: عباس معروفی

انتشارات: ققنوس
تعداد صفحات: 3۵۰

سمفونی مردگان کتابیست بسیار تراژیک و غم انگیز اما بسیار زیبا و 
عالی که برای همیشه در ذهن خواننده باقی خواهد ماند.

است.  فرد  به  منحصر  مردگان  سمفونی  در  معروفی  روایت  نوع 
راوی داستان چندین بار عوض می شود و هر بار داستان از دید 
یک شخص متفاوت بیان می شود. در هنگام خواندن متن کتاب 
سمفونی مردگان شاهد بازگشت به گذشته در زمان حال هستیم، 

شاهد عوض شدن مکان هستیم و مدام فضا عوض می شود.
قلم شیوای عباس معروفی داستان را از بطن جامعه ما در آورده که 

بگوید مواظب آیدین هایمان باشیم.

فراخوان رقابت بین المللی 
 2۰22 Vileda طراحی میز اتو

منتشر شد.
مهلت: ۱3 مرداد ۱۴۰۱

* شرکت Vileda مسابقه طراحی محصول جدید خود را منتشر 
کرده است و از طراحان و استعدادهای خالق از هر ملیتی دعوت می 
کند تا راه حل های مفهومی برای یک میز اتوی جدید با ویژگی های 
نوآورانه و قابل تشخیص از نقطه نظر زیبایی شناختی و کاربردی 

ارائه دهند.
* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

* شرکت برای طراحان و استعدادهای خالق از هر ملیت ۱8 ساله 
یا باالتر آزاد است.

لینک ها و دانلود ها:
Vileda وبسایت رقابت بین المللی طراحی میز اتو

دانلود موارد مورد نیاز

کتاب

فراخوان 

خبر


