
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰۰ واحد مسکونی در کرمان
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان:

 شرکت های مسافربری بحث ایمنی را در اولویت قرار دهند

@kaghazevatan
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 رئیس اتاق بازرگانی کرمان خبر داد؛

سرمایه گذاری خارجی ۵ میلیون دالری 
 با اجرای طرح رویش در کرمان

2

 یک میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی 
یارانه نخواستند

تمام دهک ها در صف یارانه

صرفه جویی ۴ میلیون تنی نان
  با طرح هوشمندسازی نانوایی ها

 رییس سازمان اداری و استخدامی:

پاداش مدیران شرکت های دولتی 
 براساس بهره وری پرداخت می شود

معاون رئیس جمهور گفت: امســال پاداش مدیران و 
هیات مدیره شــرکت ها در شرایطی پرداخت می شود 

که بهره ور باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی در مراسم همایش ملی بهره وری، اظهار داشت: امسال 
تصمیم گرفتیم پاداش مدیرعامل و عضو هیأت مدیره را بر اساس بهره ور بودن آنها پرداخت 
کنیم و در جشنواره شهید رجایی دستگاه ها بر اساس بهره وری ارزیابی و رتبه بندی شدند. 

همایش مثبت ۳ در شــهربابک اســتان کرمان به محلی 
برای تحلیل وضعیت و ارائه هشــدارها درباره تبعات کاهش 

فرزندآوری در جامعه تبدیل شد و البته پاسخ به اینکه مهمترین دالیل کاهش میل به تولید 
نسل چیست؛ اقتصاد یا بینش و نگرش افراد؟

به گزارش ایرنا بی شک هم اقتصاد و هم دیگر عوامل در کاهش میل به فرزندآوری موثر هستند 
اما اینکه کدام عامل چقدر سهم دارد نکته علمی و مهمی است که باید با توجه به شاخص های 
علمی کارشناسی شده بررسی شود.  کارشناسانی که معتقدند اقتصاد در این موضوع نقش دارد 
اما نقش مهم و اول را ندارد به استنادات مختلفی اشاره می کنند؛ مثال براساس تکیه بر آمارها می 
گویند برخی استان های ثروتمندتر و با درآمدهای بیشتر در کشور، از سرانه فرزند آوری کمتری 

در مقایسه با برخی استان های کم درآمدتر برخوردارند.

مدیر طرح هوشمند سازی نانوایی های کشور با اشاره به اجرای این طرح، 
گفت: با اجرای طرح مذکور عالوه بر عدم قاچاق آرد، شاهد جلوگیری از هدر 

رفت ۴ میلیون تن نان هم خواهیم بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا حسین نژاد، استاندار 
خراسان شمالی عصر شنبه در جلسه طرح هوشمند سازی نانوایی ها اظهار کرد: با اجرای این طرح در 
سطح استان شاهد افزایش کیفیت نان، رقابت پذیری نانوایی ها و جلوگیری از قاچاق آرد خواهیم بود.

مانع اصلی فرزندآوری 
 اقتصاد یا نگرش افراد؟
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۳۸درصد ارزش بورس
  مربوط به معدنی ها

صادرات ۱۲ میلیارد 
دالری صنایع معدنی 

معاون وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت 
اکنــون  گفــت: 

صادرات ســالیانه بخش معدن و صنایع معدنی 
کشور به بیش از ۱۲ میلیارد دالر افزایش یافته 
و ۳۸ درصــد ارزش بازار بورس ایــران متعلق 
به شــرکت های این بخش اســت.  به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین، وجیــه اهلل جعفری در 
نخستین همایش بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و 
توسعه پایدار در محل هتل المپیک تهران اظهار 
داشــت: برای افزایش ارزش افــزوده در بخش 
معادن و صنایع معدنی، اجرای طرح های جامع 
صنایع فوالد، آلومینیوم، مس، طال و زغال سنگ 
 در ایمیدرو مورد توجه جدی قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد جنوب استان:

جبهه فعاالن فرهنگی جنوب 
کرمان تشکیل می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی جنوب 
کرمان از تشــکیل جبهه فعــاالن فرهنگی 
جنوب کرمان خبــر داد و گفت: قرار اســت 
جبهه فعاالن فرهنگی هنری انقالب اسالمی 
را در جنوب کرمــان با نگاه دلســوزان نظام 

همان هایی کــه دل در گرو انقالب 
 اســالمی دارند را تشــکیل دهیم.

پاداش ۵ برابری صرفه جویی 
برای مشترکان برق

وزیر نیرو با تشریح جزئیات مشوق های وزارت نیرو 
برای کاهش مصرف برق، گفت: از ابتدای خردادماه، 
مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، 

۵ برابر تعرفه برق هــر کیلووات یعنی 
 معادل ۵۰۰ تومان پــاداش می گیرند.
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ادامه مطلب را در
 صفحه ۲  بخوانید 

ادامه مطلب را در
 صفحه 3 بخوانید 

چراغ جشنواره ملی چراغ جشنواره ملی 
 فیلم کرمان روشن شد فیلم کرمان روشن شد

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            ۸            ۱۴۰۱ مــاه  خــرداد   ۰۲ دوشــنبه       ۱۲۳۴ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

ت اول
نوب

آگهی اجاره  امالک مازاد
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد یک باب اتاق و مرکز تکثیر آبزیان و ماهیان گرمابی  از امالک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir،براساس مجوزات صادره و رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط 

بر مبنای قیمت پایه  پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با وضعیت موجود از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی  پس از انعقاد قرارداد  بصورت اجاره واگذار نماید.متقاضیان  می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی یاد شده و مطالعه ضوابط و مقررات 

مربوطه از تاریخ 1401/0۳/02 تا تاریخ 1401/0۳/17 ساعت ۱9  پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده با شماره تلفن 09۱3۱۴809۲0 

آقای سلیمانی مطرح نمایند.

برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  در سامانه  مزایده  ۱-فرایند 
می گردد و تمامی مراحل آن شامل پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده پیشنهاد قیمت،گشودن پاکت پیشنهاد قیمت ، اعالم به 
برنده، واریز وجه مزایده و تحویل ملک در بستر سامانه ستاد 
خواهد بود .بدیهی است قیمت پیشنهادی تنها در صورتی معتبر و 

پذیرفته است که در سامانه ستاد ارسال شده باشد.
۲-سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در قبول یا رد پیشنهاد 

مختار است.
3-پیشنهاد های فاقد سپرده ، کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، 

مبهم و مشروط مردود می باشد.
۴-رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است.

۵-متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست پس از مراجعه 
به آدرس الکترونیکی ذکر شده و انتخاب امالک مورد نظر جهت 
شرکت در مزایده نسبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات 
پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء 
الکترونیکی نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.متقاضیان می 

توانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 09۱3۱۴809۲0 

تماس حاصل نمایند.
پایه  قیمت   %۵ معادل  مزایده  در  شرکت  6-سپرده)ودیعه( 
کارشناسی شده  مزایده است که متقاضیان می بایست طی یک 
فقره ضمانت نامه بانکی ، در وجه سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان صادر گردد.اصل ضمانتنامه را در سامانه ستاد بارگذاری 
نموده و  تا تاریخ  ۱۴0۱/3/۱7 تا ساعت ۱۴ به اداره امور پیمانها و 

مناقصات  سازمان تحویل نماید.
7-کلیه پاکت های حاوی پیشنهاد های متقاضیان راس ساعت ۱0 
صبح مورخه  ۱۴0۱/3/۱8 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه 
ستاد بازگشایی و از طریق آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان 

خواهد رسید 
هیچ  تحت  را  اجاره  مورد  کاربری   تغییر  حق  مزایده  8-برنده 

عنوانی ندارد
9-با توجه به امکان بازدید از  امالک برای کلیه شرکت کنندگان 
ساعت  از   ۱۴0۱/03/۱7 لغایت   ۱۴0۱/03/۲ تاریخ  از  مزایده،  در 

9صبح الی ۱۴ وجود دارد،لذا از پذیرفتن هرگونه اعتراض در این 
زمینه از متقاضیان سلب و ساقط می گردد.

۱0-هزینه  آگهی و کارشناسی ، و عوارض قانونی و هزینه های  
مربوط به استعالم در راستای تنظیم قرارداد اجاره و سایر هزینه 
های مرتبط  بر عهده برنده مزایده بوده و  می بایست بر اساس 
اعالم نظر سازمان نقداً به شماره حساب اعالمی از طرف سازمان 

واریز گردد.
در  کنندگان  شرکت  پیشنهادی  های  مبلغ  که  صورتی  ۱۱-در 
مزایده  یکسان باشد برنده کسی خواهد بود که اولین مورد اجاره 
را داشته و در غیر این صورت از طریق قرعه کشی انتخاب می 

گردد.
۱۲-برنده مزایده بایستی به محض اعالم برنده مبلغ اجاره ماهیانه 
را به حساب۴00۱00090۱0۲7۴67با شناسه:33۴038۱۵9۲۱0۲۲۱0
0۱۵۱0۱0000093۱درآمدحاصل از اموال منقول و غیر منقول  ویا 

شماره حساب اعالمی  از طرف سازمان واریز نمائید.
۱3-متقاضیان نباید مشمول منع مداخله کارکنان دولت باشند.

۱۴-سپرده های نفر اول تا سوم نزد ذیحسابی خواهد ماند که پس 

از واریز برنده نفر اول، به متقاضی مسترد خواهد شد.
۱۵-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده نامبرده به نفع دولت 
ضبط و نفرات بعدی طبق قوانین و مقررات به عنوان برنده اعالم 

می گردد.
۱6- سازمان جهاد کشاورزی حق فروش امالک مورد اجاره  را در 
مدت اجاره را دارد و برنده مزایده از این اقدام مطلع بوده و در 
صورت فروش پس از انتقال سند،انتفاع موضوع قرارداد اجاره تا 

پایان مدت قرار داد اجاره با خریدار می باشد. 
۱7-برنده مزایده مرکز تکثیر ماهیان گرمابی و متعلقات آن ملزم 
و متعهد به همکاری مبنی بر بازدید ناظرین و پرسنل مدیریت 
شیالت و مسوولین مرتبط سازمان جهاد کشاورزی در راستای 
نظارت بر فعالیت های مرکز  مورد مورد اجاره می باشد و در این 

مورد هر گونه ادعا و اعتراضی از خود سلب و ساقط می نماید. 
۱8- مدت اجاره از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی 
می باشد و در صورت درخواست تمدید قرارداد اجاره برابر فرایند 
قانونی و با صالح دید و رضایت سازمان جهاد کشاورزی اقدام 

خواهد شد. 

کاربرینوع ملکردیف
پالک ثبتی

آدرسقیمت پایه )ریال(مساحت عرصه)متر مربع( فرعیاصلی

شهر عنبرآباد، جنب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد1826,400,000اداریساختمان1

شهرستان عنبرآباد، روستای سعید آباد، 18کیلومتری شرق  عنبرآباد200,0001,920,000,000امور شیالت و آبزیانمرکز تکثیر ماهیان گرمابی با متعلقات2

توضیحات : 

۲۲
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مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد؛
آغاز عملیات اجرایی 6۵00 واحد 

مسکونی در کرمان
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان از آغاز عملیات اجرایی 
۶۵۰۰ واحد مسکونی و شروع پاالیش مجردان طرح نهضت ملی 
مسکن استان خبر داد.علی حاجی زاده، مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان کرمان، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی، از نام نویســی ۱۷۹ هزار نفر در طرح نهضت ملی 
مســکن خبر داد و گفت: قریب به ۴۴ هزار نفر واجد شــرایط 
شناخته شدند.وی بیشترین استقبال را در شهر کرمان خواند و 
عنوان کرد: شهرهای کرمان، بیم و سیرجان بیشترین متقاضیان 
را به خود اختصاص دادند.حاجی زاده با بیان اینکه مقرر شــده 
در این استان طی چهار سال ۱۰۳ هزار واحد مسکونی ساخته 
شــود، اظهار کرد: عملیات اجرایی شش هزار و ۵۰۰ واحد آغاز 
شده اســت و این واحدها با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی روبه رو 
بودند.وی تاکید کرد: زمین برای ســهمیه یکساله تامین شده 
و مابقی را از روش هایی که ابالغ شده اســت، پیگیری و تامین 
خواهیم کرد، با این حال اما در برخی از شهرهای استان معضل 
کمبود زمین را شاهد هســتیم.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
کرمان مراحل پاالیش متقاضیــان را در حال انجام اعالم کرد و 
گفت: پاالیش بخش زیادی از متقاضیان انجام شده است و اکنون 
بخش مجردها در حال انجام اســت. وی عنوان کرد: نوسازان و 
سرمایه گذاران مسکن از ظرفیت قانونی به وجود آمده می توانند 
نهایت اســتفاده را ببرند و حتی در صورت مشارکت در ساخت 
پروژه های زیربنایی از جمله مدرســه، مراکز درمانی، ورزشی، 
هزینه احداث آنان در محالت فرسوده به عنوان هزینه مالیاتی 

قلمداد می شود.

با حل مشکالت پیش روی معدن مس درآلو؛

زمینه اشتغال هزار جوان فراهم شد
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از حل مشکالت 
پیش روی معدن مس درآلو با تدبیر قضایی خبر داد و گفت: با 
این اقدام زمینه اشتغال یک هزار نفر فراهم شده است.دادخدا 
ساالری افزود: توســعه اشــتغال یک اقدام مهم پیشگیرانه از 
وقوع جرم است و نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم دارد. وی 
خاطرنشان کرد: حل مشکالت کشــور در گرو روحیه جهادی 
و انقالبی مسئولین کشــور و به عبارتی بسیجی عمل کردن و 
حمایت از تولید داخلی و نگاه به درون کشــور و قطع امید از 
خارج از کشور در تصمیم گیرندگان و مسئوالن اجرایی است.

مدعی العموم در اســتان کرمــان با تاکید بر ایــن مطلب که 
حمایت از تولید باید از ســطح شــعار به عمل تبدیل شــود، 
اظهارداشــت: گاهی توســط مجریــان شــعارهای خوبی در 
حمایت از تولیــد داده می شــود اما در مرحلــه عمل از باب 
مصلحت اندیشــی به لطایف الحیل شــانه از زیر بار مسئولیت 
خالی کرده و تولیــد کننده را رها می سازند.ســاالری، ادامه 
داد: تولیدکنندگان به عنوان ســرداران و سربازان بی ادعای 
جنگ اقتصادی هســتند و باید هم در جبهــه داخلی و هم در 
جبهه خارج ، برای دفاع از کشــور بجنگند.وی یادآور شــد: 
رانت، قاچاق، واردات، قوانین دســت و پاگیــر اداری و مغایر، 
تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم ســازی بــرای امر تولید و 
عدم قوانین حمایتی با ضمانت های اجرایی کیفری مشکالت 
بنیادی عرصه تولید هستند که باید برای حل آنها فکر اساسی 
صورت گیرد.دادستان کرمان گفت: امروز قوه قضاییه با درک 
شرایط ویژه کشور و لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاری در 
کشور بار و مسئولیت برخی سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
که بایستی حامی تولید باشند اما در مسیر تولیدکنندگان مانع 
ایجاد می کننــد را بر دوش گرفته و توانســته به خوبی بخش 
زیادی از این مشکالت را رفع نماید که این اقدام، مراتب تقدیر 

تولیدکنندگان از دستگاه قضایی را به دنبال داشته است.

همایـش مثبت ۳ در شـهربابک اسـتان کرمان 
ئـه  را بـه محلـی بـرای تحلیـل وضعیـت و ا
هشـدارها دربـاره تبعـات کاهش فرزنـدآوری 
در جامعـه تبدیل شـد و البته پاسـخ بـه اینکه 
مهمتریـن دالیـل کاهش میـل به تولید نسـل 

چیسـت؛ اقتصـاد یـا بینـش و نگرش افـراد؟
بـه گـزارش ایرنا بـی شـک هـم اقتصـاد و هم 
دیگـر عوامـل در کاهـش میـل به فرزنـدآوری 
موثـر هسـتند امـا اینکـه کـدام عامـل چقـدر 
سـهم دارد نکته علمـی و مهمی اسـت که باید 
بـا توجه بـه شـاخص هـای علمی کارشناسـی 

شـده بررسـی شود.
کارشناسـانی کـه معتقدنـد اقتصـاد در ایـن 
موضوع نقش دارد اما نقش مهـم و اول را ندارد 
بـه اسـتنادات مختلفی اشـاره می کننـد؛ مثال 
براسـاس تکیـه بـر آمارهـا مـی گوینـد برخی 
اسـتان های ثروتمندتر و با درآمدهای بیشـتر 
در کشـور، از سـرانه فرزنـد آوری کمتـری در 
مقایسـه بـا برخـی اسـتان هـای کـم درآمدتر 

برخوردارنـد.
غیـر از ایـن نـوع بررسـی هـای آمـاری، در 
کالنشـهرها بـا نگاهی کلی بـه سـرانه فرزندان 
در مناطق کـم برخوردار یا مرفه نشـین شـهر، 
می تـوان دریافـت که بحـث اقتصـاد تنها یکی 
از عوامـل اسـت و همـه نیسـت زیـرا نگـرش و 
بینش انسـان ها نسـبت به پدیـده فرزندآوری 

نیـز دخیل اسـت.
نویسـنده کتاب مثبـت ۳ که برای شـرکت در 
ایـن همایـش در شـهربابک حضـور یافتـه بود 
نیز بـا اسـتناد بـه همیـن عوامـل تاکیـد دارد 
که غیـر از مقولـه های اقتصـادی باید به سـایر 

جنبه هـا نیـز توجـه کرد.
همزمـان با هفتـه ملـی جمعیـت، طـی اواخر 
هفته گذشـته شـهربابکی هـا در شـمال غرب 
اسـتان کرمـان میزبـان برگـزاری همایـش 
مثبـت ۳ بودنـد؛ همایشـی کـه در آن بـه قید 
قرعه از مـادران کمتر از ۴۰ سـال و دارای سـه 
فرزنـد و بیشـتر نیـز تجلیل بـه عمـل آوردند.
خبرنـگار ایرنا مسـتقر در شـهربابک در جریان 
برگـزاری ایـن همایـش بـا برخـی شـرکت 
کننـدگان و مدیران متولـی نیـز مصاحبه کرد 
که به تهیـه گزارش پیـش رو انجامیـد و از نظر 

مخاطبـان می گـذرد:
پای صحبت مادر 6 فرزند

مـادر ۳۸ سـاله شـهربابکی کـه دارای شـش 
فرزنـد اسـت در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا 

گفـت: هیچکـس نمـی توانـد بگوید کـه مادر 
بـودن و داشـتن فرزنـد بـرای والدیـن آسـان 
اسـت و سـختی نـدارد امـا بایـد دیـد چـه 
موضوعـی را بـا چـه حـالوت و داشـته هایـی 
مقایسـه مـی کنیـم؛ مـادر شـدن و داشـتن 
فرزنـد در کنـار همـه سـختی هـا، چیـزی بـه 
انسـان مـی دهـد کـه قابـل توصیـف نیسـت.
اعظـم نجـف زاده با بیـان اینکـه فرزنـد اولش 
متولد سـال ۸۲ و فرزند ششـم او نیز سـه ساله 
اسـت اظهارداشـت: البته وقتی فرزنـد دار می 
شـوی نگرانـی هایـت نیـز زیـاد تـر می شـود، 
مـن اینـک عمـده نگرانـی ام، افزایش آسـیب 
هـای اجتماعـی، وضعیـت اقتصـادی، تـورم و 
کاهش امکانات و نیز کمبود تسـهیالت اسـت.
وی تاکیـد کـرد: البتـه همـه چیـز بـه تعریف 
ذهنـی مـا از موضوعـات برمـی گـردد؛ مثـال 
اینکه خوشـبختی و سـختی چیسـت؛ مـن آیا 
احسـاس خوشـبختی دارم یا نـدارم؛ مهمتر از 
اینکه چـه چیزهایـی در خوشـبختی و راحتی 
و آسـایش تاثیـر دارد، ایـن ذهنیـت و تعریـف 
ما از ایـن پدیده هاسـت و آنـگاه اسـت که می 
بینیم بـا تغییر نـگاه ما دربـاره مسـائل، خیلی 

از مسـائل دیگـر نیـز تغییر مـی کند.
ایـن مـادر خانـه دار، بـا بیـان اینکـه تاکنـون 
دولت از خانـواده هایـی که جمعیت بیشـتری 
دارنـد آنطـور کـه بایـد حمایـت نکرده اسـت، 
اظهار داشـت: در بیشـتر کشـورهای پیشرفته 
اهمیـت زیـادی بـه خانواده هـای پرجمعیـت 
داده مـی شـود و تسـهیالت بیشـتری در 

اختیارشـان مـی گذارنـد.
نجف زاده ادامه داد: خانـواده های دارای فرزند 
بیشـتر مشـکالت زیـادی هـم دارنـد امـا باید 
ببینیـم کـه در مقابـل سـختی هـای آن، چـه 
ارزش ها و لـذت هایی در مقام مـادری و پدری 
به انسـان هدیه می شـود کـه آن سـختی ها را 
قابـل تحمل مـی کند یا سـبب نادیـده گرفتن 
آنها در انسـان مـی شـود. وی فرزنـدان را میوه 
و ثمـره شـیرین زندگـی دانسـت و افـزود: از 
نظر من کـه تجربه کـرده ام، رشـد و بالندگی، 
اجتماعی شـدن و قدرت فن بیان بـاال از جمله 
ویژگی هـای مثبت خانـواده هـای پرجمعیت 
اسـت. این مـادر شـهربابکی گفـت: هیچ کس 
نمی تواند مدعی شـود که خانـواده پرجمعیت 
مخصوصـا وقتی فرزنـدان بزرگ می شـوند، بد 
است؛ محسـنات داشـتن برادر و خواهر بیشتر 
برای خانـواده یا داشـتن فرزندان بیشـتر برای 
والدیـن آنقـدر ویژگـی هـای مثبت زیـاد دارد 
که مـی تواند سـختی هـای آن را توجیـه کند.

پای صحبت امام جمعه
حجت االسـالم علی اصغر انصـاری امام جمعه 
شـهربابک نیـز کـه در ایـن همایـش شـرکت 
کرده بود جمعیت مناسـب و نیروی انسـانی را 
از مولفه هـای مهم و بزرگ قدرت هر کشـوری 
برشـمرد و گفت: بـرای جوانی جمعیت کشـور 
بایـد برنامه هـای تحقق پذیر داشـته باشـیم.

نویسـنده کتـاب مثبـت ۳ نیـز کـه بـرای این 
همایـش دعـوت شـده بـود بـا بیـان اینکـه 
مانـع  عوامـل  همـه  اقتصـادی  مشـکالت 
فرزنـدآوری نیسـت گفـت: برخـی اسـتان هـا 
کـه از جملـه فقیرتریـن اسـتان هـای کشـور 
بـه شـمار مـی رونـد باالترین میـزان بـاروری 
را دارنـد و برخی اسـتان های ثروتمنـد، دارای 

میـزان بـاروری کمتـری هسـتند.
حجـت االسـالم سـید حسـین موسـوی بـا 
بیان اینکـه مانـع اصلـی فرزنـدآوری در ایران 
اقتصـادی نیسـت، افـزود: نگـرش و بینـش 
فرهنگـی در صـدر موانـع فرزنـد آوری اسـت.
وی تصریـح کرد: متاسـفانه به این بـاور نداریم 
که به فرزند نیـاز داریم، در حالی کـه در برخی 
اسـتان هـای بـا موالیـد بـاال از نظـر فرهنگی، 
فرزند نماد قـدرت اسـت و این فرهنـگ در آن 
اسـتان نهادینـه شـده اسـت. حجت االسـالم 
موسـوی با اشـاره بـه اینکـه فرزنـدان خانواده 
محور یـا جامعه محـور تربیت می شـوند، بیان 
داشـت: اگـر فرزندانمـان را تکریـم کنیـم و از 
محبت برایشـان کـم نگذاریـم خانـواده محور 
تربیـت مـی شـوند. وی بـا بیـان اینکـه هرچه 
تعـداد فرزنـدان بیشـتر باشـد، بچـه هـا بهتـر 
تربیت می شـوند و اجتماعـی به بار مـی آیند، 
افـزود: فرزند بیشـتر نمـی توانـد مانع رشـد و 
فعالیـت هـای اجتماعـی و موثـر باشـد، حتی 
بانـوان زیادی هسـتند کـه بـا وجـود فرزندان 

زیـاد به مـدارج علمی باال و پسـت هـای اداری 
اسـتانی و کشـوری رسـیده اند. این کارشناس 
در عیـن حـال بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت هـا 
موظف هسـتند از خانـواده هایی که به سـمت 
چند فرزنـدی مـی رونـد حمایـت کننـد و در 
چنـد کشـور دنیـا سیاسـت هـای تشـویقی 
بـرای فرزنـدآوری وجـود دارد اظهـار داشـت: 
در ایـران قانـون جوانـی جمعیـت در مجلـس 
تصویب شـد و بـر اسـاس آن طی شـرایطی به 
مـادران تسـهیالتی مثـل زمیـن، وام و... داده 
می شـود. به گفتـه وی ، بـه طور قطـع منفعت 
هـای فرزنـدآوری بسـیار بیشـتر از سـختی 

هایـش اسـت.
نرخ باالتر سالمندی در شهربابک

رییـس مرکز بهداشـت شهرسـتان شـهربابک 
نیـز گفـت: طبـق آخریـن آمـار نـرخ بـاروری 
در شـهربابک ۲.۰۷ اعـالم مـی شـود کـه از 
متوسـط اسـتان کرمـان باالتـر اسـت.دکتر 
حسـین محمـودی بـا بیـان اینکـه بیشـترین 
جمعیـت شهرسـتان مربـوط بـه گـروه سـنی 
۴۰-۴۵ سـال اسـت، افـزود: نـرخ سـالمندی 
شـهربابک ۱۲.۵ درصد اسـت در حالی که نرخ 
سـالمندی در اسـتان ۱۰.۶ درصـد اعـالم می 
شـود.وی تصریـح کرد: آمـوزش به همـه گروه 
های هـدف، شناسـایی زوجین نابـارور، ارجاع 
آنـان بـه متخصـص و مشـاوره بـه خانوارهای 
تک فرزنـد از جملـه خدماتی اسـت کـه مرکز 
بهداشـت در مسـیر صیانـت از جمعیـت بـه 
خانـواده هـا ارائـه مـی دهـد. محمـودی بیان 
داشـت: بـارداری دیرهنـگام خطراتـی مثـل 
افزایـش سـرطان پسـتان و تخمـدان، نیـاز به 
مراقبـت ویـژه در بـارداری، افزایـش احتمـال 
سـزارین و افزایـش احتمـال نابـاروری در پـی 

دارد.

ســید مهدی طبیب زاده گفت: اتــاق بازرگانی 
کرمان به منظور جذب سرمایه و تسهیل شرایط 
سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی؛ طرح رویش 
را ایجاد کرده و منجر به سرمایه گذاری خارجی ۵ 
میلیون دالری در پروژه تولید کودهای شیمیایی 
شد. سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی 
کرمان در گفت وگو با راه آرمان تاکید کرد: عوامل و 
موارد زیادی به عنوان مانع بر سر راه تولید قرار دارند، 
که اجازه شکوفا شدن استعداد های ناب متخصصان 
و تولید کنندگان را به آنان نمی دهد. رئیس اتاق 
بازرگانی کرمان با بیان اینکه ما باید در استان موانع 
را از ســر راه تولید برداریم، افزود: باید راهکارهایی 
که  سبب احیا تولید می شــوند را نیز ارائه داد و در 
کنار آن نیز دولت باید مشوق های  تسهیالتی را در 
اختیار تولید کنندگان قرار دهد تا سبب تسهیل در 

امر تولید شود.
تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در اتاق 

بازرگانی کرمان

سید مهدی طبیب زاده عنوان کرد: دو هدف اصلی 
در اتاق بازرگانی کرمان سرلوحه فعالیت بوده است، 
بررسی وضعیت موجود واحد های تولیدی و علل 
رکود آنان و تعیین تکلیف طــرح های نیمه تمام 
و متوقف شده در استان که یا قابلیت احیا دارند و 
یا ندارند که محرز شدن گزینه دوم یعنی باید راه 
دیگری برای آنان اتخاذ کرد. رئیس اتاق بازرگانی 
اذعــان کرد: در ســال ۱۴۰۰ تعــداد ۱۷۸ واحد 
اقتصادی که دچار مشکالت بیمه ای و مالیاتی بودند 
مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد بسیاری 
از علت های رکود و تعطیلی واحد های تولید عدم 
آشنایی با قوانین اقتصادی بوده است به همین منظور 
اتاق سیستم مشاوره ای رایگان را ایجاد کرد که منجر 
به رفع مشکل ۱۶۷ واحد صنعتی شد. وی با بیان 
اینکه همیشه وجود مجموعه ای یکپارچه در راستای 
حمایت و مدیریت صادرات استان یک ضرورت بوده 
است، گفت: سال گذشته انجمن صادرکنندگان  
استان را راه اندازی کردیم که مسائل به صورت هم 
افزا و همگرا در این بخش به بحث و گفتگو گذاشته و 

راهکار مناسب اتخاذ می شود.
ایجاد بانک اطالعاتی برای توسعه صنایع 

کوچک و متوسط
سید مهدی طبیب زاده افزود: برای توسعه صنایع 
کوچک و متوسط در سطح استان به واسطه اینکه 
این حلقه تنها نقطه های اتصال و ارتباط بین واحد 
های صنعتی بزرگ هستند الزم بود قوانین حمایتی 
برای آنان ایجاد شود که تفاهم نامه سه جانبه ای بین 
سازمان صمت، شرکت شهرک ها و اتاق بازرگانی 
منعقد شد. رئیس اتاق بازرگانی کرمان تاکید کرد: 
برای حمایت از صنایع کوچک یک بانک اطالعاتی 
از ۷۸ شرکت پیمانکاری، ۶۲ شرکت دانش بنیان، 
۱۹۷ شرکت رشد یا پیش رشد و ۴۶ شرکت مستقر 
در پارک علم  و فناوری تهیه شد و در اختیار صنایع 

بزرگ و سرمایه گذاران قرار گرفت.
سرمایه گذاری خارجی ۵ میلیون دالری با 

اجرای طرح رویش در کرمان
طبیب زاده اذعان کرد: اتاق بازرگانی کرمان به منظور 

جذب سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در 
طرح های اقتصادی؛ طرح رویش را ایجاد کرده و 
منجر به سرمایه گذاری خارجی ۵ میلیون دالری 
در پروژه تولید کودهای شیمیایی، سرمایه گذاری 
۵۰ میلیارد ریالی در تولید کیت های آزمایشگاهی، 
تولید کیک و کلوچه با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد 
ریال و پروژه تولید آمونیــاک صنعتی با ظرفیت 
۶۰ هزار تن در سال شده است. وی افزود: در سال 
۱۴۰۰ از ۱۵ بنگاه صنعتی استان به منظور بررسی 
وضعیت بلوغ فرآیندی عارضه یابی صورت گرفت و 
راهکارهای اجرایی مناسب برای احیا این واحد ها 
اتخاذ شــد. رئیس اتاق بازرگانی کرمان راه اندازی 
اطلس سرمایه گذاری را از مهم ترین اقدامات این 
مجموعه دانست و گفت: ایجاد زیرساخت مناسب 
الکترونیکی برای معرفــی فرصت های اقتصادی  
و سرمایه گذاری اســتان الزامی بود ضمن اینکه 
بانک اطالعاتی بیش از ۶ هزار قلم آماری از حوزه 
کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری تدوین و در 

اختیار فعاالن اقتصادی قرار گرفته است.

مانع اصلی فرزندآوری؛ اقتصاد یا نگرش افراد؟

رئیس اتاق بازرگانی کرمان خبر داد؛

سرمایه گذاری خارجی ۵ میلیون دالری با اجرای طرح رویش در کرمان

گزارش
محدثه صبوری

چراغ جشنواره
 ملی فیلم کرمان روشن شد

دومین جشنواره ملی فیلم کرمان شامگاه شــنبه در محل موزه 
معاصر صنعتی کرمان آغاز به کار کرد. به گــزارش خبرنگار ایرنا 
نخستین دوره جشنواره فیلم کرمان در هفته دفاع مقدس و در سال 
۹۹ و در گستره استانی برگزار شــد و دومین دوره جشنواره پس 
از یک سال تاخیر به دلیل شیوع کرونا از ۳۱ اردیبهشت تا چهارم 

خرداد در گستره ملی و در تماشاخانه پارس کرمان اجرا می شود.
راهیابی۱۵۵ اثر به بخش نهایی جشنواره فیلم کرمان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در این آیین گفت: 
شکل گیری جشنواره فیلم کرمان نتیجه تعامالت این اداره کل و 
جامعه سینمایی استان برای ســاختن یک رویداد سینمایی بود.

محمد رضا علیزاده افزود: نخســتین دوره جشنواره پس از وقفه 
یکساله و آسیب شناسی جشنواره نخســت را افتتاح می کنیم و 
برگزاری جشنواره فیلم کرمان تقاضای به حق اهالی سینمای این 
دیار بود.وی با تاکید بر استمرار جشنواره فیلم کرمان برای سالهای 
آینده بیان کرد: همراهی فیلمســازان، هنرمندان و اهالی سینما 
نباشد این جشــنواره با فراز و نشــیب روبرو خواهد شد.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمان تاکید کرد: با وجود همه 
نقدها و انتظارات به حق، برازنده اهالی ســینمای کرمان نیست 
که از جشنواره جدا شوند و باید جشــنواره فیلم کرمان را با نگاه 
به افق آینده دیده شود.وی افزود: جشــنواره فیلم کرمان در سه 
بخش فیلم، فیلمنامه، نوشتار سینمایی و بخش مقاومت و سردار 
آسمانی در جهت معرفی هویت کرمان و مکتب سردار سلیمانی 

برگزار می شود.
زبان فطرت فیلمساز موجب  هدایت جامعه می شود

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاتداری کرمان نیز گفت: 
باید توجه ویژه به جنگ نرم دشمنان داشته باشیم و هر فیلمساز 
و فیلمنامه نویس به اندازه  موشــک بالستیک و سپاه قدس حاج 
قاسم ارزش دارد. رحمان جاللی افزود: فضای آلوده سینمایی که 
در آثار موجود در سوپر مارکت ها صنعت است، اما جشنواره فیلم 
و سینما در کرمان به مثابه هنر و انتقال پیام و مفهوم عالی است.

وی تاکید کرد: اگر سینماگران به عنوان افسران جنگ نرم به زبان 
فطرت صحبت کنند موجب هدایت و اگر بر حســب غریزه باشد، 
موجب اغوای جامعه  می شوند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاتداری کرمان بیان کرد: هر فیلم و سینماگر  اگر یک میلیون 

مخاطب داشته باشد، با قلب و ذهن یک میلیون نفری و کار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
از تشکیل جبهه فعاالن فرهنگی جنوب کرمان 
خبر داد و گفت: قرار است جبهه فعاالن فرهنگی 
هنری انقالب اسالمی را در جنوب کرمان با نگاه دلسوزان 
نظام همان هایی که دل در گرو انقالب اسالمی دارند را 

تشکیل دهیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جنوب کرمان، بهرام مسلمی مهنی در جشنواره فیلم و عکس 
هفته قرآن و عترت به میزبانی شهرستان قلعه گنج برگزار 
شد، اظهار داشت: این جشنواره از سری برنامه های سومین 
هفته قرآن و عترت جنوب کرمان است.وی با بیان اینکه 
همگرایی و هم افزایی شهرستان قلعه گنج وجود دارد، تصریح 
کرد: به دلیل حذف نگاه جزیره ای و تمرکز زدایی و توجه به 
شهرستان ها سعی شده جشنواره های سومین هفته قرآن و 
عترت در کلیه شهرستان ها برگزار شوند.مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جنوب کرمان ادامه داد: ظرفیت های این 
شهرستان در زمینه شعر، نمایش، عکس و فیلم قابل توجه 
است و در سفر استاندار نیز شاهد هنرنمایی این هنرمندان 
بودیم.وی عنوان کرد: ما در رعایت عدالت فرهنگی همان طور 
که قول دادیم بخش های مختلف جشنواره هاي هفته قرآن 
و عترت را به شهرستان ها منتقل کردیم.مسلمی مهنی بیان 
کرد: هنرمندان منطقه در بحث سند هنری خود ناقص است 
که به خود هنرمندان برمی گردد خصوصا در بحث هنر کارت 
که در این خصوص باید شخصا اقدام کنند.مسلمی مهنی 
خاطرنشان کرد: قرار است جبهه فعاالن فرهنگی هنری 
انقالب اسالمی را در جنوب کرمان با نگاه دلسوزان نظام 
همان هایی که دل در گرو انقالب اسالمی دارند را تشکیل 
دهیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان تاکید 
کرد: هنرمندان در این زمینه باید ورود پیدا کنند حتما ما 
به هنرمندانی که در راستای آرمان ها و ارزش های انقالب 
اسالمی حرکت می کنند، نگاه مثبت داریم.وی افزود: اگر 
هنرمندی نگاهش به آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی و 
عقاید مردم نگاهی خالف باشد طبیعی است که هیچ انقالب 

و هیچ جامعه ای آن حمایت نخواهد کرد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه استان کرمان در حال یک جهش بزرگ اقتصادی 
است گفت: استان کرمان به بهشتی برای کارآفرینان و 
سرمایه گذاران تبدیل شده است.به گزارش ایسنا، نشست 
انجمن حمایت از توسعه استان کرمان با حضور دکتر فداکار 
استاندار کرمان، حجت االسالم والمسلمین علیدادی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، حسن پور نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر، مهندس باهنر، مجمع نمایندگان استان 
کرمان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران شرکت 
های صنعتی و معدنی، نخبگان، فرهیختگان و پیشکسوتان 

استان کرمان در تهران برگزار شد.
حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اسالمی در این نشست با اشاره به ظرفیت های استان کرمان 
گفت: استان کرمان در حال یک جهش بزرگ اقتصادی است و 
در حال حاضر استان کرمان به بهشتی برای کارآفرینان و سرمایه 
گذاران تبدیل شده است، وی همچنین با اشاره به ظرفیت های 
استان کرمان در حوزه های مختلف از جمله معادن و بخش 
کشاورزی از تمامی سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و 
اشتغالزایی در استان دعوت به عمل آورد.نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین ادامه داد: رویکرد 
مجمع نمایندگان استان کرمان توسعه همه جانبه استان و 
بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت استان کرمان از جمله 
وضعیت اشتغال استان و مسائل حوزه آب و برق است، حسن پور 
در همین راستا به کمبود ۲ هزار مگاوات برق در استان اشاره کرد 
و بر لزوم تسریع در عملیات خط ۲ و ۳ انتقال آب خلیج فارس به 
استان تاکید کرد.حسن پور همچنین با اشاره به ظرفیت های 
ایجاد شده در حوزه صنعت فوالد در استان کرمان افزود: استان 
کرمان به قطب صنعت فوالد در کشور تبدیل شده است و در افق 
۱۴۰۴ استان کرمان سهم بیش از ۳۰ درصد از تولیدات زنجیره 
فوالد کشور را به خود اختصاص خواهد داد و توافق های صورت 
گرفته با صنایع بزرگ و شرکت ها و سرمایه گذاران در بخش 
های اکتشاف معادن، بهره برداری معادن و توسعه صنایع جهت 
محقق شدن اهداف افق ۱۴۰۴ مایه مباهات و خوشحالی است.

ندیشی منطقه  نخستین نشست هم ا
ای بخش حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان بــه منظور بررســی وضعیت 
حمل و نقل چهار شهرســتان زرند، 
رفســنجان، راور و کوهبنان به مدت 
یک روز در شهرســتان زرنــد برگزار 
شد. دکتر احســان عراقی زاده مدیر 
کل راهداری و حمــل ونقل جاده ای 
اســتان در جریان این نشست گفت: 

شرکت های حمل ونقل مسافربری جاده ای بایستی برای جذب مسافر بحث 
ایمنی سفر را در اولویت اول ، نظافت پایانه و نظافت ناوگان خود را در اولویت 
دیگر قرار داده و برخورد مناسب با مسافران را همواره مدنظر قرار دهند، لذا با 
رعایت چنین آیتم هایی، مسافران ترجیح می دهند بجای سفر با خودرو های 
شخصی غیرمجاز مسافربر، با ناوگان عمومی و قانونی و ایمن سفر کنند.عراقی 
زاده تصریح کرد: تعامل با پلیس راه از مهم ترین ضروریاتی اســت که مدیران 
شرکت های حمل ونقلی و رانندگان حرفه ای باید به آن عمل کنند.وی افزود: 
اجرای سیاســت های کلی بخش حمل و نقل مانند نوســازی نــاوگان، بیمه 
رانندگان و مواردی از این دست توسط ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده 
ای کشور پیگیری و اجرا می شوند، اما شــکایات مردمی و تخلفاتی که توسط 
شرکتها ی حمل ونقلی و رانندگان برون شــهری رخ می دهد، در کمیسیون 

های ماده ۱۱ و ۱۲ مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرند.

اســتاندار کرمان از بدهــکاران بانکی 
ســخن به میان آورد و عنوان کرد: یک 
گروه از بدهکاران بانکــی تولید کننده 
نیستند و دنبال کار نیستند. شغل آن ها 
بازی با نوســانات اقتصادی است و به 
هیچ وجه از این گروه دفاع نخواهم کرد. 
محمد مهــدی فداکار عصــر دیروز در 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
کرمان گفت: بانک هــا مهم ترین حلقه 

تولید کشــور هســتند بنابراین بخش مهمی از وضعیت اقتصاد و تولید کشــور 
در گرو عملکرد بانک هاســت.وی با بیان این مطلب که بانک ها در تحقق تبصره 
۱۸ همکاری الزم را داشته باشــند، اظهار کرد: بانک های خصوصی منابع مردم 
را جمع آوری و در جایی دیگر ســرمایه گذاری می کنند لذا بانک های خصوصی 
باید در استان سرمایه گذاری کنند و بانک ها برای توسعه استان پای کار بیایند.
اســتاندار کرمان با تاکید بر آنکه بانک های خصوصی مسئولیت اجتماعی خود را 
انجام دهند، تصریح کرد: پذیرفتنی نیســت که بانکی منابع استان را جمع آوری 
و از اســتان خارج کند.وی با بیان این مطلب که بانک ها به صنایع خرد و اصناف 
کمک کنند، تصریح کرد: منابع استان از طریق شرکت های بزرگ اقتصادی جبران 
شود و این مهم ترین موضوعی است که پیگیری خواهم کرد.وی رابطه بین تولید 
و اشتغال را مستقیم دانست و عنوان کرد: متاسفانه باغات پسته دچار سرمازدگی 
شــده اند بانک از روش های گوناگون مثل اســتمهال وام ها و ... در این زمینه به 

کشاورزان کمک کنند.

نماینده مردم کهنوج در مجلس خواستار 
تشکیل کمیسیون پزشکی مستقل برای 
تعیین درصد جانبازی برای ۵ شهرستان 
جنوب کرمان به مرکزیت کهنوج شد.به 
گزارش خبرگزاری خانــه ملت، منصور 
شکرالهی در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اســالمی در تذکر شفاهی خود 
گفت: با توجه به کثــرت جانبازان در ۵ 
شهرستان جنوبی استان و مشکل تردد و 

بعد مسافت از جنوب استان تا مرکز آن از رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار 
دارم کمیسیون پزشکی مستقل برای تعیین درصد جانبازی برای ۵ شهرستان جنوب 
کرمان به مرکزیت کهنوج بزرگ ایجاد شود.مردم مردم کهنوج و منوجان و رودبار 
جنوب و قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از آقای قاضی زاده 
رسیدگی به مشکالت جانبازان و رسیدگی به همه مشکالت ایثارگران و افراد جان 
برکف و فداکار با اولویت ویژه را در دستور کار قرار دهد.شکرالهی از وزیر کشور خواست 
تا تسریع در اعالم شهرستان شدن جازموریان را در دستور کار قرار دهد.این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: از استاندار انقالبی، جهادی و جانباز تشکر می کنم 
که در اولین سفر استانی ضمن بازدید میدانی و مشاهده مشکالت محرومیت های 
منطقه قول مساعد در رفع مشکالت داده اســت.نماینده مردم کهنوج در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: اســتفاده از قابلیت های بخش کشاورزی و فعال کردن 
بیش از پیش ســرمایه گذاران و حمایت از آنها و کوتاه کردن مسیر تولید و مصرف ، 

قطع دست دالالن و واسطه ها در جهت رونق اقتصادی جنوب کرمان را تقاضا دارم.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان:

شرکت های مسافربری بحث ایمنی را در 
اولویت قرار دهند

استاندار کرمان عنوان کرد:

بازی با نوسانات اقتصادی، شغل برخی از 
بدهکاران بانکی

نماینده مردم کهنوج اعالم کرد:

لزوم تشکیل کمیسیون پزشکی مستقل برای ۵ 
شهرستان جنوب کرمان به مرکزیت کهنوج

مدیرکل فرهنگ و ارشاد جنوب استان:
جبهه فعاالن فرهنگی جنوب 

کرمان تشکیل می شود

نماینده مردم سیرجان و بردسیر: 

کرمان در حال یک جهش 
بزرگ اقتصادی است

خبر

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ استان
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خبرخبر

مدیر طرح هوشمند سازی نانوایی های کشور 
با اشــاره به اجرای این طرح، گفت: با اجرای 
طرح مذکور عالوه بر عدم قاچاق آرد، شــاهد 
جلوگیری از هدر رفــت ۴ میلیون تن نان هم 

خواهیم بود.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، محمدرضا 
حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی عصر شنبه 
در جلسه طرح هوشمند سازی نانوایی ها اظهار 
کرد: با اجرای این طرح در سطح استان شاهد 
افزایش کیفیت نان، رقابت پذیری نانوایی ها و 

جلوگیری از قاچاق آرد خواهیم بود.
  او افزود: عالوه بر جلوگیری از قاچاق آرد، تجهیز 
تمام نانوایی ها بــه کارت خوان، تغییر نکردن 
قیمت نان و محدود نبودن تعداد خرید نان را 

شاهد خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه به هیــچ عنوان موضوع 
سهمیه بندی در این طرح مطرح نیست، خاطر 
نشــان کرد: در این روش نانوا، آرد را با قیمت 
واقعی دریافت کرده و بــه ازای تعداد نان های 

فروخته شده یارانه دریافت خواهد کرد.
در ادامه این نشســت صادقــی، مدیر طرح 
هوشمند سازی نانوایی های کشور نیز گفت: 
برای پیشــبرد اجرای این طرح ۹۰۰ میلیارد 
تومان جهت خرید تجهیزات هزینه شده است.

پاداش ۵ برابری 
صرفه جویی برای 

مشترکان برق

وزیر نیرو با تشــریح جزئیات مشوق های 
وزارت نیــرو برای کاهــش مصرف برق، 
گفت: از ابتدای خردادماه، مشــترکان به 
ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، ۵ 
برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی معادل 

۵۰۰ تومان پاداش می گیرند.
به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان اظهار 
کرد: امســال برای افرادی که در مصرف 
خود صرفه جویی می کنند، پاداش هایی 
پیش بینــی کردیم که با انجــام اقدامات 
کوچک مدیریت مصرفی می توانند پاداش 

الزم را برای صرفه جویی بگیرند.
وی با بیان اینکــه الگوی مصرف ایام گرم 
ســال در مناطق غیرگــرم و عادی ۳۰۰ 
کیلووات است، اضافه کرد: مشترکانی که 
در مصرف برق صرفه جویی و الگوی مصرف 
را رعایت کنند، بابت هر کیلووات به طور 
متوسط ۱۰۰ تومان پرداخت خواهند کرد 
و این مشترکان در صورت صرفه جویی و 
به ازای هر کیلووات ساعت ۵ برابر تشویق 
می شوند یعنی به ازای هر کیلووات ساعت 

۵۰۰ تومان تشویق می شوند.
وزیر نیرو تصریح کرد: اگر این مشــترک 
فقط ۵۰ کیلــووات صرفه جویی کند به 
طور مثال سال گذشــته ۳۰۰ کیلووات 
مصرف داشته و امسال مصرف را به ۲۵۰ 
کیلووات برساند، قبض برق این مشترک 
رایگان شده و هیچ پولی بابت برق پرداخت 

نمی کند.
محرابیان خاطرنشــان کرد: اگر مشترک 
۲۰۰ کیلو وات مصــرف و ۱۰۰ کیلوات 
صرفه جویی کند، ۵۰ هزارتومان منفعت 
خواهد شــد به نحوی که ۲۰ هزارتومان 
پول قبض شده و ۳۰ هزار تومان از دولت 
بستانکار می شود. به عبارتی دیگر در این 
موضوع نه تنها مشترک برای قبض خود 
هزینه ای پرداخت نمی کنــد بلکه برای 
صرفه جویــی خود نیز پاداشــی دریافت 

می کند.
طبق اعالم وزارت نیرو، وی با بیان اینکه 
الگوی مصرف در مناطق گرمسیر با مناطق 
معمولی متفاوت بــوده و در مناطق گرم 
امکان صرفه جویی بســیار خوبی وجود 
دارد، گفت: در این مناطق کشــور که از 
کولرهای گازی و داکت اسپلیت ها استفاده 
می شود، اگر مشترکان این مناطق بتوانند 
یک دستگاه را کمتر استفاده کنند، در ماه 

پاداش قابل توجهی را دریافت می کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نه بخش  لیا کنون صادرات سا گفت: ا
معدن و صنایع معدنی کشور به بیش 
از ۱۲ میلیارد دالر افزایش یافته و ۳۸ 
درصد ارزش بازار بورس ایران متعلق 
به  است.  بخش  ین  ا شرکت های  به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، وجیه 
همایش  نخستین  در  جعفری  اهلل 
بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و توسعه 
لمپیک تهران  ا ر در محل هتل  یدا پا
اظهار داشت: برای افزایش ارزش افزوده 
معدنی،  صنایع  و  معادن  بخش  در 
اجرای طرح های جامع صنایع فوالد، 
آلومینیوم، مس، طال و زغال سنگ در 
ایمیدرو مورد توجه جدی قرار گرفته 

است.
وی بیان داشت: با توجه به رشد ارزش 
افزوده در زنجیره صنایع مختلف، اکنون 
صادرات صنایع معدنی کشور به بیش از 

۱۲ میلیارد دالر افزایش یافته است.
خاطرنشان کرد:  صمت  وزیر  معاون 
ر بورس  ا ز رزش با کنون ۳۸ درصد ا ا
ایران متعلق به شرکت های بخش معدن 
فزوده  و صنایع معدنی است و ارزش ا
این بخش در حدود هفت سال گذشته 

نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در صنعت 
شده  حاصل  خوبی  توسعه  فوالد 
است، به طوری که در زنجیره صنعت 
فوالد هدف ما تولید ۵۵ میلیون تن 
محصوالت فوالدی در سال ۱۴۰۴ است.

کنون در صنعت  فه کرد: ا جعفری اضا
تن  میلیون   ۴۴ تولید  برای  فوالد 
ظرفیت سازی شده، در حالی که میزان 
هم  کشور  فوالدی  محصوالت  تولید 
اکنون به بیش از ۳۰ میلیون تن افزایش 

یافته است
وی تاکید کرد: پارسال برنامه ریزی 
با  ه  همرا بزرگ  توسعه صنایع  برای 
تامین آب و برق مورد نیاز مورد توجه 
ین  ر گرفت که در صورت تحقق ا قرا
تامین آب  با مشکل  ینده  مهم، در آ
مواجه  بزرگ  ین صنایع  ا در  برق  و 

نخواهیم بود.
ینکه  ا بیان  با  صمت  وزیر  معاون 
مجموعه  و  صنایع  برای  برق  تامین 
مهمترین  ز  ا یکی  معدنی،  های 
چالش های زیرساختی صنایع کشور 
تامین  حوزه  در  بیان داشت:  است، 
بزرگ  شرکت های  نیاز  مورد  برق 
برنامه ریزی هایی برای تولید ۱۲ هزار 
مگاوات برق توسط این صنایع از سال 
۱۴۰۰ انجام شده و قراردادهای اولیه 

آن منعقد شده است .
نتقال  جعفری همچنین به طرح های ا
شاره  ا کشور  صنعتی  مناطق  به  آب 
کرد و گفت :به منظور تامین پایدار آب 
صنایع کشور، عالوه بر استفاده از پساب 
صنعتی و آب های ژرف، راه اندازی خط 
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان 
به مناطق صنعتی در دست بررسی و 

اجراست .

ولیه مورد  وی به موضوع تامین مواد ا
نیاز صنایع آلومینیوم کشور نیز اشاره 
کرد و گفت: ذخایر مواد اولیه دیگری 
جایگزین اکسید در کشور وجود دارد 
ر  یدا نها به تولید پا که با استحصال آ

آلومینیوم در کشور خواهیم رسید .
عقد  به  وزیر صمت همچنین  معاون 
قراردادهای فرامرزی و دریافت پروانه 
بهره برداری از برخی معادن در خارج از 

کشور اشاره کرد.
در این همایش، »تورج زارع« رییس 
شورای سیاستگذاری نخستین همایش 
بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و توسعه 
پایدار، اظهار داشت: سالیانه در حدود 
۸۰ هزار تن از پودر آلومینای تولیدی 
به منظور تولید فلز آلومینیوم به مصرف 
می رسد و ۱۶۰ هزار تن نیز از طریق 

بورس فروخته می شود.
وی یادآور شد: ظرفیت تولید آلومینیوم 
در کشور ساالنه ۷۰۰ هزار تن است و 
ایران در سه سال گذشته با بهره برداری 
ز  ا ا ز واحدهای جدید جایگاه خود ر ا
بیست و یکم جهان به چهاردهم جهان 

ارتقا داده است.
ین  ا ری  سیاستگذا شورای  رییس 
همایش بیان داشت:  برای تولید ۷۰۰ 
هزار تن آلومینیوم نیازمند استفاده از 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن پودر آلومینا 
هستیم که اکنون فقط ۲۵۰ هزار تن آن 
ز خارج  در داخل کشور تولید و بقیه ا

تامین می شود.

به دنبال ابالغ شیوه نامه جدید وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در رابطه با نحوه واردات ماشین آالت 
معدنی، رئیس خانه معدن ایران در نامه ای به وزیر 
وزارت خانه مذکور )وزارت صمت(، این ابالغیه 
را مغایر با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
دانسته و نسبت به تشدید مشکالت موانع به  جای 
تسهیل و رفع موانع این حوزه ابراز نگرانی کرده 

است.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته )۲۶ اردیبهشت ماه(، 
سرپرست دفتر ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی، 
ساختمانی و معدنی در بخشنامه ای جدید به مدیران 
کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب 
کرمان، بخشنامه  جدید نحوه واردات ماشین آالت 

معدنی را اعالم کرد.
در این بخشنامه که به اعتقاد فعاالن در حمایت از 
یک شرکت در این حوزه است، تأکید شده تا تنها 
ماشین آالتی امکان واردات دارند که تولید داخل 

نداشته باشند.
در پی ابالغ شیوه نامه جدید واردات ماشین آالت 
معدنی، خانه معدن ایران در نامه ای به سیدرضا 
فاطمی امین- وزیر صنعت معدن و تجارت- به 
مشکالت واحدهای تولیدی در رابطه با واردات 
ماشین االت معدنی و نو مستعمل پرداخته و تاکید 
کرده است: موارد ذکر شده در شیوه نامه مذکور 
کامال با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید، اختالف فراوان داشته است. عمال این 
شیوه نامه، نه تنها گره ای از مشکالت خود ساخته 
قبلی حوزه معدن کشور،  باز نخواهد کرد که بلکه 
موجب سخت تر شدن اوضاع و تشدید موانع به جای 

تسهیل و رفع موانع می شود.
محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران و 

ضمن اشاره به اینکه ناوگان ماشین آالت معدنی 
کشور به دلیل عدم نوسازی طی سنوات گذشته 
که متاثر از شرایط خاص تحمیلی و سیاست های 
انقباضی ارزی همراه با اولویت بندی اشتباه و صدور 
بخشنامه های متناقض بوده، بسیار مستهلک و 
فرسوده شده است، تصریح کرده است: "سیاست 
مزمن شدن عدم نوسازی و واردات ماشین آالت 
معدنی، موجب کاهشی شدن شدید و خطرناک آمار 
تولید بخش معدن طی سال های اخیر شده است. 
به دلیل اهمیت این امر و لزوم ورود ماشین آالت 
معدنی برای بهبود شرایط تولید و حسب تدبیر 
بخش های مختلف مرتبط امر، موضوع کارشناسی 
شده توسط بخش های تخصصی مختلف، در دستور 
کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت و 
نهایتا پس از بررسی در جلسات ستاد تسهیل و 
نیز بررسی همه جانبه امر با حضور تولیدکنندگان، 
بهره برداران و نمایندگان بخش های مختلف معدنی 
کشور و همچنین معاونت معدنی وزارت صمت، 

نهایتا تصمیمات متخذه در جلسه ۳۱ فروردین 
۱۴۰۱  با تصویب اکثریت حاضران، نهایی و جهت 
دستور اقدامات الزم به معاونان و مدیران مرتبط آن 

وزارتخانه، ابالغ شد.
علیرغم موارد طرح شده در جلسات فوق تنها با 
گذشت حدود یکماه شاهد ابالغ شیوه نامه جدید 
واردات ماشین آالت معدنی به شماره ۶۰/۵۶۶۱۵  
تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط سرپرست 
دفتر ماشین آالت معدنی و تجهیزات کشاورزی، 
ساختمانی و معدنی به فعاالن معدنی کشور بوده ایم 
که موارد ذکر شده در شیوه نامه مذکور کامال با 
آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

اختالف فراوان دارد. 
بهرامن در ادامه ضمن تاکید براینکه موارد ذکر شده 
در شیوه نامه مذکور می تواند اثرات منفی عدیده ای 
را در فعالیت های معدنی داشته باشد؛ درخواست 
کرد تا نسبت به بررسی اصالح مواردی،  اقدام الزم 

صورت پذیرد.

نامه اعتراضی رییس خانه معدن به مصوبه 
جدید واردات ماشین آالت معدنی

۳۸درصد ارزش بورس مربوط به معدنی ها

صادرات ۱۲ میلیارد دالری صنایع معدنی

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از ممنوعیت 
واردات تمامی مدل های آیفون به کشور خبر داد. امیر اسحاقی، دبیر 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با اعالم این خبر، 
افزود: بر اساس اطالعیه سامانه تجارت، تمامی مدل های آیفون در دسته 
کاالهای گروه ۲۷ قرار گرفت که به معنی قرار گرفتن آن ها در لیست 
کاالهای لوکس ممنوع است. وی ادامه داد: ممنوعیت واردات تمامی 
مدل های آیفون به کشور میتواند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته 
باشد که از جمله آن ها افزایش قاچاق است. اسحاقی اظهار کرد: در حال 
حاضر واردات گوشی قاچاق از طریق رویه مسافری بار دیگر قوت گرفته 
و حجم بسیار زیادی گوشی قاچاق از این طریق وارد بازار شده است. دبیر 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، همچنین دیگر نتایج 
منفی ممنوعیت را افزایش سرقت گوشی اپل عنوان کرد و توضیح داد: با 
توجه به اینکه هم اکنون گوشی های اپل در دست مصرف کننده است 
و بازار نیازمند قطعات برای تعمیرات، افزایش سرقت برای خرد کردن 
گوشی و مصرف قطعات رو به افزایش خواهد گذاشت. وی یادآور شد: در 
حال حاضر ۵ هزار واحد صنفی به صورت مستقیم در حوزه گوشی های 
اپل کار می کند و ممنوعیت واردات این مدل گوشی زیان و بیکاری آن 
ها را به همراه خواهد داشت. اسحاقی با اشاره به پیشنهاد این اتحادیه قبل 
از اجرای ممنوعیت گفت: ما به مسئوالن پیشنهاد دادیم تا ورود مدل 
جدید گوشی اپل به بازار که کمتر از ۲ ماه است، ممنوعیت واردات این 
برند را اجرا نکنند تا فرصتی باشد برای کاهش نتایج منفی این ممنوعیت. 
وی اظهار کرد: در مدت زمان کوتاهی تصمیمات متعددی در حوزه تلفن 
همراه گرفته شده است و این تصمیمات بازار این کاال را آشفته کرده و 
حاال با ممنوعیت شرایط بازار بدتر خواهد شد. دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزایش عوارض واردات گوشی تفلن همراه 
باالی ۶۰۰ دالر از ۵ به ۱۲ درصد، تغییر ارز تخصیصی به واردات این کاال 
و اجبار به دریافت ارز از تاالر دوم بورس را از نمونه های این تصمیمات 
برشمرد. اسحاقی این ممنوعیت را شوک دیگری بر امنیت روانی مردم 

در شرایط افزایش قیمت سایر کاالها دانست.

صرفه جویی ۴ میلیون واردات گوشی آیفون ممنوع شد
تنی نان با طرح 

هوشمندسازی نانوایی ها

رنا
: ای
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معاون رئیس جمهور گفت: امسال پاداش مدیران و هیات مدیره 
شرکت ها در شرایطی پرداخت می شود که بهره ور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی در مراسم همایش ملی بهره وری، 
اظهار داشت: امسال تصمیم گرفتیم پاداش مدیرعامل و عضو هیأت 
مدیره را بر اساس بهره ور بودن آنها پرداخت کنیم و در جشنواره شهید 
رجایی دستگاه ها بر اساس بهره وری ارزیابی و رتبه بندی شدند. لطیفی 
تصریح کرد: بهره وری بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ سازی است، 
البته باید توجه داشت که نوآوری، پذیرش خطر و سخت کوشی الزمه 
بهره وری هستند. وی همچنین پس از این نشست در جمع خبرنگاران 
گفت: هر سه ماه به صورت فصلی گزارشی از شرکت و بانک های دولتی 
تهیه خواهیم کرد و در اختیار عموم مردم قرار خواهیم داد. دولت، مردمی 
است و مردم باید از اطالعات دستگاه ها خبر داشته باشند. با آگاهی 
مردم، مسئوالن دستگاه ها می توانند قضاوت و با متخلفین برخورد کنند.

رییس سازمان اداری و استخدامی:
پاداش مدیران شرکت های دولتی 

براساس بهره وری پرداخت می شود

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان 
این کـه ۴میلیـون و ۵۰۰هـزار نفـر درخواسـت 
بازنگـری اطالعات بـرای برقراری مجـدد یارانه 
را داده انـد در مـورد یارانه نـان گفت: براسـاس 
تصمیـم دولـت یارانـه نان هیـچ شـخصی حتی 

اتبـاع خارجـی قطـع نخواهد شـد.
ری تسـنیم، حجـت اهلل  بـه گـزارش خبرگـزا
ندیشـی  هم ا نشسـت  در  صبـح  لملکـی  عبدا
نماینـدگان بـرای اجـرای سیاسـت های کلـی 
م در خصـوص آخریـن وضعیـت نحـوه  نظـا
جمهـور  ئیـس  ر گفـت:  نه هـا  ا ر یا تخصیـص 
ا بـر رفـع  در تمامـی جلسـات دولـت بـا وزر
مشـکالت و تأمیـن معیشـت مـردم تأکیـد و 
اعـالم کرده انـد کـه در ایـن راه آبروی خـود را 

نـد. ر بـرای مـردم می گذا
وی ادامـه داد: پیش از ایـن ۵۰۰ هـزار میلیارد 
تومـان به عنـوان یارانـه بـه جیـب قاچاقچی ها، 
خارجی هـا و تولیدکننـدگان خـارج از کشـور 
یـن  ز ا ر بسـیار کمـی ا می رفـت و تنهـا مقـدا
می رفـت،  ن  یـرا ا مـردم  جیـب  بـه  نـه  ا ر یا
براین اسـاس تصمیـم گرفتـه شـد بـا مدیریـت 
ارز ترجیحـی و سـاماندهی یارانه هـا ایـن منابع 
را بـر سـر سـفره مـردم ببریـم و ایـن موضـوع 
موجـب افزایش رفـاه عمومـی، ایجاد اشـتغال، 
اصالح ضریـب جینـی، جلوگیـری از قاچاق و... 

خواهـد شـد.
عبدالملکی گفت: براسـاس قانـون بودجه ۲۵۰ 
هـزار میلیـارد تومـان بـرای بازتوزیـع یارانـه 
میـان مـردم در تبصـره ۱۴ قـرار داده شـده و 
در جـای دیگـر ۷۵ هـزار میلیـارد تومـان برای 
رتومانـی و معیشـتی  نـه ۴۵هزا را پرداخـت یا
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در دولـت بعـد 
بـع  یـن منا ر شـد، ا ز بحث هـای متعـدد قـرا ا
نـه مسـتقیم در اختیـار مـردم  را به صـورت یا

قـرار بگیـرد.
وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی ضمن اشـاره 
به حذف دهک هـای پردرآمـد براسـاس قانون، 
نـی  ا نـون جو یـژه قا نـون به و گفـت: طبـق قا
مـد حـذف  یـد دهک هـای پردرآ جمعیـت با

می شـدند، براین اسـاس دولـت تصمیـم گرفـت 
در مدیریت جدیـد ارز ۴۲۰۰تومانـی، یارانه به 

دهـک دهـم پرداخت نشـود.
نه هـا  وی ادامـه داد: از سـال ۹۳ سـامانه یارا
نسـت  نمی توا کسـی  دیگـر  و  شـد  بسـته 
تـی  اطالعا آن  در  تیک  سیسـتما به صـورت 
را وارد کنـد، تنهـا افـراد بـا حضـور در دفاتـر 
نسـتند اطالعـات  پلیـس به عـالوه ۱۰ می توا
خود را در سـامانه ثبت کنند. براسـاس سـامانه 
رفـاه ایرانیـان ۷۳ میلیـون نفـر یارانـه دریافت 
می کردنـد کـه ۶۱ میلیـون نفـر از ایـن افـراد 
نـه ۴۵ هـزار  نـه معیشـتی و یارا همزمـان یارا

فـت می کردنـد. نـی دریا توما
عبدالملکـی تصریـح کـرد: بعـد از اجـرای طرح 
نـه  ا ر یـز یا ر ا نه هـا و عـدم و ا ر هدفمنـدی یا
، وزارت تعـاون  رهـا نوا بـه حسـاب برخـی خا
سـامانه ای راه انـدازی کـرد کـه طی یـک هفته 
حـدود یـک میلیـون و پانصد هـزار نفـر از افراد 
درخواسـت بازنگـری در اطالعات خـود را ثبت 

کردنـد و در حـال بررسـی اسـت.
 یکـی از اشـکاالت در وزارت کار ایـن اسـت که 
اطالعـات افـراد کامـاًل مشـخص نیسـت و برای 
نـه از اطالعـات از دیگـر مراکـز  پرداخـت یارا

دریافـت شـد.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اضافـه کرد: 
به حـدود ۵ میلیـون و ۹۰۰ هزار نفـر از افرادی 
کـه در فروردیـن مـاه یارانـه تعلـق می گرفـت، 
در اردیبهشـت مـاه یارانـه ای پرداخـت نشـد و 
در مجمـوع بـرای ۷۳ میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفر 
در دور اول براسـاس اسـناد و مـدارک یارانـه 

واریز شـده اسـت.
ینده هـا در  نما د  نتقـا ا بـه  کنـش  ا و وی در 
د، گفـت:  فـرا نـه برخـی ا ا ر خصـوص قطـع یا
دهک هـای  نـه  ا ر یا یـد  با نـون  قا سـاس  برا
پردرآمـد حـذف شـود، امـا اگـر می خواهیـم 
به همـه افـراد و اقشـار یارانـه دهیـم، این گونه 
یارانـه در اختیـار افـراد ضعیـف جامعـه قـرار 

هـد گرفـت. نخوا
یـد  با ینکـه  ا بـر  تأکیـد  لملکـی ضمـن  عبدا

شناسـنامه اقتصـادی خانوار هـا شـفاف شـود، 
نـه  را فـرادی کـه درخواسـت یا ز کـرد: ا بـرا ا
کرده انـد بـه دو گـروه تقسـیم می شـوند؛ ابتـدا 
افـراد پردرآمـدی که بـا وجـود داشـتن دارایی 
نـی درخواسـت  یرا و سـرمایه به عنـوان یـک ا
واریـز یارانه دارنـد و آن را حـق خـود می دانند 
و دیگـر خانواده هایـی هسـتند کـه بـا وجـود 
جدا شـدن فرزندان آن هـا از خانواده و داشـتن 
زندگـی مسـتقل، به دلیـل احتسـاب سـرجمع 
خانـواده، یارانـه سرپرسـت خانواده قطع شـده 

اسـت.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اظهـار کرد: 
فـراد نیـز هسـتند کـه به دلیـل عـدم  برخـی ا
شـفافیت شناسـنامه اقتصـادی، یارانـه آن هـا 
قطـع شـده اسـت به طـور مثـال برخـی افـراد 
کارپـرداز شـرکتی هسـتند و یـا دارای صندوق 
یـن  نوادگـی می باشـند بـه ا لحسـنه خا قرض ا
دلیـل یارانه آن هـا قطـع شـده اسـت؛ بنابراین 
ما بـرای ایجاد شـفافیت در اطالعـات اقتصادی 
زی  نـدا ه ا ا ا ر نه ای ر ما ده هـا سـریعاً سـا نوا خا
کردیـم کـه از حـدود ۵ میلیـون و ۹۰۰ هـزار 
نفـری کـه یارانه آن هـا قطـع شـده ۴ میلیون و 

۵۰۰ هـزار نفـر درخواسـت بازنگـری اطالعات 
خـود را ثبـت کرده انـد.

عبدالملکـی تصریـح کرد: مـا هر روز به ریاسـت 
معـاون اول رئیـس جمهـور جلسـات خـود را با 
حضـور تمامـی دسـتگاه های مربوطـه برگـزار 
رز ترجیحـی  می کنیـم و موضـوع مدیریـت ا
ا بررسـی می کنیـم،  نه هـا ر ا ر خـت یا و پردا
همچنیـن براسـاس دسـتور رئیـس جمهـور به 
حسـاب افـرادی کـه پیـش از ایـن یارانـه آن ها 
قطـع شـده بـود، نیـز یارانـه واریـز شـد و هـر 
زمـان اطالعـات آن هـا بررسـی و نهایـی شـد 

می تواننـد ایـن یارانـه را برداشـت کننـد.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در خصوص 
یارانـه نـان نیـز گفـت: وزارت کشـور در حـال 
بررسـی اطالعـات افـراد و حتـی اتبـاع خارجی 
در کشـور اسـت تـا یارانـه نـان در اختیـار همه 
قـرار بگیـرد البتـه دولـت هنـوز بـه روی بحـث 
نان بـه تصمیـم نهایـی نرسـیده و ایـن موضوع 
به صـورت پایلـوت در زنجـان در حـال بررسـی 
اسـت و براسـاس تصمیم دولت یارانه نـان هیچ 
تبـاع خارجـی قطـع نخواهـد  شـخصی حتـی ا

. شد

یک میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی یارانه نخواستند
تمام دهک ها در صف یارانه

وزیر کار: یارانه نان اتباع خارجی قطع نمی شود
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نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جریان رسیدگی به طرح شفافیت قوای 
سه گانه سازمان انرژی اتمی را معاف از اجرای این قانون کردند.به گزارش ایسنا، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته و در جریان رسیدگی 
به طرح شفافیت قوای سه گانه، ردیف ۴ و ۵ از ماده ۱ این طرح را به شرح زیر تصویب 
کردند: ردیف ۱-۴- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس 

شورای اسالمی یا شورای انقالب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها

تبصره- شورای امنیت کشور، شورای های تامین استان ها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.
ردیف ۵-۱- کلیه موسســات خصوصی عهده دار خدمات عمومی شــامل مراکــز و کانون های وکالی 
دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری 

و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه ها.
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.

با موافقت نمایندگان؛ سازمان انرژی اتمی
 از شفافیت معاف شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای از گام دوم انتشار صورت های 
مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطالعیه با اشاره به 

انتشار و دسترسی عمومی به اطالعات مالی شرکت های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از 
حیث امکان مقایسه عملکرد مالی آنها با عملکرد مالی شرکت های دولتی و تفکیک سهم هر بخش در 
پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی، تصریح کرده است: این مهم بی تردید در تقویت و 
بهبود سیاستگذاری های کالن مالی و اقتصادی نظام نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت و زمینه را برای 

ورود پژوهشگران و صاحبنظران به حوزه های اقتصادی فراهم خواهد آورد.
بر اساس این اطالعیه، صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و مؤسسات عمومی 
غیردولتی و نیز سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت های تابعه آنها و 
شرکت های تابعه بانک ها و بیمه های دولتی به همراه گزارش های حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است، در سامانه کدال منتشر شده اند. 

صورت مالی ۱3۲ شرکت دولتی روی سامانه کدال

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اســالمی با بیان این که سازمان 
برنامه در تخصیص بودجه به ستاد کل نیروهای مسلح جهت پرداخت 
حقوق سربازان تخلف کرده است، گفت: ما در مجلس پیگیریم تا مصوبه 
مجلس شورای اسالمی در پرداخت حداقل حقوق سربازان اجرایی شود 

که در صورت حل این مساله، باید ماه بعد معوقه داده شود. سید محسن دهنوی در گفت وگو با ایسنا 
در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص پرداخت حقوق سربازان اظهار کرد: طبق قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی در بودجه سال ۱۴۰۱ باید حداقل حقوق دریافتی یک سرباز مجرد ۶۰ درصد 
دریافتی یک نیروی پایور باشد که این میزان برای سرباز متاهل ۹۰ درصد است. امسال حداقل حقوق 
دریافتی پایور پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۶۰ درصد آن سه میلیون و ۳۶۰ هزار تومان 
برای سرباز مجرد و برای سربازان متاهل  هم حدود پنج میلیون تومان می شود.  این عضو هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی توضیح داد: اتفاقی که در این ماه برای واریز حقوق سربازان رخ داده این است 
که سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده منابع محدودی دارد به همین دلیل تخصیص بودجه کامل نبوده 

است، لذا ستاد کل نیروهای مسلح ناگزیر به تعیین فرمولی برای پرداخت حقوق سربازان شده است

دهنوی: معوقه حقوق سربازان ماه بعد داده شود

$ سربازی$  اقتصاد$  انرژی

کاغذ اقتصادی
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سازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد:
افزایش ۱۱۵ درصدی 

حقوق سربازان 
سازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد که با توجه به تامین 
منابع بودجه ای حقوق سربازان از ســوی دولت، متناسب با 
اعتبار واگذاری برای ســال ۱۴۰۱ میانگین حقوق سربازان 

وظیفه نیروهای مسلح ۱۱۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، ســازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه 
ای اعالم کرد: با مســاعدت مجلس شورای اسالمی و دولت، 
میانگیــن حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مســلح در ســال 
۱۴۰۱ به نســبت ســال ۱۴۰۰ به میزان ۱۱۵ درصد رشــد 
یافته واز مبلــغ یک میلیون و۴۹۰هــزار تومان در فروردین 
سال گذشــته به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته 

که بر این اساس:
 ۱-  حقوق سربازان وظیفه مجرد که در مناطق عادی خدمت 
می کنند با رشــد ۱۴۰ درصدی و حداکثر به مبلغ ۳ میلیون 

و۷۸۰ هزار تومان تعیین شد.
۲- حداقل حقوق ســربازان وظیفه متاهل بــا افزودن هزینه 
عائله مندی با رشــد ۱۴۵ درصدی به مبلغ ۴ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان افزایش یافت که هزینــه مربوط به فرزند یا ایاب 

و ذهاب به این مبلغ افزوده خواهد شد.
۳-  ســربازان وظیفــه ای کــه در مناطــق عملیاتی خدمت 
می کنند، اعم از مجرد و متاهل عالوه بر حقوق ذکر شــده به 
تناســب مدرک تحصیلی و تاهل از مبلغ حــدود یک میلیون 
تا ۳ میلیــون و ۵۰۰ هزارتومان از فوق العــاده عملیاتی بهره 

مند خواهند شد.
سازمان وظیفه عمومی فراجا همچنین اعالم کرد: امیدواریم 
با افزایش حقوق و مزایا در ســال جاری دیگر هیچ هزینه ای 
بابت انجام خدمت ســربازی بــه خانواده کارکنــان وظیفه 
تحمیل نشــود و ان شــاءاهلل با ادامه این روند، در راســتای 
تأمین معیشــت سربازان گام های بیشــتری برداشته شود تا 
ضمن تأمین حداکثری معیشت ســربازان و اجرای قوانین و 
مقررات مغفول مانده در سال های گذشته که مربوط به رفاه 
سربازان است، شــاهد رضایتمندی هرچه بیشتر سربازان و 

خانواده های آنان باشیم.

رییـس اداره بیماری هـای قابـل پیشـگیری بـا 
واکسـن وزارت بهداشـت ضمن تشـریح اهداف 
برنامه ملی واکسیناسیون کشـوری ایران، گفت: 
واکسـن ها می توانند سـالیانه جلوی وقـوع ۲.۵ 
میلیون مـرگ را بگیرند پس هیچ عقل سـلیمی 

اقدامـات ضـد واکسـن را نمی پذیرد.
دکتـر سـید محسـن زهرایـی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، دربـاره واکسـن هایی کـه در برنامه ملی 
واکسیناسـیون کشـوری قرار دارد، گفـت: برای 
بچه هـا علیـه بیمـاری سـل واکسـن ب ث ژ، 
علیه هپاتیت واکسـن هپاتیت B، واکسـن فلج 
اطفـال، واکسـن دیفتیری، کـزاز، سیاه سـرفه و 
هموفیلوس آنفلوآنزا، واکسن سرخک،  سرخجه 
و اوریـون تزریـق می کنیـم. برخـی واکسـن ها 
نیـز بـرای گروه هـای خـاص تزریق می شـود به 
عنوان مثـال واکسـن مننژیت برای مشـمولین 
نظام وظیفه و حجاج تزریق می شـود یا واکسـن 
آنفلوآنـزا بـرای گروه هـای خاصـی همـه سـاله 
اوایـل پاییز تزریـق می شـود و یا واکسـن هاری 
به افـرادی که در معـرض گزش حیوان هـار قرار 

گرفتنـد تزریق می شـود.
پوشش 98 درصدی 

واکسیناسیون در ایران
او بـا اشـاره بـه اینکـه جایـگاه ایـران در زمینـه 
واکسیناسـیون در میـان بهتریـن کشـورهای 
دنیـا قـرار دارد، اظهـار کـرد: از جهـت پوشـش 
واکسـن ها جایـگاه مناسـبی داریـم. سـازمان 
بهداشـت جهانـی هدف گـذاری کـرده اسـت 
کـه کشـورها بتواننـد بـه پوشـش بـاالی 
۹۰ درصـد واکسیناسـیون در دنیـا برسـند 
و هـدف گذاری هـای بین المللـی ایـن اسـت 
کـه کشـورهای ضعیف هـم بتواننـد خـود را به 
ایـن هـدف نزدیک کننـد. هنـوز در سـطح دنیا 
متوسط پوشش واکسیناسـیون حدود ۸۴ تا ۸۶ 
درصد متغیر اسـت و در یک دهـه اخیر وضعیت 
بهتر نشـده اسـت؛ بنابراین وقتی مـا می گوییم 
پوشش واکسیناسـیون ما همه سـاله حدود ۹۸ 
درصد بوده اسـت یعنی جزو بهترین کشورهای 
دنیا از جهت پوشـش واکسیناسـیون هسـتیم.

چگونگی ارایه خدمات
 واکسیناسیون در بحران کرونا

وی در خصـوص عـوارض و آسـیب های شـیوع 
پاندمی کرونا در بحث واکسیناسـیون کشوری، 
بیان کرد: طـی دو یا سـه مـاه اول شـیوع کرونا،  
آسـیب هایی به وجـود آمد زیـرا خیلـی از مردم 

و سیسـتم های ارائه خدمات دچار شـوک ناشی 
از واقعه شـدند. صحبـت از محدودیت های تردد 
و مانـدن در خانـه مطـرح شـد و به مـردم تاکید 
می شـد تنها بـرای کار اورژانسـی از خانـه خارج 
شـوند که این امر سـبب شـد برخـی خانواده ها 
فکر کنند واکسن فرزندان شـان ضروری نیست. 
در بررسـی هایی کـه مـا انجـام دادیـم در دو ماه 
اول فروردیـن و اردیبهشـت ۱۳۹۹ کـه روزهای 
نخسـت شـیوع ویـروس بـود، مشـخص شـد 
کـه پوشـش واکسـن هایمان نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال قبل از آن حدود ۱۵ درصد کاهش 
یافته اسـت، امـا خوشـبختانه توانسـتیم تا حد 
زیـادی جلـوی ایـن رونـد کاهشـی را بگیریم و 
اقدامـات ویـژه ای انجـام دهیـم تا مانـع کاهش 
پوشـش واکسیناسـیون شـویم. در ایـن رسـتا 
فرهنگ سـازی و همراهـی مـردم بسـیار مهـم 
بـود و ایـن درحالی بـود کـه مراکـزی کـه ارائه 
خدمـات واکسیناسـیون داشـتند به هیـچ وجه 
تعطیل نشـدند و به کار خـود ادامه دادنـد. برای 
اینکه مراکز واکسیناسـیون بچه هـا ایمن بماند 
کـه خانواده هـا با خیـال راحـت مراجعـه کنند،  
ارجاع افراد مشـکوک به کووید۱۹ بـه این مراکز 

صـورت نمی گرفـت.
آبله؛ تنها بیماری عفونی 
ریشه کن شده با واکسن

رییـس اداره بیماری هـای قابـل پیشـگیری بـا 
واکسـن وزارت بهداشـت، ادامه داد: در اسـتفاده 
از واژه هـا بـرای ریشـه کنی، حـذف یـا کنتـرل 
بیماری هـا بـا واکسـن باید دقـت کافی داشـته 
باشیم. در مورد ریشـه کنی، تنها بیماری عفونی 
ریشـه کن شـده با واکسـن، آبله اسـت. در مورد 
بیمـاری فلـج اطفال تـالش می شـود بـه هدف 
ریشـه کنی برسـیم. در واقع ۲۲ سـال اسـت که 
در کشـور خود هیچ موردی از فلج اطفال نداریم 
اما نمی توانیـم بگوییم فلـج اطفال در کشـور ما 
ریشـه کن شـده اسـت زیرا ریشـه کنی فقط در 
سـطح دنیا اتفـاق می افتـد و این درحالی اسـت 
که در دو کشـور همسـایه ما یعنی افغانسـتان و 
پاکسـتان فلـج اطفـال گـردش دارد. بنابراین تا 
وقتـی که حتی یـک نقطـه از دنیا وجود داشـته 
باشـد که این بیماری در آن وجود داشـته باشد، 

اصطـالح ریشـه کنی بـرای آن کاربرد نـدارد.
دریافت تاییدیه حذف کزاز نوزادی، 

سرخک و سرخجه در ایران
وی افـزود: حـذف بیمـاری بـا واکسـن نیـز بـه 

معنای این اسـت که میزان آن به شـیوع بسـیار 
پایینی برسـد، اما این مقـدار به حد ریشـه کنی 
نیسـت؛ اکنون بیماری کـزاز نـوزادی یک مثال 
بارز بـرای حـذف بیمـاری با واکسـن اسـت که 
حدودا سال ۱۳۷۵ بر اسـاس معیارهای سازمان 
جهانـی بهداشـت توانسـتیم تاییدیـه حـذف 
کـزاز نـوزادی را دریافـت کنیـم. در سـال های 
اخیـر نیـز توانسـتیم سـند حـذف دو بیمـاری 
سرخک و سـرخجه را دریافت کنیم. درخصوص 
سـایر بیماری هـای دیگـر نیـز توانسـتیم تا حد 
زیادی آنهـا را کنترل کنیم یعنـی بیماری مانند 
دیفتیری کـه حدود ۶۰ سـال قبل یک جمعیت 
بزرگی را آلوده می کرد االن دیگر سـال ها اسـت 
که در کشـور به یک بیماری تبدیل شـده اسـت 
که پزشـکان بـه سـختی می تواننـد فـرد بیمار 
 B مبتال بـه آن را پیـدا کننـد. در مـورد هپاتیت
از سـال هایی کـه ۳.۵ درصـد جامعه ویـروس را 
در خـون خود بـدون عالمـت حمـل می کردند 
بـا واکسیناسـیون توانسـتیم بـه جایی برسـیم 
کـه اکنـون تنهـا یـک درصـد جامعـه در ایـن 

شـرایط باشند.
۲  واکسن در انتظار ورود به برنامه 

کشوری واکسیناسیون
او در خصـوص وارد کـردن سـایر واکسـن ها بـه 
برنامـه واکسیناسـیون کشـوری، بیـان کـرد: 
یکـی از نکاتـی کـه در برنامـه واکسیناسـیون 
دنبال آن هسـتیم تا تقویت شـود اضافـه کردن 
واکسـن های جدید اسـت. همین واکسـن هایی 
کـه در برنامـه واکسیناسـیون بـر آنهـا فعالیت 
می کنیم توفیقات زیـادی داشـته و در وضعیت 
خوبـی هسـتیم امـا واکسـن هایی که اسـتفاده 
می کنیـم نسـبت بـه برخـی کشـورهای دیگر 
تعـداد کمتـری دارد. ما بـه دنبال اضافـه کردن 
چند واکسـن به برنامه واکسیناسـیون کودکان 

هسـتیم که از این میـان، دو واکسـن در اولویت 
قـرار دارند.

وی افـزود: مجـددا بـه خانواده هـا توصیـه 
می کنیـم حتمـا کـودکان ایرانی یـا غیـر ایرانی 
را در ۱۲ و ۱۸ ماهگـی بـرای تزریـق واکسـن 
سـرخک بـه مراکـز بهداشـتی بیاورنـد. اگـر به 
هـر دلیلـی خانـواده ای فرزند خـود را واکسـینه 
نکنند در خطـر خواهد بـود؛ بنابرایـن حتی اگر 
سـن کودک از ۱۲ و ۱۸ ماه هم گذر کرده باشـد 
بـاز هم توصیـه مـا انجام واکسیناسـیون اسـت.

وی با اشـاره بـه واکسیناسـیون اتباع در کشـور، 
گفت: ایـن برنامـه را هم آغـاز کردیم. ایـن اتباع 
بیشـتر در معرض خطر ابتال هسـتند که حدود 
۲۳۵ هزار تزریق واکسـن بـرای این افـراد انجام 
داده ایـم و همچنـان ادامـه هـم خواهد داشـت. 
برنامـه واکسیناسـیون در ایـران به هیـچ عنوان 
تفاوتـی میـان ملیـت افـراد قائـل نیسـت و بـه 
صورت رایگان برای همگان در مراکز بهداشـتی 

انجـام می شـود.
از واکسیناسیون کرونا چه خبر؟

رییـس اداره بیماری هـای قابـل پیشـگیری بـا 
واکسـن وزارت بهداشـت در خاتمه در خصوص 
برنامه کشوری واکسیناسـیون کووید۱۹، گفت: 
حـدود ۹۱.۴ درصد جمعیت کشـور نوبـت اول 
واکسـن را تزریـق کردنـد. توصیـه فعلـی مـا به 
کسـانی اسـت که هنوز هیـچ واکسـنی دریافت 
نکردنـد یـا در جهـت تکمیـل واکسیناسـیون 
خود اقـدام نکرده انـد کـه از آنهـا می خواهیم به 
سـرعت برای دریافـت واکسـن مراجعـه کنند. 
خوشـبختانه وضعیـت خوبـی از نظـر مدیریت 
کرونـا در کشـور رخ داده اسـت و می تـوان گفت 
واکسـن های خوبی در کشـور داشـته ایم و ثابت 
شـده اسـت که واکسـن ها اثربخشـی مناسـبی 

داشـته اند.

سرپرســت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
از بین رفتن زیستگاه مناسب گونه های جانوری در 
کشور گفت: امروزه چون زیستگاهی برای ما باقی 
نمانده است، تالش ها برای پیشگیری از انقراض یوز 

به نتیجه نرسیده است.
به گزارش ایسنا، حسن اکبری در همایش روز جهانی 
تنوع زیستی که امروز با حضور علی سالجقه - رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست - در سازمان حفاظت 
محیط زیست برگزار شد با بیان اینکه در بسیاری از 
مناطق بکر دسترسی هایی نظیر جاده ایجاد شده است 
و بسیاری از گونه هایی که به حضور انسان حساس 
بودند از همین رو آسیب دیده اند، اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین مشکالت ما تغییر اقلیم و خشکسالی های 
مستمر است که در کنار آن شاهد تخریب گسترده 

نیز هستیم.
وی تصریح کرد: به جرات می توان گفت امروزه در 
مناطق آزاد چیزی به اسم زیستگاه نداریم و زیستگاه 
مناسب گونه آهو دیگر در کشور وجود ندارد چراکه 
جاده ســازی زیاد باعث شده است زیستگاه دشتی 

مناسب برای این گونه ها نداشته باشیم.
اکبری با بیان اینکه در حــال حاضر به جز مناطق 
آزاد در مناطق چهار گانه نیز از نظر زیستگاه مناسب 
جانوری وصع خوبــی نداریم، گفــت: در مناطق 
چهارگانه در حال حاضر بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر راه 
اصلی، ۵۵۰ کیلومتر بزرگراه، بیش از ۳۰۰۰ خطوط 
انتقال سوخت و بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر برق فشار 
قوی داریم.  سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با 
اشاره به اهمیت وجود ضوابط قوی برای جلوگیری از 
تخریب زیستگاه های جانوری، ادامه داد: در این راستا 
الیحه ای را تنظیم کردیم و اگر مجلس و دولت کمک 
کنند این اتفاق مهم بیفتد،  بخشی از این مسائل قابل 
مدیریت است اما با ضوابط فعلی برای مقابله با تخریب 

زیستگاه خیلی ابزار مهمی نداریم.
کاهش تنوع ژنتیکی

گونه های شاخص کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
پایش گونه های شاخص کشور یکی از فعالیت های 
اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهارکرد: 

پایش پنج گونه شاخص کشور یعنی قوچ و میش، کل 
و بز، آهو، جبیر و گور خر هر ساله توسط این سازمان 

انجام می شوند.
سرپرســت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: 
حدود ۲۱۵ هزار راس از این پنج گونه شــاخص در 
مناطق حفاظت شده کشور داریم و این آمار کمتر از 
۱۰ درصد آمار اواخر دهه ۴۰ برای این پنج گونه است. 
درواقع تنوع ژنتیکی این گونه های شاخص را در این 

مدت از دست داده ایم.
به گفته اکبری این سازمان هر ساله نزدیک به ۱.۵ 
تا دو میلیون قطعه پرنده را در تاالب ها شناســایی 
کرده ایم و بیش از۲۰۰۰ نفر هر ســاله درگیر این 

موضوع می شوند.
وی همچنین خســارت حیات وحش به مزارع و 
دام ها را از جمله مشکالت فعلی عنوان کرد و درباره 
تحت پوشش بیمه نبودن این خسارت ها اظهارکرد: 
وقتی دامدار از حیات وحش آسیب می بیند، دیگر 
برای حفاظت از حیات وحش به ما کمکی نمی کند. 
خسارت حیات وحش به مزاع کشاورزی تحت پوش 

بیمه قرار ندارد و از جهاد کشاورزی برای توجه به این 
امر درخواست کمک داریم.

سرپرســت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش 
دیگر سخنان خود با بیان اینکه بیماری های حیات 
وحش در حال افزایش است و با ارائه این آمار که در 
سال گذشته  ۱۰ کانون طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک )ppr( در کشور داشتیم، تصریح کرد: به 
جد نیاز است سازمان دامپزشکی کشور برای این 
موضوع فکری کند. ما هنوز زیســتگاه و آب شرب 
مشترک داریم و واکسیناسیون ما در این زمینه کامل 
نیست. شناسنامه دار کردن دام سبک در برنامه ششم 
توسعه تکلیف شده اما اجرایی نشده است و اینگونه 
بیماری ها روز به روز بخش بیشتری از حیات وحش 

را درگیر می کند.
اکبری با دادن این خبر که هم اکنون حیات وحش 
استان هرمزگان و استان های هم جوار آن، درگیر 
"آبله" هستند این را هم گفت که بخشی از داشته های 
زیستی کشور از طریق همین بیماری های حیات 

وحش از بین می روند.

در گفت وگو با ایسنا تشریح شد

آبله؛ تنها بیماری عفونی ریشه کن شده با واکسن

۱۲۸ گونه جانوری و مهره دار کشور در معرض خطر انقراض

نحوه مدیریت آب عامل محرومیت 
تاالب ها از حق طبیعی شان

با آغاز فصل بهار شاهد وزش باد شــدید و خیرش گرد و خاک در 
نقاط مختلف کشــور بوده ایم که بخشــی از این پدیده مربوط به 
فعالیت کانون های داخلی گرد و غبار است. در این میان تخصیص 
حق آبه زیست محیطی و جاری شدن آب در تاالب ها نقش مهمی 
در جلوگیری از تبدیل آن ها به کانون های گرد و غبار را دارد اما به 
گفته یک عضو کارگروه آب و انرژی شــورای تشکل های محیط 
زیســت و منابع طبیعی، موضوع حق آبه های زیست محیطی در 

بسیاری از موارد هنوز جامه عمل نپوشیده و در حد حرف است.
مسعود امیرزاده در گفت و گو با ایسنا درباره رهاسازی آب پشت 
سدها و پرداخت حق آبه زیست محیطی در فصول مختلف اظهار 
کرد: شرایط و زمان رهاسازی آب سدها برای هر سدی نسبت به هر 
آبریزی متفاوت است و نمی توان یک نسخه واحد برای همه سدها 

پیچید که همه در یک فصل خاص و مشخصی آزاد شوند.
وی با بیان اینکه ســدها عناصر تنظیم کننده آب هســتند و باید 
جریان آب را تنظیم کنند، افزود:  به عنوان کسی که منتقد شیوه 
مدیریت آبی در کشور است، انتقاد اصلی این است که وقتی وزارت 
نیرو قدرت کنترل آب را به وسیله سد بر عهده می گیرد عمال نسبت 
به شرایط پرداخت حق آبه بدعهدی می کند بنابراین این یک امر 
کلی است و نمی توان گفت که با واگذاری آب در فصل خاصی این 

قضیه خاتمه می یابد.
این عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل های محیط زیست و 
منابع طبیعی تاکید کرد: آزادسازی آب موضوعی گسترده است. 
بعد از انتقاداتی که نســبت به مدیریت آب وارد شد واژه حق آبه 

زیست محیطی جا افتاده است.
وی افزود:طی سال های گذشته ســه اولویت آبی شرب،صنعت و 
کشاورزی وجود داشت و هرکدام قدرت بیشتری داشتند و هزینه 
بیشتری پرداخت می کردند به آن حق آبه بیشتری هم اختصاص 
داده می شد اما با گذشت زمان مســائل محیط زیستی در کشور 

جدی تر و مطالبات زیست محیطی بیشتر شد.
امیرزاده ادامه داد: با جدی تر شدن مسائل زیست محیطی موضوع 
حق آبه های زیست محیطی هم مطرح شد که در بسیاری از موارد 
هنوز جامه عمل نپوشیده و در حد حرف است و حق آبه ای پرداخت 
نشده اســت و این موضوع کامال به سدسازی و چگونگی مدیریت 

سدها مربوط است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی 
کشور با تاکید بر اینکه طبق آزمون وسع همه 
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی مشمول 
دریافت یارانه حمایتی دولت هستند، گفت: در صورتی که 
مددجویان یارانه حمایتی دریافت نکرده اند عالوه بر سامانه اعالم 
شده، می توانند به ادارات بهزیستی شهرستان ها یا مراکز مثبت 

زندگی مراجعه کنند.  
سید مرتضی حسینی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص یارانه  
حمایتی دولت اظهار کرد: طبق آزمون وسع، همه مددجویان 
تحت پوشش سازمان بهزیستی مشمول دریافت یارانه حمایتی 
دولت هستند. در صورتی که برای برخی از مددجویان یارانه 
واریز نشده باشد، می توانند اعتراض خود را از طریق سامانه اعالم 
شده ثبت کنند، چراکه همه مددجویان مشمول دریافت یارانه 

حمایتی هستند.
وی یادآور شد: همچنین در صورتی که مددجویان یارانه حمایتی 
دریافت نکرده اند، عالوه بر سامانه اعالم شده می توانند به ادارات 

بهزیستی شهرستان ها یا مراکز مثبت زندگی مراجعه کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در پاسخ 
به سوالی درخصوص واریز یارانه مددجویان مستقر در مراکز 
نگهداری شبانه روزی اینطور توضیح داد: مبلغ یارانه حمایتی 
طبیعتا به حساب خود مددجویان یا سرپرست آنان بسته به شرایط 

فرد واریز می شود. 
سید مرتضی حسینی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص یارانه  
حمایتی دولت اظهار کرد: طبق آزمون وسع، همه مددجویان 
تحت پوشش سازمان بهزیستی مشمول دریافت یارانه حمایتی 
دولت هستند. در صورتی که برای برخی از مددجویان یارانه 
واریز نشده باشد، می توانند اعتراض خود را از طریق سامانه اعالم 
شده ثبت کنند، چراکه همه مددجویان مشمول دریافت یارانه 

حمایتی هستند.
حسینی افزود: اگر فرد دارای خانواده باشد، معموال کارت در اختیار 
خود فرد یا سرپرست خانواده قرار می گیرد و امکانات مددجو را 
تامین می کنند، اما در صورتی که فرد خانواده ای نداشته باشد، 
کارت در اختیار مرکز نگهداری قرار گرفته و مرکز عالوه بر بخشی 
که بهزیستی به عنوان یارانه برای مددجویان پرداخت می کند، آن 

را برای امورات فرد هزینه می کند.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع 
هوا از ورود گرد و غبار به غرب کشور و کاهش کیفیت هوا و دید 

افقی خبر داد.
صادق ضیاییان در گفت وگو با ایسنا درباره شرایط جوی کشور 
اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی 
شنبه )۳۱ اردیبهشت( در استان های گلستان، مازندران، گیالن 
و به تدریج از اواسط روز در خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان 
رضوی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک 
رخ خواهد داد. یکشنبه و دوشنبه )اول و دوم خرداد( در بیشتر 

مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف خواهد بود.
وی  افزود: روز دوشنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی و 
آذربایجان غربی، سه شنبه و چهارشنبه )۳ و ۴ خرداد( در برخی 
نقاط شمال غرب و در سواحل دریای خزر رگبار باران گاهی همراه 
با وزش باد شدید پیش بینی می شود و در سایر مناطق کشور 

آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.
ضیاییان ادامه داد: شنبه در دامنه های جنوبی البرز مرکزی در 
استان های قزوین، البرز، تهران و سمنان، شمال شرق و از اواخر 
وقت در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و در 
برخی نقاط طوفان گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی رخ 
خواهد داد همچنین توده گرد و خاک انتقالی از عراق شنبه مناطق 
غرب و جنوب غرب و بخش هایی از مرکز و شمال غرب کشور و روز 
یکشنبه جنوب غرب کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در این 
مناطق موجب افزایش آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا و 

دید افقی می شود.
به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا روز یکشنبه در جنوب شرق کشور و دوشنبه در شمال 
غرب کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک 
پیش بینی می شود. روز دوشنبه نیز با تشکیل توده گردوخاک 
روی عراق، گردوخاک مجدد به نوار غربی کشور منتقل می شود و 
استان های واقع در این مناطق را در روزهای دوشنبه و سه شنبه 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گفته ضیاییان طی روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر و طی 
سه روز آینده خلیج فارس به ویژه بخش های مرکزی و شرقی آن 

مواج و متالطم خواهد بود.

معاون بهزیستی خبر داد
همه مددجویان مشمول دریافت 

یارانه می شوند

نفوذ گرد و غبار به غرب 
کشور و آلودگی هوا

خبر

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ جامعه

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

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

قانون تعیین  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  هیات   1401/02/19-140160319079000052 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار 
بامری  متقاضی خانم صدیقه  بالمعارض  مالکانه  جنوب تصرفات 
از جازموریان  زه کلوت فرزند اسالم بشماره شناسنامه 15 صادره 
 2236 پالک  مربع  1538.9متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
فرعی   40 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از440-  فرعی 
 46 بخش  آباد  زهکلوت گل  در  واقع  سه  قطعه  اصلی   440 از 
پاک  محرز  بامری  آقای علی  مالک رسمی  از  کرمان خریداری 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15 فاصله 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این 
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:109
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/02 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/16
 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

قانون تعیین  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی برابر 
تعیین  قانون  رای شماره 140060319002003422 هیات  موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
چمل  فرزند  مسندانی  باز  پاک  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
زمین  قطعه  یک  در  کهنوج    از  صادره   4019 شناسنامه  بشماره 
543.18مترمربع  مساحت  به  آن   در  احداثی  بنای  با  محصور 
پالک1558 فرعی از 497- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
13 فرعی از 497- اصلی قطعه 4 بخش 46 کرمان  واقع در نورک 
احمدی  حسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  قلعه گنج  آباد 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
قضایی  مراجع  به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م 

الف:503
 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/02
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/16
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم   هیات  شماره 140160319008000154  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
بیدخوانی  منصوری  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فرزند علی به شماره شناسنامه 2 صادره از زرند در یکباب خانه 
به مساحت 221.85 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در 
بلوار فردوس 20 متری محرم _ جنوبی 2 خریداری از مالک 
رسمی آقای مجتبی حکمت محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه 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 21
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/۳/2
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/۳/17
حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سند رسمی برابر رای شماره 14016031900800027 هیات 
اراضی  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  دوم  موضوع 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
متقاضی آقای محمدرضا اسمعیلی جرجافکی  فرزند باقر  
به شماره شناسنامه 106 صادره از زرند در یکباب خانه به 
مساحت 239.20 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در 
از مالک رسمی  زرند خیابان 20 متری محرم خریداری 

خانم هایده مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
اخذ رسید ظرف مدت  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهی است در صورت  به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 22
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/2
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/3/17
حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های   فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160319008000133 هیات 
اراضی  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  دوم  موضوع 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  فرزند غالمحسین  زاده  گزوئی  فاطمه مهدی   خانم 
به  خانه  یکباب  در  زرند  از  صادره   3 شناسنامه  شماره 
مساحت 202.16 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در 
رسمی  مالک  از  خریداری  فردوس کوچه 28  بلوار  زرند 

لذا  است.  گردیده  محرز  هنرمند  زاده  مهرابی  نیره  خانم 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
اخذ رسید ظرف مدت  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهی است در صورت  به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 23
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/2
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/3/17
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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دوشنبه  02 خرداد ماه 1401
کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

علی عبادت طلب با گله از مدیرانی که در سه 
سال گذشته از وضعیت جسمانی و شرایط 
مالی او مطلع بودند ولی سراغش را نگرفتند 
گفت: جای تعجب است که برای استفاده از 
خدماتی که به هنرمنــدان تعلق می گیرد 
مجبور شدم کلی مدرک ارایه دهم که ثابت 

شود ۲۸ سال است بازیگرم!
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته احتماالً 
ویدیویی را از یــک بازیگر قدیمی که روی 
تخت بیمارستان در فضای مجازی منتشر 
شده اســت، دیده اید. علی عبادت طلب از 
شرایط ســخت خود به ویژه اینکه در این 
موقعیت کسی سراغی از او نگرفته گله مند 

است.
در این ویدیو گفته می شود که او بیش از ۲۰ 
عمل جراحی داشته و بر اثر حادثه ای به این 

حال افتاده است.
این بازیگر که بیشــتر روی صحنه تئاتر و 
تدریس فعال بوده در گفت وگویی با ایسنا 
جزییات بیشتری را از دالیل بستری بودنش 

در بیمارستان ارایه کرد.
او درباره اینکه چه اتفاقی افتاده که کارش 
به بیمارستان کشیده شده است، یادآور می 
شود: »مهر ماه سال ۹۷ در نمایشی به نام 
»دمی در بازار هیزم فروشان« در تاالر وحدت 
بازی می کردم که پس از پایان آن نوبت، قرار 
شــد در برج آزادی هم اجرا داشته باشیم و 
از آنجا که این نمایش اثری مناسبتی بود، 
تصمیم گرفتم گروه جدید را همراهی کنم. 
یک شب قرار بود برای انجام یک کار شخصی 
بروم که موقع پیاده شــدن از ماشین، دو 
موتور سوار از پشت حمله کردند تا دستبند 
و گردنبندی را که داشتم بدزدند اما موفق 
نشــدند و من روی زمین افتادم. هنگامی 
که خواستم بلند شوم یک ماشین با سرعت 
خیلی زیاد به مــن زد و حدود ۱۰ ثانیه زیر 
ماشین غلت می خوردم و بعد به کنار جدول 
خیابان افتادم و بیهوش شدم و مردم اورژانس 
را خبر کردند و به بیمارستان منتقل شدم؛ 
آن هم در شرایطی که آسیب های جسمی 

زیادی دیده بودم.

واکنش طالبی نژاد 
به دلخوری همسر 

مهرجویی
احمد طالبی نژاد دربــاره برخی واکنش ها 
به اظهــارات اخیرش نســبت به مســیر 
فیلمســازی داریوش مهرجویی نکاتی را 

مطرح کرد.
این نویسنده، پژوهشــگر و منتقد سینما 
هفته قبل در مصاحبه ای با ایسنا در پاسخ 
به این سوال که با وجود انتقادهایی که به 
فیلم در حال اکران داریــوش مهرجویی 
یعنی »المینور« وارد شده، آیا مخاطبانی 
که آثار این فیلمســاز را دنبــال می کنند 
می توانند این حق را داشته باشند که نسبت 
به کاهش سطح کیفی فیلم های کارگردان 
محبوبشان گله مند باشند یا خیر، با اشاره 
به فیلمساز بزرگ سینمای دنیا اورسن ولز 
که تنها فیلم شاخص او همان اولین ساخته 
ســینمای اش »همشــهری کین« است، 
گفته بود:  مهرجویی هم دقیقاً از این دست 
سینماگران اســت که برگردن نسل ما و 
سینمای ایران بسیار حق دارد و اگر ما دارای 
یک جریان فرهنگی روشنفکری هستیم، 
بدون تردید یکی از کسانی که در این عرصه 
نقش داشته داریوش مهرجویی به عنوان 

یک فیلمساز متفکر است.
اما این صحبت ها واکنش هایی را در فضای 
مجــازی داشــت و احمد طالبی نــژاد در 
گفت وگویی تازه با ایسنا، خطاب به همسر 
داریوش مهرجویی اظهار کرد:  »ســرکار 
خانم وحیده محمدی فر شاعر، نویسنده و 
فیلمنامه نویس محترم، من جوابیه شما را 
در فضای مجازی خواندم و راستش از اینکه 
گفته هایم باعث کدورت خاطر و دلخوری 
شما شد بسیار بسیار متاسفم، اما این چه 
رسمی است که وقتی متنی خوانده می شود 
فقط یک قسمت از آن را که انتقادی است، 
بزرگ و پررنگ می کنیــم و بقیه را نادیده 
می گیریم؟! در حالی که سرتاسر گفت وگوی 
کوتاه من با خبرگزاری ایســنا در ستایش 
آقــای داریوش مهرجویی بــه عنوان یک 
فیلمساز مؤلف اســت و در گوشه ای از آن 
انتقاد کردم که چــرا  این کارگردان بزرگ 
دقت الزم را در فیلم هایش به کار نمی گیرد.
نکته جالــب توجه اینجاســت که پس از 
انتشــار آن گفت وگو، توســط دوستان و 
همکارانم به شدت ســرزنش شدم که این 
ستایش نامه چیست؟! برایم جای تعجب 
است که چرا این وجه از مطلب دیده نشده 
و فقط همان یک جمله ای که به اسم شما 
اشاره کرده ام، به طور گسترده مورد توجه 
شما و دیگرانی که فقط پاسخ را خواندند و 

مطلب اصلی را ندیده اند، قرار گرفته است.

جزییات جشنواره بین المللی پویانمایی تهران با اعالم اینکه فرانسه 
بیشترین اثر را در این رویداد دارد، تشریح شد. به گزارش ایسنا، نشست 
خبری دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران یکشنبه یکم 
خردادماه در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با حضور محمدرضا کریمی صارمی - دبیر جشنواره - و 
مهدی علی اکبرزاده -مدیرعامل کانون - برگزار شد.  این دوره جشنواره 
قرار بود در اسفند سال قبل برگزار شود که به دلیل کرونا و محدودیت ها به 
هشتم تا دوازدهم خرداد موکول شد اما تاکید براین است که سیزدهمین 
دوره در همان تاریخ جهانی خود برگزار شود. مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در این نشست بیان کرد: کانون متولی برگزاری 
این جشنواره است که با هدف ایجاد ارتباط با مخاطب و همینطور فرصتی 
برای تبادل تجربه و ارایه آخرین محصوالت فعالیت می کند. پویانمایی در 
دنیای کنونی نه تنها برای کودکان که برای بزرگترها هم ارزش دارد. شاید 
ما بزرگترها عالقه مند حس کودکی ای هستیم که در بزرگسالی، این فضا 
به ما می دهد. ما نسلی هستیم که با ابتدایی ترین شکل پویانمایی بزرگ 
شدیم، اما شما با پیشرفته ترین شکل پویانمایی روبرو هستید. علی اکبرزاده 
ادامه داد: پویانمایی یکی از تاثیرگذارترین ابزارها در تعلیم و تربیت است، 
مگر تعلیم و تربیت غیر از این است که ارزش ها را به کودکان منتقل و این 
انتقال را تسهیل کنیم؟ در دنیای کنونی و در نظام های بزرگ تعلیم و 
تربیت روی پویانمایی حساب و برنامه ریزی می شود. ما افتخار داریم 
در دوازدهمین جشنواره با این دیدگاه که پویانمایی می تواند در تعلیم و 
تربیت حرف های زیادی داشته باشد، برنامه خود را ارایه  دهیم. این حرفه 
در عین حال که یک هنر است، یک صنعت هم است.  به گفته وی امسال 
۸۴ کشور جهان شرکت کننده هستند و بیش از ۱۲۰۰ اثر به جشنواره 
ارسال شده و از ایران بیش از ۸۰۰ اثر شرکت کرده اند. ضمن اینکه ۱۱۰۰ 
اثر، حایز شرایط حضور بوده و از ایران ۶۰۰ اثر پذیرفته شده و به مرحله 

ارزیابی داوران وارد شده است.

جشنواره پویانمایی تهران چگونه 
برگزار می شود؟

گفتگو با علی عبادت طلب

ماجرای انتشار یک 
ویدیو از یک بازیگر 
قدیمی و گله هایش

حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران و ملی پوش سابق تیم ملی در 
برنامه ورزشی "v ar" شبکه العالم حاضر می شود. به گزارش ایسنا به نقل 
از روابط عمومی معاونت برون مرزی صداوسیما، تیم ملی فوتبال ایران در 
نخستین دیدار تدارکاتی خود، ۱۶ خرداد ماه )۶ ژوئن( در شهر ونکوور به 
مصاف تیم ملی کانادا می رود. همچنین تیم ملی فوتبال ایران در دومین 
بازی تدارکاتی خود در اردوی کانادا، ۲۱ خرداد ماه )۱۱ ژوئن( به دیدار 
ملی پوشان اکوادور خواهد رفت.  در همین راستا به منظور بررسی روند 
آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران، حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال 
مهمان برنامه "VAR" شبکه العالم است و درباره دعوت از ملی پوشان 
جدید، شرایط اعزام تیم ملی و دیدارهای تدارکاتی ایران در آینده گفت 
و گو خواهد کرد. برنامه ورزشی "VAR" با تهیه کنندگی و کارگردانی 
محمد معین مقامی، نویسندگی و سردبیری علی وحدانی و اجرای حیدر 
زیبرم، امروز یکشنبه، ۱خرداد ماه ساعت ۲۲ از شبکه العالم به صورت زنده 

پخش خواهد شد.

حمید استیلی از اردوی تیم ملی فوتبال 
در کانادا می گوید

مهدی فخیـم زاده دربـاره ی تغییـر مدیران شـبکه های 
تلویزیونی و جوان گرایی در این رسـانه، با اعتقاد بر اینکه 
مدیریت فرهنگی بخشی از کار هنری اسـت، اظهار کرد: 
مدیران فرهنگی را نباید مثل کارمندانی که ۲۵ سـاله به 
دنبال بازنشستگی هستند، بازنشسته کرد. پس از انقالب 
هـم بسـیاری از لطمه هایی که مـا در حیطـه کار نمایش 
خوردیم، از بی تجربگی مدیـران فرهنگی جدید بـود. در 
حـال حاضر هـم مـا یکسـری مدیـران فرهنگـی قابل و 

کارآمـد داریم که نبایـد آنها را بازنشسـته کرد.
این بازیگر و کارگـردان در گفت وگویی با ایسـنا درباره ی 
فعالیت این روزهایش، انتصاب های جدید در صداوسیما 
و جوان گرایـی، علت خداحافظی اش از فصل دوم سـریال 
»موج اول« )اپیدمی( و تکلیف نامشـخص قوانین شبکه 

نمایش خانگـی به گفت وگـو پرداخت.
ایـن هنرمند باسـابقه دربـاره ی فعالیـت ایـن روزهایش 
خاطرنشـان کرد: این روزها حالم به لحاظ جسمی خوب 
اسـت، اما کاری هم نمی کنم و بیشـتر می خوانـم و فیلم 
می بینم. اگر طرحـی به نظرم برسـد می نویسـم اما فعال 

کار عملـی نمی کنم.
فخیـم زاده کـه آخریـن همـکاری اش بـا تلویزیـون بـه 
سـریال »موج اول« )اپیدمی( در شـبکه سـه برمی گردد، 
سـریالی که فصل دوم آن ایـن روزها در مرحلـه ی تولید 
اسـت اما او دیگر حضـور نـدارد، دربـاره ی علت غیبتش 
گفـت: کاراکتری کـه مـن آن را ایفا کـردم، دکتـری بود 
که از مدتـی قبل کنار کشـیده بـود و در ایـن همه گیری 
می آیـد امـا در ادامـه، قصـه ی او تمـام می شـود. من هم 
گفتـم قصـه ی او تمـام شـده و به خواسـت خـودم دیگر 
ادامه نـدادم. در واقـع به خواسـت خودم و با پیشـنهادی 
که به تهیه کننـده کار آقای کمانـی دادم، تصمیم گرفتم 
دیگر نباشـم و عوامل با قصه ی دیگـری کار را ادامه دادند.
او درباره ی علـت این تصمیم اظهار کـرد: فیلمنامه فصل 
جدیـد حاضر نبـود؛ البته مشـکل فیلمنامه نبـود اما من 
احسـاس کردم که اگر در قسـمت بعد حضور پیـدا کنم، 
یـک اتفـاق بیهـوده اسـت و از نظـر دراماتیک قصـه این 
دکتر در فصل اول تمام شـده اسـت. دلیل این بود؛ وگرنه 
نه کارگردان مشـکلی داشـت و نه فیلمنامه و در ادامه هم 

بر اسـاس غیبت ایـن کاراکتر، قصـه را پیـش می برند.
فخیم زاده در پاسـخ به اینکه آیا پیشـنهادهایی از سـوی 
تلویزیون و یا شـبکه نمایش خانگی بـرای ایفای نقش به 
او شده است؟ گفت: پیشنهادهایی شـد، دو کار پیشنهاد 
کردند که یکی را نپسـندیدم اما از کار دیگـری هم ظاهرا 

خبری نشـد. حال نمی دانم کل کار دچار مشـکل شـد یا 
حضور من را صالح ندانسـتند؛ البته خودمـم هم چندان 
راغـب نبـودم. کاری از جنـس »جوکـر« و »مافیـا« بود. 

حتی قرارداد هم بسـتیم اما میسـر نشـد.
فخیم زاده درباره ی تغییر مدیران در سـازمان صداوسیما 
با اعتقاد بـر اینکه مدیریت فرهنگی بخشـی از کار هنری 
اسـت، گفت: هیـچ گاه بـه تقسـیم بندی جـوان یـا پیر و 
میانسـال اعتقاد نـدارم؛ چراکه در مدیریـت فرهنگی که 
سرمنشـأ کار اسـت، معتقد بـه کاربلـد بودن هسـتم. در 
طـول این سـال ها هـم کـه کار می کردیـم هیـچ گاه این 
مطلـب مطرح نبـود. مدیر فرهنگی تشـخیص مـی داد و 
هنرمنـدان را بـه کار می گرفت. االن نیـز باید همین گونه 
باشـد. کار مدیریت فرهنگی که کار بدنی نیسـت. کاری 
اسـت که با تخصص و مغـز سـروکار دارد. تقسـیم بندی 
بین اینکه »با جوان ها کار شـود یا اینکه بـا قدیمی ها کار 
نکنید« به نتیجه نمی رسـد. بسـتگی به مدیر فرهنگی و 

کاری که تشـخیص می دهـد دارد.
ایـن کارگـردان تصریـح کـرد: در ارتبـاط بـا کار تاریخی 
مثالی می زنم، چون به من پیشـنهادی شـد و نپذیرفتم؛ 
چرا که پس از »والیت عشـق« دیگـر کار تاریخی نکردم 
و نمی کنم؛ ولی صـالح هم نمی دانـم که جوانی کـه تازه 
یک یـا دو کار و تله فیلم انجـام داده، بودجـه ی عظیمی را 
در اختیارش قرار بدهند که تخصص بسیاری می خواهد. 
شاید به نتیجه هم برسد اما سـینما، تلویزیون و اصوال کار 
نمایشـی، بعدها صدایش درمی آیـد و دربـاره آن قضاوت 
می کننـد. االن چیزی مشـخص نیسـت. دو سـال دیگر 
می بینی که ماحصـل کار چه بـوده اسـت. همان طور که 
االن آنچه کـه در صفحه تلویزیون اسـت برای شـش ماه 
پیش نبـوده و حداقـل تصمیم و رویکـرد دو یا یک سـال 

قبل بوده اسـت.
این کارگردان گفت: نتیجـه جوان گرایـی و خروجی این 
رویکرد دو سـال دیگر معلوم می شود و اینکه این تصمیم 
چه نتیجه ای داشته اسـت. احتمال دارد خوب باشد و این 

بسـتگی دارد که کار به چه کسـی محول شده باشد.
فخیم زاده پیشـنهادش بـه تلویزیـون را اینگونـه مطرح 
کرد: در کار مدیریت فرهنگی تخصصی نـدارم اما مدیران 
فرهنگی را دیده ام. مدیران فرهنگی و کارهای فرهنگی را 
نباید مثل کارمندانی که ۲۵ سـاله به دنبال بازنشستگی 
هسـتند، بازنشسـته کرد. پـس از انقـالب هم بسـیاری 
از لطمه هایی کـه مـا در حیطـه کار نمایش خوردیـم، از 
بی تجربگی مدیران فرهنگـی جدید بـود. در حال حاضر 

هم ما یکسـری مدیـران فرهنگی قابـل و کارآمـد داریم 
که نباید آنها را بازنشسـته کرد. مدیران فرهنگـی باید در 
تصمیم گیری فرهنگی حضور داشـته باشـند. بـه عنوان 
مثال مدیر فرهنگی کـه در زمان آقـای الریجانی فعالیت 
می کـرد، در حـال حاضر سـنی از  او گذشـته اسـت اما از 
تصمیم گیری که ناتوان نیسـت. این نقد در قبال مدیران 
فرهنگی مـا وارد اسـت کـه هم بخـش سـینمای وزارت 
ارشـاد و هم در تلویزیـون قابل مشـهود اسـت. در زمانی 
که مـن در تلویزیـون کار مـی کـردم آن مدیـر فرهنگی 
تشـخیص مـی داد کـه ایـن کار بـه تجربـه نیـاز دارد یا 
طراوت و تازگـی. نیازمند فرد باتجربه اسـت یا جـوان. به 
هر حـال به مدیـر فرهنگی باید اعتبـار زیادی بخشـید و 
صحنه را از حضـور آنها خالی نکـرد؛ چرا که اثـرات خالی 

بـودن صحنه دو سـال دیگر مشـهود خواهد شـد.
این کارگردان در ادامه در پاسـخ به اینکه آیا قصد ساخت 
سـریال پلیسـی ندارد؟ اظهـار کـرد: مـن قصـد دارم اما 
به پیشـنهاد و متولـی آن هم فکر مـی کنـم و برایم مهم 
اسـت؛ چراکه مدیر فرهنگی و تهیه کننده قابـل، برایم از 
اهمیت باالیی برخوردار اسـت. من ژانر پلیسـی را خیلی 
دوسـت دارم و قـادرم این ژانـر را بسـازم اما شـرایط مهم 
اسـت. طرح هایـی دارم و منتظرم شـرایط فراهم شـود و 

آن را کامـل کنم.
فخیـم زاده با اشـاره بـا تجربه حضـور در شـبکه نمایش 

خانگی و بازی در سـریال »دندون طـال« داود میرباقری، 
یادآور شـد: در دو کار از شـبکه نمایش خانگـی به عنوان 
بازیگر و نه کارگردان حضور داشـتم. ولی در جلسـاتی که 
در کانون تهیه کنندگان و کارگردانـان داریم می بینم که 
در آنجـا هم نابسـامانی وجـود دارد. نه فقـط در تلویزیون 
که در سـینما و نمایش خانگی هم این نابسـامانی وجود 
دارد. االن اگـر بخواهیم کار نمایش خانگـی تولید کنیم، 
مسـلما باید یک سـرمایه گذار حضور داشـته باشـد، ولی 
اینکه چـکار باید کـرد نمی دانیـم. در ارشـاد می دانیم که 
بایـد پروانه سـاخت بگیریم، مسـیر مشـخص بـود؛ ولی 
در سـاترا و نمایش خانگی کمـی پیچیدگی وجـود دارد 
و تکلیـف پنهـان و مغفول اسـت. تا مسـیر کامال روشـن 

نشـود تمایلی نـدارم در این حـوزه کار کنم.
فخیم زاده در پایان گفت: چنین وضعیتی را در دهه ی ۶۰  
و در دوران پایان جنگ شـاهد بودیم. آن زمان تلویزیونی 
نبـود، نمایـش خانگی هـم نبود و در سـینما هـم چنین 
بالتکلیفـی مشـهود بـود. اصـالح ایـن وضعیت نیـاز به 
تصمیم گیـری در رده هـای بـاال دارد و من معتقـدم خود 
تصمیم گیـران از بـاال، بـه زودی در میـان مـدت بـه امـر 
نمایش چـه تلویزیون، چـه نمایش خانگی و چه سـینما 
توجهـی ویژه مـی کننـد و تکلیـف همه چیز مشـخص 
خواهد شـد. تکلیف از رده باال باید مشخص شـود و کاری 

از مدیـران درجه دو و سـه برنمـی آید.

مدیران فرهنگی را بازنشسته نکنید!
مهدی فخیم زاده: 

سنا
  ای

س:
عک

احمـد محیـط طباطبایـی مدعـی اسـت 
کتـاب  به ویـژه  درسـی  کتاب هـای 
اول دبسـتان بی بهـره از هرگونـه هویـت 
و نشـانه های ایرانـی اسـت و در واقـع ایـن 
کتاب هـا را نمی تـوان ایرانـی دانسـت.

این پژوهشـگر، مورخ و رییس ایکـوم ایران 
)رییس کمیتـه ملی موزه هـا در ایـران( که 
در مناسـبت هفتـه میـراث فرهنگـی ایـن 
بحث را مطـرح کـرد، در گفت وگو با ایسـنا 
در توضیحـات بیشـتر اظهـار کرد: سـال ها 
پیش وزارت آموزش و پرورش از ما خواسته 
بـود درسـی بـرای میـراث فرهنگـی برای 
تدریس در مـدارس تهیـه کنیم، پاسـخ ما 
این بـود کـه  اصـال الزم نیسـت در مدارس 
درسـی مشـخصا بـرای میـراث فرهنگـی 
تدریـس شـود همیـن کـه از همـان اول 
ابتدایـی بـرای آمـوزش »میـم«، »مـوزه« 
را مثـال بزنیـد بخـش زیـادی از مشـکل 
حـل می شـود. اگـر در کتـاب اول ابتدایـی 
می نوشـتیم میم مثل مـوزه، دیگـر الزم به 
تدوین یـک درس بـرای میـراث فرهنگی و 

کارهـای دیگـر نبود.
او دربـاره برخـی مقاومت هـا در برابـر واژه 
»مـوزه« کـه آن را فارسـی نمی دانسـت و 
دنبال جایگزین هایـی برای آن بـود، گفت: 
مـوزه یـک مفهـوم جهانـی اسـت، مثـل 
»مـادر« کـه در هـر زبـان و فرهنـگ از یک 
واژه مشـترک بـرای آن اسـتفاده می شـود. 
زمانـی فرهنگسـتان زبـان و ادب پارسـی، 
»گنجینه« را جایگزین واژه مـوزه کرده بود 
و یادم هسـت موزه ملی را این طـور معرفی 
می کردند »گنجینه مـوزه ملی ایـران« و یا 
در پوسـتر روز جهانی موزه در سـال ۱۳۷۷ 
نوشـته شـده روز جهانی گنجینه ها و کلمه 
مـوزه را داخل پرانتـز قـرار داده بودیم. پس 
از سـه سـال بحث و مذاکره سـرانجام دکتر 
حبیبیـ  رییـس وقت فرهنگسـتان زبان و 
ادب پارسـیـ  پذیرفتنـد موزه همـان موزه 
باشـد. مفهـوم کردیـم کـه مـوزه بـه ازای 
خـودش اسـت و اصـال مـوزه مفهـوم گنج 
ندارد و گنـج اصال معنی دیگـری دارد. مثل 
کلمـه تاریـخ کـه اگرچـه ممکن اسـت در 
زبان هـای مختلف بـه شـکل های گوناگون 
تلفـظ شـود، امـا اشـتراک جهانـی دارد و 
ریشـه آن در تمـام زبان ها یکسـان اسـت.

محیط طباطبایی ادامـه داد: اوایل دهه ۸۰ 
بـود کـه آقـای جعفـر عالقه منـدان معاون 
وزیر وقـت آمـوزش و پـرورش روزی آمدند 
و گفتنـد می خواهنـد بـه میـراث فرهنگی 

کمک کنند و درخواسـت کردند یک کتاب 
درسـی درباره میـراث فرهنگی بنویسـیم. 
گفتـم میـراث فرهنگـی بـه کتاب درسـی 
جداگانه نیاز نـدارد. باید کتـاب اول ابتدایی 
تـا فیزیـک و شـیمی و دیگـر کتاب هـای 
درسـی همـه مقاطـع و رشـته ها را بـه مـا 
بدهیـد تا بررسـی کنیـم  و بگوییـم میراث 
فرهنگـی یعنـی چی. حتـی گفتم مـن اگر 
جای شـما بـودم بـه آنچـه هویت ماسـت، 
مثل دینـی و نمـاز اصـال نمـره نمـی دادم، 
چـون ایـن درس هـا هویـت مـا اسـت و 
دانش آمـوز بایـد بـا عالقـه آن را یـاد گیرد، 
یـا چطـور می شـود بـه میـراث فرهنگـی 
کـه هویـت اسـت نمـره داد؟ مثـال بـه یک 
دانش آموز به خاطـر درس میراث فرهنگی 

نمـره ۱۴ بدهیـم، چقـدر ابلهانه اسـت!
او بـا بیـان این کـه در کل نظـام آمـوزش و 
پرورش و نه فقـط کتاب درسـی، آنچه باید 
اهمیت داشته باشـد برنامه درسی است که 
باید مبتنی بر میراث فرهنگی باشـد، افزود: 
میراث فرهنگی هویت اسـت، به این معنی 
کـه وقتـی دیپلـم می گیریـد، دیپلم شـما 
بایـد هویت ایرانی داشـته باشـد، ولـی االن 
این گونـه نیسـت، می توانیم دیپلمـی را که 
اکنون آمـوزش و پـرورش بـه دانش آموزان 
می دهد متعلـق به هر کجـای دنیـا بدانیم، 
چـون خیلـی از درس هایی که در کشـور ما 

آموزش داده می شود با بسـیاری از کشورها 
مشترک اسـت، پس تفاوت آن در چیست؟ 
مـرز و تفـاوت ما در جایی اسـت کـه هویت 
مـا معنی پیـدا می کنـد، خالئی کـه اکنون 

وجود دارد.
او اضافـه کـرد: مـا قصـد داشـتیم دامنـه 
ایـن هویت سـازی را حتی تـا زنـگ ورزش 
گسـترده کنیم و بازی هـای بومی ایـران را 
آمـوزش دهیـم. یـا مثـال در علـوم ابتدایی 
وقتـی از دایناسـورها و نسـل خزنـدگان 
صحبـت می شـود مثال هایـی از ایـران 
همچـون نهبنـدان و مراغه کـه نمونه هایی 
از آن دوره یافـت شـده اسـت، بیاوریـم. 
نمی خواسـتیم دربـاره بقایـای ماموت هـا 
 )Yellowstone( در یلواسـتون آمریکا
صحبـت کنیـم، نـه این کـه مثـال از خارج 
کشور نداشـته نباشـیم، دغدغه این بود که 
دانش آموز ایرانی ناخودآگاه و غیرمسـتقیم 
در معـرض فرهنگ اصیل خود قـرار گیرد و 
با آن عجین شـود. ایرانی شـدۀ این درس ها 

بـرای مـا ارزش پیـدا می کنـد.
ایـن پژوهشـگر تاریـخ دربـاره سـرانجام 
ایـن بررسـی ها و پیشـنهادها، گفـت: 
متاسـفانه ایـن اتفاق هرگـز رخ نـداد، آقای 
عالقه منـدانـ  معـاون وزیر وقـت آموزش و 
پـرورشـ  فـوت کردند و ایـن طرح تـا االن 

نیمـه کاره رهـا مانـده اسـت.

صندوق اعتباری هنر، مجموعه ای گسترده از 
هنرمندان حوزه تجسمی تا اهالی رسانه و اعضای 
قدیمی صنایع دستی را تحت پوشش حمایتی 
خود قرار می دهد. یکی از مسائلی که اما با توجه 
به گسترده بودن مخاطبان این مجموعه مطرح 
می شود، این است که با توجه به ظرفیت بودجه 
مالی، آیا صندوق اعتباری هنر ظرفیت ارائه ی 

خدمات به تمام این افراد را داراست؟
به گزارش ایسنا، اخیرا پرسش هایی از سوی 
هنرمندان حوزه صنایع دستی مطرح شده 
نسبت به اینکه تعدادی از افرادی که در حال 
حاضر از خدمات بیمه برخوردار هستند، در 
حوزه خودشان فعال نبوده و با رفتار سلیقه ای 
کارشناسان این حوزه تحت پوشش بیمه قرار 

گرفته اند.
از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از هنرمندان نیز 
نسبت به قطع شدن بیمه شان گله دارند و مدعی 
هستند که علی رغم استمرار فعالیت شان، بیمه 

آن ها قطع شده است.
مسلم کریمی، معاون اعضای صندوق اعتباری 
هنر در گفت وگویی به این سوال ایسنا چنین 

پاسخ داد: »آمار اعضای صندوق در حال حاضر 
حدود ۹۰ هزار نفر است. بحث غربال گری یا 
پاالیش یا ساماندهی، ارتباطی با ظرفیت ندارد. 
ما برای عضویت در صندوق محدودیتی نداریم 
و به ما گفته نشده که تعداد اعضا باید ۵۰ هزار 

نفر باشد یا بیشتر. صندوق هنر وظیفه دارد به 
مجموعه هنرمندان خدمات ارائه کند. بحث 
پاالیش و ساماندهی بحث متفاوتی است و 
ارتباطی با عضویت و بودجه و بحث های مالی 

ندارد.«

گفتگو با معاون اعضای صندوق اعتباری هنر

درها را به روی هنرمند نماها می بندیم
یک پژوهشگر تاریخ:

کتاب های درسی ایرانی نیستند!

رنا
: ای

س
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سنا
: ای

س
عک

بـه گـزارش ایرنـا از دوازدهمیـن دوره جوایـز 
آکادمـی فیلـم کوتـاه ایـران )ایسـفا(، اسـامی 
داوران ایـن دوره مشـتمل بـر ۱۲۴ داور عضـو 
آکادمـی و ۱۲ داور میهمـان و مجمـوع ۱۳۶ 
فیلمسـاز و هنرمنـد فعـال در صنـف سـینمای 

کوتـاه اعـالم شـد.
بـر ایـن اسـاس، جوایـز ایـن دوره از جشـن 
آکادمی ایسـفا بر مبنـای آرای ایـن داوران اهدا 
خواهـد شـد. فهرسـت داوران دوازدهمین دوره 
جایزه آکادمـی ایسـفا بـدون اولویت عبـارت از 
ابوالفضـل کریمـی اصل، ابـوذر ضرابی، احسـان 
شـادمانی،  احمد بهرامی، اسـما ابراهیم زادگان، 
اصغـر سیدحسـینی )آتبیـن حسـینی(، اعظـم 
نجفیـان، الهام آقالـری، الهام حسـین زاده، الهام 
معروفـی، امیـد عبدالهـی،  امیـد وفایـی، امیـر 
توده روسـتا، امیرحسـین حیـدری،  امیررضـا 
خوشـبین،  حـداد  امیرحسـین  جاللیـان،  
امیرحسـین دیباج، امیرحسـین سـیاح، انسـیه 
ملکی، آرمان خوانسـاریان، آرمـان فیاض، آرین 
وزیردفتـری، بهروز بادروج، بهـزاد آزادی، بهمن 
اردالن، بهمـن دادفـر، بیـژن زمان پیـرا،  پویـان 
شـعله ور، پیـام دهکـردی، پیـام عزیـزی،  پیروز 
کرمـی،  پیمـان حقانـی، جهـان آذری،  حامـد 

ثابـت، حامـد اصالنـی، حسـن اصالنی، حسـن 
میرزایـی، حسـین توکلـی، حسـین ریگـی، 
حمید ناصری مقـدم، حمیدرضا زبیـر، داریوش 

یـاری اسـت.
داود عباسـی قشـالقی،  راضیـه پروین نیـا، 
رامیـن ابوالصـدق، رضـا شـاد،  رضـا نجاتـی،  
رقیـه توکلـی گردفرامـرزی، روح الـه مولـوی، 
زاهد ملکـی، سـالم صلواتی، سـروش علیـزاده، 
سعید پوراسـماعیلی، سـوگل رضوانی دهاقانی، 
سیامک کاشف آذر، سـید عباسـعلی قاسم نژاد، 
سـید مرتضـی سـبزقبا، سیدمحمدحسـین 
محجلین، سـینا گنجوی، شـاهین پورداداشـی، 
شـاهین کربالیی طاهر، شـهرام مکری، شهرزاد 
دادگـر،  شـیرین برق نورد، عـارف نامـور، عاطفه 
خـادم الرضـا،  عبـاس فتحـی اشـکانی، علـی 
رشـیدی فر،  علـی تاجیـک،  علـی حسـین زاده، 
علی درخشـنده، علی رضا بختیـان، علی قاضی،  
علـی کاظمی نـژاد، علیرضـا قاسـمی، عمـاد 
خدابخش، غالمرضا حیـدری، غالمرضا رضوی، 
فـراز مدیری، فرشـاد محمدی، فـرود عوض پور، 
قصیده گلمکانـی، کامیاب امین عشـایری، کاوه 
قهرمان، کاوه مظاهری، کوروش عسـگری دیگر 

اسـامی ایـن لیسـت را شـامل می شـوند.

کیـوان  اسـدی زاده،  کیـارش  همچنیـن 
معتمـدی، گالب آدینـه، لقمـان خالـدی، 
مجیـد  پیل افکـن،  مجیـد  موثقـی،   مجیـد 
قربانی فـر، مجیـد گرجیـان، مجیـد نجاتـی، 
محمـد  ارژنـگ،  محمـد  یزدانـی،  مجیـد 
پوسـتین دوز، محمدتقـی فکوری نیـا، محمـد 
حمـزه ای، محمـد خوش لحـن، محمدمهـدی 
جواهـری زاده، محمدحسـن شـاه محمـدی، 
محمدرضـا جهان پنـاه، محمدرضـا سـرمدی، 
محمدرضـا کارکـوش، محمدرضـا گوهـری، 
محمـد مجلـل نجـار، محمدمهـدی باقـری، 
مرتضـی جـذاب، مرجـان اشـرفی زاده، مرجـان 
ریاحـی، مریـم اسـمی خانی، مسـتانه مهاجـر، 
مسـعود امینی تیرانی، مصطفی امامی، مصطفی 
آل احمـد، مصطفـی گندمـکار، مهـدی رضایی، 
مهـدی بوسـتانی شـهربابکی، مهـدی دوایـی، 
مهدی قربان پور، مهـران رسـول زاده، میردولت 
موسـوی، میثم صمدی بهرامـی، ناصر ضمیری، 
ناهیـد طباطبایـی، نگیـن امیـن زاده، نویـد 
صولتـی، هـادی معنوی پـور، وحیـد ابراهیمی، 
وحیـد حاجیلویـی، وحیـد حسـن زاده، وحیـد 
صادقـی صفـت، وریـا عبدیانـی دیگـر داوران 

اعالمـی از سـوی آکادمـی هسـتند.

داوران دوازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران 
معرفی شدند
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دوشنبه  02  خرداد ماه 1401

مربی و کارشــناس والیبال در مورد قهرمانی 
پیکان در جام باشگاه های آسیا گفت: بردن ژاپن 
با ترکیب قبلی پیکان کار خیلی ســختی بود و 
بازیکنان خارجی در این زمینه تاثیرگذار بودند.
به گزارش ایســنا، والیبال باشگاه های آسیا که 
از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشــت ماه به میزبانی تهران 
و با حضور هشــت تیم برگزار شد، در نهایت با 
قهرمانی پیکان به پایان رســید. شهداب یزد 
دیگر نماینده ایران هم در این دوره از مسابقات 
پس از ســانتوری ژاپن در جایگاه ســوم قرار 
گرفت. ناصر شهنازی،  مربی و کارشناس والیبال 
در مورد این مسابقات و قهرمانی پیکان به ایسنا 
گفت: با توجه به حضــور بازیکنان باکیفیت در 
تیم های پیکان، شهداب و سانتوری ژاپن سطح 
کیفی مسابقات باال بود و حضور ستاره ها باعث 
جذابیت خاصی شده بود که مردم لذت بردند. 
مســابقات هم مخصوصا در مراحل آخر زیبا و 

جذاب بود.
او در مورد عملکرد بازیکنــان خارجی در این 
رقابت ها گفت: والیبال ورزشــی گروهی است. 
هماهنگی تیمی خیلــی در نتایج تاثیر دارد اما 
بازیکن فوق ســتاره با هر شرایطی خود را وفق 
می دهند، ســتاره های پیکان این انتظارات را 
برآورده کردند. ستاره های یزد هم خوب بودند 

و توانستند در کنار سایر بازیکنان به هماهنگی 
نسبی برسند.

شهنازی به رقابت ســه تیم پیکان، سانتوری و 
شهداب که به ترتیب اول تا سوم شدند، گفت: 
از ابتدا هم پیش بینی این بود که این تیم ها اول 
تا ســوم شــوند. البته برخی تصور فینال تمام 
ایرانی داشتند اما  ژاپن فراتر از انتظار بازی کرد 
و مانع صعود یزد به فینال شد. از طرف دیگر فکر 
می کردیم به جای تــاراز، الریان به جمع چهار 

تیم صعود کند که نشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا پیکان با ترکیب 
لیگ خود می توانست قهرمان مسابقات شود، 
بیان کرد: بــردن ژاپن با ترکیــب قبلی پیکان 
کار خیلی ســختی بود. بازیکنــان خارجی در 
این زمینه تاثیرگذار بودنــد و دیدید که نیمیر 
عبدالعزیز وقتی از ست ســوم راه افتاد، به تیم 
کمک کرد و پیکان بازی را برد. به نظرم بدون 
ستاره ها قهرمانی برای پیکان خیلی سخت بود.
این مربی والیبال در مورد حضور دوباره سعید 
معروف و محمد موسوی در ایران گفت: این دو 
از بازیکنان تاثیرگذار والیبال ایران بودند و در 
خیلی از اتفاقاتی که در کشــور ما افتاده، تاثیر 
مثبتی داشــتند. در این مســابقات هم خیلی 
عالی کردند، موسوی در اوج آمادگی قرار داشت 

و معروف هــم جزو اســطوره ها و بهترین های 
جهان است.

او با اشاره به مراسم تقدیری که باشگاه پیکان 
برای ســعید معروف برگزار کرد، گفت: باشگاه 
پیکان کار بزرگی کرد. البتــه به نظرم این کار 
بیشتر وظیفه فدراسیون بود. هیات آذربایجان 

غربی هم باید در جریان کار شــریک می شد و 
تقدیر باشکوهی انجام می دادند.

شهنازی در پایان گفت: در شرایط خاص جامعه، 
پیکان با این قهرمانی شادی خاصی را به جامعه 
تزریق کرد و جــا دارد از مدیرعامل، کادر فنی، 
کادر سرپرستی و بازیکنان این تیم تشکر کنم.

تنیــس روی میز ایــران تنها یــک بازیکن با 
رنکینگ دو رقمی در فدراســیون جهانی دارد 
که وضعیــت ایــن بازیکن هم نگــران کننده 
اســت.به گزارش ایسنا، نوشــاد عالمیان چند 
ســالی اســت که جــزو بازیکنان زیــر ۱۰۰ 
رنکینگ جهان قرار دارد امــا اکنون وضعیت 
او در این رنکینگ نگران کننده شــده اســت. 
نوشــاد عالمیــان در حال حاضــر در رده ۹۵ 
رنکینگ جهان قــرار دارد و تنها پنج پله دیگر 
با این اتفاق فاصلــه دارد که رنکینگ دو رقمی 
جهان را از دســت بدهد. نیما عالمیان هم قبال 
رنکینگ دو رقمی جهان را در اختیار داشــت 
که بعد این جایگاه را از دســت داد و فعال هم 
نتوانســته خــودش را به رنکینــگ دو رقمی 
برساند. اگر این اتفاق برای نوشاد هم رخ دهد 
اتفاق بدی برای تنیس روی میز ایران خواهد 
بود و عمــال دیگر ایران بازیکنــی در رنکینگ 
زیر ۱۰۰ جهان نخواهد داشــت. فدراســیون 
نباید به سادگی از کنار این مسئله بگذرد و به 
دنبال راهی باشــد تا رنکینگ بازیکنان ارتقاء 

پیدا کند.
باالترین رنکینگ حال حاضر 

بازیکنان ایران در فدراسیون جهانی:
۹۵- نوشاد عالمیان

۱۱۰- امیرحسین هدایی
۱۴۵- نیما عالمیان
۱۴۸- نوید شمس

۱۶۶- امین احمدیان
چاره ای جز حضور در مسابقات نداریم

جمیل لطف اهلل نسبی سرمربی تیم ملی تنیس 
روی میز ایران در گفت و گو با ایسنا درباره ی 
این که نوشــاد عالمیان در رنکینگ جهانی در 
لب مرز قــرار دارد و کال بازیکنــان ایران افت 
رنکینگ داشــته اند، بیان کرد: سیستم جدید 
رنکینگ جهانی  به گونه ای اســت که بازیکن 
باید به طور مرتب در مسابقات باشد. این طور 
توصیف کنم که رنکینگ ثروتمندان اســت و 
کشورهایی که ثروتمند هستند و مشکلی برای 
ســفر ندارند، در رنکینگ جلو می  زنند. ما بعد 

از مسابقات قهرمانی آســیای قطر در تورهای 
جهانی  شــرکت نکردیم و همین مسئله باعث 
شد که رنکینگ بازیکنان افت کند. او در مورد 
اینکه افــت رنکینگ نوشــاد عالمیان به ضرر 
ایران است، گفت: بله درســت است. رنکینگ 
تیمی نیز بر اساس رنکینگ ســه بازیکن اول 
هر کشور سنجیده می شود از این رو رنکینگ 

تیمی هم افت می کند.
 البته با  تورنمنت هایــی که در نظر گرفته ایم، 
امیــدوارم بازیکنــان نتایج خوبــی بگیرند و 
رنکینگ خود را ارتقاء دهند.لطف اهلل نسبی در 
پاسخ به این پرســش که اکنون برای بازیکنان 
چه برنامه ای ترتیب داده شــده است؟ گفت: 
برنامه ای کــه داریــم حضــور در تورنمنت 
های  کرواســی، اســلوونی و بلغارستان است. 
البته چون مسابقات باشــگاهی نیما عالمیان 
با مســابقات کرواســی تداخــل دارد، در این 
مسابقات نیست و از مسابقات اسلوونی شرکت 
می کند. نوشــاد، هدایی، امیــن احمدیان و 
ســروش امیری نیا در مســابقات کرواســی 

شرکت می کنند. در حال حاضر هم مسابقات 
امیرحسین هدایی در مجارستان تمام شده اما 
هنوز آنجا است اما نیما و نوشاد عالمیان هنوز 
در فرانسه مسابقه دارند. سرمربی تیم ملی در 
پاسخ به این پرسش که صحبتی با فدراسیون 
داشته است که برای ارتقای رنکینگ بازیکنان 
تالش شــود؟ تاکید کرد: تورنمنــت هایی که 
پیش رو است را درخواست داده ایم تا شرکت 
کنیــم. تنها راه ارتقــاء رنکینــگ، حضور در 
تورهای جهانی اســت که فدراســیون جهانی 
در تقویم خــود قرار داده اســت و راه دیگری 
وجود ندارد. اگر می خواهیم رنکینگ بازیکنان 
ارتقاء یابد، باید حضور همیشگی در مسابقات 
داشته باشــند.   او افزود: البته در این شرایط 
ســخت اقتصادی هم اعزام ها مشــکل است 
حتی بازیکنان ما بخواهند از اروپا در تورهای 
اروپایی شرکت کنند، حداقل ۴۰ میلیون برای 
هر نفر هزینه نیاز اســت و تامین این هزینه ها 
مشکل است. هر چه جلوتر می رویم کار سخت 

تر می شود.

ناصر شهنازی:

فدراسیون باید از سعید معروف تقدیر می کرد نه پیکان

فاصله ۵ قدمی نوشاد تا خروج از جمع بهترین های جهان

واکنش درخشان و پنجعلی به 
اتفاقات تبریز

دو پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات ورزشگاه یادگار امام 
به شدت انتقاد کردند.

به گزارش ایسنا، دیدار تیم های تراکتور و پرسپولیس در تبریز 
به علت پرتاب اشــیاء به زمین و وقفه های متوالی مســابقه، با 
تصمیم داور و ناظر مســابقه، نیمه تمام مانــد. اتفاقات عجیبی 
که باعــث انتقادات اهالی و پیشکســوتان فوتبال شــد. محمد 
پنجعلی و حمید درخشــان دو کاپیتان پیشین و پیشکسوتان 
باشگاه پرســپولیس در گفت وگو با ایسنا، نسبت به این اتفاقات 

واکنش نشان دادند.
محمد پنجعلی در این رابطه اظهار کــرد: دلیل به وجود آمدن 
این حواشی را نفهمیدیم. بازی مساوی دنبال می شد اما در آن 
جو هیچ امنیتی وجود نداشت. چنین صحنه های برای بازیکنان 
درون زمین خطرناک اســت و ممکن بود اتفاقات ناخوشایندی 
رخ دهد. این اتفاقات روی اعصاب بازیکنان پرســپولیس بود و 
نمی شد در آن جو بازی کرد که هواداران اجازه بازی نمی دادند. 
البته تعدادی افراد در ورزشگاه این کار را انجام دادند که به پای 

هواداران تراکتور نوشته شد.
او درباره واکنش امید عالیشــاه به پرتاب اشــیا به درون زمین 
گفت: هر کســی ظرفیتی دارد و به هر حال انسان است و تحت 
تاثیر قــرار می گیرد. چگونــه باید جو را آرام کنــد؟ در آن جو 
سنگین مسئوالن باید کنترل می کردند. یک نفر کاری نمی تواند 
انجام دهد و نبایــد تقصیر را گــردن امید عالیشــاه بیندازند. 
مسئوالن باید جلوگیری کنند و اگر برخورد نکنند ممکن است 
دوباره چنین اتفاقاتی تکرار شود. در همه جای دنیا ورزشگاه ها 

پر می شود اما دغدغه ما این است ورزشگاه ها پر نشود.
این پیشکسوت پرسپولیس اضافه کرد: باید بتوانند کنترل کنند. 
آن جو وحشتناک باعث شــد بازی ادامه پیدا نکرد. با این حال 
رامین رضاییان التماس می کرد اما او را آنقدر زدند که فراری شد. 
معتقدم این کار برخی افراد انگشــت نما است. مردم آذربایجان 
مهمان نواز هستند و این مســائل عجیب بود. این فوتبال است 
و تمام می شــود اما باید به مهمان ها نگاه بهتری شــود. این ها 
مشــکالتی اســت که به وجود آمده و بیش از حد همه چیز را 
حساس کرده اند. باید برخی طرفداران توجیه شوند. فقط خود 
آن ها می توانند جلوی این اتفاقات را بگیرند. احساسات جوانان 

باید کنترل شود چون همه با هم دوست هستیم.  
هم چنین حمید درخشــان درباره این اتفاقــات بیان کرد: در 
فوتبال این مسائل قشنگ نیســتند. دیگر خانواده ها هم نگران 
می شــود از این که بچه های شان به ورزشــگاه ها بیایند. در دنیا 
شعار می دهیم که بهترین تماشــاگران را داریم اما می بینیم در 
عملکرد خــالف آن عمل می کنیم. این ها در دنیا و آســیا دیده 
می شــود و لطمه های بزرگی می خوریم. کنفدراسیون فوتبال 
آسیا روی این مسائل بسیار تاکید دارد و بسیار نقطه بین و نکته 
سنج است مطمئن باشــید این اتفاقات بار منفی برای مان دارد. 
این مسائل باعث می شود محرومیت های سنگینی برای فوتبال 

ایران به وجود بیاید.
او درباره برخورد بازیکنان پرسپولیس نسبت به این اتفاقات بیان 
کرد: یک بازیکن در آن فشــار و در آن جو باید چه کار کند؟ در 
زمین درگیر می شــود و ضربان قلب باال می رود. اینگونه نیست 
که بازیکن بتواند در این شــرایط خودش را کنترل کند چون او 
هم انسان است. این شــرایط خاص است و تصمیم گیری راحت 
نیست. درست اســت باید کاپیتان تیم مراعات می کرد اما باید 

سقف و حدی هم برایش قائل باشیم.

نداشتن الیسنس VAR باعث شده برای 
مســابقات قهرمانی زیر ۲۳ ســال آسیا و 
همچنیــن مرحله حذفی لیــگ قهرمانان 
آسیا، ابالغیه ای برای داوران فعال در لیگ ایران نیاید 
و آن ها از تلویزیون سوت زدن دیگر داوران آسیایی را 

در این مسابقات نظاره گر باشند.
به گزارش ایســنا، مســابقات قهرمانی زیر ۲۳ ســال 
فوتبال آســیا از ۱۱ خرداد در کشــور ازبکســتان و با 
حضور تیم ملی امید ایران برگزار خواهد شــد که تیم 
ملی ایران با تیم های قطر، ازبکســتان و ترکمنســتان 

هم گروه است.
بر خالف تیم ملــی فوتبال ایران که در این مســابقات 
شــرکت می کنــد، داوران ایرانــی از حضــور در این 
مســابقات محروم شــده اند؛ البتــه محرومیتی که از 
جریمه ای نشــات نمی گیــرد و تنها دلیــل اصلی آن 
نداشــتن مدرک VAR توســط داوران ایرانی است. 
اتفاقــی که جدید نیســت و حتی مســئوالن داوری و 
فدراسیون فوتبال ایران نیز برای حفظ آبرو چه در قاره 

و چه در جهان قدمی برای پیشبرد آن برنداشته اند.
قصه VAR گویا بــرای کمیته داوران و فدراســیون 
فوتبال تکراری شده است و دیگر تالشی برای آمدن آن 
به چرخه داوری کشــور نمی شود. از خداداد افشاریان، 
رئیس فعلــی کمیتــه داوران تــا میرشــاد ماجدی، 
سرپرست فدراسیون فوتبال همه درگیر منافع خود در 
مجمع انتخاباتی پیش رو هســتند و شرکت در جلسات 
با اعضای هیات های فوتبال را به جلسه و پیگیری ورود 
تکنولوژی هایی مثل کمــک داور ویدیویی و تکنولوژی 

خط دروازه ترجیح داده اند.
قهرمانی زیر ۲۳ ســال آسیا، اولین مســابقاتی نیست 
که داوران ایرانی به خاطر نداشتن الیسنس VAR از 
آن محروم می شوند و در مراحل حذفی لیگ قهرمانان 
آسیا نیز، داورانی مثل موعود بنیادی فر و بیژن حیدری 
که در مرحلــه گروهی قضاوت هایی را داشــتند، دیگر 
نمی توانند سوت بزنند و به نوعی از آن محروم شده اند. 
حضور داورانی چون منصوری، فغانــی و ابوالفضلی در 
مســابقاتی مانند لیگ قهرمانان آســیا و جــام جهانی 
تنها به این دلیل اســت که با پیگیری های AFC، این 
داوران توانســته اند در کالس های مربــوط به آموزش 
VAR شــرکت کنند و اندک آبرویی که برای داوری 

فوتبال ایران مانده است را حفظ کنند.
پس از این که ابالغیــه ای برای داوران ایرانی حاضر در 
لیگ ایران برای سوت زدن مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا 
هم نیامد، تعــدادی از داوران بین المللــی ایران نیز از 
کوره در رفتند و بارها به انواع مختلف اعتراض خود را 
به افشاریان و هیات رییسه فدراســیون فوتبال منتقل 
کردند. نبود VAR و برگزار نشدن کالس های مربوط 
به آن عمال پیشرفت را از داوری و داوران فوتبال ایران 
گرفته اســت و به نوعی فوتبال ایــران در حال در جا 

زدن است.

محرومیت داوران ایرانی از 
مسابقات آسیایی به دلیل 

VAR نداشتن مدرک

خبر

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ ورزش

افقی
اوكراین  بندر   1 - پوشش، جامه - 
باال بر ماشین - تکرار حرف2 -   -
عادت و خو - سكرتر - مكان، مرغ 
قورباغه   - رختخواب3  رود،  می 
کمیاب،  و  نادر  کمیاب،   - درختی 
با  خوراکی  مجردی،  غذای   - نادر 
تخم مرغ و گوجه فرنگی - ایتالیای 
امپراطوری های باستان4  از  قدیم، 
شهرهای  از   - سابق  اندونزی   -
 - هنوز  مخفف   - سیبری5  شرقی 

ایرانی علم جبر  لگاریتم، پدر  مبدع 
- بهشت6 - ضمیر اشاره، اشاره به 
تحمل،   - برونته  خواهران  از  دور، 
از  قسمتی   - توان  شكن،  و  پیچ 
عامل   - تایلند7  مردم  زبان   - پا 
تیفوس - شهری در فارس - مهره 
خوشی  طریق،  جاده،   - شطرنج8 
 - پشمی  پارچه   - آواز  و  بانگ   -
دهن کجی9 - در رفاه و آسایش - 
همراه ناز، اطوار، بجا آوردن - توپ 
چوگان، توپ بازی چوگان - داروی 
زمان   - بیهوشی10  ماده  بیهوشی، 

 - انگلیسی11  حروف  از   - سنج 
چوپان  شکایت،  و  شکوه  شکوه، 
 - رئوس   - برد  می  چرا  به  را  آن 
رسانا12  فلز  بادیه،  فلز  سرخ،  فلز 
بار   - نگهبان گله  وفادار،  حیوان   -
- ضمیر  مقیم شدن    - نوكر  و  بر 
داخلی، داخل، دوم شخص مفرد13 
 ، امراض  و  بیماری   ، ناخوشی   -
 - - گشادگی  رفوزگی   - بیماری  
گریزحیوان،   - فرانسه14  كج  برج 
شهر  دفاع،  بی  شهر  ایتالیا،  مرکز 
زیان   - کاندید  مولف   - فراری 
گراس  گونتر  از  اثری   - کننده15 

برقدار ابر   -

عمودی
1 - از توابع مرند - نامها، اسامی2 
مخفف   - وارونه  کفر   - اینک   -
 - کچل3  جرب،  بیماری  اگر، 
- سد خوزستان،  دشمن سرسخت 
از  فیلمی   - جنوب كشور  در  سدی 
ریاضی،  در  عملی   - غفاری  علی 
تل  بلند،  پشته   - قرقی   - تنبک4 
خیاطی،  صابون   - فرزند   - خاكی 
 - قزاقستان  دریاچه   - بتونه5  گل 
گناه  گناه،  جمع   - رودها6  جویها، 
ها - امر نهی از دویدن - سرگرمی 
نفس،   - كوچك7  نهر  آموزنده، 
لر،  مادر   - غنیمتی  نفس  خون، 
سقز   - روسی  تصدیق  بیماری، 
 - چرمین8  جوشن   - فرنگی 
تخلص  روشنایی،  اعیان،  مجلس 
آبرو  آبرو،  بی   - همایی  استاد 
كش  خط   - رعب  بیم،   - باخته 

نفرت،   - خارجی9  چای  مهندسی، 
از  كتابی   - داشتن  نفرت  بیزاری، 
 - یلمق  جمع   - كشوری10  فرهاد 
گرفتن،  خو  الفت،   - كجاست؟ 
 - تنهایی  به   - جن11  همنشین 

اندامها،  عضو،  جمع   - یکتا  یگانه، 
كارمندان12 - ناراست - طرز لباس 
پوشیدن، واحد نظامی - شهر ارگ، 
تیره13  پود،  صدای كلفت - مقابل 
بدیهه  به  كاری كردن،  الفور  فی   -

بی  زمان  ازل،  روز   - سخن گفتن 
آغاز، زمانی كه آن را ابتدایی نیست 
برفها -  بندگی14 - هوو - غول   -
صندلی   - زبان گنجشك15  درخت 
کالس - عامل بیماری - اثر چربی

جدول شماره ۱۲3۴
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وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفــت: ما باید 
نهضت بازگشــت به مســاجد را احیاء کنیم. ما 
باید کار را به ریشــه خودمــان بازگردانیم و آن 
ســخن امام راحل که گفتند »مســاجد ســنگر 
است، ســنگرها را حفظ کنید.« را عملی سازیم. 
به گزارش ایســنا، محمد مهدی اســماعیلی در 
نشســت »جریان حلقه هــای میانی؛ پیشــران 
حکمرانی مردمی« که از سوی مرکز بررسی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری برگزار شــد با 
بیان اینکه ما یک مجموعه وســیع از شبکه های 
مردمی را در اختیار داریــم، اظهار کرد: ما بیش 
از ۹۴ هزار هیات ثبتی داریــم و البته آمار دقیق 

بســیار بیشــتر از آن اســت که این امر، شبکه 
گســترده ای از ســاختارها در اختیار می گذارد 
که نشــان می دهد در حوزه فرهنــگ نیازی به 
بودجه هــای هنگفت و آنچنانــی نداریم. ما ۲۶ 
هزار کانون فرهنگی داریم، نزدیک به ۱۲۰ هزار 
مدرسه داریم که ۶۰ هزار مورد آن دانش آموزان 

زیادی دارند.
 ۲۸ هزار اماکن ورزشــی هم داریــم که از این 
مجموعه ها استفاده ای در جهت اهداف مورد نظر 
نمی کنیم. او افزود: ما حرف های نزده و کارهای 
نکرده زیاد داریم. ما امروز باید این شــبکه های 
میانی کــه از اشــخاص موثر حقیقــی همچون 

روحانیون گرفته تا هیئــات مذهبی، کانون های 
مساجد، موسسات فرهنگی و هنری و موسسات 
قرآنی را شامل می شــود به کار بگیریم تا اهداف 
انقالب اســالمی و بیانیه گام دوم را پیاده سازی 

. کنیم
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی یادآور شد: ما 
باید نهضت بازگشت به مســاجد را احیاء کنیم. 
ما باید کار را به ریشــه خودمــان بازگردانیم و 
آن ســخن امام راحل که گفتند »مساجد سنگر 
است، ســنگرها را حفظ کنید.« را عملی سازیم. 
االن چقدر این ســخن عملی شده است؟ اگر در 
مسیر اصلی انقالب حرکت کنیم همه اهداف این 

انقالب قابل دسترســی است.اســماعیلی تاکید 
کرد: در مجموعه دولت و با توجه به همگرایی که 
میان بخش های مختلف به وجود آمده است، این 
اراده وجــود دارد که تغییراتــی در جهت بیانیه 

گام دوم رخ دهد.
 امــروز هیــچ بهانــه ای بــرای ســاماندهی و 
سازمان بخشــی به ایــن مجموعه از ســوی ما 
پذیرفتنی نیســت. ما باید بتوانیم مسائل را حل 
کنیم و کار را پیش ببریم.او ادامه داد: ما نیازمند 
یک اصالح جدی در حکمرانی فرهنگی هســتیم 
که اگر این مهم رخ دهد، حتماً ســایر جنبه های 

حکمرانی نیز اصالح می شود و پیش می رود.

نشست »جریان حلقه های میانی؛ پیشران حکمرانی مردمی«

اسماعیلی:حرف های نزده و کارهای نکرده زیاد داریم

کاغذ سیاست

خبرخبر

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اولویت 
دولت، تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور 
است و طرح جدیدی آغاز نخواهد شد، مگر 
این که اولویت آن ها مشخص شود.به گزارش 
ایسنا، سید صولت مرتضوی اظهار داشت: 
ایران امروز در زمره معتبرترین کشورهای 
تولیدکننده واکسن قرار دارد و امروز تلفات 
کرونا تک رقمی شده و رو به کاهش است.او 
در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: دولت، 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
دارد؛ این دولت تنها دولتی است که در بازه 
زمانی کوتاه، سند تحول دولت را منتشر کرده 
است تا صاحب نظران، آن را نقد و تکمیل کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت با 
یک تصمیم شجاعانه توانست در بازه زمانی 
کوتاه، سواحلی که در سراسر کشور در اختیار 
دستگاه های اجرایی بودند، آزاد کند. پذیرش 
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های 
شانگ های و حضور فعال در سازمان همکاری 
اکو و همچنین مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز، قرارداد سوآپ گازی و عبور از بحران های 
انرژی، برخی از فعالیت های دولت از آغاز به 
کار آن اســت.معاون اجرایی رئیس جمهور 
گفت: در سال های گذشته در فصل زمستان، 
کشور با کمبود انرژی، روبرو و برخی اوقات، 
گاز منازل قطع می شد، اما امسال با تمهیدات 
اندیشیده شده، دولت توانســت کشور را از 
بحران سال های قبل عبور دهد. انعقاد قرارداد 
وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز 
به ارزش ۱۱ میلیارد دالر، آغاز نهضت ملی 
مسکن و برخی از دستورها و کارهای ویژه، 
جزو سایر فعالیت های دولت سیزدهم است. 
بر اساس گزارش صدا و سیما، معاون اجرایی 
رئیس جمهور گفت: همه دستگاه ها جهت 
اجرایی کردن مصوبات مربوط به سفرهای 
استانی رئیس جمهور، در خدمت و تعامل 
هســتند. تاکنون تصویب حدود ۲ هزار و 
۶۵۱ طرح عمرانی و تعداد قابل توجهی طرح 
اقتصادی، محصول این سفرهای استانی بوده 
و عالوه بر این کارها، تسهیالت خرد و متوسط 

نیز برای استان ها پیش بینی شده است.

غریب آبادی: کمیته 
صیانت از حقوق مردم 

تشکیل می شود
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه ســتاد حقوق بشــر 
تصمیم دارد ورود جدی تر و بیشتری به 
موارد حقوق بشری داخل کشور داشته 
باشــد، گفت: کمیته صیانــت از حقوق 
مردم چهارشنبه در ســتاد حقوق بشر 
تشــکیل می شــود.به گزارش ایسنا به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی ستاد حقوق 
بشــر، کاظم غریب آبــادی معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق 
بشر جمهوری اسالمی ایران، در نشستی 
با تعدادی از خبرنگاران، اظهار داشــت: 
»کمیتــه صیانت از حقــوق مردم« در 
ســتاد حقوق بشر تشــکیل می شود.به 
گفته او این کمیته که متشــکل از ۸۵ 
نماینده از نهادهای مختلف کشور است، 
روز چهارشــنبه با حضور نمایندگانی از 
دولت، مجلس و قوه قضائیه شروع به کار 
خواهد کرد.غریب آبــادی تصریح کرد: 
کمیته صیانت از حقوق مردم نســبت 
به رعایت موارد حقوق بشــری از سوی 
نهادهای مختلف داخل کشــور اهتمام 
خواهد داشت و با کارهای کارشناسی، 
روندها یا رفتارهــای مخل حقوق مردم 
را شناســایی و برای رفع آنها اقدام می 
کند.دبیر ســتاد حقوق بشــر در جلسه 
بــا نمایندگان رســانه ها، ســفر خانم 
»آلنا دوهان«، گزارشــگر ویژه سازمان 
ملل در امر بررســی آثار منفی اقدامات 
قهری یک جانبــه، به ایــران و گزارش 
ارائه شــده از ســوی وی را حرفه ای و 
سازنده دانست و تاکید کرد: این گزارش 
و مواضع خانــم دوهــان در کنفرانس 
خبــری تهران نشــان داد کــه تحریم 
های یکجانبه آمریــکا علیه مردم ایران 
مشکالت زیادی را در حوزه های مختلف 
برای مردم بوجود آورده اســت و این بر 
خالف ادعای مسئوالن آمریکایی است 
که ادعا می کنند تحریم هــا علیه مردم 
نیست!غریب آبادی، با اشاره به بخشی 
از گزارش خانم دوهــان مبنی بر اینکه 
» تحریم های یکجانبه تمام حقوق بشر 
ایرانیان را نقض کرده است«، آثار منفی 
اعمال تحریم هــای آمریکا را موضوعی 
فراجناحی دانســت.به گفته دبیر ستاد 
حقوق بشر شایسته است که رسانه ها و 
کارشناسان به این موضوع به عنوان یک 
پروژه ملی نگاه کننــد و نه یک موضوع 
سیاســی محل اختالف بین جناح های 

سیاسی کشور.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی وجود 
عوامل تنش زای بسیاری در منطقه غرب 
آسیا و محیط جغرافیایی ایران و اعراب را 
»واقعیتی تاسف برانگیز« توصیف و تصریح 
یران بهترین راه  کرد: جمهوری اسالمی ا
حل مشکالت امنیتی در منطقه غرب آسیا 
فزایش گفت وگوهای  و خلیج فارس را ا
برادرانه، اما صریح و بی پرده میان کشورهای 
منطقه، بدون حضور و دخالت بیگانگان 
می داند.به گزارش ایسنا، سید کمال خرازی 
یران و جهان عرب  در نخستین همایش ا
که به ابتکار موسسه الدراسات الجزیره در 
دوحه برگزار شد، گفت: هدف از این نشست 
ز چالش ها و  رسیدن به درکی مشترک ا
فرصت های موجود در روابط بین ایرانیان 
و اعراب، در دنیای به شدت متحول کنونی 
است.او با اشاره به خدمات و روابط متقابل 
ایران و اعراب در طول تاریخ اسالم و تاکید 
بر اینکه »تمدن بزرگ اسالمی موجب غرور 
و افتخار ایرانیان و اعراب است«، افزود: آنچه 
امروز حائز اهمیت است، درسی است که باید 
از نحوه شکل گیری این تمدن بزرگ آموخت 
و الگوی آن را مجددا به کار بست.رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه 
ز هر چیز  یران قبل ا »جمهوری اسالمی ا
نگاه تمدنی به جهان اسالم دارد و هیچ گاه 
ز دیگر ملل مسلمان و خصوصاً  خود را ا
همسایگان عرب زبان خود جدا نمی داند«، 
به اصل یازدهم قانون اساسی اشاره کرد که 
»سیاست های کلی« نظام جمهوری اسالمی 

ئتالف ملل  تحاد و ا یران را مبتنی بر »ا ا
اسالمی« تعریف کرده است و گفت: ایران 
تالش دارد در راستای پیشرفت منطقه غرب 
آسیا و در یک سطح بزرگتر، جهان اسالم، با 
سایر کشورهای منطقه همکاری کند. این 
نه یک سیاست مقطعی، بلکه یک سیاست 
اصولی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران است.خرازی با تشریح اینکه 
سیاست راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
ر است  در منطقه غرب آسیا بر این استوا
که »امنیت« و »توسعه« مفاهیمی پیوسته 
دامه  به هم و غیر قابل تفکیک هستند، ا
داد: سیاست بر سه رویکرد اساسی استوار 
است: اول اینکه، امنیت امری به هم پیوسته 
رتباط مستقیمی با امنیت سایر  است و ا
کشورهای منطقه دارد؛ دوم اینکه، امنیت 
کاالیی نیست که قابل خریداری باشد، 
بلکه در فرایند تعامل و همکاری جمعی به 
دست می آید؛ و باالخره سوم اینکه، روابط 
اقتصادی با کشورهای منطقه عامل مهمی 
در تأمین امنیت منطقه ای است.او با اشاره 
به اینکه »تاریخ نشان داده است که حضور 
نیروهای بیگانه در منطقه همواره منجر به 
بروز تنش های پی در پی و حتی جنگ شده 
است«، اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران 
امنیت و توسعه کشورهای همسایه خود را 
الزمه امنیت، ثبات و توسعه خود می داند. به 
طوری که از نظر ایران، امنیت خلیج فارس 
یران،  ز کشورهای آن امنیت ا و هر یک ا
یران  و ناامنی در هر نقطه ی آن ناامنی ا

تلقی می شود. مخالفت جمهوری اسالمی 
ایران با حضور نیروهای بیگانه در منطقه، 
و به طور خاص مخالفت با حضور آمریکا و 
رژیم صهیونیستی دقیقا در راستای صیانت 
ز امنیت کل منطقه است.رئیس شورای  ا
راهبردی روابط خارجی، وجود عوامل 
تنش زای بسیاری در منطقه غرب آسیا و 
محیط جغرافیایی ایران و اعراب را »واقعیتی 
تاسف برانگیز« توصیف و تصریح کرد: تنها 
راه حل رسیدن به همگرایی منطقه ای 
تغییر نحوه برخورد با مشکالت و منازعات 
یران  منطقه ای است. جمهوری اسالمی ا
همواره بر گفت وگو به عنوان روشی کارآمد 
برای رفع سو تفاهمات، حل منازعات و 
رد و به همین  تقویت اشتراکات تأکید دا
جهت بهترین راه حل مشکالت امنیتی در 
منطقه غرب آسیا و خلیج فارس را افزایش 
گفتگوهای برادرانه، اما صریح و بی پرده میان 
کشورهای منطقه، بدون حضور و دخالت 
ند. ظرفیت های بالقوه ای  بیگانگان می دا
که در کشورهای منطقه وجود دارند،  باید 
بالفعل شوند و این تنها از طریق گفتگو و 
افزایش ارتباطات سیاسی و مراودات تجاری 
امکان پذیر است. این مهم خود نیازمند تغییر 
نگرش نخبگان و سیاست گذاران کشورهای 
بتکاراتی  ا اعالم  است.خرازی  منطقه 
یران و یا  چون طرح صلح هرمز از سوی ا
را  همسایگی  سیاست  به  ولویت بخشی  ا
»نشانه هایی از عزم، اراده و جدیت جمهوری 
اسالمی ایران در تقویت و گسترش روابط 

خود با همسایگان جنوبی  و کشورهای عضو 
ند و  شورای همکاری خلیج فارس« خوا
افزود: نشانه هایی از چنین عالقه متقابلی در 
کشورهای منطقه نیز وجود دارد که از جمله 
می توان به تالش های صلح جویانه دولت های 
قطر، عمان و عراق اشاره کرد. ما اعتقاد راسخ 
ز تمامی ظرفیت ها برای  ریم که باید ا دا
تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه منطقه ای 
استفاده شود. بی تردید، برقراری حسن 
همجواری و تشکیل سازوکارهای همکاری 
منطقه ای، نقش مجموعه کشورهای منطقه 
را در سطح بین المللی نیز افزایش خواهد 
داد.رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در ادامه، به تشریح روابط ایران و عربستان، 
یران به عراق و مسئله  بحران یمن، نگاه ا
فلسطین به عنوان چهار مسئله محوری 
او  در روابط ایران و جهان عرب پرداخت.
در خصوص روابط ایران و عربستان گفت: 
جمهوری اسالمی ایران اهمیت باالیی برای 
کشور عربستان سعودی که قبله مسلمانان و 

حرمین شریفین در آن قرار دارد و به عنوان 
یک کشور بزرگ منطقه، قائل است. ایران و 
نند نگاه حذفی نسبت به  عربستان نمی توا
یکدیگر داشته باشند و به عنوان دو قدرت 
اصلی منطقه می توانند مکمل ظرفیت های 
یکدیگر جهت تامین صلح و ثبات و توسعه 
منطقه باشند. به هر صورت، اخیراً دو کشور 
با شرکت در پنج دور مذاکره که با مساعی 
ه  جمیله دولت عراق میسر شده است، را
گفتگو را برای رفع اختالفات خود انتخاب 
ند.خرازی درباره مسئله یمن نیز  کرده ا
تصریح کرد: بحران یمن یکی از مهم ترین 
دغدغه های این منطقه است. این بحران 
صرفاً ناشی از منازعات داخلی یمن نیست و 
جمهوری اسالمی ایران همواره بر این اعتقاد 
بوده است که یمن راه حل نظامی ندارد، 
حقیقتی که اکنون پس از هفت سال جنگ 
و ویرانی، همگی به آن اذعان دارند. ما تالش  
وافری داشته ایم تا از کشتار مردم بیگناه 
یمن جلوگیری و راه حل های مسالمت آمیز 

را جایگزین این نزاع خونبار کنیم. برقراری 
آتش بس، رفع محاصره، فراهم ساختن 
فضای گفتگوهای یمنی – یمنی و نهایتاً 
تشکیل دولتی برخاسته از خواست و اراده 
مردم آن، موضع اصولی جمهوری اسالمی 
ایران از ابتدای بروز جنگ در یمن بوده است 
و همچنان برای تحقق آن تالش می کند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در 
یران و  خصوص سومین مسئله محوری ا
جهان عرب گفت: جمهوری اسالمی ایران 
از تشکیل یک دولت قوی مردمی در عراق 
حمایت می کند، چرا که امنیت عراق و ایران 
به یکدیگر وابسته است. ما وجود یک عراق 
امن و قوی را به نفع امنیت ایران و امنیت کل 
منطقه می دانیم و معتقدیم که نقش مثبت 
عراق در تحوالت منطقه ای به شکل گیری 
یک نظام امنیت جمعی در منطقه کمک 
خواهد کرد. لهذا ما کلیه جریانات سیاسی 
عراق را به توافق با هم جهت تشکیل دولت 

آن کشور تشویق می کنیم.

خرازی:ایران و عربستان می توانند 
مکمل یکدیگر در منطقه باشند

لزام سیاست های  سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به ا
کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون 
اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیش بینی شود که 
بایسته های شرعی و قانونی در آنها قبل از تصویب رعایت شود.

یگاه اطالع رسانی شورای نگهبان اعالم  ، پا یسنا به گزارش ا
کرد:

پژوهشکده شورای نگهبان با آسیب شناسی دقیق مبتنی بر 
ارائه ی راهکارهای کارآمد به منظور کاهش هزینه ها و ارتقاء 
سطح قانون گذاری در کشور، کارگاه های آموزشی را با حضور 
کارشناسان موثر در فرآیند قانون گذاری برگزار کرده است.در 
این نوبت از برگزاری کارگاه های آموزشی، کارشناسان حقوقی 
دولت ایرادات پرتکرار شورای نگهبان نسبت به لوایح، طرح ها 
و مصوبات را از زبان دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان 
رشناسان  ز کا ی نگهبان و جمعی دیگر ا و سخنگوی شورا

شنیدند و به بحث و گفت و گو در این باره پرداختند.
طحان نظیف در این کارگاه آموزشی که در جمع کارشناسان 
مخاطب  گفت:  نی  سخنا طی  شد،  ر  برگزا دولت  حقوقی 
سیاست های کلی قانون گذاری فقط مجلس شورای اسالمی 
نیست بلکه همه مراجع و دست اندرکاران حوزه تقنین همچون 
دولت هم مخاطب این سیاست ها هستند.او افزود: با توجه به 
یت  ری مبنی بر رعا نون گذا م قا م سیاست های کلی نظا لزا ا
ید سازوکاری در مجلس و  نون اساسی، با زین شرعی قا موا
نونی در  یسته های شرعی و قا دولت پیش بینی شود که با
آنها قبل از تصویب رعایت شود. ضمن آنکه پرداختن به این 

موضوع از وظایف مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است.
مه تصریح کرد: باید تعیین  دا نشگاه در ا ین استاد حقوق دا ا
حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز 

بر اساس سیاست های کلی قانون گذاری روشن شود. 
همچنین بر اساس این سیاست ها باید محدوده اختیار مجلس 
در اصالح لوایح با رعایت اهداف الیحه روشن شود به عنوان 
مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر الیحه بودجه 
ید شاکله بودجه دگرگون شود. ئه شده توسط دولت نبا ا ر ا

لزامات دیگر سیاست های کلی  ز ا طحان نظیف تصریح کرد: ا
قانون گذاری رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی نظیر 
قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن 
به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات 
حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیرات اجرای 
ه با جلب مشارکت  ه بلندمدت و ملی همرا نون، ثبات، نگا قا

حداکثری مردم است.
ن  دبیرا یژه  و موزشی  آ رگروه  کا جلسه،  ین  ا ز  ا پیش 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی نیز با موضوع 
ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه با حضور دکتر 

طحان نظیف و دیگر کارشناسان برگزار شده بود.

طحان نظیف:
بایسته های شرعی و قانونی 

مصوبات رعایت شود

معاون رئیس جمهور: 

تکمیل طرح های 
نیمه تمام در اولویت 

دولت است
خارجـه  امـور  وزارت  خلیج فـارس  مدیـرکل 
گفت:همچنـان گام هـای بلندتـری بـرای توسـعه 
مناسـبات ایـران و خلیج فـارس آمـاده اسـت و مـا بر 
ایـن همـکاری تاکیـد کـرده و معتقدیـم بحث هـای 
و  سیاسـی  گفت وگوهـای  بـا  منطقـه ای  مهـم 
راه حل هـای سیاسـی بایـد همـراه باشـد. علیرضـا 
عنایتـی، مدیـرکل خلیج فـارس وزارت امورخارجـه 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـت خارجـی ایرنـا، 
در مـورد سـفر رئیس جمهور بـه عمان گفت: سـالی 
کـه گذشـت شـاهد موفقیت هـای زیـادی در حـوزه 
پیرامونـی منطقه خلیج فـارس بودیم، به طـور مثال، 
گفت وگوهای ایران و عربسـتان به طـور منظم پیش  
رفـت و در مجمـوع پنـج دوره مذاکـرات منظـم بـا 
عربستان سـعودی داشـتیم که مثبت و سـازنده بود 
و امیدواریـم سـیر ایـن گفت وگوهـا بتواند بـه نتایج 
مشـخص تری هـم منتهـی شـود. در سـفر رئیـس 
جمهور به قطـر نیز، ۱۵ سـند همکاری امضا شـد که 
همه آن هـا در حال پیگیری هسـتند و در حال حاضر 
نیز شـاهد سـفر رئیـس جمهـور بـه عمان هسـتیم.
امیدوارم مناسبات با کشورهای خلیج فارس 

استمرار یابد
او ادامـه داد: از نتایـج ایـن گفت وگوهـا اعـزام 
کارشناسـان در وزارت امـور خارجـه بـه سـازمان 

کنفرانـس اسـالمی به عنـوان مامـور ثابت و دائـم بود 
کـه چند ماهـی اسـت کـه در آنجا مسـتقر شـده اند و 
همکاری بسـیار خوبی با سـازمان دارنـد و میزبان هم 
شـرایط را تسـهیل کـرده اسـت.مدیرکل خلیج فارس 
وزارت امورخارجـه در مـورد سـفر حـج گفـت: حـج 
امسـال از سـهولت و روانی برخوردار می شود و حجاج 
ایرانـی امسـال بـه حـج مشـرف می شـوند. البتـه دو 
سـال گذشـته به دلیـل کرونـا این وقفـه ایجاد شـد و 
امسـال شـاید فضای مناسـباتی و گفت وگوهای ایران 
و عربسـتان بـه سـهولت کار در بخـش حـج کمـک 
خواهـد کـرد.در سـازمان ها و مجامـع بین المللی هم 
همکاری های ایران و عربسـتان به نسبت گذشته بهتر 
بوده اسـت.او تاکید کرد: امیدواریم مناسـبات ایران با 
کشـورهای حوزه خلیج فارس، در سـطوح عالیه یعنی 
روسـای کشـورها به شـکلی که تامیـن کننـده منافع 
مردم منطقه و جهان اسـالم باشد، اسـتمرار پیدا کند.

گسترش روابط با کشورهای حوزه 
خلیج فارس در دولت سیزدهم

عنایتی افزود: از سـوی دیگر از زمان دولت سـیزدهم 
در مورد گسـترش روابط اقتصادی، کنسولی، مرزی، 
گفت وگوهایـی را بـا کشـورهای حوزه خلیـج فارس 
داشـته و در حـال اجرایـی شـدن ایـن گفت وگوهـا 
هسـتیم. همچنیـن در بخش کمیسـیون مشـترک 

اقتصـادی میـان کشـورهایی کـه نقـش سـازنده و 
موثـری را دارنـد، گفت وگوهـای خوبی میـان رئیس 
جمهـور کشـورمان بـا روسـای کشـورهای عمـان، 

کویـت، قطـر و عـراق انجام شـد.
سیاست همسایگی اولویت دولت سیزدهم

او بـه گفت وگوهای مسـتمر میـان رئیـس جمهور با 
سـران کشـورهای منطقه اشـاره کرد و گفت: سـران 
برخـی از کشـورهای عربی به طور مسـتمر بـا رئیس 
جمهـور کشـورمان، گفت وگوهایـی دربـاره مسـائل 
منطقـه و مسـائل مهمـی دارنـد کـه ایـن موضـوع 
می توانـد بـرای ثبـات منطقـه مهـم و موثـر باشـد و 
تصـور می کنیـم کـه ادامـه گفت وگوهـا و رفـت و 
آمدها می تواند نشـانگر شـعار دولت جدیـد مبنی بر 

اولویت همسـایگی باشـد.
گام های بلندتری برای توسعه مناسبات 

ایران و خلیج فارس آماده است
عنایتـی افـزود: مـا گام هـای زیـادی برداشـتیم امـا 
فکـر می کنـم همچنـان گام هـای بلندتـری بـرای 
توسـعه مناسـبات ایـران و خلیج فـارس آماده اسـت 
و مـا بـر ایـن همـکاری تاکیـد کـرده و معتقدیـم 
گفت وگوهـای  بـا  منطقـه ای  مهـم  بحث هـای 
سیاسـی و راه حل هـای سیاسـی بایـد همـراه باشـد 
و هرگونـه نظامی گـری و نظامی سـازی و نـگاه بـه 

امنیت از دریچـه نظامی مخل امنیت منطقه اسـت و 
نمی تواند امنیـت را بـرای منطقه ما به همراه داشـته 
باشـد و عنصر تهدید گری مانند رژیم صهیونیسـتی 
نمی توانـد در منطقه مـا جایـگاه امنیت سـاز را احراز 
کند.مدیرکل خلیج فارس وزارت امـور خارجه تاکید 
کـرد: ایـن همکاری هـای ایرانـی –خلیج فارسـی بـا 
همه کشـورها مـا را به سـمت همـکاری اقتصـادی و 
تجـاری رهنمـون می سـازد و امیدواریـم که بـاز هم 

بتوانیـم در ایـن چارچـوب حرکـت کنیم.
سفرهای روسای ایران و کشورهای منطقه 

می تواند نشانه اراده جدی طرفین باشد
او در مـورد سـفر رئیس جمهور کشـورمان بـه عمان 
گفت: دیدار روسـای کشـورهای منطقه با یکدیگر از 
جمله سـفر متقابل روسـای ایران و قطـر و همچنین 
دیگـر سـفرهای پیـش رو می توانـد هم نشـانه جدی 
از اراده طرفیـن باشـد و هـم بسـیاری از ظرفیت های 
روابط را فعلیت ببخشـد.مدیرکل خلیج فارس وزارت 
امورخارجـه همچنیـن بـه سـفر امیرعبداللهیـان به 
امارات اشـاره کـرد و گفت: سـفر وزیـر امـور خارجه 
کشورمان به امارات برای تسـلیت و تبریک به رئیس 
جدید امارات، نشـانه اولویت و سیاسـت همسـایگی 
دولت سـیزدهم اسـت و می تواند آغاز روابط با سـایر 

کشـورهای همسـایه باشد.

گسترش روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس در دولت سیزدهم
مدیرکل خلیج فارس وزارت امورخارجه در گفت وگو با ایرنا:

به گزارش خبرنــگار پارلمانی ایرنــا، انتخابات هیات 
رئیسه مجلس برای اجالسیه ســوم، چهارشنبه هفته 
آینده چهارم خردادمــاه برگزار می شــود. آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی، هیات رئیسه قوه مقننه 
را متشکل از رئیس، ۲ نایب رئیس، ۶ دبیر و ۳ کارپرداز 
یا ناظر، اعالم کرده اســت که اعضای این ۱۲ پست با 
رای اکثریت نمایندگان برای یکسال انتخاب می شوند. 
براساس ماده ۲۲، آیین نامه داخلی مجلس، این هیات 
بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس 
نظارت و انتظــام و انضباط جلســات مجلس را حفظ 
می کنند. تهیه و تنظیــم برنامه هفتگی مجلس و اعالم 
مراتب رد اعتبارنامه یا اســتعفای نمایندگان به وزارت 

کشور هم از دیگر وظایف ۱۲گانه هیات رئیسه، مندرج 
در آیین نامه است. هیات رئیسه پس از انتخاب از سوی 
نمایندگان، در برابر قرآن مجید ســوگند یاد می کنند 
که حداکثر توان خود را بــرای اجرای آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اســالمی با مراعات بی طرفی کامل در 
انجام وظایف بــکار گیرند و از هرگونــه اقدام مخالف 

آیین نامه اجتناب کنید.
فراکسیون های مجلس و گمانه زنی های  

درباره نامزدها
فراکســیون انقالب اســالمی، فراکســیون گام دوم و 
فراکســیون مســتقالن والیی، سه فراکســیون اصلی 

مجلس یازدهم رایزنی و مشــورت های خــود را برای 
انتخابات هیات رئیسه اجالسیه سوم آغاز کرده اند. نایب 
رییس فراکسیون انقالب اسالمی، از آغاز جلسات این 
فراکسیون به منظور بررسی ســازوکار انتخابات هیات 
رئیسه، خبر داده اســت. بر اساس اعالم حجت االسالم 
»ســید محمدرضا میرتاج الدینی« گزینه فراکســیون 
برای ریاست مجلس همانند ۲ سال گذشته، محمدباقر 

قالیباف است.
»محمدعلی محســنی بندپی« ســخنگوی فراکسیون 
مستقالن والیی مجلس هم از جلســه یکشنبه گذشته 
)۲۵ اردیبهشت( مجمع عمومی این فراکسیون درباره 
نحوه ورود به انتخابات هیات رئیســه خبر داده و گفته 

است: فراکسیون برای نواب رئیس قوه مقننه کاندیدایی 
را معرفی نخواهد کرد اما برای دبیر و ناظر کاندیداهایی 

را مانند سال گذشته معرفی خواهیم کرد.
در روزهــای منتهــی بــه انتخابــات هیات رئیســه 
زمزمه هایــی از کاندیداتوری »مرتضــی آقا تهرانی« و 
»الیاس نادران« برای پست ریاست مجلس هم شنیده 
شده اســت و هرچند پاســخ های قطعی به پرسش چه 
کسی رئیس خواهد شــد مبهم و موکول به آینده است 
اما براساس همین گمانه زنی ها در راهروهای بهارستان، 
به نظر می رسد قالیباف همچنان شانس نخست ریاست 
مجلس باشد. حجت االســالم پژمانفر، نیکزاد، میرتاج 
الدینی، مصــری، حمیدرضا حاجــی بابایی از نام های 

مطــرح برای نایب رئیســی هســتند. محمــد مهدی 
زاهدی، ابراهیــم عزیزی، محمدرضــا صباغیان بافقی 
بداری، محمدرضا دشــتی اردکانی، سید ناصر موسوی 
الرگانی، حجت االســالم حاجی دلیگانی، احمد نادری، 
صدیف بدری، احد آزادیخــواه هم از گزینه های مطرح 

برای پست دبیری هستند.
مسئولیت سنگین قوه مقننه در سال سوم

سومین سال کاری و رســمی پارلمان یازدهم در حالی 
آغاز خواهد شد که نمایندگان مردم در سال جاری و با 
توجه به شرایط کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
انســجام داخلی و حضــور در کنار قــوه مجریه برای 
پیشبرد تصمیمات سخت هستند. با برگزاری انتخابات 
هیات رئیســه و مشخص شــدن گروه جدید رئیس در 
مجلس، رقابت های داخلی پایان یافته و همراهی برای 

سامان بخشی به امور کشور آغاز می شود.

سومین هیات رئیسه پارلمان یازدهم؛ نام ها و گمانه ها
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پیاپــی 1234 پنجــم    شــماره  1401    ســال  مــاه   دوشــنبه 02 خــرداد 

ثبت اطالعات دستگاه های 
کارتخوان برخی از اصناف

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،  معدن و تجارت و روابط عمومی 
ارز ترجیحی  به تخصیص هوشمند  ،با توجه  اصناف شهرستان زرند  اتاق 
انواع  بودن  کار  در دستور  و همچنین  ها  یارانه  انواع  و  اساسی  کاالهای 
منتخب  های  گروه  به  حمایتی  بصورت  کاال  مستقیم  عرضه  های  طرح 
یا سایه در خصوص  یارانه ای هوشمند  اعتبار  جامعه تحت عنوان سامانه 
اینترنتی  USSD به شماره #۵۰۰*۱۰* و سایت  پیاده سازی سامانه 
نسبت  باید  مربوطه  های  صنف   Pos.iranianasnaf.ir آدرس  به 

نمایند. اقدام  کارتخوان خود  اطالعات دستگاه های  ثبت  به  
 این اصناف شامل دسته های صنفی نانوایی، سوپر مواد غذایی، خواربار 
لبنیات  پروتئینی،   و  قرمز  گوشت   ، مرغ  گوشت  فروشی  فروشی، خرده 
جهت  صنفی  واحدهای  کلیه  است  الزم  که  باشند  می  مشابه  و  فروشی 
وقت  اسرع  در  و  مراجعه  فوق  های  آدرس  به  طرح  مزایای  از  استفاده 

نمایند. اقدام  کارتخوان  های  دستگاه  اطالعات  ثبت  به  نسبت 
گفتنی است عواقب احتمالی عدم ثبت نام و یا اشتباه در ثبت اطالعات 

باشد. واحد صنفی می  به عهده 

خبر

ارز دیچیتال

خبر

خبر

عکس نوشت

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقه 
کرمان گفـت: مـوزه نفت سـوز ه ها در کرمـان بـار دیگر از 

امـروز بـرای بازدیـد عالقه مندان بازگشـایی شـد.
سـید باقر نورالدینی در بازدید از موزه نفت سوزها گفت:با 
همـت مدیریت موزه هـای وزارت نفـت، اشـیا و اقالم نفت 
سـوز ها از قدیم تاکنون، از پی سـوز تا نفت سـوز از سراسر 

کشـور در این نمایشـگاه  جمع آوری شده است.
بـه گفتـه او ایـن اشـیای نفیـس در عمـارت بـاق آقـا در 
خیابان زریسـف کرمان که مجموعـه ای قدیمی و تاریخی 
اسـت بـه صـورت مجموعـه ای از مـوزه نفـت سـوز ها بـه 

نمایش گذاشـته شـده اسـت.
مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقه 
کرمـان گفـت: ایـن مجموعـه در ۱۲ اسـفند ۹۹ افتتاح و 
بازدید هـای مـوردی وجـود داشـت؛ ولـی به علت شـیوع 
همه گیـری کرونـا بازدیـد عمومـی مقـدور نبـود و برای 

مدتـی تعطیل شـد.
به گفته او اکنـون که شـرایط بهبود یافته اسـت و شـاهد 
کاهـش کرونـا هسـتیم و بازدیـد از اماکـن عمومـی آزاد 
شـده اسـت، این موزه از امروز به طور رسـمی بازگشـایی 

می شـود.
نورالدینی می گوید: به مناسـبت هفته میـراث فرهنگی و 
نزدیک بودن به ایام  سـوم خرداد ماه، سـالروز آزاد سـازی 
خرمشـهر و همچنیـن بزرگداشـت دالورمـردان عرصـه 
مبـارزه، بازدید از موزه نفت سـوز ها تا مدتی محـدود برای 

بازدیدکنندگان رایگان اسـت.
او  گفـت: ایـن شـرایط بازدیـد تـداوم خواهـد داشـت تـا 
بازدیدکنندگان از سراسـر کشـور و همچنین گردشگران 
داخلـی و خارجی بتواننـد از ایـن مجموعه نفیـس دیدن 

کننـد.

دادستان کرمان از حل مشکالت پیش روی معدن مس درآلو با تدبیر قضایی خبر داد و 
گفت: با این اقدام زمینه اشتغال هزار نفر فراهم شده است.

 دادخدا ساالری در نشست اقتصاد مقاومتی که در محل دادسرای عمومی و انقالب کرمان 
برگزار شد، گفت:توسعه اشتغال،یک اقدام مهم پیشگیرانه از وقوع جرم است و نقش بسیار 

مهمی در کاهش جرائم دارد.
او می گوید:حل مشکالت کشور در گرو روحیه جهادی و انقالبی مسئوالن کشور و به 
عبارتی در گرو بسیجی عمل کردن،حمایت از تولید داخلی، داشتن نگاه به درون کشور و 

قطع امید از خارج از کشور در تصمیم گیرندگان و مسئوالن اجرایی است.
مدعی العموم در استان کرمان با تاکید بر این مطلب که حمایت از تولید باید از سطح شعار 
به عمل تبدیل شود، گفت: گاهی از سوی مجریان، شعار های خوبی در حمایت از تولید 
داده می شود؛ اما در مرحله عمل از باب مصلحت اندیشی به لطائف الحیل، شانه از زیر بار 

مسئولیت خالی کرده و تولید کننده را رها می سازند.
به گفته او متاسفانه در کشور ما نفع و سود های میلیاردی در واردات و ضرر و مشکالت در 
تولید است و تولیدکنندگان به عنوان سرداران و سربازان بی ادعای جنگ اقتصادی، بی 
دفاع و شکننده و در معرض هزاران تیرو ترکش داخلی و خارجی هستند و باید هم در جبهه 

داخلی و هم در جبهه خارج، برای دفاع از کشور بجنگند.
ساالری می گوید: رانت، قاچاق، واردات، قوانین دست و پاگیر اداری و مغایر، تعدد مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم سازی برای امر تولید و نبود قوانین حمایتی با ضمانت های اجرایی 
کیفری، مشکالت بنیادی عرصه تولید هستند که باید برای حل آن ها فکر اساسی صورت 

گیرد.
او گفت: امروز قوه قضاییه با درک شرایط ویژه کشور و لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاری 
در کشور بار و مسئولیت برخی سازمان ها و دستگاه های اجرایی که بایستی حامی تولید 
باشند؛ اما در مسیر تولیدکنندگان مانع ایجاد می کنند را بر دوش گرفته و توانسته به خوبی 
بخش زیادی از این مشکالت را رفع کند که این اقدام، مراتب قدردانی تولیدکنندگان از 

دستگاه قضایی را به دنبال داشته است.
در این نشست علی رستمی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران از اتخاذ تصمیمات راهگشا 
برای حل مشکالت معدن مس درآلو، گفت: با رفع مشکالت این کارخانه زمینه اشتغال 

هزار نفر فراهم می شود.
او می گوید: حدود ۹۰ درصد تجهیزات این معدن نصب شده بود و ادامه این کار منوط به 

تامین آب مورد نیاز آن بوده است.

تنگه »شیرز«
 

تنگـه یـا دره شـیرز از جاهـای دیدنی 
غـرب ایـران در مـرز بیـن اسـتان های 
ایـالم و لرسـتان اسـت کـه طبیعتـی 

منحصربه فـرد و زیبـا دارد. 
کـوه  رشـته  دل  در  منطقـه،  ایـن   
زاگـرس، قدمتـی چنـد میلیون سـاله 
دارد. فرسـایش طبیعـی زمیـن در طول 
میلیون هـا سـال شـکل ظاهـری ایـن 
صخره هـا را به شـکل امـروزی درآورده 
اسـت و بـه همیـن دلیـل، از تنگـه 
شـیرز و نواحی شـبیه بـه آن در جهان 
موزه هـای  قدیمی تریـن  به عنـوان 

طبیعـی زمیـن یـاد می کننـد. 

فتیله موزه نفت سوز ها، 
دوباره روشن شد

مهیا شدن اشتغال برای هزار نفر با حل مشکالت 
یک معدن در کرمان 

خبر

 گزارش/سکینه خدیش
در روزی که شرق استان کرمان بار دیگر درگیر 
آلودگی هوا بود، رییس اداره حفاظت محیط زیست 
بم از خرابی دستگاه سنجش آلودگی هوای این 

شهرستان از اوایل اسفند سال گذشته خبر داد.
داره حفاظت محیط زیست بم از خرابی  رییس ا
دستگاه سنجش آلودگی هوای این شهرستان از 

اوایل اسفند سال گذشته خبر داد.
»کاغذوطن«  خبرنگار  به  ماندادی  ا د  جوا
گفت:دستگاه سنجش آلودگی هوا در بم سال۹۸ 
خریداری شده و شرکت طرف قرارداد به مدت 
دوسال وظیفه نگهداری و سرویس دهی این 

دستگاه را برعهده داشته است.
او بیان کرد:به دلیل اینکه مدت قرارداد ۲ ساله بوده 
اواخر بهمن سال گذشته قرارداد به پایان رسید و 
باید محیط زیست کرمان تامین اعتبار برای سرویس 

دهی دستگاه انجام می داد.
به گفته او اعتبار الزم توسط دستگاه های ذیربط به 
محیط زیست به تازگی ابالغ شده است  و به دلیل 
اینکه قطعه مصرفی بوده باید قطعه الزم خریداری 

شود.
رییس محیط زیست بم خاطر نشان کرد: ادارات 
دولتی برای خرید هر وسیله ای باید در سامانه ستاد 

ایران ثبت سفارش انجام دهند تا وسیله مورد نیاز 
خود را به نازلترین قیمت خریداری کنند .

اماندادی با اشاره به خرید در سامانه ستاد ایران 
توضیح داد: ادارات دولتی فقط اجناس داخلی را 
باید از طریق این سامانه خریداری کنند و با توجه 
به اینکه دستگاه سنجش هوا ایتالیایی است باید 
منتظر شویم که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کند که این دستگاه ها مشابه داخلی ندارد تا 

بتوانیم خرید انجام دهیم .
به گفته او شهرهایی که دستگاه پایش هوا ندارند در 
زمان آلودگی هوا می توانند براساس گزارش علوم 
پزشکی و محیط زیست که براساس دید افقی نظر 

می دهد تصمیم گیری نماید.
اماندادی می گوید ذرات معلق در هوا )mp2.۵ و
mp10( جزو پارامترهای فعال شاخص آالیندگی 
هوا در بم است و دیگر پارامترها مانند گازهای دی 
اکسیدکربن، مونوکسیدکربن و اکسیدهای ازت 

غیر فعال هستند.
رییس محیط زیست بم می گوید برای فعال شدن 
دیگر پارامترها باید اعتبارات الزم توسط مسئولین 

شهرستانی در نظر گرفته شود .
به گزارش کاغذوطن شهرستان بم در سال گذشته 

تنها ۱۵۰ روز هوای قابل قبول داشته است .

دستگاه سنجش آلودگی هوا در بم خراب است

خرید قطعه سنجش آلودگی معطل وزارت صمت

عنوان کتاب: هیچ دوستی به جز 
کوهستان

نویسنده: بهروز بوچانی
انتشارات: چشمه

بهروز  بوچانی با جایزه ی ملی زندگینامه ی استرالیا در سال ۲۰۱۹ 
تیتر یک اخبار شد. او که یک پناهجوی ایرانی بود مدت شش سال 
در جزیره ی مانوس زندانی بود. کتاب او هیچ دوستی به جز کوهستان 
شرح روزهایی است که او در این پناهگاه سپری کرده، بنابراین این 

یک شرح حال خودنوشت یا اتوبیوگرافی است و نه رمان.
بهروز بوچانی، فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس، روزنامه نگار کرد 
ایرانی است که در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت ایران را ترک کند و 
از راه دریا راهی استرالیا شود. درباره ی علل جالی وطن او در کتاب 

حاضر مطلبی عنوان نشده است.

فراخوان رقابت بین المللی 
 PAVE طراحی دانشجویی

۲0۲۲ منتشر شد.
مهلت: ۳۰ مهر ۱۴۰۱

المللی طراحی دانشجویی PAVE فراخوان  * رقابت بین 
بیست و هشتمین دوره خود را اعالم نموده است.

* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
آزاد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  تمامی  برای  شرکت   *

است.
*موضوع رقابت امسال:

*»طراحی دنیای واقعی«
لینک ها و دانلود ها:

PAVE وبسایت رقابت بین المللی طراحی دانشجویی

کتاب فراخوان 

 آگهی مزایده عمومی
فروش امالک و مستغالت )۱۴۰۰۲7۸۸۸۱۵(

شهرداری محی آباد در نظر دارد 5 قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( 
به آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده مرجع 140027۸۸۸15 به 

صورت الکترونیکی بفروش برساند .

نوبت اول : 1401.02.2۸- نوبت دوم : 1401.0۳.02

زمان انتشار در سایت : 1401.02.24                             
مهلت  بازدید: 1401.02.24 لغایت 1401.0۳.04

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401.0۳.04                          
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : 1401.0۳.16

زمان بازگشایی : 1401.0۳.17                                    
زمان اعالم به برنده : 1401.0۳.1۸

*در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت دوم
قابل توجه واحدهای صنفی اتحادیه صنف قصاب، مرغ و ماهی شهرستان زرندآگهی مورخ ۱۴۰۱/۳/۳

با توجه به ماده 6 آئین نامه اجرایی انتخابات 
 ۱۴0۱/۲/۱8 مورخه  دستور  و  های صنفی  اتحادیه 
در  زرند  شهرستان  اصناف  بر  نظارت  کمیسیون 
آن  بازرس  و  مدیره  هیات  انتخابات  است  نظر 

برگزار شود. ها  اتحادیه 
فوق  صنفی  واحدهای  متصدیان  کلیه  از  لذا 
در  کاندیداتوری  نام جهت  ثبت  به  مایل  که  الذکر 
انتخابات اتحادیه می باشند تقاضا می گردد ضمن 
قسمت  )در  اصناف  ایرانیان  سایت  در  نام  ثبت 

داشتن  دست  در  با  شخصا  الکترونیک(  انتخابات 
 ۱۴0۱/3/۲3 روز  اداری  وقت  پایان  تا  ذیل  مدرک 
اداره  در  واقع  انتخابات  اجرایی  هیات  دفتر  به 
خیابان  زرند  آدرس  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رهگیری  کد  ارائه  ضمن  و  مراجعه  جعفری  استاد 

نمایند. اقدام  نام  ثبت  نمودن  قطعی  به  نسبت 
مدارک الزم:

پرسشنامه  فرم  تکمیل   .۲ رهگیری  کد  ارائه   .۱
تمام  از  شناسنامه  تصویر   .3 داوطلبان  مخصوص 

کارت  تصویر   .۴ شناسنامه  اصل  و  صفحات 
 .۵ کسب  پروانه  اصل  و  دائم  معتبر  کسب  پروانه 
ارائه   .6 کیفری  پیشینه  سوء  عدم  گواهی  ارائه 
7. کپی حداقل  مواد مخدر  به  اعتیاد  گواهی عدم 
سابقه  فاقد  افراد  برای  دیپلم  تحصیلی  مدرک 
مدرک  اصل  و  اتحادیه  مدیره  هیات  در  عضویت 
ثبت  زمان  در  داوطلب  سن  حداکثر   .8 تحصیلی 
عکس   .9 باشد  تمام  سال   7۵ از  بیش  نباید  نام 

۴*3 )۱ قطعه( .

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زرند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
مناقصات واگذاری امور حمل و نقل ) بلوک ۱ تا ۵ (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

مناقصات واگذاری امور حمل و نقل ) بلوک ۱ تا ۵ (موضوع مناقصه

برآورد یکساله  و تضامین شرکت در مناقصه )ریال(

برآورد یکساله )ریال(شرح
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه
شماره مناقصه 

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 

  http://iets .mporg.ir  
  )صرفاً جهت مشاهده(

۸۵،۶۳۰،۷۰۲،۰۸۰۴،۲۸۱،۵۳۵،۱۰۴۲۱/۲۴/۰۳/۱۴۰۱بلوک ۱

۵۰،۹۵۰،۷۵۶،۳۱۶۲،۵۴۷،۵۳۷،۸۱۶۲۲/۲۴/۰۳/۱۴۰۱بلوک ۲

۷۲،۵۴۸،۳۴۶،۷۴۴۳،۶۲۷،۴۱۷،۳۳۷۲۳/۲۴/۰۳/۱۴۰۱بلوک 3

۷۸،۶۷۴،۲۶۷،۸۲۹۳،۹۳۳،۷۱۳،۳۹۲۲۴/۲۴/۰۳/۱۴۰۱بلوک۴

9۴،7۱۵،796،000۴،73۵،789،800۲۵/۲۴/03/۱۴0۱بلوک ۵

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴:30 روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/03/09دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 

ستاد ایران
تا ساعت ۱۴:30روز دوشنبه  مورخ ۱۴0۱/03/۲3

از ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/03/۲۴بازگشایی پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت ۱0:00 روز سه شنبه  مورخ ۱۴0۱/03/۱8 در محل مدیریت پشتیبانی دانشگاه برگزار خواهد شد.

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

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

شناسه آگهی: ۱3۲۲3۵0

استفاده از ظرفیت های حوزه بین الملل برای 
تأمین منابع ارزی نهاده های کشاورزی

 سرپرست بانک کشاورزی با اشاره به پتانسیل ها و زیرساخت های این بانک در حوزه 
بین الملل بر استفاده از این ظرفیت ها برای تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده های بخش 

کشاورزی تاکید کرد.
 مهدی رضایی در هم اندیشی و بازآموزی مقررات ارزی این بانک با اعالم این خبر اظهار 
کرد: با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های مناسب و جایگاه تخصصی بانک کشاورزی در 
کمک به تامین امنیت غذایی کشور باید از تمام ظرفیت های حوزه بین الملل بهره برداری 

کرد.
او با اشاره به اهمیت تامین ارز مورد نیاز برای تامین نهاده های بخش کشاورزی بر استفاده از 
ظرفیت های حوزه بین الملل این بانک تاکید و خاطرنشان کرد: در این حوزه نیازمند تالش 

جدی تر و برنامه ریزی برای حفظ و توسعه بازار ارزی هستیم.
سرپرست بانک کشاورزی در تشریح انتظارات از حوزه بین الملل این بانک به جایگاه ویژه 
این حوزه در سند راهبردی و برنامه های تدوین شده این خط مشی اشاره و عنوان کرد: 
امیدوارم با برنامه ریزی و تالش جدی شاهد تحوالت چشمگیری در این حوزه باشیم. بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است طی چند سال آینده به بانک برتر کشور تبدیل 
شویم. یکی از راهکار های بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه حوزه بین الملل این بانک را حرکت 
بر اساس یک برنامه عملیاتی در حوزه ارزی و افزایش سهم از بازار ارزی می دانم. شناسایی 
مشتریان فعال ارزی سراسر کشور، جذب مشتریان جدید، تسهیل و بهبود عملکرد حوزه 

صرافی از طریق مراجع خاص از مهم ترین عوامل تحقق این برنامه ها است.
رضایی با اشاره بر کاهش تعهدات ارزی ایفا نشده تاکید و خاطرنشان کرد: سرعت در 
پاسخگویی به مشتریان ارزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انتظار می رود با همکاری 
واحد های دیگر از جمله بانکداری شرکتی سرعت و وضعیت ارائه خدمات ارزی به مشتریان 

را ارتقا داد.
او با اشاره به نقش و جایگاه نیروی انسانی در پیشبرد برنامه های بانک کشاورزی، به 
روزرسانی دانش همکاران حوزه ارزی را از طریق آموزش ضروری دانست و گفت: نیاز های 

آموزشی این دسته از همکاران نیز از طریق حوزه آموزش پیگیری و برطرف خواهد شد.

خبر


