
وزیر کشور از سفر آخر هفته رییسی به کرمان خبر داد

وحیدی: سیل بند جیرفت ) خرم ( در حال تکمیل است
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خسارت 6 هزار میلیارد تومانی
 سیل به بخش کشاورزی

 با ورود دستگاه قضایی

مشکل اسناد مالکیت ۳هزار شهروند 
 بم، پس از ۳۰ سال حل شد

 استاندار در ستاد بحران با حضور  وزیر کشور

در سه شب به میزان میانگین 
 ساالنه در رفسنجان باران آمد

 از امروز به بنیاد مسکن مراجعه کنید؛

گره پرداخت تسهیالت مسکن 
 روستایی باز شد

2

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
 استان کرمان خبرداد:

در سیل اخیر 7 میلیون 
متر مکعب آب ، وارد 

 سدهای استان شد

هیچ کدام
 از سدهای کشور 

نشکسته است

مدیرعامل شرکت
منطقه ای  آب 

استان کرمان از ورود حدودا 7 میلیون 
متر مکعب آب ناشی از سیالب در سدهای 

استان کرمان خبرداد.
به گزارش ایلنا علی رشیدی اظهار داشت: 
بارندگی و سیالب های زیادی در روزهای 
اخیر در استان کرمان به وقوع پیوست، 
اما این سیالب ها در باالدست سدها اتفاق 
نیفتاد. تنها مقداری از این روان آب ها در 

باالدست وارد سدها شد.

رییس بنیاد مسکن گفت: متقاضیان دریافت تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی مسکن روستایی از امروز شنبه ۸ مرداد می توانند برای دریافت 

معرفی نامه بانک به دفاتر بنیاد مسکن در سراسر کشور مراجعه کنند.  اکبر نیکزاد اظهار کرد: به 
دنبال دستور مکتوب رییس جمهور به ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت تسهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی و آغاز فرآیند پرداخت از روز شنبه ۸ مردادماه 
۱۴۰۱ روستاییان می توانند برای دریافت معرفی نامه بانک، به دفاتر بنیاد مسکن در سراسر 

کشور مراجعه کنند.
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بازار کرمان کوچک شده است؟

۳ ۳

رئیس دادگستری بم با اعالم اینکه موضوع انتقال اسناد 
شهرک امام خمینی )ره( در این شهرستان به مرحله 
نهایی و اجرایی رسیده است،گفت:با این اقدام دستگاه 

قضایی مشکل سند مالکیت بیش از سه هزار شهروند حل شد. حسین رمضانی زاده 
اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال ۱۳7۲ مساحت حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی 
در محدوده شهرک امام خمینی )ره( شهر بم بنا به تصمیم کمیسیون ماده ۳۲ در 
اختیار شهرداری قرار گرفته و شهرداری بر همین اساس اقدام به فروش و واگذاری 
به مردم کرده بود، بنا به وجود اشکاالت قانونی و عدم پیگیری نهادهای متولی، اسناد 

به نام شهرداری منتقل نشده بود.

به گزارش »کاغذ وطن« فداکار استاندار کرمان 
که میزبان وزیر کشور در شهرستان رفسنجان 

بود در جلسه ستاد بحران گزارشی از وضعیت سیل در استان ارائه داد.
 او گفت: ۲۰ شهر استان به جز شهرستان های شرقی تحت تاثیر سیل 

قرار گرفتند. 
استاندار کرمان برابر پیش بینی ها منتظر حجم بارش ها در جنوب 

استان بودیک اما اکثر مناطق استان تحت تاثیر بارندگی قرار گرفت.

صفحه 2 را 
بخوانید صفحه 1 را 

بخوانید

سهم سهم ۲۲درصدی کرمان  از چک های درصدی کرمان  از چک های 
معامله شده  درخردادماهمعامله شده  درخردادماه

واریز بیش از 1۹.۵ میلیارد تومان 
به  حساب اعضای بازنشسته 

 صندوق ذخیره فرهنگیان

 وزیرکشور از سفر آخر هفته رییسی به کرمان خبر داد
 وحیدی: سیل بند جیرفت ) خرم ( 

در حال تکمیل است

 استاندار در ستاد بحران با حضور وزیر کشور
 در سه شب به میزان میانگین ساالنه در رفسنجان باران آمد

نایب رئیس هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 
از واریز مبلغ ۱۹۵ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال سهم الشرکه به 
حساب ۳۴۵ هزار نفر از اعضای این صندوق که از دوم اردیبهشت 
 تا اول خرداد ۱۴۰۱ به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، خبر داد.

پرداخت سهم الشرکه اعضای این موسسه در سریع ترین زمان 
ممکن و کمتر از دو ماه پس از بازنشستگی به حساب آنها واریز 
 شده است در حالی که قبال حدود سه ماه طول می کشید.
سایر فرهنگیانی که هنوز عضو صندوق نشده اند، می توانند در اسرع 
وقت نسبت به عضویت در موسسه اقدام کنند تا از خدمات و سودآوری 
این مجموعه بزرگ اقتصادی بهره مند شوند. وی افزود: همچنین 
اعضای صندوق که در شرف بازنشستگی قرار دارند می توانند با مراجعه 
به دفاتر نمایندگی موسسه در سراسر کشور یا ادارات تعاون آموزش و 
پرورش نسبت به تکمیل فرم ادامه عضویت اقدام کنند تا همچنان از 

سودآوری موسسه در سال های آینده نیز برخوردار شوند.
وحیدی وزیر کشور که جهت بررسی وضعیت سیل 
به شهرستان رفسنجان سفر کرده است در مورد 
خسارات وارده به بخش کشاورزی گفت: همکاران 
ما در وزارت کشاورزی بررسی های خود را انجام می 
دهند و دولت حتما کمک خواهد کرد. او همچنین 
در مورد سفر هیات دولت به کرمان به عنوان آخرین 
مقصد رییس جمهور گفت: برابر با برنامه ریزی انجام 
شده رییس جمهور و هیات دولت در پایان هفته به 
کرمان سفر می کند و تا این لحظه برنامه ای برای 

تعویق سفر نیست. مگر اینکه سیل و مسائل مربوط 
 به آن باعث تاخیر شود که اطالع رسانی می شود.
وحیدی در پاسخ خبرنگار »کرمان نو« پیرامون 
تکمیل سیل بند خرم در جیرفت که از وعده های 
رییس جمهور در سفر به جنوب کرمان و سیل 
سال قبل بود گفت: کار تکمیل سیل بند جیرفت 
هم شروع شده و در حال پیشرفت است. او گفت 
خسارت در سیل اخیر به جنوب کرمان قابل توجه 

نبوده است اما کار تکمیل سیل بند دنبال می شود.

بــه گــزارش »کاغــذ وطــن« فــداکار 
اســتاندار کرمــان کــه میزبــان وزیــر 
کشــور در شهرســتان رفســنجان بود 
ــی  ــران گزارش ــتاد بح ــه س در جلس
ــه  ــتان ارائ ــیل در اس ــت س از وضعی
ــه  ــتان ب ــهر اس ــت: ۲۰ ش داد. او گف
جــز شهرســتان های شــرقی تحــت 
تاثیر ســیل قــرار گرفتنــد. اســتاندار 
ــر پیش بینی هــا منتظــر  کرمــان براب
ــتان  ــوب اس ــا در جن ــم بارش ه حج
ــتان  ــق اس ــر مناط ــا اکث ــک ام بودی
تحــت تاثیــر بارندگــی قــرار گرفــت.
او حجــم خســارت وارد شــده بــه 
شهرســتان رفســنجان را قابــل توجه 

عنــوان کــرد و توضیــح داد: گرفتاری 
ناشــی از ســیل در رفســنجان بیشتر 
بــود. ســه شــب پیاپــی  شــاهد 
ــه را  بارندگــی بودیــم کــه چنــد خان
در »کوثرریــز« تخریــب کــرد. حجم 
بارندگــی حــدود ۸۰ میلی متــر بــود 
ــاالنه  ــی س ــن بارندگ ــا میانگی ــه ب ک

ــد. ــی کن ــری م رفســنجان براب
ادامــه داد: دهــج در  فــداکار 
ــیرجان  ــاد در س ــهربابک و زیدآب ش
ــه  ــد ک ــی بودن ــه مناطق ــم از جمل ه
ــه وارد  ــل توج ــارت قاب ــیل خس س

کــرد. 
اســتاندار کرمــان بــا تشــریح 

امدادرســانی انجــام شــده در 
ــن  ــت: در ای ــته گف ــای گذش روزه
مــدت بــه ۶ هــزار نفــر امدادرســانی 
انجــام شــده و چهــار نفــر هــم جــان 
ــتاندار  ــد. اس ــت دادن ــود را از دس خ

توضیــح داد کــه برخــی آمــار 
ــد  ــالم کرده ان ــر اع ــا را ۵ نف فوتی ه
کــه بایســتی بگویــم یــک فوتــی بــر 
اثــر برق گرفتگــی بــوده اســت و جزء 
ــیل محســوب نمی شــود. آمــار س

 از طرف والدین مونا بدخشان، فاطمه امیر محمدی و نازنین مسلمی مهنی

عارفان علم عاشق میشوند     بهترین مردم معلم میشوندعارفان علم عاشق میشوند     بهترین مردم معلم میشوند
سرکار خانم بیگ زاده، مدیر محترم مدرسه نام آوران دانش

معاونین محترم و معلمین عزیز، سرکار خانم فاطمه بخت و سرکار خانم رویا ساالری
با سالمی گرم و آرزوی توفیق الهی

از زحمات و تالش های بی وقفه شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم که با حمایت های بی دریغتان در تمامی لحظات 
سخت امسال مایه دلگرمی ما بودید، قبولی فرزندان ما در مدرسه  استعداد های درخشان به دلیل زحمات بسیار زیاد 

شما معلمین و کادر مدرسه نام آوران دانش بوده است.
 ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات شما از خداوند منان سالمتی روز افزون و توفیق را برای شما خواستاریم.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            ۸            ۱۴۰۱ مــاه   مــرداد   ۱۰ دو شــنبه        ۱۲۸7 پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )تهیه مصالح و نصب 20000کنتور و تجهیزات در سطح شهرستان کرمان )پراکنده(( به شماره 2001093164000052 از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/05/10   می باشد. 

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 
و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد 

شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:1401/05/19
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:1401/06/02

شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه 
راه  شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره  با چهار  ادیب 

فکس:034-33239661 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی01-۲9
)تهیه مصالح و نصب 20000کنتور و تجهیزات در سطح شهرستان کرمان )پراکنده(( 

2001093164000052کد فراخوان1401/05/10تاریخ چاپ نوبت اول730مدت زمان اجرا)روز(

2/667/000/000مبلغ تضمین)ریال(1401/05/11تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

شناسه آگهی: 1358523

نوبت اول
شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب 

کشور 
)مادر تخصصی( 

فراخوان مناقصه عمومی شماره 149/ ج/ 5 – 1401 م
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: تکمیل ساخت مخزن 3000 مترمکعبی 

نظام شهر از محل اعتبار عمرانی را با براورد  56.874.389.209 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 2.843.720.000 
ریال به شماره فراخوان: 2001005963000203 سامانه ستاد ایران، با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب صادره از و گواهی 

صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
برنامه زمانی مناقصه :

- مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 1401.05.10 لغایت سه شنبه 1401.05.18 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401.05.29

- تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401.05.29 
- زمان برگزاری مناقصه: ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ  1401.05.30

الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 - 021 

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

هر قطره صرفه جویی من ، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد

ول
ت ا

نوب

وحیدی وزیر کشور که جهت بررسی وضعیت سیل به شهرستان 
رفسنجان سفر کرده است در مورد خسارات وارده به بخش کشاورزی 
گفت: همکاران ما در وزارت کشاورزی بررسی های خود را انجام 

می دهند و دولت حتما کمک خواهد کرد.
 او همچنین در مورد سفر هیات دولت به کرمان به عنوان آخرین مقصد 

رییس جمهور گفت: برابر با برنامه ریزی انجام شده رییس جمهور و هیات 
دولت در پایان هفته به کرمان سفر می کند و تا این لحظه برنامه ای برای 

تعویق سفر نیست.
 مگر اینکه سیل و مسائل مربوط به آن باعث تاخیر شود که اطالع 

رسانی می شود.

بارش های تابستانی و سیل آسای این روزها بعد از حدود دو دهه 
خشکسالی در کشور گویای تغییرات اقلیمی است که بخش های 
زیادی بویژه در حوزه کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است؛ این 
در حالی است که مشکالت و خسارات به وجود آمده بر اهمیت 

فرصت سازی از تهدید سیالب برای کشاورزی افزوده است.
براسـاس برآورد اولیـه بیـش از ۶ هزار میلیـارد تومان خسـارت 
سـیل اخیر در حوزه هـای مختلف بخش کشـاورزی اعـم از دام، 
طیور، عشـایر، قنـوات، زنبور عسـل، باغات و شـبکه های آبیاری 

وارد شـده اسـت . طبق گـزارش آمـاری بارندگـی و سـیالب در 
شهرستان مرودشـت ۸۲ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال به محصوالت 
صیفی، گلخانه ها و سـایر زیر بخش های کشـاورزی و دام و طیور 

در این شهرسـتان خسـارت وارد کرده اسـت. 
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احیا و الیروبی قنوات 
کشاورزی در اولویت

استاندار کرمان گفت: روند بازسازی و الیروبی قنوات کشاورزی خسارت 
دیده از سیالب از اولویت های مدیران باید باشد و بالفاصله از امروز روند 
بازسازی آغاز شود. آقای فداکار در جلسه ستاد مدیریت بحران استان 
گفت: تشخیص اولویت ها در بحران بسیار ضروری است و اکنون تالش 
فعال برای حفظ جان مردم اســت و بعد از گذر از بحران برای جبران 
خســارت ها برنامه ریزی خواهد شــد. او بر لزوم پیگیری اصالح زیر 
ساخت ها به ویژه وصل ارتباطات تلفنی در روستا های سیل زده تاکید 
کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی استان تا پایان خروج سامانه بارشی 
از استان در حال آماده باش خواهند بود. مدیر کل ستاد مدیریت بحران 
استان هم گفت: در سیل اخیر در استان بیش از ۴هزار هم استانی گرفتار 
سیالب شدند و برخالف تالش نیرو های امداد رسانی و خدمات رسانی 
در مناطق ســیل زده همچنان ۱۳۴روستا درگیر سیالب در معرض 
خطرند. سعیدی افزود: تا کنون ۱۳۴روستای در معرض خطر تخلیه 
شده و۱۶راه اصلی استان خسارت جدی دیدند و ۴۴ راه فرعی و روستایی 
هم تخریب شده است. فرمانده سپاه ثاراهلل هم با اشاره به خسارات زیاد 
سیل در برخی مناطق به ویژه روستا های رفسنجان خواستار مطالعات 
طرح های جدی در پیشگیری از حوادث مشابه شد. سردار نظری افزود: 
آموزش آمادگی مدیران در حوادث و بحران ها ضروری است و می توان 
با تخصصی شدن مدیران برخی نهاد ها می توان از تلفات و خسارات 
سنگین در امان بود فالح مدیرعامل هالل احمر هم از امدادرسانی به 
۴هزارنفر گرفتار در سیالب اخیر خبر داد و گفت: ۵۰۰امدادگر استان در 
سیالب اخیر به گرفتاران سیالب خدمات رسانی ۲۰۰خودرو را نجات 
دادند. او افزود: فعالیت امدادگران در۱۹شهرستان خطرآفرین سبب شد 
در ۵۰۰ منزل مسکونی تخلیه آب صورت بگیرد و تمامی مفقودی های 

سیالب هم نجات پیدا کردند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد:
ایجاد کارخانه فروکروم اسفندقه، 

مهمترین پروژه توسعه ای شرکت است
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان فوالد در 
سفر به استان کرمان، شرکت »معادن اســفندقه« را مورد بازدید و 
ارزیابی قرار داد. علی بابایی در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت معادن اسفندقه اظهار کرد: با توجه به ماموریت 
این هلدینگ در راســتای ارزش آفرینی برای دارایی های صندوق 
بازنشســتگی فوالد و همچنین ارزش آفرینی دارایــی کارکنان و 
سهامداران این شرکت به ویژه سهامداران حقیقی که عمدتا از قشر 
زحمتکش جامعه کارگری هســتند، برنامه های تحولی در جهت 
افزایش درآمدها و سودآوری شــرکت برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی 
شده که از این پس فعالیتهای اکتشــاف،تولید، استخراج و فروش 
بصورت مستمر مورد بررسی و پایش عملیاتی قرار می گیرد. او ابراز 
امیدواری کرد: با حمایت های همه جانبه فنی، علمی، مدیریتی و مالی 
هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد در سال جاری 

کلیه برنامه های تحولی این هلدینگ، بایستی تحقق یابد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد تاکید 
کرد: نقشــه راه این شــرکت بودجه مصوب آن بوده و مغایرت های 
نامساعد از این بودجه به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود و مغایرت های 
ایجاد شده در سه ماهه اول سال جاری باید در دوره های بعد جبران 
شود. بابایی ابراز کرد: عملکرد سه ماهه اول شرکت »معادن اسفندقه« 
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و علل مغایرت های نامساعد شناسایی 
و تکالیف مربوطه مشخص شده است که هیئت مدیره و مدیرعامل این 
شرکت باید آن را به نحو احسن به اجرا درآورند. مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد خاطر نشان کرد: مهمترین 
پروژه توسعه ای این شرکت که می تواند موجب افزایش چند برابری 
درآمدهای شرکت شود، پروژه ایجاد کارخانه فروکروم اسفندقه است. 
برنامه های توسعه ای، میزان تولید و فروش، میزان درآمد عملیاتی، 
نحوه ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، وضعیت پروانه های بهره برداری، 
بهینه سازی منابع انسانی، وضعیت پرونده های حقوقی، وضعیت و 
میزان حساب های دریافتنی از موارد مهم دیگر نشست مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره شرکت معادن اسفندقه با مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان فوالد بود که مورد توجه ویژه قرار 

گرفت و تکالیف مربوطه مشخص و به مدیران این شرکت ابالغ شد.

بارش هـای تابسـتانی و سیل آسـای ایـن روزهـا 
بعد از حدود دو دهه خشکسـالی در کشـور گویای 
تغییـرات اقلیمـی اسـت کـه بخش هـای زیـادی 
بویژه در حـوزه کشـاورزی را تحت تاثیر قـرار داده 
اسـت؛ این در حالی است که مشـکالت و خسارات 
به وجـود آمده بـر اهمیـت فرصت سـازی از تهدید 

سـیالب برای کشـاورزی افزوده اسـت.
براسـاس بـرآورد اولیـه بیـش از ۶ هـزار میلیـارد 
تومان خسـارت سـیل اخیر در حوزه های مختلف 
بخش کشـاورزی اعم از دام، طیور، عشـایر، قنوات، 
زنبور عسـل، باغات و شـبکه های آبیاری وارد شده 
اسـت . طبـق گـزارش آمـاری بارندگی و سـیالب 
در شهرسـتان مرودشـت ۸۲ هـزار و ۶۰۰ میلیون 
ریـال بـه محصـوالت صیفـی، گلخانه هـا و سـایر 
زیـر بخش هـای کشـاورزی و دام و طیـور در ایـن 
شهرسـتان خسـارت وارد کـرده اسـت. همچنین 
میزان خسـارت های وارده ناشـی از سـیل اخیر به 
تاسیسـات آب و خـاک و امـور زیربنایـی کازرون 
حـدود 7۰ میلیـارد ریـال، میـزان خسـارت بـه 
بخش های زراعی و باغی بیـش از ۲۰ میلیارد ریال 
و بیش از یـک میلیـارد ریال بـه بخش دام بـرآورد 
شـده اسـت. سیسـتان و بلوچسـتان هـم بـا وقوع 
سـیل پـس از فعالیت سـامانه بارشـی مونسـون با 
خسـارت 7۰۰ میلیارد تومانی به بخش کشاورزی 
مواجه شـده و ۹۱ بنـد و سـازه آبخیـزداری در این 
اسـتان تخریـب شـده اسـت. اسـتان یـزد هـم در 
بخش کشـاورزی، امور دام و زیرمجموعه آنها دچار 
زیـان ۳۶ هـزار و 7۲۰ میلیارد ریالی شـده اسـت. 
خسارات ناشی از سـیل در چادگان استان اصفهان 
هم بیشـتر متوجه بخش کشـاورزی بوده و کشت 
و کار در مسـیر مسـیل ها، خسـارات زیادی دیدند.

آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سـردآبی 
هم سـیل و رانش زمیـن را باعث تلف شـدن بیش 
از ۴ هزار تـن انواع آبزیان پرورشـی در اسـتان های 
مختلف کشـور اعـالم کرد. بـا وقوع این سـیل، آب 
گل آلـود وارد مـزارع پرورش آبزیان شـده اسـت و 

بسـیاری از آبزیان خفه شـده اند.
اقدامات وزارت جهاد کشاورزی

 برای جبران خسارات سیل
سـید جـواد سـاداتی نژاد وزیـر جهاد کشـاورزی 
در احکامـی بـه سـازمان های جهـاد کشـاورزی 
هرمزگان، جنوب کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان، 
فـارس، بوشـهر، کهگیلویـه و بویراحمـد و یـزد، 
رؤسـای ایـن سـازمان ها را بـه عنـوان نماینـده 

تام االختیـار وزیـر در رسـیدگی و حـل مشـکالت 
کشاورزان و روستاییان خسـارت دیده از سیل اخیر 
منصـوب کـرده و دسـتور بسـیج تمامـی امکانات 
وزارت جهاد کشـاورزی را بـرای جبـران خسـارات 
کشـاورزان و مدیریت بحـران در مناطق سـیل زده 
و آسـیب دیـده صـادر کـرده اسـت. وزارت جهـاد 
کشـاورزی خرید تضمینی محصـوالت در مناطق 
سـیل زده را بـا روش تشـکل ها و اتحادیـه توسـط 
سـازمان مرکزی تعاون روسـتایی ملزم کرده است 
که خریـد مـرغ و گوشـت در اولویت قـرار بگیرد تا 
دامـداران این مناطق متحمل خسـارت بیشـتری 
نشـود. شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـتان ها 
خریـد تضمینـی دام و تأمیـن امانـی نهاده هـای 
دامـداران روسـتایی و عشـایری را در اولویـت قرار 
می  دهـد. همچنیـن توزیـع نهاده هـای دامـی در 
مناطـق سـیل زده بخصـوص حـوزه عشـایری نیز 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. سـهمیه آرد به 
مناطق سـیل زده اختصاص داده شـده و قرار است 
صندوق بیمه با سـرعت خسـارت ها را بـر آورد کند 
و پرداخت ها را سـرعت ببخشـد. معاونـت باغبانی 
وزارت جهاد کشـاورزی نیز با در نظـر گرفتن نهال 
و یـا فعالیت هـای الزم در ایـن حـوزه به باغـداران 
کمـک خواهـد کـرد. همچنیـن سـازمان مرکزی 
تعاونی روسـتایی کشـور با مشـارکت اتحادیه های 
مربوطه نسبت به خرید تضمینی محصوالت باغی 
و زراعی کشـاورزان اقدام خواهند کرد. معاونت آب  
و خاک وزارت جهاد کشـاورزی نیز احیا و بازسازی 
کانال های آبرسـانی و قنوات را در اولویـت قرار داده 
اسـت. صندوق بیمه کشـاورزی، میزان خسـارات 
وارده بـه کشـاورزان را در دسـت بررسـی دارد و 
بـا مشـارکت بانـک کشـاورزی نسـبت بـه جبران 
خسـارت ها اقـدام می  کند. وزیـر جهادکشـاورزی 
هـم خواسـتار امهـال وام کشـاورزان توسـط بانک 
کشـاورزی و ارائه تسـهیالت کم بهره به کشاورزان 

مناطـق آسـیب دیده شـده اسـت.
 از بین رفتن حجم بسیار زیادی

 از خاک حاصلخیز مزارع
حمیـد سینی سـاز کارشـناس کشـاورزی در 
گفت وگـو بـا »ایـران« در تشـریح مهم تریـن 
خسـارت های وارد شده به بخش کشـاورزی در پی 
سـیل چنـد روزه اخیر گفـت: نباید خسـارت های 
سـیالب را صرفاً منحصر به محصوالت کشـاورزی 
و دامـی دانسـت بلکه در این شـرایط حجم بسـیار 
زیـادی از خـاک حاصلخیـز مـزارع هـم جابه جـا 
شـده اند کـه موجـب کاهـش کیفیـت خـاک 
حاصلخیـز می  شـود. خاکی کـه سـال های زیادی 

بـرای تولید آن صـرف می  شـود، در اثـر جابه جایی 
یـا بـه دریـا می  ریـزد و یـا از زمین های کشـاورزی 
فاصله می  گیرد که باعـث بروز خسـارات زیربنایی 

مهمـی می  شـود. 
اقدامات آبخیزداری برای کاهش خسارات

او با اشـاره بـه مهم تریـن اقدامات بـرای جلوگیری 
از کاهش صدمات سـیل بـه زمین های کشـاورزی 
گفت: باید آب را در قسـمت های باالدسـت مناطق 
کشـاورزی و مسـکونی کـه بارندگـی در آنجـا رخ 
می  دهد، بـه سـفره های زیرزمینی هدایـت کرد تا 
از جاری شـدن و پیوسـتن نهرهای جاری کوچک 
به یکدیگر کـه منجر به بـروز خسـارت های فراوان 
می  شـوند، جلوگیری کرد. در چنین شـرایطی آب 
با اسـتفاده از اقدامات آبخیزداری و با هدف کاهش 
خسـارت و ذخیـره آب شـیرین بـه سـفره های 
زیرزمینـی هدایت می  شـود و کمتر تبخیر شـده و 

یا با ریخته شـدن بـه دریـا از بین نمـی رود.
ایـن کارشـناس حـوزه آبخیـزداری دربـاره دیگـر 
اقدامـات مهـم در جهـت جلوگیـری از بـروز 
خسـارات سـیل افـزود: بایـد در کانون هـای اولیه 
و باالدسـت جلـوی جـاری شـدن سـیل گرفتـه 
شـود کـه موثر تریـن اقـدام بـرای عـدم راه افتادن 
سـیالب بـه سـایر مناطـق اسـت. همچنیـن باید 
در مناطـق پایین تـر نقاط کوهسـتانی که شـیب 
کمتری دارنـد، کانون های شـتاب گیری و مناطق 
سـکونتگاهی و زمین هـای کشـاورزی اقدامـات 
مقابله ای انجام بگیرد. عـالوه بر مـوارد مذکور باید 
از طریق زهکشـی خروجی آب جمع آوری شـده و 

تخلیه شـود.
سینی سـاز بـا اشـاره بـه اینکـه کانون هـای اولیـه 
سـیل چند ویژگـی دارد، افـزود: بارندگی مقطعی 
شـدت زیادی دارد و شـیب اولیـه برای ایجـاد آب 
در آنجا باالسـت. ضمـن اینکـه مانعی بـرای ایجاد 
سـیل هم وجود نـدارد و باعـث بروز سـیالب های 
شـدید می  شـود. وی تصریـح کـرد: اگـر در زمـان 
وقـوع سـیل، آب بـه تنهایـی حرکت کنـد، خیلی 
خسـارت بار نخواهـد بـود امـا زمانـی کـه همـراه 
بـا گل والی و تنـه درخـت و بوته باشـد، خسـارت 
زیـادی به همـراه خواهـد داشـت زیرا فشـاری که 
آب گل آلـود بـه همراه دارد، بسـیار بیشـتر اسـت. 
سینی سـاز دربـاره خسـارت های وارد شـده بـه 
محصوالت زراعی با وقوع سـیل گفـت: محصوالت 
زراعـی یکسـاله یا چنـد ماهه ماننـد گنـدم و برنج 
بـا وقـوع سـیل نابـود می  شـوند و ساقه هایشـان 
می  شـکند. سـیل در باغـات می  توانـد درختـان را 
از ریشـه قطـع کنـد و یا رطوبت سـیالب مسـتعد 
ایجاد بیماری بـرای محصوالت و درختـان خواهد 
شـد و می  تواند محصوالت را تا سـال ها تحت تأثیر 

خـود قـرار دهد.
این کارشـناس حوزه کشـاورزی با اشـاره به ایجاد 
تلفات دامی که سـیل می  توانـد ایجاد کنـد، افزود: 
وقتـی دام ها بـرای چرا بـه مراتـع برده می  شـوند و 
این اقدام همزمان با وقوع سـیل باشـد، دام ها سوار 
بر موج آب شـده و باعـث مرگ و میر آنها می  شـود. 
همچنین سـیل می  توانـد نهاده هـای دامـی را که 

به درسـتی جاسـازی نشـده اند هم از بین ببرد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان کرمان 
از ورود حدودا 7 میلیون متر مکعب آب ناشــی از 

سیالب در سدهای استان کرمان خبرداد.
به گزارش ایلنا علی رشیدی اظهار داشت: بارندگی و 
سیالب های زیادی در روزهای اخیر در استان کرمان 
به وقوع پیوست، اما این سیالب ها در باالدست سدها 
اتفاق نیفتاد. تنها مقداری از ایــن روان آب ها در 
باالدست وارد سدها شــد. به سد جیرفت حدودا 
۶ میلیون متر مکعب ســیالب و در سد تنگوییه 
سیرجان یک و سه دهم میلیون متر مکعب آب وارد 
شد و جمعا اگر حساب کنیم حدودا بین 7 تا ۵/7 متر 
مکعب سیالب  وارد سدهای استان کرمان شد. اما 
متاسفانه سد بافت و نسا نتوانستند هیچگونه آبی در 

پی بارندگی های شدید  ذخیره کنند.
او افزود:بیشترین شدت بارندگی  ها در سامانه بارشی 
اخیر در شمال استان کرمان رخ داد. در باالدست 
رودخانه های دائمی  که مطالعاتی از قبل انجام شده 

بود، ۵ سد نسبتا بزرگ احداث شــده و یا در حال 
احداث است که به دلیل  بارندگی ها و سیالب های 
فصلی اگر مطالعه ای هم صورت گرفته امکان احداث 
سد در این مناطق با توجه به بارندگی های فصلی 

امکان پذیر نیست.
رشیدی ادامه داد:  این سیالب در برخی از مناطق 
اســتان کرمان بعد از ۴۰ الی ۵۰ سال اتفاق افتاد 
که طرح های آبخیزداری و آبخوان داری برای این 
نوع ســیالب ها جوابگو و مناسب است. طرح های 
آبخیزداری تا حدودی در جنوب استان انجام شده 
اما کفایت نمی کند و برای گسترش این طرح نیاز به 

اعتبارات بیشتری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ا ی استان کرمان، گفت: 
برای برطرف شدن مشــکل کم آبی برای مصارف 
کشاورزی در جنوب استان کرمان سیل  بندی داریم 
که بخش عمده ای از مناطق جنوبی استان را پوشش 
می دهد. این سیل بند که بخشی از آن ۳۰ الی ۴۰ 

سال قبل آغاز به کار کرده است ۱۰ الی ۱۲ متر آن 
اجرا شده و در سفر ریاست جمهوری قرار شد  که این 

طرح مورد مطالعه قرار بگیرد.
او اضافه کرد:این ســیل بند از شهرستان جیرفت 
آغاز و به جازموریان می رسد و حدود ۱۵۰ کیلومتر 
است که  می تواند به مشکل کمبود آب جنوب استان 

کمک کند. چرا که اکثر شــهرهای جنوب استان  
در پهنه سیالبی قرار دارند که اگر زمانی این طرح 
اجرا شود می تواند به جلوگیری از سیالب کمک 
کند. ولی در حال حاضــر اجرای همان طرح های 
آبخیزداری می تواند کمک زیادی به نگهداری از 

آب های سیالبی در جنوب استان کند.   

خسارت 6 هزار میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی دستور بسیج تمامی امکانات وزارت خانه، برای جبران خسارت کشاورزان 

و مدیریت بحران در مناطق سیل زده را صادر کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان خبرداد:

در سیل اخیر 7 میلیون متر مکعب آب ، وارد سدهای استان شد

گزارش
ایران

کلنگ احداث ساختمان 
جدید شیرخوارگاه مادر کرمان 

به زمین زده شد
به گزارش روابط عمومی بهزیستی اســتان کرمان با حضور مدیران 
اداره کل بهزیستی و مسئولین محلی و استانی و همچنین جمعی از 
خیرین کلنگ احداث ساختمان جدید شیرخوارگاه مادر کرمان به 

زمین زده شد .
مدیر کل بهزیستی اســتان کرمان در این مراسم که با حضور احمد 
یوســفی مدیرکل حوزه اجتماعی اســتانداری، فخرآور مدیر عامل 
موسسه  خیریه اکبر نوحی مجری طرح و جمعی از مدیران و مسئولین 
بهزیستی استان و شهرستان کرمان برگزار گردید طی سخنانی همت و 
اراده خیرین را در تحقق اهداف خیر و هموار کردن مسیر رفع احتیاجات 
همنوعان نیازمند در سطح جامعه را ستودنی و قابل ستایش دانست و 
افزود: سیستم اجتماعی در شرایط کنونی در یک پیچ طاقت فرسای 
تاریخی قرار دارد که گذر از این پیچ و پشت سر گذاشتن این مسیر پر 
تالطم مستلزم دو اهرم و موتور فعال متشکل از همت و اراده قوی در 
کنار نیت خیر خیرین و همراهی، تسهیلگری و مانع زدایی دستگاههای 
اجرایی و دولتی است تا بتوان دست در دست هم از این گردنه نفس گیر 
به سالمت عبور کرد. علیرضا وحیدزاده در ادامه به روند حل وفصل و رفع 
معضالت اجتماعی در سطح جهانی اشاره کرد و افزود: دستگاههای 
دولتی و حکومتی در هیچ نقطه ای از جهان به تنهایی قادر به مقابله با این 
معضالت نیستند چرا که راهکارهای اداری و دولتی در سطح دل جامعه 
کاربرد چندانی نخواهند داشت و این روند تنها با همراهی و همکاری همه 
آحاد جامعه در کنار احساس تعلق و مسئولیت جمعی محقق خواهد 
شد چاره ای بجز تعامل سازنده دولت با بخش غیر دولتی در این زمینه 
نخواهد بود . وی در بخش پایانی سخنان خود از پیگیری و اهتمام جدی 
اکبر نوحی خیر کرمانی مقیم خارج از کشور و عوامل اجرایی ایشان در 
قالب موسسه خیریه در به ثمر نشستن این اقدام ارزشمند و آغاز خدمتی 
ماندگار و اثربخش در شهر کرمان تقدیر نمود. احمد یوسفی مدیر کل 
حوزه اجتماعی استانداری نیز در این مراسم در سخنانی از همت و جدیت 
ارزشمند این خیر تقدیر نمود و افزود: با مطالعه ای کوتاه در تاریخ کهن 
این سرزمین در می یابیم رفع حوائج و مشکالت مردم از طریق اقدامات 
خیرخواهانه در همه ابعاد سابقه ای به عمق تاریخ در این سرزمین دارد 
که در این بین منطقه کرمان ویژگی خاصی را دارا است. او اذعان داشت: 
بی تردید ورود خیرین به مسائل اجتماعی در این برهه از زمان در این 

استان همچون گذشته سر منشاء خیر و برکات فراوانی خواهد بود.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان گفت: با وجود حجم و خسارات گسترده 
سیالب طی چند روز اخیر در رفسنجان شبکه توزیع 

برق این شهرستان پایدار شد و خدمات رسانی در جریان است.
محمد سلیمانی افزود: گروه های امداد و عملیات توزیع برق شمال 
استان اکنون در محل وقوع سیل در شهرستان رفسنجان به صورت 
شبانه روزی حضور دارند. او تصریح کرد: بارندگی های اخیر و جاری 
شدن سیالب، خسارت سنگینی به زیرساخت های برق در محدوده 

تحت مدیریت این شرکت وارد کرده است.
شکستن ۳۰۰ پایه برق

سلیمانی تصریح کرد: تاکنون ۳۰۰ پایه برق شکسته و تعدادی از 
پست های توزیع و شبکه آسیب جدی دیده است اما همکاران شرکت 
توزیع در کوتاه ترین زمان ممکن با اصالح شبکه شبکه برق را در 
حالت پایدار نگه داشتند و در روستاهایی که مسیر دسترسی ندارند 

به محض باز شدن مسیر شبکه توزیع نواقص اصالح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان بیان کرد:  
اقدامات اجرایی شده توسط این شرکت در زمینه شرایط هشدار 
رخدادهای جوی و ورود سامانه مونسونی، در سه بخش برنامه ریزی 
و اجرایی شد.  وی ادامه داد: قبل از وقوع این پدیده، جلسات 
هماهنگی ستاد مدیریت بحران در سطح شرکت تشکیل و همه 
سناریوهای مرتبط با مخاطرات ناشی از بارندگی و سیالب احتمالی 
بررسی و اقداماتی برنامه ریزی و مصوب شد. سلیمانی تصریح کرد: 
مقاوم سازی پایه های واقع در مسیل، ایمن سازی پست های توزیع 
زمینی، بازدید از شبکه، جمع آوری اشیای معلق و مخاطره آمیز در 
حریم شبکه، مرمت حفاری ها، بررسی سناریوهای مانور فیدرهای 

)منبع تغذیه( فشار متوسط و غیره با توجه به مخاطرات انجام شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: بارش 
رگباری، بروز سیالب و صاعقه در مناطق مختلف از جمله رفسنجان، 
نوق، کشکوئیه، انار، زرند، شهربابک، چترود و راور منجر به خساراتی 

در زیرساخت های برق شد.
براساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان تا صبح 
امروز برق ۱۶۰ منطقه کل استان در نتیجه سیالب و تبعات 

بارش های سنگین قطع شده بود.

رئیس دادگستری بم با اعالم اینکه موضوع انتقال اسناد 
شهرک امام خمینی )ره( در این شهرستان به مرحله نهایی و 
اجرایی رسیده است،گفت:با این اقدام دستگاه قضایی مشکل 

سند مالکیت بیش از سه هزار شهروند حل شد.
حسین رمضانی زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال 
۱۳7۲ مساحت حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی در محدوده 
شهرک امام خمینی )ره( شهر بم بنا به تصمیم کمیسیون 
ماده ۳۲ در اختیار شهرداری قرار گرفته و شهرداری بر همین 
اساس اقدام به فروش و واگذاری به مردم کرده بود، بنا به وجود 
اشکاالت قانونی و عدم پیگیری نهادهای متولی، اسناد به نام 

شهرداری منتقل نشده بود.
او اضافه کرد: بالفاصله شورای پیشگیری دادگستری 
شهرستان بم و دادگستری کل استان کرمان به این موضوع 
ورود پیدا کرد و با تشکیل جلسات متعدد در سطح استان و 
شهرستان و تشکیل یک کارگروه متشکل از اداره ثبت اسناد، 
اداره راه و شهرسازی و شهرداری وضعیت مالکیت حدود 
۹۸.۲ هکتار از این اراضی تحت چند پالک ثبتی مشخص شد.
این مقام قضایی اعالم کرد: بر این مبنا با توجه به صدور سند 
تک برگ در خصوص این قسمت از اراضی مقرر شد انتقال 
مالکیت در خصوص امالک دارای پروانه و خارج از حریم 
گسل و میراث فرهنگی به همت اداره راه و شهرسازی به نام 
شهرداری انجام تا پس از آن نسبت به تعیین تکلیف مالکیت 

امالک بر اساس اسناد عادی واگذاری تنظیمی اقدام شود.
رمضانی زاده خاطرنشان کرد: در خصوص مابقی اراضی به 
مساحت حدود ۲۰۰ هکتار نیز مقرر شد پس از تعیین تکلیف 
نهایی در خصوص میزان مالکیت دولت توسط اداره منابع 
طبیعی، اداره راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و امالک بم 
و مشخص شدن میزان مستثنیات این اراضی، اوال نسبت به 
انتقال مالکیت اراضی دولتی به نام شهرداری اقدام صورت 
گیرد، ثانیا شهرداری با توجه به واگذاری قطعات، نسبت به 
حل مشکالت حقوقی با مالکان ثبتی حقیقی اقدام کند تا به 

تبع آن مالکیت اشخاص متصرف تثبیت شود.
او در پایان تاکید کرد: اقدامات شورای پیشگیری در حل 

مشکالت مردم و احیای حقوق عامه بوده است.

نماینده مردم ســیرجان و بردسیر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: وضعیت 
مســکن، اشــتغال، راه های استانی و 
معیشت مردم مناســب نیست و باید 
چاره اندیشــی شــود. به دولت تذکر 
می دهم تــا دیر نشــده اقدامات الزم 
برای رفع این مشکالت صورت گیرد.

شــهباز حســن پور بیگلری در جلسه 
علنی مجلس شــورای اســالمی در 

تذکر شــفاهی خــود ضمن تقدیــر از همــکاری صمیمانه مــردم کریمان با 
مســئوالن اجرایی گفت: سیل خســارت بسیاری به کشــاورزان، دامپروران 
و زیرساخت های استان رســانده بنابراین خواســتار اعزام هیاتی متشکل از 
کمیسیون های مربوطه و دولت به استان به ویژه به سیرجان و بردسیر هستم 
تا ضمن برآورد خسارات وارده اقدامات فوری و عاجلی جهت جبران خسارت 

به عمل آید.
نماینده مردم سیرجان و بردســیر در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
تاکنون هیچ گونــه بودجه ای در اختیار اســتاندار بــرای پروژه های عمرانی 
قرار نگرفته، افزود: وضعیت مســکن، اشــتغال، راه های اســتانی و معیشت 
مردم مناسب نیست و باید چاره اندیشی شــود. به دولت تذکر می دهم تا دیر 
نشده اقدامات الزم برای رفع این مشــکالت صورت گیرد. مردم استان سوال 
می کنند که آیا اســتان کرمان فراموش شده و یا از نقشــه ایران حذف شده 

است.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان 
کرمان نمایندگان افــراد دارای معلولیت 
ضایعه نخاعی در نشستی صمیمانه با مدیر 
کل بهزیستی استان کرمان به نقد و بررسی 
مســائل و مشکالت این قشــر از معلولین 

پرداختند.
علیرضا وحیدزاده مدیر کل بهزیستی استان 
کرمان در این دیدار که با حضور احمد شفیعی 
سرپرست معاونت توانبخشی برگزار گردید به 

اهمیت و لزوم توجه هرچه بیشتر به رفع تنگناها و مشکالت تامین وسایل مصرفی و کمک 
توانبخشی افراد دارای معلولیت و محدودیت تاکید کرد و افزود : در خصوص افزایش بسیار زیاد 
نرخ خدمات و همچنین کاالهای بهداشتی و وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز معلولین ضایعه 
نخاعی مکاتبات الزم با سازمان بهزیستی کشور انجام شده که علی رغم تنگناها و کمبودهای 

بودجه ای در سطح کشور حل و فصل این مشکل در دستور کار قرار گرفته است.
او در ادامه افزود : در کنار پیگیری های اداری بایستی با وارد کردن خیرین و بنگاههای اقتصادی 
در این حوزه بار مشکالت را کاهش داد وبا ترغیب جامعه به توجه بیشتر به مسئولیت های 

اجتماعی راه را برای تعالی و پیشرفت این قشر از افراد جامعه هموار نمایند.
احمد شفیعی سرپرست معاونت توانبخشی نیز در این نشست با تقدیر از مطالبه گری درست 
و بجای جامعه هدف گفت: مجموعه بهزیستی و به ویژه حوزه معاونت توانبخشی بر اساس 
مسئولیت و ماموریت سازمانی خود پیگیر رفع مشکالت این عزیزان است که امیدواریم با 
همکاری پر رنگتر تشکل های مردمی و بنگاه های اقتصادی فعال در سطح استان شاهد بهبود 

هرچه بیشتر شرایط باشیم.

بهرام مســلمی مهنی در نشست شورای 
فرهنگ عمومــی شهرســتان جیرفت، 
ضمن تسلیت امام محرم، گفت: امروز برای 
نخستین بار اســت که با توجه به خواست 
امام جمعه، نشست شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان جیرفت به صورت مجزا از شورای 
فرهنــگ عمومی جنوب کرمــان برگزار 

می شود. 
دبیر شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان 

با تاکید بر نقش فرهنگ در کاهش آسیب های اجتماعی، افزود: تدوین سند توسعه فرهنگی 
شهرستان جیرفت از ضروریات است. 

او بیان کرد: در بحث اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان باید با هم افزایی و 
هماهنگی از موازی کاری جلوگیری شود و برای تحقق این مهم طرح های مشترکی ارائه 
شود.  مسلمی مهنی اظهار کرد: برای توسعه فرهنگی شهرستان باید سهم هر دستگاه در 

اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مشخص شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی جنوب کرمان یادآور شد: تاکنون اجرای برنامه های 
فرهنگی سطح شهرستان بر دوش شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره تبلیغات 
اسالمی بوده است که می طلبد سایر نهادها نیز به سهم خود در اجرای این برنامه ها مشارکت 
کنند. او ابراز کرد: هر نهاد باید براساس سهمی که در توسعه فرهنگی شهرستان دارد در 
مناسبت های ملی و مذهبی برنامه های فرهنگی اجرا کند. مسلمی مهنی در خاتمه با تاکید 
بر اجرایی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: امروز در توسعه فرهنگی 

شهرستان، هم افزایی و همگرایی دستگاه ها از ضروریات است.

حسن پور بیگلری در تذکر شفاهی:

وضعیت مسکن، اشتغال، جاده ها و معیشت 
مردم مناسب نیست، باید چاره اندیشی شود

سعی داریم مشکالت جامعه هدف 
را به حداقل برسانیم

دبیر شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان: 

تدوین سند توسعه فرهنگی شهرستان 
جیرفت از ضروریات است

در پی سیل اخیر اتفاق افتاد:
 خسارت سنگین به زیرساخت  

شرکت توزیع برق

با ورود دستگاه قضایی
مشکل اسناد مالکیت ۳هزار 

شهروند بم، پس از ۳۰ سال حل شد
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خبرخبر

مدیرکل بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کشـور از 
انسـداد 7۱ محور اصلـی و فرعی در کشـور به 
دلیل وقوع سـیل خبـر داد و گفت: بر اسـاس 
برآوردهای اولیه تاکنـون ۸۰۰ میلیارد تومان 
خسـارت به راه ها و ابنیه فنی وارد شـده است.

غالمعبـاس بهرامی نیـا در گفت وگو با ایسـنا، 
اظهار کـرد: طی روزهای گذشـته که سـامانه 
بارشـی مانسـون به کشـور وارد شـده بود 7۱ 
محور اصلی و فرعی در کشور را خسـارت زد و 
مسـدود کرد که تاکنون ۵۳ محور بازگشـایی 
شـده و ۱۸ محـور دیگـر شـامل پنـج محـور 
شـریانی و ۱۳ محـور غیـر شـریانی همچنان 
مسـدود اسـت. وی افـزود: محورهـای انـار – 
یـزد، شـهربابک  - انـار، دلـگان – ایرانشـهر، 
بافـت – سـیرجان و رفسـنجان – انـار جـزو 
محورهـای شـریانی مسـدود و جاده هـای 
رودبـار جنـوب – برجـک، میبد – ندوشـن، 
خرانـق – اردکان، تهـران – امامـزاده داوود، 
قلعه گنج – رمشـک، ایرانشـهر – مهرستان، 
سیب سـواران – هیـدوچ، سـراوان – اسـالم 
آبـاد، ایرانشـهر – خیرآبـاد، جالق – سـراوان، 
جالق – کله گان، سی سـخت – پادنا و سوران 
– هیدوچ جز محورهای غیر شـریان مسـدود 
کشـور هسـتند. مدیـرکل بحـران و تجهیـز 
ماشـین آالت سـازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای کشـور ادامـه داد: محورهای آسـیب 
دیـده و سـیل زده در ۲۲ اسـتان سیسـتان و 
بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، خراسـان شـمالی، هرمزگان، بوشهر، 
یزد، مازندران، چهارمحـال و بختیاری، تهران، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزسـتان، لرسـتان، 
قزویـن، اصفهـان، فـارس، گلسـتان، گیالن، 
ایـالم، کرمانشـاه و زنجـان هسـتند کـه بـر 
اسـاس برآوردهای اولیه تاکنون ۸۰۰ میلیارد 
تومان بـه آنها و ابنیه فنی شـان خسـارت وارد 
شـده اسـت. وی بـا بیـان این کـه برآوردهای 
اولیـه یقینـا کامـل نیسـت و در ادامـه میزان 
دقیق خسـارات وارده شـده محاسـبه و اعالم 
می شـود، اظهار کـرد: همچنیـن ۳۰۰ محور 
مسـدود روسـتایی داریـم کـه طـی روزهای 
گذشته ۲۰۰۰ نفر راهدار در قالب ۲۵۰ اکیپ 
بـا ۱۸۰۰ ماشـین آالت فعـال هسـتند و ۴۵ 
هزار متر مکعـب نیز از سـطح راه های کشـور 

ریزش بـرداری صـورت گرفتـه اسـت.

بیش از 1۹ هزار واحد 
مسکونی تحت تاثیر 
سیالب های مردادماه

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعالم 
اینکه ارزیابی های اولیه حاکی از آســیب 
سیل به بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی است 
از افزایش این رقم در روزهای آتی و بعد از 

خاتمه سیالب خبر داد.
به گزارش ایلنــا،  مجید جــودی  درباره 
سیالب های رخ داده در بیشتر استان های 
کشــور که از ۴ مردادماه آغاز شده است، 
اعالم کرد: با توجه به اینکه سیالب در برخی 
استان ها ادامه دارد، ارزیابی دقیق از میزان 
خسارت ها به واحدهای مسکونی در طی 
روزهای آتی و بعد از فروکش کردن سیالب 

نهایی می شود.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
افزود: عمال در ۱۰ استان امکان ارزیابی اولیه 
از میزان خسارت های سیل ممکن شده که 
قطعا این رقم در روزهای آتی افزایش خواهد 
یافت. با این حال ارزیابی های اولیه حاکی 
است که تاکنون ۱۹ هزار واحد مسکونی 
تحت تاثیر ســیل قرار گرفتند که 7 هزار 
واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده 
و نیازمند احداث مجــدد و ۱۲ هزار واحد 
آسیب دیدند و نیازمند تعمیرات برای اسکان 

مجدد هستند.
جودی با اشــاره به اینکه بنیاد مسکن از 
همان ابتدای شروع سیالب در استان های 
مختلف حضور یافت و ماشین آالت و بخشی 
از امکانات بنیاد در اختیار امدادرســانی به 
سیل زدگان و باز کردن مسیرها اختصاص 
یافته است، گفت: همزمان با حضور ارزیابی 
و برآورد میزان خسارت اولیه به واحدهای 
مسکونی و همچنین مسیرهای روستایی 

و شهری کوچک در دستور کار قرار گرفت.
وی با اعالم اینکه ارزیابی خســارت در دو 
بخش میزان خســارت وارده به واحدهای 
مسکونی و میزان خســارت وارده به بافت 
و کالبد و معابر روستایی انجام می شود از 
ارزیابی دقیق و نهایی میزان خسارت ها به 
واحدهای مسکونی در روزهای آتی خبر داد 
و اعالم کرد: میزان خسارت وارده به بافت، 
کالبد و معابر روستایی اندکی زمانبر است 

که با طی زمان این کار انجام خواهد شد.
معاون بنیاد مســکن انقالب اسالمی در 
خصوص میزان تسهیالتی که به سیل زدگان 
تعلق می گیرد نیز اعالم کرد: پیشنهادهای 
بنیاد مسکن در خصوص ارائه تسهیالت 
بالعوض و کم بهره با تکمیــل ارزیابی ها 
به هیات دولت ارســال خواهد شــد تا در 
خصوص میزان تسهیالت به سیل زدگان 

تصمیم گیری و ابالغ الزم انجام شود.

صادرات دام زنده به صورت مشروط آزاد 
شده است و در صورت درخواست شرکت 
ر  م، ۵۰ درصد مقدا مور دا نی ا پشتیبا
صادرات هر مرحله بر اساس معادل قیمت 
صادراتی برای تأمین ذخایر راهبردی و یا 
پشتیبان بازار، به شرکت یاد شده تحویل 
می شود. به گزارش تسنیم، شورای قیمت 
تژیک، شرایط  گذاری محصوالت استرا
م زنده غیرمولد را به شرح  صادرات دا

زیر اعالم کرد. 
نون  قا اصالح  نون  قا مفاد  استناد  به   
اساسی  محصوالت  خرید  تضمین 
بان ماه یک  کشاورزی مصوب پنجم آ
شماره  به  نه  و  نود  و  سیصد  و  ر  هزا
۱۸۰.۶7۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ مجلس 
شورای اسالمی، شورای قیمت گذاری و 
تخاذ سیاست های حمایتی محصوالت  ا
اساسی کشاورزی، در راستای اجرای 
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
ز تولید کنندگان  نه ها و حمایت ا ا ر یا
یط خشکسالی در  بله با شرا م در مقا دا
سال ۱۴۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۳.۲۴ 

تصویب کرد.
م زنده پرواری غیر مولد  ۱( صارات دا
ر( بدون عوارض  ا ز )قابل عرضه در با

مترتب از سوی دولت، مجاز می باشد.
تبصره )۱(: سقف تعداد دام زنده پرواری 
د قابل عرضه در  برای صادرات و تعدا
هر مرحله توسط معاونت امور تولیدات 
دامی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین 

خواهد شد.

: صادرات گوشت قرمز در  )۲ تبصره )
م زنده  د دا محدوده معادل وزنی تعدا

صادراتی مصوب بالمانع است.
عهده  به  صادرات  اجرای  یند  فرآ  )۲
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد 

کشاورزی خواهد بود.
مر  ا در  تحادیه ها  ا و  تبصره: تشکل ها 
م زنده پرواری و یا گوشت  صادرات دا

قرمز در اولویت خواهند بود.
۳( وزارت جهاد کشاورزی مکلف است 
ر، نسبت  در راستای کاهش حاشیه بازا
به پیگیری الزم جهت تحویل غرفه در 
یر  ر تهران و سا زا میادین میوه و تره با
مراکز عرضه مستقیم در استان ها اقدام 
نماید. به نحوی که اتحادیه ها و تشکل ها 
ا  مکان عرضه مستقیم گوشت قرمز ر ا

داشته باشند.
: شرکت سهامی پشتیبانی  )۱ تبصره )
کز  مرا است  موظف  کشور  م  دا مور  ا
ا  ر خود  قرمز  گوشت  مستقیم  عرضه 
بط جاری در اختیار  در چارچوب ضوا

اتحادیه ها قرار دهد.
نی  : شرکت سهامی پشتیبا )۲ تبصره )
امور دام کشور موظف است در راستای 
ز تولید، مراکز عرضه مستقیم  حمایت ا
گوشت قرمز متعلق به آن شرکت را به 
مدت دو ماه بدون دریافت اجاره بها، در 

اختیار اتحادیه ها قرار دهد.
منظور  به  موظفند  صادرکنندگان   )۴
ر داخلی گوشت قرمز، در  زا مدیریت با
صورت درخواست شرکت پشتیبانی امور 

۵۰( درصد مقدار  دام کشور به میزان )
صادرات هر مرحله را بر اساس معادل 
یر  ذخا تأمین  جهت  تی  صادرا قیمت 
راهبردی و یا پشتیبان بازار، به شرکت 

یاد شده تحویل و به فروش رسانند.
ز  تبصره: صادرکنندگان موظفند پس ا
م  مور دا نی ا درخواست شرکت پشتیبا
کشور، بسته به درجه فوریت از ۳ تا 7 
م مورد  روز نسبت به تحویل میزان دا

درخواست شرکت مذکور اقدام نمایند.
م سبک و سنگین  ۵( تولیدکنندگان دا
)اتحادیه ها و تشکل های مربوطه( مکلفند 
با محوریت معاونت امور تولیدات دامی 
هر سه ماه یک بار و یک ماه قبل از عرضه 
به بازار، میزان دام مازاد را مشخص و در 
ز طریق سامانه ای که بدین  طی زمان ا
منظور طراحی می شود اعالم و نتایج 
این پایش را به دبیرخانه شورای قیمت 
یتی  تخاذ سیاست های حما ری و ا گذا
رسال  ا کشاورزی  اساسی  محصوالت 

نمایند.
ز  ین مصوبه ا ۶( منابع مالی مورد نیاز ا
محل منابع ذخایر راهبردی و تسهیالت 
بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور 

دام کشور تامین می گردد.
7( سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف 
زپرداخت  با ضمانت  به  نسبت  است 
اعتبارات مورد نیاز، تأمین ضرر و زیان 
احتمالی خرید و پرداخت هزینه های 
نجام  ز ا ین مصوبه پس ا تبعی اجرای ا

حسابرسی قانونی اقدام نماید.

در حال حاضر مطابق جداول مرکز آمار ایران حدود 
۹۵۱ هزار و 7۲۰ نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ 
التحصیل آموزش عالی در کشور شغل ندارند. یکی 
از برنامه های دولت برای حل مشکل این تعداد بهره 

از مهارت آموزی است.
به گزارش خبرنگار تسنیم، نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار بهار ۱۴۰۱ منتشر شد. بررسی نرخ 
بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد 
که۹.۲ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، 
بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل ) بهار ۱۴۰۰( ، ۰.۴ درصد 

افزایش یافته است.
در بهار ۱۴۰۱، به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ 
ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی 
در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی 
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 

۱۴۰۰( ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل 
۲۳ میلیون و۵7۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۹۸ هزار نفر کاهش داشته است. 
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در بهار ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۱.۲ 
درصد بیش  ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 

۳۲.7 درصد و کشاورزی با ۱۶.۰ درصد قرار دارند.
نکته قابل توجه کاهش سهم جمعیت بیکار فارغ 

التحصیل نسبت به مدت مشابه سال قبل است. 
در بهار ۱۴۰۱ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل 
آموزش عالی از کل بیکاران ۳۹.7 درصد بوده است. 
این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است. بررسی 
تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین در بهار ۱۴۰۱ سهم جمعیت فارغ 
التحصیل آموزش عالی از کل شاغالن ۲۶.۶ درصد 
بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان در 
نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است. 
بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش 

داشته است.
درحال حاضر مطابق جداول مرکز آمار ایران حدود 
۹۵۱ هزار و 7۲۰ نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر 
فارغ التحصیل آموزش عالی در کشور شغل ندارند.  
یکی از برنامه های دولت برای حل مشکل این تعداد 

بهره از مهارت آموزی است.
کشاورزی،  مانند  تحصیلی  گروه های  برخی 
دامپزشکی و علوم تربیتی دارای باالترین درصد از 
بیکاران هستند که دالیل گوناگونی دارد. اساساً در 
ایران، هیچگونه پایش و تحقیقی از وضعیت بازار کار 
رشته های دانشگاهی توسط دولت  یا خود دانشگاه ها 
صورت نمی گیرد و افراد بدون هرگونه اطالعی از 
بازار کار آینده رشته های تحصیلی، وارد دانشگاه ها 
می شوند. متاسفانه در حال حاضر، هیچگونه بانک 
اطالعاتی قابل اعتنایی از وضعیت بازار کار، نیازها، 
وضعیت جذب دانشجو، آینده شغلی کارجویان و 
اطالعات مهم و کلیدی از این دست وجود ندارد و 

انتخاب ها باید با چشمانی بسته انجام شود.
از سوی دیگر رشته های تحصیلی دانشگاهی توسط 
خود جوانان نیز اغلب بر اساس نیازسنجی بازار 
کار صورت نمی گیرد و افراد بر اساس پارامترهای 
دیگری مانند عالقه شخصی، رشته دانشگاهی 

انتخاب می کنند.

951 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی 
شغل ندارند

صادرت دام زنده به صورت 
مشروط آزاد شد

سخنگوی صنعت آب گفت: خوشبختانه با وجود وقوع سیل های وحشتناک، 
کمترین آسیب به زیرساخت های حوزه آب و برق وارد شده و هیچ کدام از 
سدهای کشور نشکستند. به گزارش ایسنا، فیروز قاسم زاده در نشستی 
خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت مقاومت سدهای 
کشور اظهار کرد: هیچ کدام از سدهای کشور آسیب ندیده و تنها در استان 
کرمان یک بند خاکی ظرفیت ۳۵۰ هزار مترمکعب شکسته شد و با توجه به 
این که پیش بینی هایی که در مورد این مساله صورت گرفته بود، از دو روز قبل 
اطالع داده بودیم و در همین راستا فرماندار منطقه اقدامات الزم را انجام داد. 
وی اضافه کرد: بخش عمده آب قبل از وقوع سیل تخلیه شد و شکسته شدن 
این بند مشکل چندانی را ایجاد نکرد، چرا که در پایین دست یک منطقه 
آبرفتی وجود داشت. قاسم زاده در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر میزان 
افت فشار و کاهش کیفیت آب در کشور گفت: کمترین میزان آسیب وارد 
شد و در بخش هایی که شکستگی در حوزه توزیع صورت گرفت، با مشکالت 
موقتی روبه رو بودیم که آن هم در زمانی کوتاه برطرف شد و اکنون مشکلی 
وجود ندارد. وی در پاسخ به سوال دیگر درباره آخرین وضعیت تخصیص 
حق آبه هیرمند اظهار کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفته تصمیم وزیر 
نیرو این بوده که به افغانستان سفر داشته و با طرف افغان صحبت کنند تا 
توافقات الزم صورت بگیرد. امسال ورودی جدیدی اتفاق نیفتاده است و 
پیگیر این مساله هستیم. سخنگوی صنعت آب با بیان این که سیالب های 
اخیر تاثیری در میزان حق آبه در هیرمند نداشته است، ادامه داد: در مرز 
جنوبی افغانستان بارش ها صورت گرفت به همین دلیل در میزان حق آبه 
نقشی نداشته است. وی با اشاره به پیش بینی های سازمان هواشناسی درباره 
وقوع سیالب گفت: زمانی که هشدارهای نارنجی و قرمز از سوی سازمان 
هواشناسی کشور صادر می شود، تمام نیروها در حالت آماده باش قرار 
می گیرند. در همین راستا نیروهای عملیاتی از هفته گذشته تجهیز شدند و 
با توجه به اقداماتی که صورت گرفت، حداقل آسیب را داشتیم اما در حوزه 
شبکه های آب شهری برخی تجهیزات دچار مشکل شدند که آن هم کمتر 

از چند ساعت برطرف شدند.

گزارش
تسنیم

سخنگوی صنعت آب :

هیچ کدام از سدهای کشور نشکسته است
خسارت 8۰۰ میلیاردی 

سیل به راه های کشور

یم
سن

س: ت
عک

طبق قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد از تسهیالت خود 
را صرف ساخت مسکن کنند که با گذشت ۵ ماه این رقم به ۳ هزار میلیارد 
تومان یعنی ۲ درصد رسیده است. براساس ماده ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند مبلغ 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان، تسهیالت ساخت مسکن به افراد واجد شرایط 
پرداخت کنند. در همین راستا شورای پول و اعتبار دستورالعمل تسهیالت 
ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ را به بانک ها ابالغ کرد و در آن سهمیه هر 
بانک مشخص شد. حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیالت ابالغی بانک مرکزی 
)۳۶۰ همت( پرداخت شده است که عمدتا توسط بانک مسکن بوده است. 
این در حالی است که براساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد 
از تسهیالت پرداختی بانک ها به این بخش تخصیص داده شود با توجه به 
تسهیالت پرداختی بانک ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار میلیارد تومان 

بوده، تسهیالت پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می شود.

تسهیالت پرداختی بانک ها به ساخت 
مسکن، کمتر از 2 درصد

خـرداد مـاه ۶.۸میلیـون فقـره چک در کشـور 
کشـیده شـد کـه صرفـا ۲.۱درصـدش بـرای 
کرمـان بـود. سـه اسـتان تهـران، اصفهـان و 
خراسـان رضوی به تنهایـی ۴۹ درصـد از بازار 
چـک کشـور را دارنـد. چـک یکـی از ابزارهای 
مهـم معامالتـی اسـت و گـزارش اخیـر بانـک 
مرکـزی نشـان می دهـد کـه سـهم کرمـان 
از ایـن بـازار کرمـان را هم تـراز اسـتان  هایی 
۲درصـد، قزویـن بـا  چـون قـم بـا سـهم ۴.
سـهم ۱.۸ درصـدی و اسـتان مرکـزی با سـهم 
. بـه عبـارت دیگـر  ده ر دا ۱.7درصـدی قـرا
کرمـان در رتبـه ۱۲ از نظـر تعـداد معامـالت 

چـک قـرار گرفتـه اسـت . 
تازه تریـن آمـاری کـه بانـک مرکـزی از جریان 
مبـادالت چـک منتشـر کـرده نشـان می دهـد 
کـه در خردادمـاه سـال جـاری حـدود ۶.۸ 
میلیـون فقـره چـک به ارزشـی حـدود ۳۴۲.۴ 
هـزار میلیـارد تومـان مبادلـه شـده اسـت کـه 
از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 7.7 و ۲۴.۹ 

درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل افزایـش دارد.
حدود ۵2درصد از ارزش چک ها 

برای پایتخت
در ایـن مـدت، در اسـتان تهـران حـدود ۲.۲ 
میلیـون فقـره چک بـا ارزشـی حـدود ۱77.۱ 
هـزار میلیـارد تومـان مبادلـه شـده کـه بیانگر 
صدرنشـینی اسـتان تهـران در مبادلـه چک در 

سـطح کشـور اسـت. 
ن حـدود  چک هـای وصـول شـده در تهـرا
ز ۱۶۱  رزشـی بیـش ا ۲ میلیـون فقـره بـه ا
ر میلیـارد تومـان و چک هـای برگشـتی  هـزا
معـادل ۱۸۸ هـزار فقـره بـه ارزشـی حـدود 
۱۶.۱ هـزار میلیارد تومان گزارش شـده اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر ۳۱.۹درصـد از چک هـای 
مبادلـه شـده از نظـر تعـداد و ۵۱.7درصـد از 
ز نظـر مبلـغ بـرای  چک  هـای مبادلـه شـده ا

پایتخـت بـوده اسـت. بعـد از پایتخـت اصفهان 
بـا سـهم ۱۰.۸درصـدی از نظـر تعـداد چـک 
مبادله شـده و سـهم ۶.۸درصدی از نظـر مبلغ 
در رتبـه دوم قـرار دارد . جایـگاه سـوم نیـز 
برای خراسـان رضـوی اسـت کـه 7.۲درصد از 
چک هـای مبادلـه شـده در خـرداد بـرای ایـن 
اسـتان بـوده کـه نظـر ارزش سـهم اش برابـر 

۵.۲درصـد اسـت.
کرمـان امـا دوازدهمیـن اسـتان از نظـر تعداد 
چک هـای مبادلـه شـده در خـرداد ماه اسـت. 
ر فقـره چـک در  بـه طـوری کلـی ۱۴۱ هـزا
اسـتان کرمـان در ایـن مـاه معاملـه شـده کـه 
برابـر ۲درصـد از چک های معامله شـده اسـت. 
از نظـر مبلـغ نیـز سـهم کرمـان به یـک درصد 

هـم نمی رسـد. 
نکتـه جالـب آنکـه تعـداد معامـالت چـک در 
کرمـان حتـی از یـزد نیـز کمتـر اسـت. سـهم 
یـزد از کل بازار چک کشـور ۵.۹درصد اسـت و 
به لحـاظ ریالـی ۲.۶درصـد از ارزش چک های 

ثبـت شـده در ایـن اسـتان بوده اسـت . 
۴.۶درصد از چک های کشیده

 شده برگشت خورد 
در ایـن مـاه  بیـش از ۶.۱ میلیـون فقـره چـک 
بـا ارزشـی بالـغ بـر ۳۰۵ هـزار میلیـارد تومان 
ز چک هـای مبادلـه ای وصـول شـده اسـت  ا
کـه از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۸.۱ و 
ر  لبتـه، در کنـا . ا د ر ا یـش د فزا ۲7 درصـد ا
چک هـای وصولـی بیـش از ۶۴۰ هـزار فقـره 
چـک هـم برگشـت خـورده کـه از نظـر تعـداد 
و مبلـغ چک هـای برگشـتی بـه ترتیب بـا  ۴.۶ 
یـش  فزا و ۹.۵ درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل ا
برگشـت  چک هـای  کل  ز  ا سـت.  ا شـته  دا
خـورده بیشـترینش مختـص تهـران بـا سـهم 
ز آن اصفهـان  ۲۹.۴درصـدی اسـت و بعـد ا
بـا سـهم ۱۱.7درصـدی و بعـد هـم خراسـان 
7 و  سـان رضـوی بـا سـهم ۵. شـرقی و خرا

7.۴درصـدی اسـت. 
1۰درصد از چک های

 

کرمان برگشت خوردند
بـا ایـن حـال بـه لحـاظ درصـدی ۸.7درصـد 
از کل چک هـای کشـیده در تهـران برگشـت 
می خورنـد؛ درصـدی کـه بـه مراتـب از کرمان 
د مـاه ۱۰.۵درصـد  کمتـر اسـت و در خـردا
ز تعـداد چـک ّای کشـیده شـده در کرمـان  ا

برگشـت خوردنـد . 
رزش چک هـای  د و ا بررسـی نسـبت تعـدا
ی  دلـه ا مبا چک هـای  کل  بـه  برگشـتی 
نشـان می دهـد کـه بیشـترین نسـبت تعـداد 
چک هـای  کل  بـه  برگشـتی  چک هـای 
مبادلـه ای در اسـتان بـه ترتیب به اسـتان های 
خراسـان شـمالی )۱۳.۳ درصـد(، کهگیلویه و 
 ۱۲.۴ ۱۲.۵ درصـد( و لرسـتان ) بویراحمـد )
درصـد( اختصـاص یافتـه اسـت و اسـتان های 
گیالن )۶.7 درصد(، خوزسـتان )۸.۱ درصد( و 
البـرز )۸.۴ درصـد( پایین تریـن نسـبت تعـداد 
چک هـای برگشـتی بـه کل تعـداد چـک هـای 

مبادلـه ای را بـه خـود اختصـاص دادنـد. 

بیشـترین ارزش چک هـای برگشـتی بـه کل 
ارزش چک هـای مبادلـه شـده در اسـتان ها 
نیز  بـه ترتیب بـه اسـتان های اردبیـل ) ۱7.۲ 
درصد(، کردسـتان و لرسـتان ) هر کدام ۱۶.۹ 
درصد( و سیسـتان و بلوچستان )۱۶.۳ درصد( 
اختصاص یافته اسـت و اسـتان های البرز )۸.۹ 
درصد(، گیالن )۹.۸ درصـد( و هرمزگان )۱۰( 
درصـد کمتریـن نسـبت بـه ارزش چک هـای 
برگشـتی بـه کل چک هـای مبادلـه شـده در 

اسـتان را بـه خـود اختصـاص دادند.
طبـق ایـن گـزارش، اسـتان تهـران با داشـتن 
۱۸۸ هـزار فقـره چـک برگشـتی بـه ارزشـی 
بیـش از ۱۶۱ هـزار میلیـارد تومـان بیشـترین 
تعـداد و ارزش چک هـای برگشـتی را بـه خود 

اختصـاص داده اسـت.
از سـوی دیگـر، اسـتان ایـالم پـس از مناطـق 
آزاد بـا داشـتن ۵۰۰ فقـره چـک برگشـتی بـه 
ارزش ۱۹.۳ هـزار میلیارد تومـان در خردادماه 
کمترین تعـداد و ارزش چک های برگشـتی در 

کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت.

استان کرمانی که زمانی یکی از مراکز تجاری اصلی کشور بود، اکنون حجمش از معامالت به قدری کاهش یافته که سهمش از چک های معامله 
شده در خرداد به 2درصد رسیده، این میزان نیمی از چک های معامله شده در یزد، یک پنجم اصفهان و یک شانزدهم تهران است.

گزارش
مرضیه قاضی زاده

رنا
  ای

س:
عک

آمارهای گمرک نشان می دهد ایران در فروردین ماه سال جاری ۱۱۶ میلیون 
لیتر بنزین معادل ۳۲ میلیون دالر صادر کرده اســت.به گزارش ایرنا، ایران در 
سال های اخیر با توجه به افزایش تولید بنزین در کشور نه تنها توانست واردات را 
متوقف کند بلکه به جمع صادرکنندگان بنزین جهان نیز پیوست تا آنجا که در 

شرایطی که تحریم ها علیه نفت و گاز ایران ادامه دارد، درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده های نفتی 
توانست بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین کند.

با این حال، افزایش مصرف بنزین در کشور و رسیدن به نقطه ســر به سری مصرف و تولید با توجه به 
کنترل کرونا، این نگرانی را ایجاد کرده که صادرات بنزین متوقف شود و حتی در ماه های آینده دوباره 

واردکننده شویم.
با وجود این نگرانی که البته به گفته وزیر اقتصاد در حال مدیریت اســت تا وارداتی انجام نشود، ایران 

توانسته در اولین ماه از سال جاری ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین صادر کند.
یعنی به طور میانگین روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین از ایران صادر شده است و در فروردین ماه درآمدی 

۳۲ میلیون دالری به همراه داشته است.

صادرات 11۶ میلیون لیتری بنزین 
در فروردین امسال

دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت: با ایجــاد محدودیت یکباره در 
سیستم جامع تجارت حجم زیادی از برنج های وارداتی از جمله برنج های 

گرفتار سیل در زاهدان با مشکل ثبت سفارش و ترخیص مواجه شدند.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت: در سال 

۱۴۰۰ بخش خصوصی اصرار داشت که محدودیت فصلی واردات برنج برداشته شود تا کسری 
تولید با سرعت بیشتری جبران شود اما مورد پذیرش قرار نگرفت زیرا مافیای برج داخلی اطالعات 
غلطی درباره کفایت برنج ایرانی داده بودند که در نهایت منجر به گرانی این محصول در بازار شد.
وی افزود: در سال جاری با توجه به تجربیات سال قبل محدودیت فصلی واردات برنج و شرایط 
خاص جهانی لغو شــد و به بخش خصوصی اجازه واردات این محصول داده شد و بخشی از این 
محصول ترخیص شــد اما بخشــی از آن در گمرکات باقی مانده و با مشکل و محدودیت  ثبت 
سفارش مواجه شده است.دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: در شرایطی که حجم 
زیادی برنج وارد شده و منتظر ترخیص به داخل کشور اســت به یکباره سیستم جامع تجارت 
برای ثبت سفارش برنج تغییر کرد و میانگین واردات در ۲ سال گذشته در نظر گرفته شده است.

ثبت سفارش برنج وارداتی محدود شد
مدیرکل حفاظت از حقــوق مصرف کننده رگوالتــوری اعالم کرد: 
در صورتی که مشــترکان تلفن ثابت و همراه دائمی، صورتحساب یا 
هزینه های دوره ای خط خود را در سررسید یا مهلت تعیین شده پرداخت 
نکنند، خط آن ها تخلیه می شود. به گزارش ایسنا، پیمان قره داغی با بیان 
اینکه خطوط تلفن ثابت و سیار صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده 

مشترکین، مشمول هزینه های دوره ای ماهانه مانند حق اشتراک می شود، افزود: در صورت عدم 
پرداخت صورتحساب از سوی مشترک، اپراتور می تواند پس از اجرای فرایند پیش بینی شده در 
مصوبه ۳-۲۰7 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای تخلیه خطوط مشترکان بدهکار اقدام 
کند. وی در تشریح مصوبه ۳-۲۰7 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: بر اساس این مصوبه، 
اپراتورهای تلفن ثابت و همراه می توانند در بازه های زمانی حداقل یک  ماهه صورتحساب مشترکان 
را با تعیین مهلت پرداخت صادر کنند و پس از پایان مهلت پرداخت تعیین شده، ابتدا خط مشترک 
بدهکار را به مدت حداقل دو هفته یک طرفه کند و اگر مشترک پس از اطالع رسانی مجدد اپراتور و 
ارسال اخطار کتبی و مهلت یکساله، بدهی خود را پرداخت نکند، اپراتور می تواند خط تلفن مشترک 

را بطور کامل تخلیه و جمع آوری کرده و امتیاز آن را از مشترک سلب کند.

تلفن مشترکان بدهکار قطع می شود

مخابراتوارداتسوخت

کاغذ اقتصادی

بازار کرمان کوچک شده است؟

سهم ۲درصدی کرمان از چک های معامله شده در خردادماه
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مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج 
از کشور وزارت خارجه:

ایرانیان خارج از کشور تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرند

مدیر کل شــورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور 
خارجه با اشاره به اینکه تحت پوشش قرار گرفتن ایرانیان خارج 
از کشور مورد توجه و اهتمام ویژه مسئوالن ذیربط است، تاکید 
کرد: شمار هموطنان ایرانی خارج از کشور که تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی هستند نسبت به کل بیمه شدگان، بسیار ناچیز 
است . به گزارش ایسنا ، رضا عامری ادامه داد: ایرانیانی که سابقه 
پرداخت حق بیمه حتی در قبل از پیروزی انقالب اسالمی دارند 
و وقفه ای در پرداخت حق بیمه آنهــا به وجود آمده می توانند با 
پرداخت معوقه ها، خود و خانواده خود را بیمه کنند و سپس از 

مزایای دریافت حقوق بازنشستگی استفاده کنند .
مدیر کل امور ایرانیان وزارت خارجه گفت: مذاکراتی با مسئولین 
بیمه تامین اجتماعی در این خصوص انجام شده و این آمادگی 
وجود دارد که ایرانیان می توانند با پرداخــت حق بیمه ، پدر و 
مادر خود کــه در ایران زندگی می کنند را تحت پوشــش بیمه 

قرار دهند.
عامری افزود: در قانون جامع ایرانیان نیز موضوع بیمه ایرانیان 

خارج از کشور دیده شده است.
وی گفت: دبیرخانه شورای عالی ایرانیان در وزارت امور خارجه 
این موضوع خصوصــاً ایرانیان کم برخــوردار را با جدیت تمام 
در دســتور کار خود دارد و ایرانیان می توانند با مراجعه به ۲۸ 
کارگزار بیمه که در ۱۸ کشور مستقر می باشند برای بیمه کردن 

خود و افراد خانواده اقدام کنند .

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خبر داد

ساماندهی کودکستان های 
غیرمجاز

رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کــودک آخرین وضعیت 
ساماندهی و صدور مجوز برای کودکســتان های غیرمجاز و یا 

تحت پوشش نهادهای دیگر را تشریح کرد.
مجتبی همتی فــر در گفت وگو با ایســنا، در این بــاره اظهار 
کرد: بخش عمده ای از مهدهای کودک تحت مجوز ســازمان 
بهزیســتی کشــور بودند و وقتی به موجب مصوبه تاســیس 
ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، مهدهای بهزیســتی به 
آموزش وپرورش منتقل شدند، بانک اطالعاتی شان نیز منتقل 
شــده و به عبارت دیگر این مهدها با همیــن مجوزها منتقل 

می شوند و تکلیف این مهدها مشخص است.
وی افزود: اما مهدکودک هایی داریم که تحت پوشش نهادهای 
دیگر اداره می شــدند که در این گروه ها بخشــی بدون مجوز 

بودند و بخشی دیگر با مجوزهای متفرقه فعالیت می کردند.
رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه ذیل 
سیاســت ســاماندهی مراکز، در حال دریافت اطالعات الزم 
از اســتان ها هســتیم گفت: در نهایت این کودکستان ها باید 
متناسب با اســتانداردهای جدید، مجوز از سازمان ملی تعلیم 

و تربیت کودک اخذ کنند.
همتی فر با اشــاره به تکلیف قانون جوانــی جمعیت و حمایت 
از خانواده و برنامه تحول دولت مبنی بــر فراهم کردن فضای 
نگهداری از کــودکان در نهادهای دولتی و شــرکت ها جهت 
استفاده مادران شــاغل گفت: درخواســت های متعددی در 
این زمینه به سازمان رسیده اســت که آنها را به بعد از تدوین 
آیین نامه ها موکول کرده ایم تــا بتوانیم این مراکز را در فرایند 

مجوزدهی قرار دهیم.
وی افزود: این مراکز نیز تحت عنوان کودکستان مجوز خواهند 
گرفت و تفاوتشان با کودکســتان های بخش غیردولتی در این 
است که یا تمام عناصرش توسط یک سازمان اداره  می شود و 
کودکستان مستقر در یک نهاد دولتی است و یا مجوز حقوقی 
را آن ســازمان گرفته، اما از خدمات بخش غیردولتی ذیل آن 

مجوز استفاده می کند.

یـک عضـو انجمـن آب و خـاک پایـدار ایرانیان، 
ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت سـیالب ها در تامیـن 
منابـع آبـی کشـور، میـزان آب ورودی ناشـی از 
سـیالب اخیر را به منابـع آبی کافی ندانسـت و بر 
ضرورت باز بودن مسـیر سـیالب ها و خـودداری 
از تجاوز به حریم و بسـتر رودخانه هـا تاکید کرد.

محسـن موسـوی  خوانسـاری در گفـت  و گـو بـا 
ایسـنا بـا توجه به سـطح سـیالب های چنـد روز 
اخیر در کشـور به مقـدار بـارش باران اشـاره کرد 
و گفت: براسـاس سـطح سـیالب ها در چنـد روز 
اخیر احتمـال دارد کـه میـزان بارش هـا بیش از 
دو میلیـارد مترمکعـب آب باشـد و تخمیـن زده 
می شـود به طـور تقریبـی حـدود ۵۰۰ میلیـون 
مترمکعـب از ایـن بارش هـا قـدرت روانـاب 
داشـته اند؛ بـه عبارتـی ۲۰۰ میلیـون مترمکعب 
یعنـی در حـدود نیمـی از ایـن ۵۰۰ میلیـون 
مترمکعـب داخـل سـدها ذخیـره شـده اسـت 
چراکـه بسـیاری از ایـن رودخانه هـا بـه سـدها 

منتهـی می شـوند.
وی بـا توجـه بـه مصـارف متعـدد آب ایـن 
سـیالب ها افـزود: تنهـا در سـد زاینـده رود ۵۰ 
میلیون مترمکعب آب ذخیره شـده  است. حدود 
۳۰۰ میلیون مترمکعب نیز بـه تاالب هایی مانند 
بختـگان، جازموریان، پشـک و حوضچه اسـتان 

قـم وارد شـده اسـت.
موسـوی تاکیـد کـرد: ایـن ارقـام بسـیار اعـداد 
کوچکـی هسـتند و نبایـد باعـث گمراهـی 
شـوند چراکـه بـه عنـوان نمونـه تنهـا مصـرف 
آب کشـاورزی در کل کشـور 7۰ تـا 7۵ میلیـارد 
مترمکعب اسـت. این رژیم های بارشی اقیانوسی 
گـذرا هسـتند و حتـی ۲۰ سـال یک بار هـم رخ 

نمی دهنـد و نبایـد بـه آن هـا تکیـه کـرد.
ایـن کارشـناس آب به فـالت مرکـزی ایـران که 
این سـیالب ها در آن رخ داده است اشـاره و اظهار 
کرد: در فـالت مرکـزی، تاالب های خشک شـده 
بسـیاری داریـم. بسـیاری از رودخانه هـا نیـز 
سـدهایی بـرای آبخیـزداری دارنـد کـه از تمـام 
آن هـا نیـز اسـتفاده می شـود و اگـر تمـام ایـن 
آب ها بـه تاالب ها وارد شـود، باز هم بـه مقدار آب 

بیشـتری نیـاز داریم.
وی بـا توجـه بـه مسـئله تغییـر اقلیـم گفـت: 
تغییراقلیـم و گرمایـش هـوا در خاورمیانه باعث 
افزایـش پدیـده مانسـون یعنـی رژیم هـای 
اقیانوسـی شـده اسـت. در نتیجـه بایـد انتظـار 
افزایـش چنیـن پدیـده ای در سـال های اخیـر را 
داشته باشـیم. براسـاس تصویب کنفرانس تغییر 
اقلیـم جهانی، کشـورها باید خـود را متناسـب با 
تغییـرات اقلیمـی در زمینـه طراحـی و احـداث 
سـازه های آبـی، پل هـا، سـدها، جاده هـا و 

سـاختمان ها بـه  روز کننـد.
موسـوی  خوانسـاری به وقوع هـر از چنـد گاهی 
سـیالب ها اشـاره کرد و گفـت: در کل جهان تنها 
مقداری از این سـیالب قابل کنترل است و مقدار 
باقی مانـده قابلیت کنترل نـدارد. نکته مهـم آزاد 

گذاشـتن مسـیر سیالب هاست.
وی بـا توجـه بـه سـیالب اخیـر امامـزاده داوود 
اظهارکرد: در حیاط محوطه امامـزاده داوود روی 
یکـی از آبراهه هـا سـقفی احداث شـده  بـود و به 
وسـیله چوب و دیگر وسـایل آبراهه مسدود شده 
و آب وارد امامـزاده شـد. اقداماتـی که در شـهرها 
انجام می دهیم، بسـیار آسـیب زا اسـت. به عنوان 
نمونه بـاالی رودخانـه قـم رود در مجـاورت حرم 
حضرت معصومـه)ع( جـاده و پارکینـگ احداث 

کردنـد و تغییر کاربـری صـورت گرفت.
این کارشـناس حوزه آب بـه اخطار مکـرر وزارت 
نیرو نسـبت به تغییـر کاربری در مسـیر رودخانه 
قم اشـاره کرد و توضیح داد: به گفتـه وزارت نیرو 
با احـداث پارکینـگ در این مسـیر هنـگام وقوع 
سـیالب راه فـراری بـرای خودروهـا و مـردم در 
پارکینگ وجود نـدارد و تلفـات زیـادی خواهیم 

داد.
پیشـنهاد موسـوی خوانسـاری در ایـن زمینـه 
آزادسـازی آبراهه ها توسـط شـهرداری ها اسـت. 
وزارت نیـرو نیـز بایـد حریـم، بسـتر رود و قانون 
توزیع عادالنـه آب را رعایت کنـد. هرگونه تجاوز 
به حریم و بسـتر رودخانه خسـارت جانی و مالی 

برای مـردم دارد.
ایـن عضـو انجمـن آب و خـاک پایـدار ایرانیـان 
بـه روش هـای متفـاوت اسـتفاده از سـیالب ها 

اشـاره کـرد و گفـت: در فـالت مرکـزی ایـران به 
انـدازه کافـی سـد، بنـد و تـاالب وجـود دارد که 
آب سـیالب ها در ایـن مـوارد اسـتفاده می شـود 
و مشـکلی وجود ندارد. الزم اسـت آبراهه هـا آزاد 
باشـند تا سـیالب ها خـود را به تـاالب برسـانند.
وی با اشـاره وقـوع پدیـده مانسـون در سـواحل 
جنوبـی کشـور از جملـه منطقـه بلوچسـتان و 
منطقـه مکـران اظهارکـرد: منطقه مکـران که از 
نظـر دولـت منطقـه ای اقتصـادی اسـت و قصـد 

برنامه ریـزی بـرای توسـعه آن را دارنـد. در ایـن 
مناطـق می توان سـیالب های ناشـی از مانسـون 
را حفظ و در منطقه بلوچسـتان نسـبت به ایجاد 
سـازه های تامیـن آب و اقدامـات آبخیـزداری و 
آبخـوان داری اقدام کـرد البتـه این معنـای لزوم 
ذخیره سـازی آب هـای ناشـی از ایـن پدیـده در 

همـه نقاط کشـور نیسـت.
 این کارشـناس آب با ذکر مثالی گفت: در حوضه 
آبریز کرخه کـه اسـتعداد اقدامات آبخیـزداری و 

آبخوان داری در آن وجود دارد، ذخیره سـازی آب 
به هیچوجه توصیه نمی شـود چراکه هورالعظیم 
خود به آب نیاز دارد. یک میلیـارد و ۴۰۰ میلیون 
مترمکعب آب نیاز اسـت تا وارد کرخه سـپس به 

سـمت هورالعظیم روانه شود.
موسـوی تاکید کرد: پروژه های آبی، سدسـازی و 
مدیریت آبخیـزداری و آبخوان داری خوب اسـت 
امـا در مکان مناسـب خـودش. بـه عنـوان نمونه 
در فـالت مرکـزی به علـت تعـداد زیـادی تاالب 

خشـک شـده اصال به سـد نیـازی نداریـم و باید 
رهاسـازی آب ها انجام شـود.

وی در پاسـخ به این پرسـش ایسـنا که ایران چه 
مقدار در چند سال اخیر در اسـتفاده بهینه از آب 
سـیالب ها موفـق بـوده اسـت، افـزود: در بعضی 
مناطق مانند منطقه بلوچسـتان و فالت مرکزی 
ایـران در حـد افـراط و در بعضـی مناطـق مانند 
حوضه آبریـز کارون در حد خوب و مناسـبی کار 
کرده ایـم. در کارون نیـز از انرژی برق آبـی تعداد 
سـدهای موجـود به نحو احسـن اسـتفاده شـده 
اسـت. در حوضه آبریز کرخه نیز زیـاده روی و در 
باالدسـت حوضه سـازه های تامین آب را احداث 

کرده ایـم.
این کارشـناس حوزه آب ضمن ارائه پیشنهاداتی 
دربـاره اسـتفاده بهینـه از سـیالب ها در کشـور 
گفـت: مسـیر سـیالب ها بـاز باشـد، بـه حریـم 
و بسـتر رودخانه هـا تجـاور نکنیـم و اجـازه 
دهیـم سـیالب بـه پایین دسـت رود چراکـه در 
پایین دسـت بـه انـدازه کافـی مصـارف تعریـف 
شـده ای وجود دارد.  هرگونه مانع در کنار سیالب 
خسـارت های بسـیاری را متوجـه شـهروندان و 

شـهرها می کنـد.
موسـوی در پایـان تاکیـد کـرد: بـا ورود ایـن 
سـیالب ها به کشـور مغرور نشـویم چراکـه گذرا 
هستند و تنها اسـتفاده پایدار از منابع آب موجود 
دارای اهمیـت اسـت. در صـورت توجـه بیـش از 
انـدازه و تکیـه بر سـیالب ها به مسـیر نادرسـتی 

خواهیـم رفـت.

قانون نظام رتبه بندی معلمــان که حدود ۱۰ 
سال در پیچ وخم های اداری و قانونی جامانده 
بود، در نهایت پس از طی مراحل مربوطه و ابالغ 
آیین نامه اجرایی اش در دوازدهم تیرماه ســال 
جاری، در شرف اجراست و به گفته وزیر آموزش 
و پرورش، قرار است از مهرماه احکام جدید برای 
معلمان صادر شــود. به گزارش ایسنا، درحالی 
آیین نامــه اجرایی رتبه بنــدی معلمان ابالغ و 
وزارت آموزش وپرورش در حال آماده ســازی 
مقدمات اجرایی الزم اســت که طی هفته های 
گذشته انتقادات و اشکاالتی بر آیین نامه مذکور 
از ســوی فرهنگیان و نمایندگان مجلس وارد 
شده اســت تا جایی که رئیس مجلس شورای 
اســالمی ۲۶ تیرماه در صحــن علنی مجلس 
اعالم کرد که مصوبــه دولت در خصوص قانون 
رتبه بندی معلمــان در مهلــت قانونی هیئت 
تطبیق رسیدگی می شود و اگر مغایرت وجود 

داشته باشد، حتماً اعالم خواهیم کرد.
پنجم مــرداد ماه بــود که بهــادری جهرمی، 

سخنگوی دولت در این باره گفت: هیئت تطبیق 
مجلس ایراداتــی را متوجــه آیین نامه قانون 
رتبه بندی معلمان کرده بود که در جلســه ای 
مطرح و بخشــی از این ایرادات با نظر معاونت 
حقوقی و ســایر بخش های مرتبط اصالح شد. 
بخشــی از ایــرادات همچنــان نیازمند بحث 
بیشتری بود که به کمیســیون بازگشت پیدا 
کرد تا پس از بحث و بررســی در صحن دولت 
تصویب شــود. به گفته وی، کلیــت آیین نامه 
نهایی شده و قابلیت اجرا دارد و ان شاءاهلل این 
مسیر رتبه بندی با سرعت هرچه بیشتری پیش 
رود. وزیر آموزش و پرورش نیز در آخرین اظهار 
نظر خود از فرهنگیان خواسته است که نگران 
این موضوع نباشــند چراکه اجرای این طرح از 
۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و 
در عین حال گفته: فرهنگیان توقع داشتند تا 
زودتر این امر انجام شود و البته که رتبه بندی 
امر مهمی است، اما مراحل قانونی سیری دارد 
که باید آن را طی کند و بــه این دلیل که هنوز 

آیین نامه از جهت کلی نهایی نشده، بعد از رفع 
ایرادات در جلسات آتی تایید خواهد شد. 

حجت اهلل بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش 
و استاد دانشگاه فرهنگیان در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به روند اجرای قانون نظام رتبه بندی 
معلمان اظهار کرد:  آیین نامــه  اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمان، بعد از فراز و فرودهای فراوان 
و در پنجمین ماه بعد از تصویب قانون آن، هنوز 
به مرحله اجرا و صدور احکام نرسیده و برخی 
بندهای آن در هیئت تطبیق مصوبات مجلس 

مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
وی افزود: حکایت زیبــای  »فیل در تاریکی« 
مولوی، حکایت رتبه بندی امروز معلمان است. 
برای این که بتوان برای فیــل در خانه تاریک 
کاری کرد، اول باید دانست آنچه در خانه تاریک 
است چیست؟ در وصف فیِل "رتبه بندی" باید 
گفت این فیل برای مدیران آموزش و پرورش  
آنقدر ناشــناخته و عجیب اســت که تا کنون 
توانسته شش وزیر را بدرقه کند، ولی به اجرا در 

نیاید و همچنان در اتاق تاریک بماند.
این استاد دانشــگاه فرهنگیان در ادامه برخی 
الزامات قانونی اســتقرار نظام عادالنه پرداخت 
و رتبه بندی معلمان را برشمرد و گفت: تکلیف 
ماده ۶۳ قانون برنامه ششــم توسعه، مبنی بر 
اســتقرار نظام پرداخت معلمان و تبصره )۳( 
مــاده ۲۹  آن قانــون مبنی بــر تکلیف دولت 
در تدوین ســازوکارهای مناســب در نظامات 
پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی 
که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، 
مدیران و کارکنان در مشــاغل مشابه و شرایط 
مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند، 
روزنه های امیدی در قانون برنامه ششم بودند 
کــه انتظار می رفــت معلمان را بــه یک نظام 

عادالنه پرداخت نزدیک کنند.
بنیادی افزود: اکنون بعد از گذشت شش سال از 
تصویب قانون برنامه ششم، نه تنها نظام عادالنه 
پرداخت برای معلمانـ  که حداقل آن به میزان 
۸۰ درصد با اعضای هیئت علمی دانشگاه هم 
تراز است،ـ محقق نشده، بلکه اجرای رتبه بندی 
درونی که گام بسیار کوچکی در این راستاست 
نیز به افرادی سپرده شد که بعضا حتی شناخت 

درستی از سوابق و کلیات آن ندارند.

سرنوشت آب های سیل چه می شود؟

رتبه بندی معلمان؛ حکایت »فیل در تاریکی«

»دارویاری« و چند و چون 
نسخه پیچی برای بیماران

بیش از دو هفته است که طرح دارویاری با هدف افزایش دسترسی 
مردم بــه دارو و همچنین افزایش پوشــش بیمــه ای آنها، آغاز 
شــده اســت؛ به طوری که با انتقال ارز دارو به بیمه ها، از یک سو 
پوشش های حمایتی از داروها را افزایش داده و از سوی دیگر هم 
بتواند قیمت  دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد و تولید آن را 
به صرفه کند؛ البته »پرداختی از جیب بیمار« خط قرمز طرح است 

و تغییر قیمت ها تنها متوجه دولت و بیمه ها خواهد بود، نه مردم.
به گزارش ایسنا، نکته ای که در نگاه اول در مراجعه به داروخانه ها 
خودنمایی می کند، اطالعات ناکافی بیمــاران و در برخی موارد 
نیز متصدیان داروخانه هاست؛ به طوری که به عنوان مثال بیمار 
فشارخونی در مراجعه اول به داروخانه جهت خرید یک ورق قرص 
مرتبط با بیماری خود، با افزایش قیمت نسبت به قبل مواجه شده 
و همین موضوع اسباب گالیه وی را فراهم می کند؛ این در حالی 
است که اســاس طرح »دارویاری«، »نسخه پزشک« و »پوشش 
بیمه« است و تنها با ارایه نسخه اســت که تغییر قیمتی متوجه 
بیمار نمی شود و قاعدتا اینجا عالوه بر لزوم اطالع رسانی گسترده 
مسئوالن طرح، نقش داروخانه ها و البته پزشک تجویز کننده دارو، 
در روشن کردن بیماران درباره اجرای این طرح جدید و بسته های 
مختلف آن بسیار مهم است. البته برخی اظهارات مسئوالن فنی 
داروخانه ها نیز حاکی از آن است که احتماال این افراد نیز هنوز با 
ابعاد مختلف طرح آشنا نیستند و شاید الزم باشد جلسات توجیهی 

و کارگاه های آموزشی نیز برای داروخانه داران برگزار شود.
قاعدتا آنچه در اجرای این طرح مهم است عالوه بر همکاری بیمه ها 
و تامین اعتبارات، لزوم اطالع رسانی و افزایش آگاهی مردم به ویژه 
جامعه هدف است تا بیمار بجز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته 
باشد. داروخانه داران نیز یکی از اقشار جامعه هدف این طرح و خط 
مقدم اجرای آن هستند و در مواجهه مستقیم با بیماران قرار دارند؛ 
بنابراین بی شک آموزش و افزایش آگاهی و اطالعات این قشر در 

اجرای موفق طرح و کاهش نگرانی بیماران موثر است.
در همین راستا خبرنگار ما در بازدید میدانی در سطح شهر تهران 
به چند داروخانــه مراجعه کرده و عالوه بر صحبت با مســئوالن 
فنی داروخانه ها و طرح نظــرات و نگرانی های آنها، پرداختی های 
بیماران بابت داروهــای دریافتی را با قبل و بعــد از اجرای طرح 

مقایسه کرده است.

مدیر پروژه واکسن نورا ضمن تشریح مراحل 
تولید این واکسن، از اثربخشی باالی این واکسن 
در تمام مراحل مطالعاتی خبر داد و گفت: میزان 
۵ میلیون دز واکسن تولید شده و ۳ میلیون دز آن به وزارت 

بهداشت تحویل داده شده است.
به گزارش ایسنا، جعفر امانی در نشستی خبری درباره روند تولید 
واکسن نورا، با تاکید بر اینکه صفر تا ۱۰۰ تولید واکسن نورا در 
ایران انجام شده است، گفت: به طور کلی چهار نوع تکنولوژی 
ساخت واکسن داریم. واکسن با تکنولوژی ویروس کشته شده 
مانند برکت، سینوفارم، سینووک، بهارات و... . نسل بعدی 
واکسن ها واکسن نوترکیب است که واکسن نورا از این دست 
است که بخشی از ویروس را در آزمایشگاه تولید می کنند و پس 
از آن فرموالسیون به بدن تزریق می شود تا در معرض سیستم 
ایمنی باشد. واکسن های دیگری که در ایران به شکل نوترکیب 

استفاده می شوند مانند پاستوکووک است.
او ادامه داد: برخی واکسن ها نیز مانند آسترازنکا، جانسون و 
جانسون و اسپوتنیک واکسن وکتوری هستند که به صورت 
تکنولوژی ویروس زنده هستند. نوع دیگر واکسن ها دسته 
MRNA هستند که واکسن های فایزر و مدرنا از این دسته 
است. این نوع واکسن ها بسیار جدید است و جزو اولین واکسن ها 
با این تکنولوژی است که به دنیا عرضه شده است که به دلیل 

نوظهور بودن خطرات و عواضی هم ممکن است داشته باشند.
وی افزود: بخش هایی که شرکت های واکسن ساز از ویروس 
انتخاب می کنند تا در واکسن استفاده کنند، متفاوت است؛ 
هرچقدر بخش کوچکتری انتخاب شود که بتواند سیستم ایمنی 
را تحریک کرده و سطح ایمنی بیشتری ایجاد کند، آن بخش 

کاندید مناسب تری برای ساخت واکسن است. 
او با اشاره به اینکه بخش مطالعات پیش بالینی این واکسن 
کار بسیار گسترده و پیچیده ای بود، اظهار کرد: در مطالعات 
پیش بالینی معموال مطالعه بر موجودات و حیوانات آزمایشگاهی 
انجام می شود و آنالیزها بر حیواناتی از جمله موش، خرگوش و 
میمون انجام می شود که آن زمان اگر شرایط مورد تایید باشد 
مجوزهای سازمان غدا و دارو صادر می شود و آن وقت کارآزمایی 

بالینی با مجوز کمیته اخالق کشوری آغاز می شود. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا با هشدار نسبت به فعالیت های مشابه 
شرکت های هرمی در حوزه رمز ارزها از شهروندان 
خواست که فریب وعده هایی نظیر دو برابر شدن سرمایه از طریق 

فعالیت با برخی برنامه ها و نرم افزارها نظیر tmon55 را نخورند.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شیوه های 
متعدد کالهبرداری از شهروندان در فضای مجازی اظهارکرد: 
در گذشته یکی از شیوه های کالهبرداری از شهروندان ترغیب و 
دعوت آنان به عضویت در شرکت های هرمی بود. در این شرکت ها 
به افراد وعده سودهای فراوانی داده می شد و افراد با این تصور که 
می توانند چندین برابر وجه پرداختی خود به این شرکت های هرمی 
را برداشت کرده و اصطالحا سود کنند، مبالغ هنگفتی را به جیب 
کالهبرداران ریخته و در نهایت نیز سرمایه خود را از دست می دادند.

وی ادامه داد: به تازگی کالهبرداران سایبری نیز فعالیت مشابه 
شرکت های هرمی در حوزه رمز ارزها را آغاز کرده و از کاربران 
می خواهند که با معرفی افراد جدید به عنوان زیرمجموعه خود یا 
معرفی افراد برای نصب نرم افزار برای خود درآمد کسب کنند. که این 
موضوع هم یکی از روش های کالهبرداری و سودجویی از کاربران در 

فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید فریب آن را خورد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
ادامه داد: با ظهور ارزهای دیجیتال و گسترش فعالیت کاربران در 
این زمینه، مسیر هم برای افراد کالهبردار هموارتر شده و روزانه 
خبرهای زیادی از کالهبرداری پروژه های مختلف به گوش می رسد. 
از مهم ترین روش های کالهبرداری در زمینه رمزارزها راه اندازی 
سایت های سرمایه گذاری، ایجاد توکن های بدون آینده و برنامه، 

ایجاد شبکه های هرمی و ... است.
هشدار پلیس فتا نسبت 

tmon۵۵  به فعالیت شرکت جعلی
رجبی با بیان اینکه به تازگی شرکتی جعلی تحت عنوان 
 tmon55 :وارد این فضا شده است، اظهارکرد tmon55
سعی دارد که خود را وابسته به شرکت معتبر tmon در کره نشان 
دهد در حالی که بررسی ها خالف این موضوع را ثابت کرده است. 
این شرکت جعلی حتی برای اعتماد بیشتر کاربران نرم افزاری را نیز 
طراحی کرده و از کاربران خود می خواهد که نسبت به خرید رمز 
ارز اقدام کرده و به ازای معرفی افراد جدید سود خود را به شکل ارز 

دیجیتال یا دالر دریافت کنند.

معاون امور زنان و خانــواده رئیس 
جمهوری ضمن اشــاره به حواشــی 
ایجاد شــده حــول مســئله حجاب 
گفت: قانون، قانون اسالمی و کشور، 
کشور اســالمی  اســت و باید به این 
اصول پایبند بود البته الزم اســت تا 
هماهنگی و آموزش بیشــتری برای 
اجرای بهتــر قانون در دســتور کار 

قرار گیرد.
انســیه خزعلی در گفت وگو با ایســنا، گفت: اخیرا حواشی متعددی درباره 
مسئله حجاب ایجاد شده است. قانون و شــرایط تغییر یا اصالح آن در این 
زمینــه در اختیار قوه مقننه اســت لذا ما نمی توانیم دربــاره آن اظهار نظر 

 . کنیم
وی با اشــاره به نحوه برخورد و رفتــار برخی ماموران گشــت های امنیت 
اخالقی ادامه داد: قانون کشــورمان، قانون اسالمی اســت و مملکت ما نیز 
مملکتی اســالمی اســت لذا پایبندی به این قانون وظیفه همه است. البته 
اجرای قانون باید با دقت انجام شود تا کرامت و ارزش زن حفظ شود. الزم 
است تا هماهنگی و آموزش بیشتری برای اجرای بهتر قانون در دستور کار 
قرار گیرد، قانونی که در راس آن حقوق شهروندان قرار دارد. انسیه خزعلی 
در گفت وگو با ایســنا، گفت: اخیرا حواشــی متعددی درباره مسئله حجاب 
ایجاد شده است. قانون و شرایط تغییر یا اصالح آن در این زمینه در اختیار 

قوه مقننه اســت لذا ما نمی توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با اشاره 
به وضعیت شاخص اهدای خون، شاخص 
اهدای خون مستمر و وضعیت اهدای خون 
بانوان در کشور، گفت: شاخص اهدای خون، 
در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت 
مشابه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد رشد 

داشته است.
دکتر عباس صداقت در گفت وگو با ایسنا، 
در آستانه روز اهدای خون، درباره وضعیت 

ذخایر خون و فرآورده های خون در کشور، گفت: طی چهار ماهه اول سال جاری حدود 
۹۱۶۰۰۰ نفر به مراکز و کلینیک های اهدای سراسر کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد 

حدود 7۳۰۰۰۰ نفر موفق به اهدای خون شده اند.
رشد ۹ درصدی شاخص اهدای خون در سال جاری

وی افزود: خوشبختانه با احساس مسؤولیت هموطنان نوع دوست و اهداکنندگان همیشه 
همراه سازمان انتقال خون ایران، شاخص اهدای خون، در چهار ماهه اول سال جاری نسبت 
به مدت مشابه در ســال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد رشد داشته است. استان های کردستان، 
خراسان شمالی، همدان، البرز، به ترتیب با ۲۸ درصد، ۲7.۵ درصد، ۲۶ درصد و ۲۴.۵ درصد 
بیشترین رشد شاخص اهدای خون را نسبت به سایر استان های کشور در چهار ماهه ابتدای 

سال جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، به خود اختصاص داده اند.
صداقت ادامه داد: همچنین با همراهی هموطنان در استان تهران نیز شاهد ۱۸ درصد رشد 
شاخص اهدای خون در چهار ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

بودیم.

رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت 
جمعیت هــالل احمر با اشــاره به 
پایــان عملیــات جمعیــت هــالل 
احمــر در مراســم حــج ۱۴۰۱، از 
اعــزام تمامــی حجاج بســتری در 
بیمارستان های ســعودی به کشور 

خبر داد.
به گزارش ایسنا،   سیدعلی مرعشی 
با اشــاره به این که آخرین کاروان 

حجاج ایرانی روز گذشته به کشور برگشتند، گفت: ساعاتی پس از بازگشت 
آخرین کاروان حج از عربستان سعودی به ایران، آخرین تیم مرکز پزشکی 
حج و زیارت نیز عازم ایران شــدند تا عملیات جمعیت هالل احمر در حج 

تمتع ۱۴۰۱ به پایان رسد.
وی افزود: خوشــبختانه تمامی حجاج در ســالمت کامل به سر می برند و 
تمام بیماران بستری در بیمارستان های ســعودی به کشور منتقل شدند 
و مشــکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. امسال نزدیک به ۴۰ هزار زائر 
به حج اعزام شــدند که با توجه به زمان محدود آماده سازی، حجم زیادی 
از وظایف در کمترین زمان ممکن انجام شــد و در همین مدت زمان کوتاه 

مراکز درمانی هالل احمر در مکه، مدینه، منا و عرفات راه اندازی شدند.
مرعشی ادامه داد: در مجموع ۴۶۴ نفر از حجاج در مراکز درمانی بستری و 
نزدیک به ۹ هزار خدمت پاراکلینیکی و بیش از ۳۵ هزار خدمت پرستاری 

و جراحی کوچک در مراکز درمانی هالل احمر به حجاج  ارائه شد.

واکنش "خزعلی" به حواشی ایجاد شده پیرامون »حجاب«:

تاکید بر اجرای قانون با رعایت حقوق 
شهروندی

در آستانه روز اهدای خون اعالم شد

رشد ۹ درصدی شاخص اهدای خون در کشور
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر اعالم کرد

پایان عملیات هالل احمر در حج امسال

مدیر پروژه واکسن نورا اعالم کرد
تحویل ۳میلیون ُدز واکسن نورا 

به وزارت بهداشت؛ تاکنون

ورود هرمی ها به حوزه رمزارزها

خبر

خبر

خبر

در حال حاضر ۵۰ درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشســتگان توسط این سازمان تقبل شده و 
پرداخت می شود و خدمات تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز نسبت به سال گذشته از رشد قابل 

توجهی برخوردار شده است.
سازمان تأمین اجتماعی با آموزش ۵۰۰ پرستار، ۹2 کارشناس تغذیه و ۴۰۰ پزشک عمومی در 

حال اجرای این طرح در جهت خدمت رسانی و تکریم  مراجعان و  بازنشستگان است.

هر
س: م

عک

کاغذ جامعه
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خبرخبر

وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی با بیان اینکه دولت 
به شــبکه  نمایش خانگی نگاه فرصت محور 
و حمایتی دارد، گفت: ما تابع قانون هستیم 
و برای حل مشــکالت این حوزه در نهادهای 
باالدستی در حال مذاکره هستیم. محمدمهدی 
اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا درباره فعالیت شــبکه نمایش خانگی 
اظهار داشت: دولت به شبکه  نمایش خانگی 
نگاه فرصت محور و حمایتــی دارد، البته این 
مجموعه ها هم مانند ســایر حوزه ها ممکن 
است، اشکاالتی داشته باشــند، ما هم قبول 
داریم، اما برطرف خواهد شــد. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی تصریح کرد: با دوستان در 
صداوسیما به دنبال حل مشکالت هستیم، در 
نهادهای باالدستی مذاکره کردیم، مشکالت 
در حال حل شدن است. ما تابع قانون هستیم، 
امیدواریم هر آنچه که اتفاق می افتد به نفع رونق 
بیشتر فعالیت های اصحاب فرهنگ و هنر باشد 
و فناوری های نوین هم در جامعه فرصت توسعه 

و ارتقاء را داشته باشند.
دولت به اندازه اقتصاد به حوزه 

فرهنگ و هنر توجه دارد
اسماعیلی درباره اختصاص ۲ درصد بودجه 
هزینه ای دستگاه برای فعالیت های فرهنگی 
گفت: در جلسه هیات دولت بند ز تبصره ۹ 
که امکان جدیدی را برای ارتقا فعالیت های 
فرهنگی، هنری، دینی، قرآنی و گردشگری 
در جامعه ایجاد می کند، بررسی و با اجماع به 
تصویب رسید تکلیف قانونی بود که آیین نامه 
آن از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در دولت مطرح شد و آقای رئیس جمهوری 
مانند همیشه از حوزه فرهنگ و هنر پشتیبانی 
کامل کردند و که تحقق مرجعیت بخشی به 
حوزه فرهنگ در دولت است، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی افزود: دولت به رغم آنکه 
دچار مشکالت اقتصادی است و بر مدیریت 
این حوزه برای عبور از پیچ اقتصادی تمرکز 
دارد، به همان اندازه به حوزه فرهنگ و هنر هم 
توجه دارد. از آقای رئیس جمهوری و هیات 
دولت تشکر می کنم و امیدوارم این مصوبه 
به خوبی اجرا شود تا گشایش های مهمی در 
اعتبارات حوزه فعالیت های فرهنگی، هنری و 

دینی ایجاد شود.

»وضعیت زرد3« ساخته می شود

جامعه روشنفکری مرجع 
تماشای سریال هاست؟

مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه دو سیما 
مطرح کرد که جامعه روشــنفکری خود را 
مرجع می داند و اگر ســریالی را نبیند فکر 

می کند ان کار دیده نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشســت سریال 
»وضعیت زرد« به کارگردانی مجید رستگار 
با حضور جمعی از عوامل این سریال یکشنبه 
نهم مرداد در روابط عمومی صداوســیما 

برگزار شد.
محمدرضا شهبازی نویســنده سریال در 
سخنانی درباره مجموعه بیان کرد: هر چقدر 
که می گذشــت بازخوردها خوب می شد، 
شخصیت ها دوست داشــتنی می شدند و 
اینکه شخصیت را مخاطب دوست داشت، 
برای من یک شعف درونی به همراه داشت.

چون بازیگران سلبریتی نبودند نیاز به زمان 
بیشتری داشتیم تا مخاطب با شخصیت ها 

آشنا شود و آنها را پیگیری کند.
شهبازی درباره شــروع این همکاری نیز 
توضیح داد: ایده کار دو ســال پیش شکل 
گرفت و جمعی در باشگاه طنز انقالب کار 
بر روی آن را آغاز کردند. درباره محتوا هم 
بحث این بود که ما یــک مقطع تاریخی را 
پشت سر می گذاریم اما باید امریکا دوستی، 
غرب گرایی و برخی موضوعات این چنینی را 
که االن ماهیت شان بر همه مشخص و عریان 

شده است را به ثبت برسانیم.
وی یادآور شد: الزم است از تیم نویسنده ها 
تشکر کنم که کار اولشان بود، به نظرم اتفاق 
خوبی در مجموع در فیلمنامه بود و می توان 
گفت یک دو نفر در این حوزه به نویسندگی 

اضافه شده اند.
چالش برای رابطه عاشقانه یک 

زوج حزب اللهی
این نویسنده همچنین بیان کرد: چالش ما 
این بود که رابطه عاشقانه یک زوج نه فقط 
مذهبی بلکه حزب اللهی را چطور باید نشان 
داد و چطور باید در کار طنز مولفه های دینی 

را نشان دهیم و این چالش را داشتیم.
شــهبازی درباره فصل دوم و مقایسه آن با 
فصل اول بیان کرد: خیلی ها می گفتند در 
فصل دوم نســبت به فصل اول کنایه های 
سیاسی کمتر شده است برخی هم می گفتند 
گل درشت بوده است. اما خیلی از کنایه ها را 
برای اینکه گل درشت نشود حذف کردیم. 
در مجموع فکر می کنم همان چیزی بود که 

فضای »وضعیت زرد« می طلبید.

»عاشورا شعری« از جمله مجموعه های معتبر در حوزه نواهای مرتبط با 
سوگواری حضرت سیدالشهداست که یک دهه قبل توسط مرکز موسیقی 

حوزه هنری با نی حسن کسایی و تعدادی دیگر از هنرمندان منتشر شد.
خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: عرصه تولید آثار 
موسیقایی مرتبط با مضامین و رویدادهای مذهبی و اعتقادی همواره 
جزو پرطرفدارترین و در عین حال پرچالش ترین عرصه های فرهنگی 
هنری کشورمان بوده است که طی سال های متمادی دوشادوش سایر 
فعالیت های فرهنگی هنری مرتبط با این موضوع مورد توجه مخاطبان و 

هنرمندان قرار گرفته است.
تولیدات این حوزه اگرچه همواره در معرض اتهام های فراوان از جمله 
»سفارشی بودن« قرار داشته اند اما به دلیل حس و حال موجود در آن ها 
که برگرفته از باورها و اعتقادات نهفته در ضمیر بسیاری از مخاطبان بالقوه 
است. همزمان با ایام سوگواری سیدالشهدا )ع( بر آن شدیم تا نگاهی 
اجمالی به تولیدات موسیقایی مختلف مرتبط با قیام عاشورا در کشورمان 
در قالب های گوناگونی چون آلبوم، موسیقی متن فیلم و سریال، اجرای 
زنده و مواردی از این دست داشته باشیم. در این چارچوب آنچه مورد توجه 
قرار گرفته و می گیرد، صرفاً مرور و یادآوری آثار برجسته حوزه موسیقی 
»عاشورایی« است که در سال های دور و یا نزدیک تولید و در بازار موسیقی 
عرضه شده اند. آثاری که طبیعتاً برخی از آن ها از درجه کیفی ممتاز 
برخوردار بوده اند و شاید برخی دیگر با انتقاداتی هم در موعد انتشار به لحاظ 
موسیقایی و محتوایی مواجه بوده اند.. در دوازدهمین قسمت از سلسله 
گزارش »روایت مهر از نواهای عاشورایی« که همچون دوره های گذشته 
طی ایام محرم و صفر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد به سراغ آلبوم 
»عاشورا شعری« از جمله مجموعه های معتبر در حوزه موسیقی و نواهای 
مرتبط با سوگواری حضرت سیدالشهدا رفتیم که یک دهه قبل توسط مرکز 
موسیقی با تدوین و اجرای اصغر فردی در قالب اثری دو زبانه به زبان های 
ترکی آذربایجانی فارسی با نوا خوانی زنده یاد سلیم موذن زاده اردبیلی و 
صدای مرحوم سید محمد حسین شهریار پیش روی شنوندگان قرار گرفت.

قصه تولید یک آلبوم با نوای سلیم موذن زاده

شنیدن گریه های شهریار
دولت به شبکه  نمایش خانگی نگاه 

حمایتی دارد

در حال مذاکره  با نهادهای 
باالدستی هستیم

انیمیشن کوتاه »راهی« برنده جایزه بزرگ بخش بزرگسال دهمین دوره 
جشنواره »سکه طالیی کنستانتین« کشور صربستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه »راهی« ساخته بهروز 
سلیمانی نذیر، شیرین سلیمانی نذیر و فرناز موذن برنده جایزه بزرگ )گرند 
پری( بخش بزرگسال دهمین دوره جشنواره »سکه طالیی کنستانتین 

کشور« صربستان شد.
انیمیشن 7 دقیقه ای »راهی« با تکنیک نقاشی روی شیشه ساخته شده 
است. جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن »سکه طالیی کنستانتین« 
با هدف ارتقای خالقیت فرهنگی نویسندگان داخلی و خارجی برگزار 
می شود.  این جشنواره جوایز بعدی را به ترتیب به انیمیشن هایی از فرانسه، 

روسیه و چین اهدا کرد.

»راهی« برنده جایزه بزرگ جشنواره 
صربستان شد

فراخـوان بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی 
قصه گویـی کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانـان بـا شـعار »قصـه، صـدای زندگی اسـت« 
در بخش هـای رقابتـی، غیررقابتی و علمی منتشـر 

شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اداره کل روابـط 
عمومی و امـور بین الملـل کانون، بخـش »رقابتی« 
بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی قصه گویی 
شـامل قصه گویـی ملـی، قصه گویـی بین المللـی، 
قصه گویـی آیینی سـنتی، قصه گویـی زبـان اشـاره، 
قصه گویـی ۹۰ ثانیـه ای )قصـه زندگـی مـن( و 

پادکسـت قصه گویـی اسـت.
بـا عنـوان »قصه گویـی  بخـش »غیر رقابتـی« 
یـن رویـداد  برگزیـدگان« و بخـش  »علمـی« ا
فرهنگـی در بخش هـای جسـتار، مقالـه علمـی، 

کتـاب و پایان نامـه/ رسـاله برگـزار می شـود.
بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی قصه گویی 
همچـون سـال گذشـته بـا محورهـای موضوعـی 
امیدهـا و آرزوها، شـادی ها و غم ها و ایثـار و از خود 
گذشـتگی )جهاد و مقاومت در عرصه هـای مختلف 

زندگـی( برگزار خواهد شـد.
ننـد  عالقه منـدان در حوزه هـای مختلـف می توا
www. بـا مراجعه بـه پایـگاه جشـنواره به نشـانی
kanoonfest.ir نسـبت بـه ثبت نـام و ارسـال 

آثـار خـود اقـدام کنند.
بخش های قصه گویی ملی و بین المللی 

جشنواره قصه گویی
نـان  نوجوا قصه گویـی  »ملـی« شـامل  بخـش 
۱۲ تـا ۱۸ سـال، بزرگسـاالن ۱۸ سـال بـه بـاال 
بخـش  و  پدربزرگ هـا  و  مادربزرگ هـا  و 
قصه گویـان  اجـرای  شـامل  لملـل«  »بین ا
شـامل  دیگـر  و کشـورهای  یـران  ا حرفـه ای 
برگزیدگان سـطوح منطقـه ای، ملـی و بین المللی 
جشـنواره های پیشـین، قصه گویـان و مجریـان 
یر  سـا ز  ا عالقه منـد  قصه گویـان  و  حرفـه ای 
کشـورها، دو بخشـی اسـت کـه هماننـد گذشـته 

هـد شـد. ر خوا برگـزا
بـر اسـاس ایـن گـزارش شـرکت کنندگانی کـه 
)شـامل  غیر رقابتـی  بخـش  در  حضـور  قصـد 
لمللـی  قصه گویانـی کـه در سـطح ملـی و بین ا
)مرحله پایانی( بیش از سـه بـار برگزیده شـده اند( 
را دارنـد نمی تواننـد در بخش هـای رقابتـی ملـی، 
بین المللـی، آیینی سـنتی و زبـان اشـاره ثبت نـام 

. کننـد

بخش های قصه گویی »آیینی سنتی« و 
»قصه گویی زبان اشاره«

بخـش »آیینی سـنتی« شـامل اجـرای قصه گویـی 
بـا نـگاه بـه سـنت ها و آیین هـای دینـی و ایرانـی، 
در یکـی از شـیوه های نقالـی، پرده خوانـی و یـا 
شـمایل گردانی اسـت که نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سـال 
و بزرگسـاالن ۱۸ سـال بـه بـاال می تواننـد در آن 

شـرکت کننـد.
بخـش »قصه گویـی زبـان اشـاره« شـامل قصـه 
مـورد نظر بـا هـر قالبـی، بـه زبـان اشـاره  فارسـی 
اسـت و بزرگسـاالن ۱۸ سـال بـه بـاال می توانند در 

آن شـرکت کننـد.
بخش های »قصه گویی ۹۰ ثانیه ای« و 

»پادکست قصه گویی«
بخـش  مرتبـه،  چهارمیـن  بـرای  و  امسـال 
»قصه گویـی ۹۰ ثانیـه« بـا عنـوان »قصـه زندگـی 
مـن« در جشـنواره بین المللـی قصه گویـی برگـزار 
می شـود. قصه گـو در یـک ویدئـوی ۹۰ ثانیـه ای، 
برش یا بخشـی از زندگی خـود را روایـت می کند و 

همـه گروه هـای سـنی را شـامل خواهـد شـد.
در بخـش »پادکسـت قصه گویی« که بـرای دومین 
بـار اسـت برگـزار می شـود، قصه گویـان عالقه مند 
سراسـر کشـور، قصـه ای را بـه صـورت صوتـی و 
در قالـب یـک پادکسـت ارائـه می کننـد. زمـان 
پادکسـت ها بایـد حداقـل سـه دقیقـه و حداکثـر 

۳۰ دقیقـه باشـد.
قصه گویـان شـرکت کننـده در  بخش هـای ملـی، 
لمللـی، آیینی سـنتی و زبـان اشـاره بایـد  بین ا
مخاطـب قصـه  خـود را مشـخص کننـد و در اجـرا، 
سـلیقه، ذائقـه، درک، حوصلـه و فهـم او را در نظـر 
بگیرنـد و در صـورت اجـرای قصـه بـه زبـان یـا 
گویشـی غیـر از فارسـی، ترجمـه  آن بـه صـورت 
مکتـوب در اختیـار گـروه داوری قـرار دهنـد و 
زمـان قصـه آنـان بایـد بیـن ۸ تـا ۲۰ دقیقه باشـد 
و قصه گویـان در بخـش رقابتـی، تنهـا مجـاز بـه 
انتخـاب یـک قصـه هسـتند و در طـی مراحـل این 
بخـش نمی توانند قصـه  خـود را تغییر دهنـد و تنها 
حـق شـرکت در یکی از ایـن بخش هـا را دارنـد؛ اما 
برای شـرکت در بخش هـای دیگر مثل »پادکسـت 
 قصه گویـی«، »قصه گویـی ۹۰ ثانیـه« و بخـش 

»علمـی« آزاد هسـتند.
برگزاری بخش غیر رقابتی جشنواره 

بین المللی قصه گویی

»قصه گویـی  عنـوان  بـا  غیر رقابتـی  بخـش 
فتخـارِی ویـژه  برگزیـدگان« شـامل اجـرای ا
برگزیدگانی اسـت که در سـطوح ملـی و بین المللی 
)مرحله نهایـی( جشـنواره های قصه گویی پیشـین 

کانـون سـه بـار برگزیـده شـده اند.
قصه گویـان ایـن بخـش بایـد در صـورت اجـرای 
قصه بـه زبـان یـا گویشـی غیـر از فارسـی، ترجمه 
آن را بـه صـورت مکتـوب در اختیـار گـروه داوری 
قـرار دهند و زمـان قصـه آنان بیـن ۸ تـا ۲۰ دقیقه 

تعییـن شـده اسـت.
مهلت ثبت نـام و ارسـال آثـار قصه گویـی در بخش  
ملـی، آیینی سـنتی و زبـان اشـاره تـا ۳۱ مـرداد و 
بین الملل، قصـه ۹۰ ثانیه و پادکسـت و برگزیدگان 
تـا ۳۱ شـهریور و آثـار علمـی از ۲۱ تـا ۳۱ مـرداد 

۱۴۰۱ در نظـر گرفته شـده اسـت.
بخش علمی جشنواره شامل جستار، مقاله 

علمی، کتاب و پایان نامه/ رساله
مسـئول،  کارشناسـان  »جسـتار«  بخـش  در 
کارشناسـان، مربیـان مسـئول و کارکنـان حـوزه  
سـتادی کانـون، متنـی غیرداسـتانی یـا شـبه 
داسـتانی دربـاره قصه گویـی را براسـاس تجربـه، 
ادراک، اسـتدالل و دیـدگاه فـردی خود بـه نحوی 
اقناع کننـده بـرای عموم ارائـه می دهند کـه حاوی 
راهکاری برای شـناخت موضوع مدنظرشـان است.

عمـوم پژوهشـگران نیـز می تواننـد نتیجـه یـک 
پژوهـش را در قالـب »مقالـه علمـی« به جشـنواره 
بـرای متخصصـان، پژوهشـگران و عالقه منـدان به 

قصه گویـی ارائـه دهنـد.
در بخش »کتاب« نیز نویسـندگان، پژوهشـگران و 
مترجمـان می تواننـد محتوای مکتوب خـود درباره  
قصه گویـی، قصه شناسـی، قصه پژوهـی و آمـوزش 
قصه گویـی در قالـب یک کتـاب نظری تألیف شـده 

یا ترجمه شـده بـه جشـنواره ارائـه  دهند.
رسـاله«  »پایان نامـه/  بخـش  در  همچنیـن 
ننـد  می توا دانش آموختـگان  و  نشـجویان  دا
نشـگاهی خـود دربـاره  پایان نامـه و رسـاله دا
قصه گویـی، قصه شناسـی، قصه پژوهـی و آمـوزش 

ئـه  دهنـد. را ره ا قصه گویـی را بـه جشـنوا
دبیرخانـه  مرکزی جشـنواره بین المللـی قصه گویی 
تهـران بـا نشـانی خیابـان دکتـر فاطمـی، خیابـان 
حجـاب، معاونـت فرهنگـی کانـون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان و تلفـن ۰۲۱۸۸۹7۱۳۶۳ 

آمـاده پاسـخ گویی بـه سـوال ها اسـت.
همچنیـن متـن فراخوان کامـل بیسـت و چهارمین 
جشـنواره بین المللـی قصه گویـی عـالوه بر سـایت 
اختصاصی جشـنواره در سـایت های کانون پرورش 
  kpf.ir فکری کـودکان و نوجوانـان نیز به نشـانی
و kanoonnews.ir در اختیـار عالقه منـدان 

قـرار گرفته اسـت.
بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی قصه گویی 
کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان همزمان 
بـا شـب یلـدا در مرکـز آفرینش هـای فرهنگـی 
هنـری کانـون واقـع در خیابـان حجـاب تهـران 

برگـزار می شـود.

»جشنواره بین المللی قصه گویی« فراخوان داد
سنا

  ای
س:

عک

در اولیـن روز از رویـداد »سـینما تکیـه« که  
بـه نمایـش فیلـم سـینمایی »روز واقعـه« 
و تقدیـر از مرتضـی شایسـته تهیه کننـده 
ایـن اثر اختصـاص داشـت، مدیرعامـل بنیاد 
سـینمایی فارابی از حمایـت ویژه ایـن بنیاد 
برای سـاخت فیلم هایـی با محوریت عاشـورا 
و اربعین حسـینی خبر داد. به گزارش ایسـنا 
بـه نقـل از روابـط عمومـی بنیـاد سـینمایی 
فارابـی، اولیـن روز از ویـژه برنامـه »سـینما 
تکیه« عصـر روز شـنبه ۸ مردادماه در سـالن 
عباس کیارسـتمی بنیاد سـینمایی فارابی با 
نمایش فیلم سـینمایی »روز واقعه« سـاخته 
شـهرام اسـدی برگـزار شـد. در ابتـدای ایـن 
مراسـم سـید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد 
سـینمایی فارابی  گفـت: واقعه عاشـورا ورای 
دیدگاه اعتقادی شـیعه یک رویـداد کم نظیر 
در جهـان اسـت که طـی هـزاران سـال علی 
رغـم عـداوت و ممانعت هـا نسـل به نسـل و 
سـینه به سـینه منتقـل شـده اسـت و امروز 
بخشی از تجلی آن را در ایام محرم و تجمعات 
میلیونـی اربعیـن می بینیـم. وی ادامـه داد: 
سینمای ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
فیلم هـای متعددی درباره عاشـورا سـاخته و 
عرض ارادت به سید و سـاالر شهیدان داشته 
است، اما همچنان بسـیاری از حرف های این 
قیام بـزرگ ناگفته مانده و هنوز هم بسـیاری 
از جوانـب ایـن واقعـه بـه نمایـش گذاشـته 

نشـده است.
 ساخت فیلم »راه شیری« با 
موضوع اربعین توسط فارابی

جوادی ضمن تجلیـل از فیلم هایی کـه درباره 
وقایع عاشورا و ساحت امام حسین )ع( ساخته 
شـده اسـت، اظهار کـرد: از دوسـتانی کـه در 
ایـن راه قـدم گذاشـته اند بایـد تشـکر کـرد، 
امـا در برپایـی ایـن برنامه افسـوس بسـیاری 
خوردیم که چرا آثار بیشـتری درباره حماسـه 
عاشـورا نداریـم و در برخـی اوقـات بـه ورطـه 

تکـرار افتاده ایـم.
مدیرعامل بنیاد سـینمایی فارابی ضمن اعالم 
سـاخت فیلم »راه شـیری« با موضـوع اربعین 
گفـت: بنیـاد سـینمایی فارابـی وظیفـه خود 
می دانـد کـه از تولید آثـار عاشـورایی حمایت 
کنـد و در ایـن راه هـم اقداماتـی انجـام دادیم 
که اولیـن خروجـی آن فیلمی بـا موضوعیت 
اربعین حسـینی اسـت که ان شـاءاهلل به زودی 

کلیـد خواهد خـورد.
وی تاکید کرد: در بنیاد سـینمایی فارابی از هر 
طرحی که نـگاه ویژه و درسـت بـه موضوعات 

عاشـورایی و اربعین حسـینی داشـته باشـد، 
حمایت خـاص خواهیم داشـت.

جریـان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  جـوادی 
حماسـه زدایی و عاشـورا زدایـی سال هاسـت 
آغاز شده اسـت، گفت بنیاد سـینمایی فارابی 
در ایـن عرصـه حضـور جـدی خواهد داشـت 
و بسـتر را برای هـر فیلمسـازی که بـه عنوان 
اصحـاب آخرالزمانـی سیدالشـهدا بخواهد در 
وادی کربـال قـدم بگـذارد فراهم خواهـد کرد.

تداوم فعالیت محفل عاشورایی 
سینمای ایران در فارابی

وی ادامـه داد: »سـینما تکیـه« یکـی از 
برنامه هـای بنیاد سـینمایی فارابی در عرض 
ارادت به سـاحت حضرت سیدالشهداست و 
این برنامـه  به صورت مسـتمر ادامـه خواهد 
شـد، این تکیه محفل ماهانه خواهد داشـت 
و ان شـاهلل برنامـه »سـینما تکیـه« منشـا 
برکات خواهد بـود و مطمئنیم کـه از برکات 
این جمع هـای حسـینی اتفاقـات خوبی رخ 
خواهـد داد. بـاز هـم می گویـم کـه دسـت 
یـاری بـه سـمت هنرمنـدان و سـینماگران 
برای تولید محتوا درباره فرهنگ عاشـورایی 
دراز می کنیـم. مدیرعامـل بنیاد سـینمایی 
فارابی بیان کرد: سـینمای عاشـورا همچون 
امـام حسـین)ع( غریـب اسـت و امیدواریم 
کـه در کنار هـم بتوانیـم با طرح هـای خوب 
و آثار فاخر سـینمای عاشـورا را از این غربت 

خـارج کنیم.

 امدادهای غیبی و الهی پشت 
ساخت فیلم »روز واقعه« بود

در ادامه این مراسـم مرتضی شایسته که یکی 
از تهیه کنندگان فیلم »روز واقعه« است گفت: 
اگر بخواهـم از خاطراتـم بگویم، سـید محمد 
بهشـتی و محمد مهـدی دادگـو فیلمنامـه 
»روز واقعـه« را به مـن دادند کـه بخوانم. پس 
از خوانـدن فیلمنامـه بـه آنهـا گفتـم کـه ۲۵ 
درصد مشـارکت می کنم. کل هزینه سـاخت 
ایـن فیلـم ۱۰۰ میلیون تومـان بـود و من ۲۵ 
میلیـون تومانـش را تقبـل کـردم. پایه گـذار 
سـاخت این فیلم بهرام بیضایی، شهرام اسدی 
و بنـده بودیـم و بعـد محمدرضا شـریفی نیا و 
سـیروس مقـدم هم بـه عنـوان مدیـر تولید و 
دسـتیار کارگردان بـه گروه مـا اضافه شـدند.

وی ادامـه داد: عـزت اهلل انتظامـی، محمدعلی 
کشاورز، جمشـید مشـایخی، مازیار پرتو، رضا 
کرم رضایـی و حسـین پناهی درگذشـتگانی 
بودنـد که در ایـن فیلم مـا را همراهـی کردند.

وی بـا تشـریح دوران تولید فیلـم »روز واقعه« 
گفـت: گـروه بـرای سـاخت فیلـم در تهـران 
تشکیل شـد و بعد برای فیلمبرداری به سمت 
بافـق رفتیـم. در مسـیر بافـق بـه سـمت یزد 
مینی بـوس گرفتـه بودیـم و راننـده گفت من 
نمی دانم چرا این سـرزمین را انتخـاب کردید 
که شـبیه کربالسـت و این خواسـت خدا بود 
کـه در سـرزمینی شـبیه کربال فیلمبـرداری 

. کنیم

به  ه  پنجا دهه  ول  ا نیمه  که  نی  تماشاگرا
ید  شا نشستند،  »گوزن ها«  فیلم  تماشای 
نمی دانستند که پایان این فیلم با آنچه مسعود 
کیمیایی ساخته، زمین تا آسمان متفاوت 

است.
مسعود  تولد  لروز  سا  ، یسنا ا گزارش  به 
کیمیایی با یادآوری واقعیت هایی درباره ی 
فیلم »گوزن ها« و با نگاهی گذرا به کارنامه 

فیلمسازی او برگزار شد.
 تازه ترین برنامه »شنبه های کاج« به نمایش 
و نقد و تحلیل فیلم »گوزن ها« اختصاص 
داشت. این جلسه شامگاه شنبه ۸ مرداد ماه 
در خانه هنر کاج و با حضور نیما حسنی نسب 
ز فیلم  برگزار شد. در این برنامه، نسخه ای ا
»گوزن ها« به نمایش درآمد که پایان بندی 
آن در قیاس با آنچه دهه ۵۰ در سینمای ایران 

اکران شده بود، کامال تفاوت داشت.
مهم  ه  یگا جا به  ره  شا ا با  حسنی نسب   
»گوزن ها« در تاریخ سینمای ایران و با بیان 
این نکته که این فیلم از نگاه منتقدان بهترین 

فیلم تاریخ سینمای ما به شمار می آید، افزود: 
برخی ارجاعات فرامتنی به این فیلم گاه سبب 
می شود، هاله ای مقدس اطراف آن ایجاد شود 
ثر را  که امکان تحلیل و پرسش درباره این ا
می گیرد. او اضافه کرد: بخشی از جذابیت های 
باره  بهام هایی است که در ا به دلیل  فیلم 
رد بخصوص در زمینه سکانس  آن وجود دا

باره  یت های مختلفی در تیوی که روا لترنا آ
آن مطرح شده است. حسنی نسب با اشاره به 
شهرت مسعود کیمیایی نزد سینمادوستان، 
ریم که  فزود: کارگردان های معدودی دا ا
شهرت و محبوبیتی همپای ستارگان سینما 
دسته  ین  ا جزو  کیمیایی  و  باشند  داشته 

انگشت شمار است.

مسعود کیمیایی بزرگترین قربانی جریان 
ژورنالیستی  است

فیلم »راه  شیری« با موضوع اربعین 
کلید می خورد

گزارش
ایسنا

رنا
: ای

س
عک

سنا
: ای

س
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نخسـتین نمایشـگاه مد و پوشـاک ایرانی اسـالمی ایران ویژن در حالی در 
محل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهران بـه کار خود پایـان می دهد 
که جای خالـی فعالیـت ویژند های داخلـی و معرفـی تولیـدات عفیفانه در 

فضای مجازی به شـدت احسـاس می شـود.
بـه گـزارش  خبرنـگار فرهنگـی ایرنـا، در حالـی کـه بخـش قابـل توجهی 
از زنـان و دختـران جامعـه بـه اسـتفاده از پوشـاک عفیفانـه، شـکیل و بـه 
روز عالقه منـد هسـتند امـا چـون فعالیـت ویژند هـای داخلـی در فضـای 
رسـانه های مجازی و کسـب و کارهـای اینترنتی خالی اسـت، اغلـب برای 

تهیـه محصـوالت مـورد نظـر خـود بـا مشـکل مواجه می شـوند.
محمدمهـدی اسـماعیلی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در بازدیـد از 
نخسـتین نمایشـگاه ایران ویژند خواسـتار فعالیت ویژندهـای تولیدکننده 

پوشـاک عفیفانـه در فضـای مجـازی شـد.
فضای مجازی حرف اول در ترویج و توسعه فرهنگ و هنر

همچنیـن محمود شـالویی مشـاور وزیـر و مدیرکل حـوزه وزارتـی وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بـه روابط عمومـی مرکز توسـعه فرهنـگ و هنر 
در فضای مجـازی این وزارت خانـه گفت: امـروز فضای مجـازی حرف اول 
را در ترویـج و توسـعه فرهنـگ، هنـر و ایده هـای انسـانی در همـه جامعـه 

بشـری می زند و اولویت اول وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی نیز در »معرفـی و ترویج«، فضـای مجازی 
اسـت. وی تصریح کـرد: یقینـاً هیچ حـوزه ای از این 
امر مسـتثنی نیسـت و در زمینه مد و لبـاس باید به 
موضوع فعالیـت تولیدکننـدگان و ویژندهـای مد و 

پوشـاک ایرانی اسـالمی در فضـای مجـازی بیش از هـر جای دیگـر توجه 
کرد. البته مشـکل فقط برای مصـرف کنندگان این نوع محصوالت نیسـت 
کـه تولیدکننـدگان نیز بـه دلیل معرفـی نکردن گسـترده محصوالتشـان 
بـه بـازار از طریـق فضای مجـازی، چـه در صنعـت مـد و پوشـاک و چه در 
صنعت پارچـه بخش قابـل توجهی از مشـتریان خود را از دسـت می دهند.

فضای مجازی پلی برای صادرات کاال و تولیدات
فرزانـه وفـادار مدیـر یکـی از  نخسـتین مجموعه هـای تولیـدی پوشـاک 
حجـاب و عفاف در کشـور بـا یک شـعبه فعـال در تهـران، درباره اسـتفاده 
ویژنـد خـود از فضـای مجـازی گفـت: مـا از طریـق فضـای مجـازی کـه 
سـال  ها اسـت در آن فعالیت کـرده و بـه معرفـی تولیداتمـان پرداخته ایم، 
توانسـته ایم محصوالتمان را به سراسـر ایران بفرسـتیم و به خارج از کشور 

صـادر کنیم.

فضای مجازی پلی برای توسعه ویژن ها 
و کسب و کارهای فرهنگی و هنری

خبر
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سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیون های 
ورزشی وزارت ورزش تاکید کرد این وزارتخانه 
به دنبال فراهم کردن شرایط برگزاری مجمع 
انتخاباتــی کمیته ملی المپیک با مشــارکت 

حداکثری اعضای مجمع است.
به گزارش ایرنا، مجمع انتخاباتی کمیته ملی 
المپیک در حالی ششــم شــهریور ماه برگزار 
خواهد شــد که در فاصلــه ۲۸ روز مانده به 
برگــزاری انتخابــات، تکلیف ۵ فدراســیون 
المپیکی از جمله  وزنه برداری، دوچرخه سواری، 
ژیمناســتیک، شمشــیر بازی و فوتبال برای 
حضور در انتخابات مشــخص نیســت و این 

فدراسیون ها با سرپرست اداره می شوند.
این در حالی است که دوره ریاست محمدرضا 
پوریا بر فدراســیون بدمینتون نیز درست در 
تاریــخ ۵ مردادماه و همزمان با آغاز پروســه 
ثبت نــام از کاندیداهای حضــور در انتخابات 
کمیته ملی المپیک به اتمام رسید و اگر برای 
این فدراســیون نیز سرپرســت تعیین شود، 
آن وقت بدمینتون نیز به جمع فدراسیون های 
بالتکلیف بــرای حضــور در مجمع ششــم 

شهریورماه خواهد پیوست.
آرش فرهادیان سرپرست دفتر امور مشترک 
فدراســیون های ورزشــی در گفت وگــوی 
اختصاصی با ایرنا در پاســخ به این سوال که 
تا پیش از برگزاری مجمــع انتخاباتی کمیته 
مجمع انتخاباتی کدام فدراســیون ها برگزار 
خواهد شــد، گفت: فارغ از ایــن که اصال چه 
اتفاقاتی قرار اســت رخ دهد، تا پایان سال ۱۹ 
مجمع انتخاباتی داریم که باید برگزار شــوند. 
نزدیک ترین مجامع شمشیربازی، سوارکاری، 
دوچرخه سواری، ژیمناستیک، وزنه برداری و 
بدمینتون و سپس اسکواش و رشته های دیگر 
است. انتخابات کمیســیون های ورزشکاران، 
مربیــان و داوران برخی از این فدراســیون ها 
برگزار شده اما متاســفانه برخی هنوز در این 
خصوص اقدامی نکرده اند و این مسئله تا حدی 

برای ما مشکالتی ایجاد کرده است.
به دنبال تدبیری برای برگزاری 
انتخابات با مشارکت حداکثری 

هستیم
وی با اشــاره به اساســنامه فدراسیون های 
ورزشــی، افزود: برگزاری مجامــع انتخاباتی 
مبتنی بر رعایت یکســری قوانیــن و رعایت 
بازه زمانی بوده و طبیعتا ممکن است تا زمان 
برگــزاری انتخابات کمیته ملــی المپیک در 
تطبیق بازه زمانی فرآیند انتخابات زمان الزم را 
نداشته باشیم. منتها با توجه به شرایط برگزاری 

انتخابــات کمیته ملی المپیک، جلســه ای با 
حضور معاونت قهرمانــی وزارت ورزش و در 
صورت لزوم با کسب مشــورت از وزیر ورزش 
برگزار می کنیم و طی آن بررسی می کنیم که 
چه تدبیری باید اتخاذ کنیم تا انتخابات کمیته 
ملی المپیک با مشــارکت حداکثــر اعضای 

مجمع برگزار شود.
صحت مجمع سوارکاری برای وزارت 

محرز نشد
فرهادیان در واکنش به انتشــار خبری مبنی 
بر تایید مجمع انتخاباتی ریاســت فدراسیون 
سوارکاری توســط دیوان عدالت اداری گفت: 

من این خبر را نشنیده ام.
وی در پاســخ به این که آیا برگــزاری مجمع 
انتخاباتی فدراسیون سوارکاری همچنان مورد 
تایید وزارت ورزش نیست، افزود: آن چه برگزار 
شد از نظر وزارت ورزش مجمع انتخاباتی نبود 
و تنها یک جلســه بود که برگزار شــد. چون 
انتخابات فرآیندی دارد و تمام فرآیند انتخابات 
باید براساس قانون انجام شود. همان طور که 
در قانون اهداف، وظایــف و اختیارات وزارت 
ورزش و جوانان نظارت بر کلیه موارد ورزشی 
به وزارت ورزش و جوانان واگذار شــده است، 
بنابراین در جریان آن جلســه، نــه نظارتی از 
سوی حراست وزارت ورزش و نه از سوی اداره 
کل امور مشترک فدراســیون ها و نه از سوی 
معاونت قهرمانی وزارت ورزش رخ نداد و صحت 
آن جلسه برای وزارت ورزش و جوانان محرز 
نشد. به همین دلیل اعالم شد انتخابات مطابق 
با قانون برگزار شود تا انشاا... طی روند قانونی 

رئیس فدراسیون سوارکاری انتخاب شود.
پیگیر ماجرای عدم صدور ویزای 

ورزشکاران هستیم
اخیرا عدم صدور ویزا برای برخی ورزشکاران 
ایرانی بازتاب خبری باالیی در رسانه ها داشت. 
ماجــرا از عدم صــدور ویــزای انگلیس برای 
مشــکات الزهرا صفی دختر تاریخ ساز تنیس 
ایران برای حضــور در مســابقات ویمبلدون 
جوانان )۱۱ تیرمــاه( آغاز شــد و در جریان 
برگزاری یازدهمیــن دوره بازی های جهانی 
)ورلد گیمز- از ۱۶ تــا ۲۵ تیرماه( به میزبانی 
بیرمنگام آمریــکا به اوج رســید. تا جایی که 
ورزشــکاران رشــته های مختلف ایــران از 
جمله کاراتــه، موی تای، تیروکمان، ووشــو 
و دوومیدانی موفق به کســب ویــزای آمریکا 

نشدند.
فرهادیان در واکنش به این که وزارت ورزش در 
این خصوص شکایتی به مجامع جهانی داشته 

یا خیر گفت: این مسئله مسبوق به سابقه بوده 
و قبال هم برای برخی دیگر از رشته های ورزشی 
ما اتفاق افتاده است. متاسفانه برخی کشورها 
مخالف با منشــور المپیک عمــل می کنند و 
موارد سیاسی در ورزش دخالت داده و بیشتر 

مناسبات سیاسی را مدنظر قرار می دهند. 
وی افزود: عدم صدور ویزا برای ورزشــکاران 
ایرانــی از ســوی اداره کل بین الملل وزارت 
ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه پی گیری 
شده و احقاق حق خواهد شــد. ما هم بسیار 
متاســف هســتیم از این که فدراسیون های 
ورزشی با وجود تالش برای حضور در دریافت 
روادیــد در تاریخ مقــرر و با رعایــت موازین 
قانونی با عدم همکاری برخی کشورها مواجه 
می شــوند. همان طور که گفتم این مسئله از 

طریق مبادی ذی ربط پیگیری خواهد شد.
بازنگری اساسنامه فدراسیون ها در 

اولویت اقدامات وزارت
فرهادیــان در حالی اخیــرا جایگزین نصراهلل 
پریچهره و سرپرســت اداره کل امور مشترک 
فدراســیون های وزارت ورزش شــده که در 
تشــریح چالش هــای پیــش رو، اهــداف و 
برنامه هایش در پســت جدید گفــت: ابتدا از 
همه افرادی که پیش از مــن در این اداره کل 
زحمت کشیدند و به ویژه آقای پریچهره تشکر 
می کنم. همان طور که می دانید عمده کار این 
اداره کل، تعامل، ارتباط و کمک به روند فعالیت 
فدراســیون های ورزشی کشــور خصوصا در 
بخش برگزاری مجامع، موارد مرتبط با شورای 

برون مرزی و موارد مشابه دیگر است.
فرهادیان ادامه داد: با وجود این که مدت زمان 

کوتاهی اســت که در این پســت مشغول به 
فعالیت شــدم اما از زمان آغاز به کار، جلسات 
متعددی برگــزار کردیم. یکــی از مهم ترین 
کارهای در دســت اقدام، بازنگری اساسنامه 
فدراســیون ها و آیین نامه هیئت های ورزشی 
است. قصد داریم آن چه به عنوان ایرادات اصلی 
اساسنامه و آیین نامه مطرح شــده را به مقام 
عالی وزارت و مسئوالن ذی ربط اعالم خواهیم 

کرد تا تغییرات صورت بگیرد.
برگزاری جلسات شورای برون مرزی 

هفتگی شد
وی افزود: پیــش از این هــر دو هفته یک بار 
جلسات شــورای برون مرزی برگزار می شد و 
فدراســیون ها با چالش هایی مواجه بودند. از 
این جهت که اگر یک هفته جلســه شــورای 
برون مرزی تشــکیل نمی شــد، زمان زیادی 
برای صدور مجوز شــورا برای خــروج تیم یا 
ورزشکاری صادر نمی شــد و این مسئله کار 
فدراســیون ها را با مشــکل مواجه می کرد. 
با صحبتی که بــا معاونت قهرمانی داشــتیم 
و با موافقــت پوالدگر مقرر شــد از این هفته 
جلسات شورای برون مرزی به صورت هفتگی 
برگزار شــده و در مدت زمان کوتاه مشکالت 
فدراسیون ها را بررسی و مرتفع خواهیم کرد. 
ضمن این که اگر الزم باشد شورای برون مرزی 
جلســه فوق العاده برگزار خواهد کرد. از همه 
روسای محترم فدراسیون ها خواهش می کنیم 
که درخواســت های خود را مطابق با قاعده و 
قانون ارسال کنند و از ارسال درخواست های 
در فاصله کوتاه تا اعزام به صورت جدی پرهیز 

کنند. 

تدبیر وزارت ورزش در برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی

آیا نوجوانان دختر ایران مشارکت حداکثری اعضای مجمع
شانس صعود به 1۶ تیم اول 

جهان را دارند؟
تیم هندبــال دختران نوجــوان ایران در اولین روز مســابقات 
قهرمانــی جهان شــروع طوفانــی را از خــود ثبــت کردند تا 
امیدواری ها به صعود این تیــم به جمع ۱۶ تیم برتر جهان قوت 
بگیرد.  به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمانی نوجوانــان دختر جهان از ۸ الــی ۱۹ مردادماه و برای 
اولین بار با حضور ۳۲ تیم در اســکوپیه مقدونیه شمالی برگزار 
می شــود. تیم ایران با کســب اولین طالی قهرمانی آسیا برای 
نخستین بار در این رده سنی جواز حضور در مسابقات جهانی را 
کسب کرد. تیم هندبال دختران ایران در گروه دوم این رقابت ها 
با تیم های مقدونیه شمالی، ازبکستان و سنگال هم گروه است. 
هندبالیست های کشورمان در اولین روز این رقابت ها از ساعت 
۱۹ به وقت ایران به مصاف تیم ازبکســتانی رفتند که شش ماه 
قبل در رقابت های قهرمانی آســیا این تیم را با هشت اختالف 
گل برده بودند. شــاگردان محمدخانی در ۱۰ دقیقه نیمه اول 
این دیدار با نتیجه مســاوی با ازبکســتان بازی را پیش بردند 
به طوری که این نگرانی به وجود آمد کــه ازبکی ها می توانند 
برنده این دیدار باشند. در ادامه این فاصله کمتر کمتر شد و در 
نهایت نیمه اول با نتیجه ۲۱ بر ۱7 به ســود ایران پایان یافت. 
در یک دقیقه ابتدایی نیمه دوم ازبکی ها با یک بازی ســرعتی 
دو گل به ثمر رســانده و فاصله گل ها را به عدد دو رساندند. در 
نهایت بازیکنان ایران با اجرای نکات درخواســتی کادر مربیان 
توانســتند اختالف گل را افزایش داده و در نهایت با نتیجه ۴7 
بر ۳۱ پیروز این میدان باشند. در این بازی تیم ایران با ترکیب 
اصلی زهــرا فتوتی، نســترن فراهانی، فاطمه مریخ، شــهرزاد 
نصوحی، سعیده غضنفری، سبا زنگنه و الناز یار محمد توسکی 
به عنوان دروازه بان در زمین ورزشــگاه بوریس تراژنوفســکی 
اســکوپیه حاضر شــد. همینطور غالمعلی اکبرآبادی به عنوان 
مدیر فنی، فاطمه محمدخانی مربی، مریم رضاییان سرپرســت 
و حبیب لو به عنوان فیزیوتراپ اعضای کادر فنی را تشکیل می 
دادند. این دیدار با قضاوت کوبل داوری از کشور برزیل و نظارت 
فنی نماینده صربســتان پیگیری گردید. در پایان بازی نسترن 
فراهانی بازیکن شــماره 7۶ ایران در پســت بغل چپ توانست 
با ۸۶ درصد موفقیت، ۸ گل زده یک پنالتی و دو شــوت موفق 
بهترین بازیکن زمین معرفی شود. همین طور از دیگر بازیکنان 
خوب ایران می توان به فاطمه مریخ اشــاره کرد. مریخ ۱۱ گل 
ثبت کرد که از این بین هر ۶ پنالتی خود را به دروازه ازبکستان 
وارد کرد. مائده عشاق هم هشت گل برای ایران ثبت کرد. الناز 
یارمحمدتوسکی در مجموع بیش از ۴۰ دقیقه در زمین از دروازه 
ایران محافظت کرد. یارمحمد توســکی اهل مالیر از ۴۲ حمله 
و ضربه به دروازه اش ۲۰ سیو موفق داشــت و وی نیز عملکرد 

خوبی را به ثبت رساند.
تیم ایران در بازیهای روز نخست تنها تیمی بود که بیش از ۴۰ 
گل به رقیب خود زد و می تــوان گفت یکی از بهترین نتایج روز 
نخست محسوب می شــد. در میان تیم های آسیایی حاضر در 
مسابقات هم بهترین تیم بود و توانست اقتدار خود را به عنوان 
قهرمان آســیا ثابت کند. تیم هند به روز اول مسابقات نرسید و 
نتیجه دیدارش برابر قزاقســتان دیگر تیم آسیایی مسابقات ده 
بر صفر اعالم شد. ازبکی ها برابر ایران باختند و کره جنوبی که 
با وایلد کارت راهی دیدارهای مقدونیه شده ۳۲ بر ۲۸ سوئیس 

را شکست داد.

ســرمربی مس کرمان می گوید به دنبال 
جذب ستاره نیستند و بازیکنان شان همه 

ستاره اند.
فرزاد حســین خانی در گفت وگو با ایسنا درباره صعود 
تیمش به لیگ برتــر و وضعیت این تیــم اظهار کرد: 
فصل گذشته شــرایط خوبی داشــتیم و اتحاد و یک  
دلی در اســتان به وجود آمده بود. مسئوالن، مدیریت 
و هواداران همه دست به دست هم دادیم و این اتفاق 
بزرگ را توانســتیم رقم بزنیم. باشــگاه مــس لیاقت 
حضور در لیگ برتر را داشت و حتی می توانست زودتر 
از این به لیگ برتر برگردد اما به هر حال مسائلی پیش 
آمد که نتوانیم به این موفقیت دست پیدا کنیم. با این 
حال خوشــحالم که اکنون در لیگ برتر هستیم و من 

هم نقش کوچکی در این صعود دارم.
او درباره سقوط و بازگشــت آسانسوری تیم هایی مثل 
فجرسپاســی پس از صعود به این لیگ برتر گفت: در 
این رابطه برای مــا نگرانی وجود نــدارد. فجر هم در 
فصل گذشــته جزو تیم هایی بود کــه بازیکنان خوبی 
جذب کرد اما به دلیل برخی مشــکالتش نتوانست در 
لیگ برتر بماند. جذب بازیکن در تفکرات و فلســفه ما 
جایی نــدارد و بیش تر به تیم بــودن اهمیت می دهیم 
و شــرایط تیمی خوبی داریم و باید همدلی را در تیم 

بیش تر کنیم.

نمایندگان ایران در بخــش پارالمپیک، در 
سه رشته شــنا، تیراندازی با کمان و تنیس 
روی میز عازم پنجمیــن دوره از بازی های 

همبستگی کشورهای اسالمی در ترکیه می شوند.
به گزارش ایرنا، کاروان ایــران در بخش پارالمپیک طی 
سه مرحله از ۱۲ تا ۱۶ مرداد ماه به قونیه اعزام خواهند 
شد. اولین گروه از کاروان پارالمپیک در رشته شنا است 
که روز چهارشنبه )۱۲ مرداد( عازم قونیه خواهد شد و 
رقابت های آنها طی روزهای ۱۶ تا ۲۰ مرداد ماه برگزار 
می شــود. همچنین دومیــن گــروه از کاروان ایران در 
رشته تیراندازی با کمان است که روز یکشنبه ۱۶ مرداد 
ماه عازم قونیه می شــود و رقابت نمایندگان کشورمان 
در این رشــته طی روزهای ۱۹ تا ۲۲ مرداد ماه برگزار 

خواهد شد.
پس از این گروه، نمایندگان رشــته تنیــس روی میز، 
روز چهارشــنبه ۱۹ مرداد ماه وارد قونیه می شــوند و 
رقابت های آنهــا نیز طی روزهای ۲۲ تــا ۲۴ مرداد ماه 

انجام می شود.
ملی پوشــان شنا: شــاهین ایزدیار، ســینا ضیغمی نژاد، 
محمد کریم زاده، علی امینــی و ابوالفضل ظریف / کادر 
فنی: علیرضا ایزدی )ســرمربی( و حمید حسنی سعدی 

)مربی(
پنجمین دوره بازی های همبســتگی کشورهای اسالمی 
از ۱۸ مرداد مــاه با برگــزاری مراســم افتتاحیه بطور 

رسمی آغاز و تا ۲7 مرداد ادامه خواهد داشت.

حسین خانی: لیاقت حضور در لیگ برتر را داشتیم
بازیکنان مس همه ستاره اند

ورزشکاران سه رشته 
پارالمپیکی عازم قونیه می شوند
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کاغذ ورزش

افقی
مجید  از  فیلمی   - تفرجگاه   -  1 
و  تازه  نخورده،  دست   - مجیدی 
جدید، دوشیزه2 - به طور ناگهانی، 
به یكباره - سازمان نفتی، سازمان 
نفت - نفس خسته3  كننده  صادر 
- شهر هندی - تفكر، فكر، تأمل4 
- دعاکردن به درگاه الهی، با خدا راز 
پروردگار،  با  نياز  و  کردن،راز  نیاز  و 
 - سكسكه  نیستی،   - نیاز  و  راز 
 - . كودك  مولود   - ادبانه5  بی  نه 

سفر  عبادات،  از   - سوزی6  آتش 
بوتسوانا  پایتخت   - خدا  خانه  به 
فوتبال  تیم   - ترسا7  عبادتگاه   -
مهندسی،  كش  خط   - هلندی  
چای خارجی8 - از ادعیه معروف، 
دو  یازده،   - شدن  دامن  به  دست 
استان  در  شهری   - قد  هم  یار 
سزباز   - عصا9  حرف   - فارس 
گیاه   - میرصادقی  اثر   - تکاور 
شاکی10  ساز  موالنا،  ساز  مرداب، 
 - چنگیزی  قانون  مغول،  قانون   -
فالنی11 - کهنه و پوسیده  - سطر 

تهاجم  تهاجمی،  حركات   - نوشته 
به  یوزپلنگ   - پا12  به  كشتی گیر 
حرف   - مغول  شاه   - عربی  لفظ 
آلمانی، حرف گزینش  بله  انتخاب، 
- زن و فرزند، جای مورد احترام، 
مروارید  ورود،  محل   - خانه13 
شلوار   - صدف  درون  درشت، 
جنگهای  ژنرال  یکپا،  قدم  جین، 
گویند،  را  سخت  زمین   - انفصال 
زمین سخت14 - جای قرار و آرام 
 - نویسنده15   - نمابر  دستگاه   -
پوشاك  از  زمستانی،  پوش  تن 
 - کودکانه  خواب   - زمستانی 
پیاز،  بدبوی  نیست، دوست  گرسنه 

گشنه مقابل  سیرتها، 

عمودی
آثار  از   - وفات   - بر  نامه   -  1
آهنی  میله   - سارویان2  ویلیام 
جابجا كننده اجسام سنگین، دیلم، 
ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر   - بیرم 
طرف - میوه، بار درخت3 - دیوانه، 
فیلمی از داریوش فرهنگ - هوو - 
تازی4  آب  جمع،  ضمیر  تو،  و  من 
كاغذ،  خمیدگی  فاصله،  حرف   -
شعور،   - اسب  دهانه   - بار  لنگه 
قوه تشخیص5 - همسایه - خاک 
عهد  خاک  سرخ،  خاک  سفالگری، 
همسر  عریان،  برهنه،   - عتیق 
 - پاناما  پول  واحد   - اسكارلت6 
خاکروبه، آشغال7 - چوب خوشبو، 
اشکانی  پادشاهان  از   - عود 
را  کننده  طواف  کننده،  طواف   -
کاهی،  کاغذ   - دارو   - گویند8 

زائو  خاندان،   - ای  رایانه  شبكه 
منزل،   - كمرنگ9  سرخ  ترسان، 
از سل،  سرا - نت چهارم، نت قبل 
کلید آن در موسیقی معروف است 
- نیروگاه شمال10 - شك و تردید 

نگار  و  نقش  قدیمی،  نوعی خط   -
بیمار11  بیماری ریوی، نت  جامه - 
آمریکا12  کوه  رشته   - حماسی   -
مرتجعین  از  الستیکی،  مرتجع   -
وسیله  تهرانی،  بله   - بردباری    -

درودگری - حیوان باركش13 - از 
 - رنج14  زود   - فرانسه   شاهان 
کوچک - معما - سبک شعری15 
- لون، فام - شهری حوالی كازرون 

رخام  - فارس 

جدول شماره 1287



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

 سال پنجم | شماره پیاپی 1287
7دو شنبه  10   مرداد ماه 1401  کاغذ سیاست

ظریفیان در گفت وگو با ایلنا:

بسیاری از کارگزاران دولت تجربه الزم برای حل مسائل را ندارند
خبرخبر

عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها 
گفت: اگر ما شفافیت را به آن صورت اولیه که 
مطرح شده بود بررسی و تصویب می کردیم، شک 
نکنید از چند ماه بعد نخبگان و مطالبه گران بحث 
شفافیت در دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه ها 
را مطرح می کردند و اگر می خواستیم به هرکدام 
جداگانه بپردازیم وقت زیادی از مجلس گرفته 
می شد، وظیفه ما این بود که شفافیت را جامع 
ببینیم. محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درخصوص آخرین وضعیت بررسی طرح 
شفافیت و ایرادات شورای نگهبان نسبت به این 
طرح، گفت: موضوع شفافیت در کمیسیون امور 
داخلی و شوراها پیگیری شد و مسئولیت کارگروه 
این طرح هم با بنده بود، اکنون چیزی که آماده 
شد، به شورای نگهبان رفت، ایراداتی گرفت و آن 
ایرادات هم در کمیسیون برطرف شد. االن ما 
آن ایرادات را برطرف کردیم و به صحن مجلس 
فرستادیم که تصویب شود، اگر مجددا شورای 
نگهبان اشکالی نســبت به آن داشت، برطرف 
خواهیم کرد. وی ادامه داد: در مساله اول ورود 
به بحث خیلی حداقلی بود، یعنی مساله شفافیت 
صرفا بر یک قسمتی از کارکرد مجلس اعمال 
شده بود. با توجه به صحبت هایی که هم بین 
نمایندگان شد و هم مطالباتی که از بیرون مطرح 
می شد، این بود که شفافیت در همه شئون کشور 
باید جاری و ساری شــود. توقع از مجلس هم 
همین است یعنی مجلس به عنوان نهاد قانونگذار 
نباید به موضوع شفافیت به صورت بخشی نگاه 
کند یا صرفا برای خودش در نظر بگیرد، مجلس 
قانونگذار برای کل کشور و ریل گذار برای همه قوا 
و نهادها و دستگاه ها است. عضو کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها افزود: لذا اگر ما شفافیت 
را به آن صورت اولیه که مطرح شده بود بررسی 
و تصویب می کردیم، شک نکنید از چند ماه بعد 
نخبگان و مطالبه گران بحث شفافیت در دولت، 
قوه قضاییه و سایر دستگاه ها را مطرح می کردند 
و اگر می خواستیم به هرکدام جداگانه بپردازیم، 
وقت زیادی از مجلس گرفته می شد، وظیفه ما 

این بود که شفافیت را جامع ببینیم.

یک تبعه کشور
 سوئد به اتهام جاسوسی 

بازداشت شد
وزارت اطالعات در اطالعیه ای از شناسایی 
و بازداشت یک تبعه  کشور پادشاهی سوئد 
به اتهام جاسوسی خبر داد. وزارت اطالعات 
در اطالعیه ای اعالم کرد که سربازان گمنام 
امام زمان )عج( یک تبعه  کشــور پادشاهی 
ســوئد را به اتهام جاسوســی، شناسایی و 
بازداشت کردند. در این اطالعیه آمده است: 
متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه ی 
پیشــین به ایران، به دلیل برخی رفتارها و 
ارتباطات مشــکوک، در لیست مظنونین 
واحد ضدجاسوســی وزارت اطالعات قرار 
گرفته بود، همیشه از لحظه ی ورود به کشور، 
کلیه تحرکات، ارتباطات، ســفرهایش به 
شهرهای مختلف کشــور تا هنگام خروج 
از مرزهای جمهوری اســالمی ایران، دقیقاً 
تحت نظر مأمورین زبده ی ضدجاسوسی این 
وزارت خانه قرار می گرفت. وزارت اطالعات 
عنوان کرد: یافته های ساختار ضدجاسوسی 
وزارت این بود که متهم ســوئدی در همه 
ســفرهای قبلی، با رعایت اصول حرفه ای 
ارتباطی، حفاظتی و پنهان کاری، با تعدادی 
از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که 
در ایــران تحت نظر قرار داشــتند؛ ارتباط 
برقرار می کرد. متهــم مورد بحث، چند ماه 
پیش و درپی دستگیری یک جاسوس دیگر 
اروپایی، با مأموریت کسب اطالع از چگونگی 
افشای هویت آن جاســوس و نوع و میزان 
اطالعاتی که به تور اطالعاتی این وزارت خانه 
افتاده بود، مجدداً وارد کشور شد. این بار نیز 
و در کل مدت مأموریــت آخر، تماس های 
وی با مرتبطیِن اشــاره شده، تحت کنترل 
مستمر سربازان گمنام امام زمان)عج( قرار 
داشــت و باالخره با تکمیل مستندات؛ در 
هنگام خروج از کشور با حکم مرجع قضایی 
بازداشت شــد.  این اطالعیه افزود: وزارت 
اطالعات هم چنان که پیش از این به کرات 
اعالم کرده اســت؛ امنیت کشور و آرامش 
مردم را خط قرمز خود دانسته و کوچک ترین 
تعدی نســبت به مرزهای امنیتی کشــور 
را قاطعانه و فــارغ از هیاهــوی آوازه گران 
حرفه ای و همخواِن غربی-صهیونیســتی 
پاســخ می گوید. به ویژه به رژیم بدسابقه ی 
سوئد که تاکنون چندین جاسوس نیابتی 
برای رژیم اشغالگر قدس را پشتیبانی کرده 
اســت و مأمن تروریست های جنایت کاری 
همچون منافقین و قاتالن مردم و کودکان 
بی گناه در رژه ی خونبار اهواز بوده اســت، 
هشدار می دهد که در صورت ادامه ی رویه ی 
جاسوسی نیابتی از سوی نهاد اطالعاتی آن 
کشور و استمرار حمایت از قاتالن و جانیاِن 
سابقه دار؛ واکنش متناسب با آن را دریافت 

خواهد کرد.

وزیر کشور کارکرد مهم روابط عمومی را فضاسازی 
مناسب برای حرکت سریع و بدون ایجاد حواشی 
دانست و تاکید کرد که روابط عمومی ها باید اقدامات 
خوب را اطالع رسانی کرده و عملیات روانی را خوب 
بشناسند و به موقع پاسخ دهند. به گزارش ایرنا، 
»احمد وحیدی« روز شنبه در همایش مدیران کل 
روابط عمومی  استانداری های سراسر کشور با تعزیت 
فرا رسیدن ماه محرم، گفت: روابط عمومی باید 
ارتباط را با عموم از طریق کالم، تصویر، تعامل حضور، 
توجیه و تبیین برقرار کند. او افزود: روابط عمومی 
تحقق اهدافی است که این اهداف از طریق ارتباط 
محقق می شود. این امر ابعاد مختلف توجیهی، 
ایجابی و پاسخگویی دارد. وزیر کشور از جمله اهداف 
را انتشار اخبار دولت مردمی و متعهد به خدمت مردم 
و انقالبی دانست و افزود: تمام تالش دولت این است 
که در خدمت مردم باشد و نیازمندی های مردم را 
تامین کند و حفظ ارزش ها را در دستور کار دارد و 
نمی خواهد فرصت ها را برای خدمت به مردم از دست 
بدهد. برخی نمی خواهند این برنامه ها و تالش ها به 
منصه ظهور برسد و این سیما منتشر شود. وی افزود: 
مردم باید بدانند استاندار، فرماندار، بخشدار و دهیار 
در خدمت آن ها هستند پس ساختن این تصویر و 
سیما بسیار مهم است که باید انجام شود. وحیدی 
با اشاره به نقش تسهیل گری روابط عمومی ها اظهار 
داشت: روابط عمومی ها باید برخی اقدامات دولت 
مانند حذف ارز ترجیحی را برای مردم توجیه و 
مردم را در اجرای آن همراه کنند؛ روابط عمومی ها 
باید در افزایش سرمایه اجتماعی تالش کنند. وی 

خطاب به مسئوالن روابط عمومی  استانداری های 
سراسر کشور ادامه داد: الزمه این اقدامات، تسلط 
روابط عمومی ها به این سیاست ها و راهبردها است 
و صرف دانش روابط عمومی به شما کمک نمی کند. 
وزیر کشور تصریح کرد: کارکرد مهم روابط عمومی، 
فضاسازی مناسب برای حرکت سریع و بدون ایجاد 
حواشی است. البته باید قدرت مدیریت در فضای 
مجازی و تولید پیام داشته باشید. ارتباطات گسترده 
و شبکه شما باید این کار را انجام دهد. باید شبکه ای 
از همه موثرترین و تاثیرگذاران در جامعه استانی 
خود )از خبرنگاران گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران( 
درست کنید تا بتوانید فضای مجازی را مدیریت و 
پیام خوب و قابل قبول تولید کنید. وی با تاکید بر 
مخاطب شناسی ادامه داد: مخاطبان متفاوتند و با 
هر مخاطب باید با زبان او صحبت شود و با محتوای 
پیام رسانی کلیشه ای برخورد نشود. روابط عمومی 

کار بسیار مهمی است و باید عملیات روانی را به موقع 
بشناسید نباید اسیر عملیات روانی دشمن شوید بلکه 
باید آن را به خوبی مدیریت کنید.  وزیر کشور اضافه 
کرد: چیزی نباید از زیر نظر شما بگذرد. اگر گاهی 
در یک عملیات روانی نخواستید عکس العمل نشان 
دهید، باید نشان دهید که خودتان عکس العمل 
نشان ندادید نه اینکه این تصور القا شود که متوجه 
این عملیات روانی نشده اید. او تاکید کرد: اساس بر 
پاسخ دادن است اما گاهی شاید ترجیح دهید نیازی 
به پاسخ نیست در هر حال باید در صحنه باشید و 
پیام های تولید شده در استان را کامال بشناسید و 
مراقبت کنید. این رصدها، مراقبت ها، شناخت ها و 
عکس العمل های به موقع در راستای همان اهداف 
است ما به دنبال ترویج یک شخص نیستیم مهم 
برای ما کار خوبی است که انجام شده و باید آن را به 

مردم نشان داد.

 کارکرد روابط عمومی، فضاسازی برای حرکت 
سریع و بدون ایجاد حاشیه است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: پرونده بدهی مالیاتی 
بنگاه های عمده اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با حضور 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست کمیسیون 
اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی که با موضوع پیگیری 
پرونده بدهی مالیاتی بنگاه های عمده اقتصادی، بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان 
و مدیران این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، اظهارداشت: 
این جلسه با توجه به مکاتبات گذشته کمیسیون با سازمان امور مالیاتی، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و طرح ۳ سوال اساسی در رابطه با مسائل 
مرتبط با مالیات برگزار شده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: در وهله اول اعالم فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی 
به ویژه بنگاه های عمده اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
که میزان مانده بدهی مالیاتی آن ها تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ 
میلیارد تومان است. وی افزود: دومین سوال میزان مالیات قطعی شده 
مجموعه هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و 
این دست مجموعه ها و سوم هم راهکارهایی برای جلوگیری از فرار 
مالیاتی بود که مطرح شد. خضریان ادامه داد: رئیس کل وقت سازمان 
امور مالیاتی در اسفند ماه سال ۹۸ طی مکاتبه ای با کمیسیون اصل ۹۰، 
اسامی 77 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی آنها تا پایان 
شهریور سال ۹۸ بیش از ۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای 
کمیسیون ارسال کرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با 
بیان اینکه مقرر شد اسامی آن دسته از سازمان ها نظیر بنیاد مستضعفان 
و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست، در صورت نیاز شناسه ملی برای 
آنها اعالم شود، اظهار داشت: راه های نحوه برخورد با بنگاه های عمده 
اقتصادی، بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز به پیوست اعالم شد که ۳۳ 

مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده است.

پرونده بدهی های مالیاتی بانک ها و 
بنگاه های اقتصادی بررسی شد

پیرهادی در گفت وگو با ایلنا:

ایرادات طرح شفافیت قوای 
سه گانه رفع شده و به زودی 

در صحن مطرح می شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از انتخاب 
۱۵ عضو هیات تحقیق و تفحص از شستا در جلسه امروز این کمیسیون 
خبر داد.  کیومرث سرمدی در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز 
)یکشنبه( کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: دستور اول 
جلسه امروز در رابطه با اصالح ماده ۲7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ای کشور بود که چون برای مسئولینی که باید به جلسه می آمدند مشکل 
پیش آمده بود این موضوع از دستور خارج شد.  وی افزود: همچنین دو 
دستور کار دیگر داشتیم که یکی انتخاب نمایندگان کمیسیون اجتماعی 
در شوراهای کشور مانند شورای دستمزد، هیات عالی و... بود که شامل 
۱۵ شورا می شود. نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم گفت: دستور 
بعدی جلسه امروز کمیسیون اجتماعی نیز انتخاب اعضای هیات تحقیق و 
تفحص از شرکت شستا بود که ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی و یک 
نفر هم از اعضای کمیسیون های دیگر مجلس به عنوان تحقیق و تفحص 

از شستا انتخاب شدند.

انتخاب 1۵ عضو هیات
 تحقیق و تفحص از شستا

فعـال سیاسـی اصالح طلـب گفـت: دولـت نیازمند 
کارگـزاران قـوی اسـت در حالـی کـه بسـیاری از 
ایـن کارگـزاران، تجربـه الزم را بـرای حـل مسـائل 
ندارنـد. دولت بایـد در مسـیر خـود از کارشناسـان 
بیشـتری اسـتفاده کند و با اسـتفاده از زیرساخت ها 
و تجـارب آن هـا نتیجـه مثبتـی در کارنامه خـود به 
ثبـت برسـاند. غالمرضـا ظریفیـان فعـال سیاسـی 
اصالح طلب در گفت وگو بـا خبرنگار ایلنا، در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال عملکـرد یـک سـال گذشـته دولت 
آقـای رئیسـی را بـه چـه شـکلی ارزیابـی می کنید، 
گفت: دولت آقای رئیسـی تـالش می کنـد اقدامات 
مثبتـی را انجـام دهـد امـا مهم تریـن مشـکلی کـه 
در مـورد عملکـرد دولـت فعلـی وجـود دارد انتظار 
تاریخـی اسـت کـه جریـان اصولگـرا بـا انتخـاب او 
ایجـاد کـرد. در گذشـته هـر دولـت اصولگرایـی که 
بر سـر کار آمد، مرعوب ارزیابی های نادرسـت شـده 
اسـت ماننـد دولـت دوم احمدی نـژاد که بـا همین 
مشـکل مواجه شـد.   وی افـزود: بنابراین یـک نوبت 
خـاص و انتظـار  نابـی ایجاد شـده تـا دولتی کـه بر 
سـر کار آمـده، از لحـاظ نگاه بـه داخل و خـارج یک 
دولت کامال ایـده آل باشـد. وقتی دولـت اصولگرای 
فعلـی بـر سـر کارآمـد، ایـن انتظـار ایجـاد شـد که 
مشـکالت دولت قبلـی را نداشـته و همچنین نکات 
مثبـت دولت قبـل هـم در آن مشـهود باشـد. بحث 
دوم وعده هـای آقـای رئیسـی هنـگام انتخابـات در 
زمینـه حـل مشـکالت معیشـتی مـردم، برطـرف 
کـردن فاصلـه طبقاتـی و برجـام بـود کـه همچنان 
ایـن صحبت هـا وجـود داشـته و ایـن مـوارد مـورد 
بررسـی و تطبیـق قـرار می گیـرد کـه اگـر ایـن 
صحبت هـا مقایسـه نشـود نشـانگر ایـن اسـت کـه 
چقـدر در بحـث حکمرانـی پیچیدگـی وجـود دارد 
و دربـاره انباشـت های تاریخی در مسـائل اقتصادی 

کشـور سـاده انگارانه نگریسـته شـده اسـت. 
 ظریفیـان افـزود: دولـت آقـای رئیسـی کـه روی 
کارآمد و بـا واقعیـت سیاسـت خارجـی، اقتصادی، 
فرهنگـی مواجـه شـد، اقداماتـی انجـام داد کـه 
بسـیاری از ایـن اقدامـات شـجاعانه بود. مشـکالتی 
که امروز وجـود دارد، مربوط به ابرمسـائل اقتصادی 
اسـت کـه کشـور نیازمنـد نـگاه دقیـق علمـی و 
شـناخت آن مشـکالت و ارائـه چالش ها بـوده که با 
چه نگرشـی می توان این مسـیرها را طی کـرد تا به 
نتیجه قابل قبول برسـد. امـروز برداشـتن وزنه های 

بـزرگ نیازمنـد هماهنگـی نیروهایـی اسـت کـه با 
این مسـائل آشـنایی داشـته و تجربه هـای داخلی و 
جهانـی دارنـد. دولت جدیـد وقتی بـر سـرکار آمد، 
امیدهایـی در بدنه جامعـه محروم به وجـود آورد اما 
اقدامـات دولت بـرای این طبقـه اجتماعـی نیازمند 
تدبیـر و نظـارت دقیـق بود کـه ایـن اتفـاق رخ نداد 
و حاصـل آن کار اقتصـادی انفجـار قیمت هـا و ضرر 

ایـن طبقـه اجتماعـی بود. 
وی تصریـح کـرد: اگرچـه دولـت ادعـا کـرد کـه 
شـکاف اجتماعی را رفع می کنـد، اما ایـن در بخش 
عملیاتی رخ نـداد و افزایـش بـدون برنامه ریزی ۵7 
درصـدی حقـوق کارگـران و افزایـش ۱۰ درصدی 
حقـوق کارمنـدان موجـب آشـفتگی زیـاد در ایـن 
قشـر شـد. مورد بعـدی آنکـه در همیـن سـال اول 
آغـاز بـه کار آقـای رئیسـی، بدنـه دولـت آسـیب 
دید بـه طـوری که ایـن رونـد ادامـه همـان روندی 
بـود کـه در دولت هـای گذشـته آقایـان روحانـی و 
احمدی نـژاد هم شـاهد این موضـوع بودیـم. زمانی 
که دولـت بـه عنـوان مهم تریـن بخـش اداره کننده 
کشـور آسـیب می بینـد، نـه تنهـا جریـان فعلـی 
حاکـم آسـیب می بینـد بلکـه اعتمـاد اجتماعـی 
آسـیب دیده و باعـث رهاشـدگی جامعه بـرای حل 
مشـکالت خـود می شـود کـه نتیجـه آن مهاجـرت 
نخبـگان، قاچاق نیروهـا و باندبازی سیاسـی خواهد 
شـد. بنابراین دولـت باید این مـوارد را هـم جراحی 
کـرده و اگـر نتواند این مسـائل را به شـکل درسـت 
مدیریـت و نظـارت کنـد، آسـیب های آن به سـمت 
قشـر محروم جامعه برمی گردد.  این فعال سیاسـی 
اصالح طلـب ادامـه داد: نکته بعدی دولت سـیزدهم 
مربوط بـه مسـئله برجام اسـت که ایـن مسـیر را تا 
حـدودی طی کـرد امـا مشـکلی کـه بـا آن رو به رو 
شـد، کارگزارانی اسـت کـه در این مسـیر پیچیده و 
حسـاس به کار گرفته شـدند و عمدتا توانایی خوبی 
نداشـتند. بنابرایـن اگـر نتوانیم در مسـیر درسـتی 
پیش برویـم، برجـام روی هوا معلـق مانـده و بعد از 
آن تاثیـرات اجتماعی خود را برجا خواهد گذاشـت. 
پس بایـد قبـل از آنکه ایـن مورد آسـیب بیشـتری 
به مسـائل اجتماعی بزند، بـه بهترین شـکل ممکن 
حل و فصل کنیـم.   وی تصریـح کرد: مسـئله دیگر، 
تـوازن در سیاسـت خارجی ایران اسـت که مسـئله 
مهمی تلقی می شـود. مشـکلی کـه ما قبـال در رژیم 
قبلی داشـتیم وابسـتگی به غـرب و دوری از شـرق 

بـود کـه در نهایـت منجـر بـه انقـالب شـد کـه این 
تکیه کـردن به غـرب چنـدان کمکـی به آنهـا نکرد 
و این موجـب طرح شـعار نـه شـرقی نه قربی شـد، 
بنابراین ما باید مراقب این توازن باشـیم و سیاسـت 
دوری از غرب و میل به سـمت شـرق را بیشتر از این 
پررنـگ نکنیـم و تـوازن مناسـبی در ایجـاد روابـط 
سیاست خارجی داشته باشـیم. ظریفیان همچنین 
در مـورد مسـائل فرهنگـی هم افـزود: دولـت آقای 
رئیسـی در زمینـه فرهنگـی بـه ویـژه در مسـاله 
حجاب باید بـه گونـه ای برخـورد کند که مـردم در 
برابر مـردم قـرار نگیرند. دولـت نیازمنـد کارگزاران 
قوی اسـت در حالی که بسـیاری از ایـن کارگزاران، 
تجربه الزم را بـرای حل مسـائل ندارنـد. دولت باید 
در مسـیر خـود از کارشناسـان بیشـتری اسـتفاده 
کنـد و بـا اسـتفاده از زیرسـاخت ها و تجـارب آن ها 
نتیجـه مثبتـی در کارنامـه خود بـه ثبت برسـاند. 

ظریفیـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در برخـی 
از نظرسـنجی ها دربـاره کارنامـه دولـت، میـزان 
رضایـت حداکثـری اجتماعـی نسـبت بـه دولـت 
ثبـت شـده اسـت، دولـت سـیزدهم تـا چـه میزان 
توانسـته سـرمایه اجتماعـی تولیـد کنـد و چقـدر 
ایـن رضایتمنـدی در جامعـه وجـود دارد، گفـت: 
دولـت سـیزدهم اقدامـات و کارهایـی انجـام داده، 

امـا در نهایـت سـرمایه اجتماعـی دولـت آسـیب 
دیده اسـت. اگر دولـت در مسـیر آینده خـود بتواند 
مسـائل مهمـی ماننـد اشـتغال، تـورم، سـاخت 
مسـکن و مسـائل سیاسـت خارجـی ماننـد برجـام 
را حـل کنـد، سـرمایه اجتماعـی خـود بـه خـود 
بهبـود پیـدا می کنـد. امـا در شـرایط فعلـی نبایـد 
خـود را گـول بزنـد و بایـد در ادامـه مسـیر خـود از 
اندیشـمندان و متخصصـان کـه حاضـر بـه کمـک 
هسـتند، یـاری بگیـرد تـا بـه مشـکالت زیـادی 
برخـورد نداشـته باشـد.   ظریفیـان در پاسـخ به این 
سـوال کـه بزرگترین چالـش دولـت سـیزدهم چه 
بـوده و راهـکار حـل آن چیسـت، گفـت: بزرگترین 
چالـش دولـت سـیزدهم مسـائل اقتصـادی اسـت. 
دولـت بایـد ایـن کار جراحـی اقتصـادی را بـا افکار 
عمومـی و متخصصـان کشـور در این حـوزه مطرح 
کنـد. هنـوز هـم اگـر دولـت از کارشناسـان کمک 
بگیـرد، می توانـد قدم هـای مثبتـی بـردارد. چالش 
بعـدی دولـت، برجـام اسـت کـه دولـت نبایـد این 
فرصت را از دسـت بدهـد. دولـت آقـای روحانی در 
ایـن بخـش راه همـواری را طـی کـرد و تـا آسـتانه 
نتیجه هم پیـش رفت امـا دولت سـیزدهم می تواند 
از ایـن مسـیر و فرصـت اسـتفاده کـرده و فضـای 
اجتماعی و اقتصادی مناسـبی در کشـور ایجاد کند.

لنا
: ای

س
عک

آگهی تحدید حدود اختصاصی

مکاتبات قضائی

نظر به اینکه ششدانگ یکباب خانه پالک 1967 فرعی 
مفروز و مجزی از پالک 4 فرعی از 2389 اصلی واقع 
در کهنوج زرند بخش 13 کرمان بمساحت 200 مترمربع 
مورد تقاضای آقای رضا برهانی زرندی فرزند ماشاهللا به استناد رای 
ثبت شهرستان  اختالف  شماره 140060319008002451 هیات حل 
زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد 
واخواهی قرار نگرفته  است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
درخواست مورخه 1401/5/3 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود 
آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از 
ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 1401/6/6 در محل شروع و بعمل 

خواهد آمد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس  از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبًا به 
اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به 
استناد ماده 86 آیین  نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس 
 از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی 
به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس  از مضی مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

پرونده 1404121920000263483  به  نظر 
رسیدگی  تحت  دادگاه  شعبه  این  در  که 
آقای  فرضی  فوت  متوفی  اعالم گردیده  باشد،  می 
اسماعیل کرمی رباطی فرزند مهدی از فروردین ماه 
1361 غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده 
در دست نیست لذا بدینوسیله ضمن اعالم مراتب از 

کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت 
می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار 
این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. 
مقتضی است این آگهی دو نوبت متوالی هر یک به 
فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در 
امور مدنی در روزنامه محلی منتشر گردد. م الف 35

تاریخ انتشار: دوشنبه مورخه 1401/5/10
حسين توحيدي نيا - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

شناسه آگهی: 1356522

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10   /   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان کرمان 

)13 خانواده سابق( - مهدی احمدی

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

هيات   1401/04/12 مورخ   140160319078003575 شماره  راي  برابر 
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
فكري  غالمعباس  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  كرمان 
در ششدانگ  کرمان  از  84 صادره  بشماره شناسنامه  اكبر  فرزند  رايني 
از  فرعي    158 پالك  مترمربع   355.5 مساحت  به  خانه   باب  یک 
باقرآباد  راین  کرمان  آدرس  28کرمان  بخش  در  واقع  اصلي    1557
خیابان سلمان فارسی کوچه 3 کوچه 8 خريداري از مالك رسمي آقاي 
اطالع عموم  به منظور  افضلی محرز گردیده است.لذا  افتخار  اکبر  سید 
صورتي كه  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
نمايند. تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

انتشار نوبت اول 1401/04/26  
 تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/05/10

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی: 1350050

آگهی تحدید 
حدود اختصاصی

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
آن   در  احداثی  بنای  با  محصور 
22-مساحت  از  فرعی   -897 پالک  دارای 
آباد  حسین  در  واقع  اصلی  مربع  294.70متر 
کهنوج  شهر   -4 کوچه  حافظ  خیابان  وزیری 
قطعه یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای خانم 
ملی  شماره  به  ابراهیم  فرزند  ابراهیمی  شوکت 
لذا  دارد.  حدود  تحدید  به  نیاز   3031503457
حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1401.5.2 
فوق  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
 8 ساعت  از  آن  تحدیدی  عملیات  و  منتشر 
محل  در   1401.6.2 مورخه  چهارشنبه  روز  صبح 
و  مالک  به  لذا  و  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع 
در  میشود که  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور  مالکین 
ملک  وقوع  محل  در  آگهی  این  در  مقرر  موعد 
حاضر و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی 
تاریخ  از  تواند  می  باشد  داشته  واخواهی  آن 
روز   30 لغایت  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی 
شود،  ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  تسلیم  کهنوج 
در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 

نیست. مسموع  ادعایی  هرگونه 
 1401.5.10 : دوشنبه  انتشار  تاریخ 
 علی رحمانی خالص 
اسناد شهرستان کهنوج اداره  ثبت  رئیس 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
پالک  دارای  مربع  403متر  مساحت 
در  واقع  اصلی   -1 از  فرعی   -2666
46 کرمان  بخش  یک  قطعه  کهنوج  شهر  نخلستان 
فرزند  جمالی  پور  حسین  آقای  تقاضای  مورد 
به تحدید  نیاز   3150441171 ابراهیم به شماره ملی 
حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 

1401.5.5
منتشر  فوق  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 

عملیات و 
تحديدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 

1401.6.2
به  لذا  و  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در 
میشود  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور  مالکین  و  مالک 
که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک 

ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر  کسی  چنانچه  و  حاضر 
تنظیم  تاریخ  از  تواند  باشد می  آن واخواهی داشته 
واخواهی  روز   30 لغایت  تحدیدی  مجلس  صورت 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک کهنوج
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود، در غیر این 
ادعایی  انقضای مهلت مذکور هرگونه  از  صورت پس 

نیست. مسموع 
علی رحمانی خالص  .رئیس اداره  ثبت اسناد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
سالمت  جامع  مرکز  ششدانگ  چون 
مساحت  به  کوشکور  بهداشت 
 35 پالک  تحت  مربع  1661.90متر 
  -380 از  15فرعی  از  قسمتی  380-اصلی  از  فرعی 
در  واقع  4 بخش  34 کرمان  قطعه  در  واقع  اصلی 
جنوبی  جبالبارز  کوشکور  باالجوب  روستای  اراضی 
جنوبی  جبالبارز  کوشکمور  –روستا  :عنبرآباد  .آدرس 

عنبرآباد
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  تقاضای  مورد 
هیات  رای  استناد  با  جیرفت   دانشگاه  نمایندگی 
شماره  به  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم 

140160319091000281 مورخه 1401.2.24 در مالکیت 
تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  و  گرفته  قرار  نامبرده 
فاقد  ساختمانهای  و  ثبتی  اراضی  وضعیت  تکلیف 
سند رسمی ماده 13 -آیین نامه قانون ثبت منتشر 
نیاز  و  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  در  و 
دارد.لذا حسب درخواست مورخه  به تحدیدی حدود 
بدینوسیله  مالک   1401.5.8  -  1401.11030.1360
 13 ماده  تبصره  استناد  به  آن  حدود  تحدید  آگهی 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید آن از ساعت 8 
صبح روز  شنبه مورخ 1401.6.5 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مزبور 
اخطار می گردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک 

عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر 
انجام و چنانچه کسی از  با معرفی مالک  تحدید ی 
مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی 
پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را 
کتبا ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی دادخواست مربوطه را به این 
شده  یاد  مهلت  گذشت  از  پس  و  نماید  ارائه  اداره 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
:دوشنبه  :1401.5.10-روز  انتشار  تاریخ 
حیدریان  مصیب 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

   دوشــنبه 10 مــرداد مــاه 1401     ســال پنجــم    شــماره پیاپــی 1287

چاپ و لیتوگرافی: شاخه سبز

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

انتخاب هایی به نام مدیر برتر کشوری از سوی ریاست قوه ی قضاییه در سال 
۱۴۰۰ جای هزاران تبریک و تهنیت دارد.

چنین انتخاب های شایسته و عالی باعث افتخار و سربلندی برای استان کرمان 
است تا جایی که بادگیرهای کرمان را پُرغرور و خروشان تر و نقوش قالی دار 

قالی زندانیان را زنده تر و امیدها را دو چندان خواهد کرد .
قطع به یقین این چنین نگرش ها و عملکردها نشان از روح بلند، سایه گستر 
و روحیه ی عدالت محوری در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی است. 

امید که همچنان باعث افتخار مجموعه زندان های کشور باشید.
علویان - مسئول روابط عمومی و تشریفات اداره کل زندان های استان کرمان

خبر

ارز دیچیتال

خبر

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

طبق برآورد اولیه ۸۴۰ میلیارد تومان تا امروز به راه های شمال استان خسارت وارد شده است این 
خبری بود که معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان اعالم کرد.  سید 
حمزه روح االمینی درباره آخرین وضعیت راه های شمال استان می گوید: چهار محور شریانی اصلی 
»انار–شهربابک«،»سیرجان–بندرعباس«،»کرمان-باغین-بردسیر« و»کرمان-رفسنجان-انار« 
درگیر سیل بودند. طبق اعالم او،در سیالب های اخیر، ۴۸۰ کیلومتر از راه های شریانی، ۱۴۰۰ 
کیلومتر از راه های غیر شریانی و حدود ۳۲۰۰ کیلومتر راه های روستای شمال استان کرمان آسیب 
دیده اند. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان کرمان از بازگشایی 7۹ 
محور روستایی تاکنون خبر داد و اظهار کرد:درحال حاضر ۹۰ راه روستایی مسدود هستند ضمن آنکه 
خسارت به ۴۸۰۰ دستگاه ابنیه فنی وارد شده است. طبق برآورد اولیه ۸۴۰ میلیارد تومان تا امروز به 
راه های شمال استان خسارت وارد شده است این خبری بود که معاون راهداری اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمان اعالم کرد. او با بیان این مطلب که خوشبختانه در سیالب های اخیر 
هیچ یک از پل ها تخریب نشده اند، عنوان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی شمال استان 
باز هستند.  روح االمینی راه های روستایی شهرستان های بافت، سیرجان، رفسنجان، شهربابک 
و انار بیشترین خسارت دیده اند می افزاید: ۴۰۰ راهدار و ۳۶۰ دستگاه در حال خدمت رسانی به 

مردم هستند.

مسئوالن قضایی کرمان در نشست ستاد استانی 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی 
و قضایی، مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای ۲ 
پروژه بزرگ طرح توسعه گهرزمین و صاروج پارس 
را بررسی کردند و ضمن تعیین مهلت برای حل 
مشکل، پیگیری قضایی موضوعات را مورد تاکید قرار 
دادند. حجه االسالم ابراهیم حمیدی در این نشست 
با تاکید بر لزوم حل مشکالت گهر زمین و طرح های 
توسعه این واحد صنعتی و معدنی،گفت: طی ۲ 
هفته آینده سازمان بازرسی استان کرمان نسبت به 
بررسی مطالب طرح شده درباره این شرکت اقدام 
می کند و گزارش مربوطه از سوی دستگاه قضایی 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او عنوان کرد: به 
منظور حل مشکالت و موانع موجود در مسیر اجرای 
طرح  های توسعه ای گهرزمین باید بررسی های الزم از 

سوی سازمان های نظارتی انجام و مشخص شود 
که اگر اقدامات گهر زمین به نفع منافع ملی کشور 
است، ادامه یابد و اگر ضربه و خیانت به کشور باشد 
به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد وارد شویم و برخورد 
کنیم. حجه االسالم حمیدی یادآور شد:بسیاری 
از ظرفیت های شرکت های استان کرمان از جمله 
گهرزمین، مس و غیره طرح های ملی و فراملی هستند 
و از این رو رفع مشکالت آنها باید در اولویت باشد. 
رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین در 
مورد پروژه پارکینگ صاروج پارس بیان کرد:یکی از 
کمبودهای موجود در شهر کرمان، پارکینگ های 
عمومی است و تامین این پارکینگ ها مورد انتظار 
دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای 
مربوطه است. او با اشاره به آینده نگری های انجام 
شده برای ساخت پارکینگ های پروژه صاروج پارس 

اظهار کرد:سرمایه گذار آماده ادامه سرمایه گذاری است 
و باید بررسی شود به چه شکل می توان اقدام کرد که 
شهر به منافع این پروژه دست یابد و سرمایه گذار نیز 
در روند اجرای پروژه تعیین تکلیف شود. حجه االسالم 
حمیدی بر تشکیل کارگروه های ذیل پروژه صاروج 
پارس نیز  تاکید کرد و ادامه داد: باید تالش شود مباحث 
ترافیکی،تامین مباحث زیرساختی و غیره در قالب 
کارگروه های تخصصی پیگیری و دنبال شود. رییس 
کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: دادستانی 
کرمان طی یک ماه آینده پیشنهادهای اجرایی به 
منظور حمایت از سرمایه گذاری در پروژه صاروج 
پارس را بررسی و اعالم خواهد کرد.  در این نشست 
همچنین مقرر شد اقدامات قانونی به منظور واگذاری 
اراضی مورد نیاز به شرکت گهرزمین پیگیری و در این 
زمینه بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی و 

موازین قانونی اقدام شود

دادگستری برای رفع مشکل ۲ پروژه بزرگ اقتصادی کرمان مهلت تعیین کردخسارت ۸400 میلیارد ریالی سیل به راه های شمال استان کرمان

عکس نوشت

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، با توجه به 
اعالن هشدار سطح قرمز  شماره ۳ سازمان 
هواشناسی کشور جهت تداوم گسترش 
و تشدید فعالیت سامانه موسمی تا تاریخ 
دوشنبه ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ از نوع رگبار، رعد 
و برق، وزش باد شدید، تگرگ، صاعقه و 
در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک 
موقت )به ویژه در ساعات بعدازظهر (، در 
مناطق جنوبی، غربی و مرکز کرمان، احتمال 
شکستگی تیرهای برق، سقوط ترانس و 
آسیب و خسارت به تاسیسات برقی وجود 
دارد. لذا الزم است در زمان ناپایداری شرایط 
جوی جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه 
از نزدیک شدن به تاسیسات شبکه برق 
جدا خودداری و در صورت مشاهده  هرگونه 
خاموشی، حادثه و یا سیم پارگی، مراتب 
سریعاً به سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات برق 
گزارش گردد. شایان به ذکر است، اکیپ های 
عملیاتی همراه با تجهیزات کامل جهت 
ترمیم،اصالح و پایداری شبکه آسیب دیده با 
آمادگی کامل در مناطق مختلف حضور دارند.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان مراتب قدردانی خود را از صبر و 

شکیبایی شما مردم عزیز اعالم می دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند از آغاز 
عملیات ساماندهی و مرمت مسجد و حسینیه تاریخی 

روستای میمند به مناسبت ماه محرم و صفر خبر داد.
رضا ریاحیان اظهار کرد:»همچنین طرح توسعه و 
ساماندهی محوطه روبروی حسینیه با همکاری دهیاری 
و شورای اسالمی روستای تاریخی میمند انجام شده 
است.« مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند 
افزود: »این روستا به دلیل داشتن بافتی پویا و زنده 
هرساله در ایام محرم و صفر میزبان عزاداران حسینی 

است و امسال نیز به همین مناسبت در روز تاسوعا و 
عاشورا حسینی مراسم جوش زنی که از آثار ثبت شده 
در فهرست آثار ملی است در محوطه مقابل حسینیه 
روستای میمند برگزار می شود.« او بیان کرد: »پایگاه 
میراث جهانی منظر فرهنگی میمند طبق روال هر سال 
برای بهتر برگزار شدن ویژه  برنامه های ایام محرم و صفر 
تمام تالش خود را با مشارکت اهالی و مسئوالن به کار 
می گیرد تا بتواند بیش از گذشته در حفظ و حراست 
آداب و رسوم مردم این منطقه نقش مهمی را ایفا کند.«

رییس بنیاد مسکن گفت: متقاضیان دریافت تسهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از امروز شنبه ۸ 
مرداد می توانند برای دریافت معرفی نامه بانک به دفاتر 
بنیاد مسکن در سراسر کشور مراجعه کنند.  اکبر نیکزاد 
اظهار کرد: به دنبال دستور مکتوب رییس جمهور به 
سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت تسهیالت ۲۰۰ 
میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی و آغاز فرآیند 
پرداخت از روز شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ روستاییان 
می توانند برای دریافت معرفی نامه بانک، به دفاتر بنیاد 
مسکن در سراسر کشور مراجعه کنند. او افزود:با عنایتی 
که حجت االسالم والمسلمین رئیسی رییس جمهور 
داشتند افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی 
از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان شکل اجرایی به خود 
گرفته و از شنبه وارد فرآیند پرداخت می شود. رییس 
بنیاد مسکن یادآورشد: پیش از این سازمان برنامه طی 
گزارشی مزایا و مسائل تسهیالت مسکن روستایی را 

تشریح و به رییس جمهور ارایه کرده بود و آقای رئیسی 
هم کارشناسان را مسئول بررسی این گزارش کرد و 
نهایتا به این نتیجه رسید که سازمان برنامه و بانک 
مرکزی نسبت به پرداخت این وام اقدام کنند. بنا بر این 
گزارش، رئیس جمهور در روزهای اخیر طی نامه ای 
در چهار بند خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف 
وام مسکن روستایی شد. سازمان بودجه نیز موافقت 
کرد که سقف تسهیالت مسکن روستایی با نرخ سود 
۵ درصد از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. 
طبق اعالم بنیاد مسکن انقالب اسالمی، از شنبه ۸ 
مرداد با ابالغ رسمی بانک مرکزی به تمامی بانک های 
عامل، فرآیند پرداخت تسهیالت آغاز می شود.پیش از 
این سازمان برنامه به دالیلی همچون تورم زا بودن و 
افزایش پایه پولی، ضمانت نامه پرداخت مابه التفاوت 

۱۳ درصدی سود مسکن روستایی را  ارایه نمی کرد.

د معاونت  ز آسیب های اجتماعی با حضور دکتر بهدا جلسه پیشگیری ا
اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، مهندس مصباح مدیر کل اداره 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ،مهندس شریفی مدیرعامل 
شرکت زغال سنگ کرمان و جمعی از اساتید فعال در این حوزه در سالن 

کنفرانس شرکت برگزار گردید.
عتیاد در جامعه کارگری باعث  ینکه ا ، مجتبی مصباح با بیان ا بتدا در ا
وارد آمدن خسارت و آسیب های زیاد به تولید و اقتصاد کشور می شود 
اظهارداشت: باید مدل های کاربردی کاهش آسیب های اجتماعی در 
واحدهای کارگری به صورت آزمایشی اجرا شوند و پس از موفقیت در 

مرحله آزمایشی به صورت وسیع عملیاتی شوند
مه محسن شریفی مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان  دا در ا
ضمن خیر مقدم به حضار با بیان این مطلب گفت:مصرف کنندگان مواد 
اعتیادآور هزینه های بسیاری از جمله حوادث و سوانح جبران ناپذیر، از 
کار افتادگی، اتالف وسایل و تجهیزات محل کار و … به محیط کار خود 
وارد می نمایند و اگر در این موارد پیشگیری و درمان الزم صورت نگیرد، 
آلودگی سایر کارکنان و گروه های مرتبط را نیز، به دنبال خواهد داشت.

ن  یین بودن میزا ر ، پا یط یکنواخت محیط کا و تصریح نمود که شرا ا
آگاهی از عوارض سوء مصرف،وجود باورهای غلط مبنی بر مصرف مواد 
به منظور افزایش بهره وری و توان فردی ، مشکالت اقتصادی و خانوادگی 
عتیاد کارکنان در محیط های  ز عوامل موثر در ا برخی کارگران و … ا

کاری است
ن واحدهای  ستقبال، همکاری و تعامل مناسب مدیرا فزود: ا شریفی ا
کارگری با ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای 
برنامه های پیشگیری و درمان اعتیاد کارگران می تواند نقشی مهمی در 

رفع این مشکل داشته باشد.
در ادامه مهندس بهداد مدیرکل امور اجتماعی وزارت مردم بیان نمود: 
توجه به موضوع سالمت روان را یکی دیگر از راهبردهای این وزارت نامه 
م  نجا فزود : با بررسی ها و پژوهش های مختلفی که ا ن کرد و ا عنوا
ز علل و عوامل آسیب های اجتماعی سالمت  شده،نشان می دهد یکی ا
روان است و سند ارتقا روان در جامعه کار و تولید تدوین شده و از طریق 

خانه های بهداشت کارگری این سند اجرایی خواهد شد .
نشناختی هزینه های  ینکه درمان مسائل و مشکالت روا و با اشاره به ا ا
زیادی دارد عنوان کرد: یکی از کارهایی که در این حوزه پیش بینی شده 
یارانه مشاوره است و امسال برای اولین بار اعتباراتی تحت عنوان یارانه 
مشاوره دیده شده است که هم افراد در معرض آسیب و هم برای افرادی 

که با این افراد در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است.
بهداد به بحث اعتیاد اشاره کرد و اظهارداشت: بحث اعتیاد از آسیب های 
ر و  د کا عتیا ز ا جتماعی جدا نیست و بر همین اساس سند پیشگیری ا ا

تولید را بررسی کردیم.
او افزود : در حال حاضر ایستگاه های بهگرد و خانه های بهداشت در حال 
انجام کار هستند و برای تضمین برنامه ها و افزایش پوشش، توسعه شبکه 

و هم افزایی با وزارت خانه های دیگر الزم است.

 مرمت و بازسازی
تخت درگاه قلی بیگ« - کرمان«

»تخـت درگاه قلـی بیگ« عمارتی اسـت کـه در جنوب 
شـرقی شـهر کرمان و در زاویه جنوبی کـوه قلعه دختر 

قرار دارد.
این مـکان محل دفـن درگاه قلی بیـگ، از امـرای اواخر 
دوره صفویه و رئیس ایل افشـار در کرمان بوده  است. این 
مکان سـال ها مورد بی مهری قـرار گرفتـه  و محلی برای 

تجمع افراد سـودجو و معتادان بوده اسـت. 
انتشـار فیلمی از ایـن مـکان در فضای مجازی، سـبب 
شـد میـراث فرهنگـی اسـتان پـس از چندین سـال 
نگاهـی دوبـاره بـه ایـن مـکان داشـته باشـد و مرمت 
و بازسـازی های داخلـی و بیرونـی را انجـام دهـد، امـا 
مشـکلی که همچنان وجـود دارد نبود حفاظـت اطراف 
تخت و ورود شـبانه معتادان طبـق روال قبل بـه اطراف 
این بنا اسـت هرچند کـه برای بنـا درب و پنجـره نصب 
شـده اسـت، اما نیاز این مکان حفاظت و نگهبانی اسـت 

و ایـن کمبـود همچنـان حس می شـود.

اعالن هشدار سطح 
قرمز شماره ۳ سازمان 

هواشناسی کشور

آغاز عملیات ساماندهی و مرمت مسجد تاریخی روستای میمند

از امروز به بنیاد مسکن مراجعه کنید؛
گره پرداخت تسهیالت مسکن روستایی باز شد

اعتیاد در جامعه کارگری باعث وارد آمدن 
خسارت به اقتصاد کشور می شود

خبر

سرپرست فرمانداری بردسیر اظهار  کرد: 
مشکل قطعی برق و آب در نقاط وقوع سیالب 
رفع شده و مشکلی در این زمینه نداریم و 

تردد در جاده های اصلی برقرار است.
حمزه وفائی درباره وضعیت شهرستان بردسیر 
در پی بارش های مونسونی اظهار کرد: روز 
گذشته بارش های شدیدی در شهرستان 
داشتیم که بارندگی در نقاط شهری کمتر و 

بیشتر در ارتفاعات و مناطق روستایی بود.
او با بیان اینکه با همکاری خوب ستاد بحران، 
مردم و شوراها، از خیلی موارد خسارت 
جلوگیری شد و قبل از بارندگی برخی موارد 
مدیریت شد بیان کرد:به دلیل شدت بارندگی 

و وقوع سیالب در حوزه دام، کشاورزی، 
قنوات، راه،منازل مسکونی و ... خسارت هایی 

داشتیم.
اظهار کرد  بردسیر  فرمانداری  سرپرست 
:مشکل قطعی برق و آب در نقاط وقوع سیالب 
رفع شده و مشکلی در این زمینه نداریم و 

تردد در جاده های اصلی برقرار است.
وفائی با بیان اینکه در راه های فرعی و روستایی 
مشکالتی وجود دارد که همکاران راهداری 
در حال انجام کار هستند خاطر نشان کرد: 
بارش ها همچنان تا فردا در شهرستان بردسیر 
ادامه دارد و هنوز برآورد خسارت به طور کامل 

انجام نشده است.

مدیرعامل هالل احمر کرمان با اشاره به امدادرسانی به بیش از چهار هزار و ۱۸۰ 
نفر متاثر از سیل طی روزهای اخیر در استان گفت: ۱۳۵ نفر توسط جمعیت هالل 

احمر اسکان اضطراری داده شدند.
رضا فالح افزود: ۴۵۰ نیروی عملیاتی هالل احمر در مناطق حادثه دیده به آسیب 

دیدگان امدادرسانی کردند. 
او با بیان اینکه نیروهای امدادی این جمعیت با انجام عملیات جست و جو و نجات 
۱۵ مفقودی در سیالب اخیر نقاط مختلف استان را نجات دادند اظهار داشت: این 
تعداد مفقودی سیل طی وقوع پدیده مانسون در نقاط مختلف استان پیدا شدند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان عنوان کرد: عملیات امدادونجات 

در مناطق سیل زده استان کرمان ادامه دارد.
او تصریح کرد: ۹۰۰ بسته غذایی، یک هزار و ۱7۱ کیلو نایلون، ۸۹۸ تخته پتو، 
۱۲۱ تخته موکت، ۶۹۴ بطری آب معدنی و سایر اقالم امدادی و غذایی در بین 

حادثه دیدگان در سراسر استان توزیع شده است.

فرماندار بردسیر:
رفع مشکل قطعی برق و آب در مناطق سیالبی بردسیر

هالل احمر کرمان: 1۳۵ سیل زده اسکان 
اضطراری یافتند

عنوان کتاب: کوری
نویسنده: ژوزه ساراماگو

ترجمه:مهدی غبرائی
انتشارات: مرکز

کوری یک حکایت اخالقی مدرن است، و مانند داستان های 
اخالقی کهن پیام هایی اخالقی را، اما برای مخاطبی امروزی، 
مانند آن  باز  به همین دلیل است که  دارد.  نهفته  در خود 
یاد  صفت  یک  با  بلکه  نام  به  نه  قهرمان هایش  داستان ها، 
با نقل قول از اثری ناموجود  می شوند، و در آغاز کتاب نیز 
به نام کتاب موعظه ها، به ما یادآوری می شود که این رمان 

یک موعظه است.

فراخوان جایزه داستان خیلی 
 Bath Flash Fiction کوتاه

منتشر شد.
مهلت: ۱7 مهر ۱۴۰۱

پذیرای  و  می شود  برگزار  سال  در  بار  سه  رقابت،   این 
داستان های کوتاه است. این شکل بسیار کوتاه از دهه ۱۹۸۰ 
را  بسیاری  نام های  و  کرده  پیدا  زیادی  محبوبیت  میالدی 
فارسی  زبان  در  که  داده  اختصاص  به خود  مسیر  در طول 

می توان به واژه داستانک اشاره نمود.
نویسنده،   ،Jude Higgins رویداد،  این  برگزارکننده   
مدرس و سازمان دهنده رویدادهای نویسندگی است.او مدیر 
نشریه »Ad Hoc Fiction« است که بصورت تخصصی 
بر انتشار داستان های خیلی خیلی کوتاه تمرکز دارد.رقابت 

امسال، پنجمین دوره این جایزه است.
لینک ها و دانلودها

 Bath Flash لینک وب سایت جایزه داستان خیلی کوتاه
Fiction

کتاب

فراخوان 

جناب آقای سید مجتبی حسینی
مدیر کل محترم زندان های استان کرمان

فرماندار سیرجان گفت: در پی سیالب شنبه شب در بخش های زیدآباد، پاریز و گلستان این 
شهرستان بیش  از ۵۰ منزل مسکونی به زیر آب رفته و خسارت سنگینی را برای مردم به بار 
آورده است. علی یعقوبی پور با اشاره به اینکه خسارت سیالب بیش از سه هزار میلیارد تومان 
تاکنون در شهرستان سیرجان برآورد شده است،افزود:سیالب شنبه شب بخش های مختلف 

این شهرستان را در برگرفت و  بیشترین خسارت را  به بخش “زیدآباد” زد.
او با اشاره به اینکه نیروهای انتظامی در سیالب روزهای اخیر در سیرجان مانند همیشه پای کار 
کمک رسانی به مردم بودند ادامه داد: این سه هزار میلیارد تومان خسارت بیشتر در بخش های 
کشاورزی، راه روستایی، محورها، باغات پسته، زیرساخت های روستایی و شهری، دام و راه های 
عشایری بوده است. فرماندار سیرجان با اشاره به اینکه پس از برقرار شدن شرایط عادی آمار 
دقیق خسارات سیل در این شهرستان جمع بندی و اعالم خواهد شد افزود: مردم خواستار 

حمایت دولت در جبران خسارات و از  زیرساخت ها نیز گالیه مند هستند.

۵۰ واحد مسکونی در سیرجان زیر آب رفت


