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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

با افزایش شفافیت، آسیب کمتری 
 به فعاالن اقتصادی وارد می شود

2

اراضی هوانیروز 
به شهر کرمان اضافه می شود

محدودهیشهرکرمانتغییرمیکند

دشمن ریشه خانواده ها 
 را هدف گرفته است

مهار رشد خلق پول بانک ها 
 در بهار ۱۴۰۱

رشد مانده تســهیالت اعطایی در سه ماهه اول امسال 
به ۳.۶ درصد رســید در حالی که در سه ماه اول سال 

گذشته رشد این متغیر ۱۳.۶ درصد بوده و این نشان دهنده کاهش رشد خلق پول بانکی 
در بهار امسال اســت. به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک ها یکی از 
برنامه های بانک مرکزی در دولت ســیزدهم برای کنترل خلق پــول بانک ها و به تبع آن 
کنترل نقدینگی است. کنترل ترازنامه بانک ها یکی از برنامه های بانک مرکزی در دولت سیزدهم 
برای کنترل خلق پول بانک ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است.  در همین راستا، بانک مرکزی از سال 
گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک ها را اعمال کرد و برای اولین بار در آبان ماه نرخ سپرده 

قانونی ۵ بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش یافت.

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی بم 
گفت:طرح دارویاری عالوه بر کنترل قاچاق معکوس 

دارو هدف مهم تر و بزرگ تر تجویز و مصرف منطقی دارو را دنبال می کند تا جلوی بسیاری 
از تجویزهای افسارگسیخته پزشک یا تجویز خودسرانه بیماران گرفته شود . دکتر صوفیا 
پورطاهری در نشست خبری درباره اجرای طرح کشوری دارویاری بیان کرد: قیمت پایین 
دارو باعث شده بود قاچاق معکوس هم رخ دهد و افراد سودجو داروی یارانه ای که توزیع 
می شد را تهیه می کردند و با قیمت بسیار گزاف در کشورهای همسایه می فروختند که 

حتی برخی اوقات کاالی ما از آن کشور صادرات می شد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: دشمن با تاکید بر اجرای سند ۲۰۳۰ 
تربیت اسالمی و ریشه کنی خانواده را نشــانه گرفته است. سردار محمد 

علی نظری در دیدار با مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش مهم ترین 
و حساس ترین دستگاه اجرایی و فرهنگی کشور اســت. به گفته او، دانش آموزان نقش موثری در 
دفاع مقدس داشتند که تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش آموز مهر تاییدی بر این مهم است. سردار نظری 
می گوید: توجه به آموزش و پرورش و خانواده ضروری است و دشمن هم با برنامه ریزی و تاکید بر اجرای 

سند ۲۰۳۰ تربیت اسالمی و ریشه کنی خانواده را نشانه گرفته است.

معاونعلومپزشکیبم:
طرحدارویاری،تجویزومصرف
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درکنارمردم،درمقابلبحران
نگاهیبهاقداماتمس

سرچشمهبرایکمکرسانی
بهسیلزدگان

سخنگوی ستاد مدیریت بحران مجتمع مس 
سرچشــمه رفســنجان گفت: مجتمع مس 
سرچشمه رفســنجان در راســتای عمل به 
شعار »در بحران ها همراه شــماییم« با ارسال 
ملزومات، نیروی انســانی و تجهیزات امدادی 
به یاری ســیل زدگان شهرســتان رفسنجان 
شتافت. روح اهلل ابوالهادی اظهار کرد: از نخستین 
ساعات وقوع ســیل در شهرستان رفسنجان 
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با تشکیل 
جلسه ستاد مدیریت بحران و هماهنگی با هالل 
احمر، فرمانداری و سایر دستگاه های ذی ربط به 

مدیریت بحران و مقابله با اثرات آن مشغول شد.

خسارت۳۷۱میلیاردیسیل
بهکشاورزیجنوبکرمان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب 
کرمان گفت: بارش های ســیل آســا ۳۷۱ 
میلیــارد تومان به بخش کشــاورزی هفت 

شهرستان جنوبی کرمان خسارت 
وارد کرد.

ایجادبیشاز۳هزارفرصت
شغلیکمیتهامداددرکرمان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان 
گفت: سه هزار و ۱۳۳ فرصت شغلی برای مددجویان و 
اقشار نیازمند این استان از ابتدای سال جاری تاکنون 
ایجاد شــده است. ناصر عســکری نژاد با بیان اینکه 
توانمندسازی و ایجاد درآمدهای پایدار برای مددجویان 
در صدر فعالیت های این نهاد قرار دارد افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون سه هزار و ۱۳۳ فرصت شغلی با 

اعتباری بیش  از ۱۵۰ میلیارد تومان در این 
استان ایجاد شده است.
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ادامه مطلب را در
 صفحه 8  بخوانید 

ادامه مطلب را در
 صفحه 3  بخوانید 

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: ۵۰ درصد آب و برق شهر 
رفسنجان بر اثر سیل هنوز قطع است

 ۵۰ ۵۰ درصد آب و برق شهرستان رفسنجان قطع است درصد آب و برق شهرستان رفسنجان قطع است

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی طرفدار 
شفافیت است، می گوید: هرچه فعالیت های اقتصادی شفاف تر و دامنه 
فعالیت های غیررسمی و غیرقانونی کوچک تر باشد، فعاالن اقتصادی 

کمتر آسیب می بینند. سیدمهدی طبیب زاده گفت: بخش خصوصی 
به دنبال فعالیت های شفاف اقتصادی و کار صحیح است و اتاق کرمان 

از هیچ فعالیت غیررسمی و غیرقانونی حمایت نکرده و نخواهد کرد.
تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            8            ۱4۰۱ مــاه  مــرداد   ۱۱ سه شــنبه        ۱۲88 پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

شرکتگازاستانکرماندرنظرداردفراخوانارزیابیکیفیجهتبرگزاریمناقصه)تهیهمصالحونصب20000کنتوروتجهیزاتدرسطحشهرستانکرمان)پراکنده((بهشماره200۱09۳۱64000052از
طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریفراخوانارزیابیکیفیازدریافتوتحویلاسناداستعالمارزیابیکیفیتاارسالدعوتنامهجهتسایرمراحلمناقصه،ازطریقدرگاه
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضای

الکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخانتشارفراخواندرسامانهتاریخ۱40۱/05/۱0میباشد.

ارزیابی فرآیند برگزاری از پس عمومی مناقصه اسناد و اطالعات
کیفیوارسالدعوتنامهازطریقسامانهستادبهمناقصهگرانارسال

خواهدشد.

مهلتدریافتاسناداستعالمارزیابیکیفی:۱40۱/05/۱9
مهلتارسالپاسخاستعالمارزیابیکیفی:۱40۱/06/02

شرکتگازاستانکرمانواقعدربلوار22بهمن-حدفاصلسهراه
ادیبباچهارراهشعبانیهشمارهتماس:۳۱۳26000-0۳4شماره

فکس:0۳4-۳۳2۳966۱
اطالعاتتماسسامانهستادجهتنجاممراحلعضویتدرسامانه:

مرکزتماس:02۱-4۱9۳4
دفترثبتنام:88969۷۳۷و85۱9۳۷68

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی۰1-29
)تهیهمصالحونصب20000کنتوروتجهیزاتدرسطحشهرستانکرمان)پراکنده((

200۱09۳۱64000052کدفراخوان۱40۱/05/۱0تاریخچاپنوبتاول۷۳0مدتزماناجرا)روز(

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

شناسه آگهی: 1358523

نوبتدوم

شرکتآبوفاصالباستانکرمان

وزارتنیـرو
شرکتمهندسیآبوفاصالب

کشور
)مادرتخصصی(

فراخوان مناقصه عمومی شماره 149/ ج/ ۵ – 14۰1 م
شرکتآبوفاضالباستانکرماندرنظرداردمناقصهعمومیموضوع:تکمیلساختمخزن۳000مترمکعبی

نظامشهرازمحلاعتبارعمرانیرابابراورد56.8۷4.۳89.209ریالومبلغتضمینفرایندارجاعکار:2.84۳.۷20.000
ریالبهشمارهفراخوان:200۱00596۳00020۳سامانهستادایران،باحداقلتعدادشرکتکنندگان۱نفرازطریقسامانه
تدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.لذاازکلیهشرکتهاییکهدارایگواهیصالحیتدررشتهآبصادرهازوگواهی

صالحیتایمنیمعتبرازادارهتعاونکارورفاهاجتماعی،دعوتمیشود.

کلیهمراحلبرگزاریمناقصاتازدریافتاسنادمناقصاتتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورو

دریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
برنامهزمانیمناقصه:

-مهلتخریداسنادمناقصه:ازروزدوشنبهمورخ۱40۱.05.۱0لغایتسهشنبه۱40۱.05.۱8
-مهلتزمانیارائهپیشنهاددرسامانهستاد:ساعت۱9:00روزشنبهمورخ۱40۱.05.29

-تاریختحویلضمانتنامهبهدبیرخانهشرکت:ساعت۱۳:00روزشنبهمورخ۱40۱.05.29
-زمانبرگزاریمناقصه:ساعت۱0:00روزیکشنبهمورخ۱40۱.05.۳0

الزمبهذکراستدرزمانبازگشاییپاکاتمناقصه،یکنفرنمایندهازهرکدامازشرکتکنندگانمیتوانددرجلسهحضورداشتهباشد.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتالف:

آدرس:کرمانبلوار22بهمنشرکتآبوفاضالباستانکرمان-دفترقراردادها-تلفن:0۳4-۳۳۳222282
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس02۱-۱456

دفترثبتنام:88969۷۳8و85۱9۳۷68
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

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

وم
ت د

نوب

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم(
شماره 14۰1/۰6/ع

شركتمعدنیوصنعتیگلگهر)سهامیعام(درنظردارد"ارائهخدماتمشاورهمهندسی،نظارتعالیهوكارگاهیطرحهاوپروژههای
مدیریتهایدفترفنیواصالحخطوطتولید"خودراازطریقبرگزاریمناقصهعمومیبهشرکتمهندسینمشاوردارایگواهینامهصالحیت
ارائهخدماتمشاورهبارتبهیکدررشته»صنایعفلزاتاساسیوماشینسازی«ویاگواهینامهصالحیتارائهخدماتمشاورهبارتبهیک
دررشته»كانهآراییوفرآوریمواد«ازسازمانمدیریتوبرنامهریزیكشورواگذارنماید.لذامتقاضیانمیتوانندجهتاخذاسنادمناقصه
بهآدرسالكترونیكیWWW.GEG.IRبخشمناقصهومزایدهمراجعهنمودهواسنادمذکوررابههمراهفرمپرسشنامهارزیابیتأمین
كنندگاندانلودنمایند.مهلتتحویلپاكاتساعت9الی۱4روزیکشنبهمورخ۱40۱/05/2۳درمحلدفتركمیسیونمعامالتمجتمعو
یادبیرخانهدفترمرکزیتهرانمیباشد.ضمنًاجلسهپرسشوپاسخروزشنبهمورخ۱40۱/05/۱5مقررشدهاستوحضوردرجلسهالزامی
میباشد.شركتمعدنیوصنعتیگلگهردرقبولیاردهریكازپیشنهاداتبدوننیازبهذکردلیلوبدونجبرانخسارتمختارمیباشد.
کمیسیونمعامالت
شركتمعدنیوصنعتیگلگهر

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت (

شركتخدماتحمایتیكشاورزیجنوباستانکرمانوابستهبهوزارتجهادكشاورزیدرنظرداردانجامعملیاتبارگیری،حملوتخلیهمقدار۱0000تنانواعنهادههایکشاورزیازمبداانبارهای
سازمانیشرکتخدماتحمایتیکشاورزیجنوباستانکرمانبهسایرنقاطداخلوخارجاستانراازطریقبرگزاریمناقصهعمومییکمرحلهایبهپیمانكارانواجدشرایطواگذارنماید.کلیهمراحلبرگزاری
مناقصهاز"دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادو..."دربسترسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویت

قبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکی)توکن(راجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.

۱-شمارهفراخوانوتاریخانتشارآگهیمناقصهدرسامانه:200۱00۱6۱4000005روزسهشنبهمورخه۱40۱/5/۱۱
والیتدوم 2-نامونشانیمناقصهگزار:شرکتخدماتحمایتیکشاورزیجنوباستانکرمانبهآدرسجیرفت:خیابانموسیصدرـ
۳-هزینهخریداسنادمناقصه:مبلغ500.000ریالمیباشدکهازدرگاهبانکیموجوددرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتانجاممیگیرد.

4-مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسامانه:ازروزسهشنبهمورخه۱40۱/5/۱۱لغایتساعت۱9روزچهارشنبهمورخه۱40۱/5/۱9
5-آخرینمهلتارائهپاکتهایپیشنهادیبارگذاریدرسامانهبهصورتpdf:تاساعت۱9روزیکشنبهمورخه۱40۱/5/۳0
*الزمبهذکراستپیشنهاداتارسالیبایدحداقل45روزازتاریخبازگشائیوقرائتپاکتج–نرخپیشنهادی-میباشد.

6-تاریخگشایشپیشنهادها:روزدوشنبهمورخه۱40۱/5/۳۱ساعت9:۳0
۷-میزانونوعتضمینفرآیندارجاعکارمبلغ:یکمیلیاردوششصدوشصتویکمیلیون)۱.66۱.000.000(ریالکهبهدوصورتضمانتنامهبانکیویاپرداختنقدی)فیشواریزی(
بهحسابشبایشمارهIR250۱0000400۱0۳9۷04005۷9۱نزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبنامخرانهداریکلازطریقدستورپرداختساتنایاپایاباشناسهواریزسیکارکتری

۳660۳9۷5926۳500650۱00000000006قابلارائهمیباشد.
8-آدرسوزمانتحویلاصلتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار:اصلتضمینشرکتدرفرآیندارجاع)الف(عالوهبربارگذاریدرسامانه،میبایستیبصورتفیزیکیودرپاکتدربسته
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دشمن ریشه خانواده ها 
را هدف گرفته است

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: دشمن با تاکید بر اجرای سند ۲۰۳۰ 
تربیت اسالمی و ریشه کنی خانواده را نشانه گرفته است.  سردار محمد علی 
نظری در دیدار با مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: آموزش و 

پرورش مهم ترین و حساس ترین دستگاه اجرایی و فرهنگی کشور است.
به گفته او، دانش آموزان نقش موثری در دفاع مقدس داشتند که تقدیم ۳۶ 
هزار شهید دانش آموز مهر تاییدی بر این مهم است.  سردار نظری می گوید: 
توجه به آموزش و پرورش و خانواده ضروری است و دشمن هم با برنامه 
ریزی و تاکید بر اجرای سند ۲۰۳۰ تربیت اسالمی و ریشه کنی خانواده را 

نشانه گرفته است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: در حال حاضر در جنگ روایت ها 
قرار داریم و دشمن نیز با استفاده از جنگ شناختی و تقابل غیر مستقیم روی 

احساس، معیشت افراد جامعه کار می کند.
به گفته او، آموزش و پرورش با توجه به نقشی که در جهاد تبیین و ارتباط 
مستقیمی که با بیش از نیمی از افراد جامعه دارد نسبت به خنثی کردن 

نقشه های دشمنان در جنگ شناختی برنامه ریزی کند.
ســردار نظری گفت: دانش آموزان مهمترین سرمایه های ارزنده کشور 
هستند بر تربیت دانش آموزانی مطالبه گر و پرسشگر در مدارس تاکید کرد.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان می گوید: اگر در آموزش و پرورش به خوبی عمل 
کنیم بسیج دانشجویی، محالت و مساجد و ... نیز فعال می شوند.

به گفته سردار نظری، با توجه به نقش موثر آموزش و پرورش و مدارس در 
جریان سازی مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تمامی امکانات سپاه 

در خدمت نظام تعلیم و تربیت استان هستند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان، بر حضور جهادگران فرهنگی در قالب 
بسیج فرهنگیان در مناطق سیل زده استان به ویژه شهرستان رفسنجان 

تاکید کرد.

خسارت 3۷۱ میلیاردی سیل به 
کشاورزی جنوب کرمان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: بارش های سیل 
آسا ۳۷۱ میلیارد تومان به بخش کشاورزی هفت شهرستان جنوبی 

کرمان خسارت وارد کرد.
احمد احمدپور گفت: خسارات ســیالب به بخش کشاورزی جنوب 
استان کرمان شامل بخش های زراعت، باغی، ادوات کشاورزی، راه های 
ارتباطی مزارع، قنوات، استخر، چاه ها، دام، کانال های آب و تاسیسات 

کشاورزی بوده است.
او می گوید: وقوع سیل، طوفان و تگرگ در نیمه اول مرداد ماه امسال 
سبب بروز خسارات در بخش کشاورزی هفت شهرستان جنوبی استان 

کرمان شد.
به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان سیالب باعث 
تخریب ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی بخش کشاورزی هفت شهرستان 

جنوبی شده است.
او گفت: سیالب در این بخش نیز بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

خسارت مالی برجا گذاشت.
احمدپور می گوید: همچنین سیالب به بیش از ۱4 هزار و ۶۰۰ هکتار از 
باغ های هفت شهرستان جنوبی استان خسارت وارد کرد و طبق برآورد 
ابتدایی ســیالب به باغ های این منطقه ۳۰۶ میلیارد تومان خسارت 

مالی وارد کرد.
به گفته او بیش از ۶۲ میلیارد تومانی سیالب به ساختمان، تاسیسات و 
ادوات کشاورزی، منابع آبی، سازه های آبخیزداری، قنوات، کانال های 
آب، چاه آب، استخر، چشمه ها، سیل بند و جاده بین مزارع خسارت زد.

 او می گوید: سیالب، ۱۰۶ رشته قنات، ۲۳ هزار متر لوله، ۱۲ کیلومتر 
کانال بتنی و خاکی، ۲ حلقه چاه، یک باب استخر، ۱۷ دهنه چشمه، 
سه هزار متر مکعب سیل بند و جاده بین مزارع به طول 8۵ کیلومتر 

خسارت وارد کرد.
احمدپور گفت: پیگیر مشکالت خسارات وارد شده به بخش کشاورزی 
هفت شهرستان جنوبی کرمان هستیم و پس از پایان فعالیت سامانه 
بارشی تمامی خسارات جمع بندی و به ستاد بحران استان و وزارت جهاد 

کشاورزی ارسال می شود.

در نشسـت عمومی شـورای شـهر کرمـان نامه ای 
از اداره کل راه و شهرسـازی تحت عنوان پیشـنهاد 
اصالحیـه محـدوده شـهر کرمـان مطرح شـد که 
خواسـتار اضافه شـدن ۳۷ هکتار از اراضی هوانیروز 
به محدوده شـهر کرمـان و در ازایش حـذف برخی 

اراضـی پیشنهادی سـت.
پیشـنهاد اول این نامه حذف پـادگان۰۵ و کوه های 
صاحب الزمـان کرمـان و جنـگل قائـم از محـدوده 
اسـت کـه در مجمـوع ۶۹۶ هکتـار را از مسـاحت 
شـهر کرمـان کـم می کنـد. پیشـنهاد دوم حـذف 
کوه هـای صاحب الزمان و پـادگان ۰۵ اسـت که در 
این صـورت 4۰۹ هکتار از مجموع مسـاحت شـهر 
کرمان کم می کنـد.  و پیشـنهاد سـوم فقط حذف 
پادگان ۰۵ از محدوده شـهر اسـت کـه ۱۱۱ هکتار 
را از مجموع مسـاحت شـهر کرمان حذف می کند. 
شهردار کرمان نیز در نشسـت عمومی شورا مطرح 
کرد کـه با حـذف جنـگل قائـم و تمامـی کوه های 
صاحب الزمان از محدوده شهر مخالفند و در نامه ای 
بـه اداره کل راه وشهرسـازی اعـالم کردنـد کـه بـا 
حذف جنگل بـه دلیل پاییـن آمدن سـرانه فضای 
سـبز مخالفند ولـی بـا حـذف بخشـی از کوه های 
صاحب الزمـان بجـز آنجایـی کـه اقداماتی توسـط 

موسسـه ملل انجام شـده موافقـت کردند.
مساحت شهر کرمان

 6۰۰ هکتار کاهش می یابد
در نامـه ی شـهردار کرمـان خطـاب بـه مدیـرکل 
اداره راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان آمـده اسـت 
کـه مسـاحت محـدوده فعلـی شـهر کرمـان ۱۳ 
هـزار هکتـار اسـت کـه در صـورت تصویب مـوارد 
پیشـنهادی شـهرداری بـه ۱۲ هـزار و ۵8۶ هکتار 
کاهـش می یابـد.  بـه گـزارش کرمان نـو منصـور 
ایرانمنش، رییس کمیسـیون عمران و شهرسازی 
شـورا درخصـوص اصـالح خـط محـدودۀ شـهر 
کرمـان، گفـت:» در ارتبـاط با الحـاق ۳۷ هکتـار از 
اراضـی جنـب هوانیـروز کـه متعلـق بـه هوانیروز 
ارتش است به محدودۀ شـهر، در ازای آن شهرداری 
پیشـنهاد داده بـود با توجه بـه ممنوعیـت افزایش 
محـدودۀ شـهر بـه ازای آن ۳۷ هکتـار، پـادگان 
صفـر پنج کـه متعلـق بـه ارتـش اسـت و کوه های 
صاحب الزمـان کـه قبـاًل در محدودۀ شـهر بـود، از 
محدوده خـارج شـود. البته شـهرداری ایـن را قید 
کـرده که بـرای توافقاتـی که قبـاًل با موسسـۀ ملل 
داشـته، مشـکلی پیش نیاید.« ایرانمنش افـزود:» 
یک مقـدار جزئـی هـم در جنـوب و غرب شـهر در 
محدودۀ شیشـه گر، به محدودۀ شـهر اضافه شـده. 
در مجمـوع ۶۰۰ هکتـار کمتـر از قبـل شـده؛ قباًل 

مسـاحت شـهر ۱۳ هزار هکتار بود و با این تغییرات 
به ۱۲ هـزار و ۵8۶ هکتار کاهش پیـدا می کند.این 
پیشـنهاد شـهرداری باید در کمیسـیون ماده پنج 
تصویـب شـود و بعـد در شـورای عالی شهرسـازی 
هـم روال خـود را طی کنـد. قسـمت زیـادی از کار 
انجام شـده و در مراحل آخر اسـت. در کمیسـیون 
نیـز تمـام اعضـای حاضر بـا پیشـنهاد شـهرداری 

موافقـت کردنـد.«
بخشی از محله شیشه گر نیز

 به شهر کرمان اضافه شد
شـهردار کرمـان در ایـن مـورد توضیـح داد:» ایـن 
پیشـنهاد از سـوی راه و شهرسـازی مطرح شـد. ما 
مشـکالتی در محـدوده شیشـه گر بـرای تعییـن 
محـدوده داشـتیم، بخشـی از آن جـزو محـدوده 
بود و بخشـی نه. آن بخشـی کـه خـارج از محدوده 
بـود اضافه می شـود. در مـورد پـادگان صفـر پنج و 
کوه هـای صاحب الزمـان تنهـا نکتـه ایـن بـود که 
توافقات با موسسـۀ ملل در کوه های صاحب الزمان 
زیر سـوال نرود کـه اعـالم کردند مشـکلی نـدارد.
شـعرباف افزود:» حضور پـادگان در داخل محدودۀ 
شـهری، امـکان را بـرای پیگیـری انتقـال قانونـی 
پـادگان در آینـده فراهـم می کـرد تـا در جاهـای 
دیگر مثل سرآسـیاب بهتر خدمت رسـانی کنیم.« 
شـهردار کرمان در مورد ۳8 هکتاری که قرار اسـت 
به محدوده شهر اضافه شـود گفت:» تمام مصوبات 
از شـورای عالی شهرسـازی و کمیسـیون ماده پنج 
گرفته شده، نقشـه تفکیکی ها و جزئیات، مشخص 
و قطعـات واگذار شـده و اینکـه تا االن معطـل بوده 
برای تعیین تکلیف تغییـر محدوده و بده و بسـتان 
بیـن ۳8 هکتار و بقیـۀ محدودۀ شـهر بـوده که اگر 
انجام شود، مسـئله هوانیروز حل میشـود و ساخت 

و سـاز در این محـدوده رونـق می گیرد.«
با حذف پردیسان قائم

 از محدوده شهر موافق نیستیم
منصـور ایرانمنـش در این رابطـه افـزود:» یکی از 
پیشـنهادها این بود کـه مجموعه پردیسـان قائم 
هـم از محـدوده شـهری حـذف شـود کـه بـا این 
مورد مخالفت شـد.« شـهردار کرمان گفـت:» اگر 
بخواهیـم در مـورد تحدیـد محدوده بحـث کنیم 
پیشـنهادهای زیادی داریم امـا االن جهت تعیین 
تکلیف ۳۷ هکتار هوانیروز این بحث مطرح شـده. 
بخشـی از پیشـنهادهای راه و شهرسـازی بـرای 
حذف از محـدوده شـهری مابـه ازای آنچـه اضافه 
می شـود، به ضرر شـهر بـود و از منابـع ما بـود. اما 
در مـورد پـادگان و خـود کوه هـای صاحب الزمان 

غیر از پردیسـان قائـم، گفتیم ایـرادی نـدارد.« به 
گـزارش کرمان نـو فتـح اهلل مویـدی در خصـوص 
اضافـه شـدن ۳۷ هکتـار از اراضـی هوانیـروز بـه 
محدوده شـهر کرمان گفت:» : در همـه دوره های 
گذشـتۀ شـورا شـدیداً با گسـترش شـهر مخالف 
بودند. قبـاًل شـورا در کمیسـیون ماده پنـج، عضو 
بود و حـق رای داشـت االن هـم شـهرداری باید با 
هماهنگی شـورا تصمیـم بگیـرد و نظر دهـد. این 
میزانـی که بـه شـهر اضافه می شـود فقـط هزینه 
اسـت که بـه شـهر بـار می کنـد و بـا وسـعتی که 
شـهر کرمـان دارد نمی توانیـم خدمت رسـانی 
موثری داشـته باشـیم.« منصور ایرانمنش در این 
نشسـت عنوان کرد رئیس شـورا و یک عضو دیگر 
شـورای شـهر فقط بـدون حـق رای  می توانند در 
جلسات کمیسـیون ماده پنج شـرکت کنند. عضو 
شـورای شـهر کرمان گفت:» از زمانی که مدیریت 
فضـای سـبز بـه مناطق سـپرده شـده اسـت باید 
بررسـی کنیم کـه وضعیـت درختـان بهتر شـده 
یا خیـر. اگـر بهتـر نشـده بایـد فکـری کـرد.« به 
گـزارش کرمان نـو در نشسـت عمومـی شـورای 
شـهر کرمان، فتـح اهلل مویدی رییس کمیسـیون 
خدمات شـهری شـورای شـهر مطـرح کـرد:» در 
نشسـتی که با کارشناسان سازمان سـیما و منظر 
داشـتیم متوجه شـدیم درختان را بیـن ۲۵ تا ۷۰ 
روز آبیـاری می کنند البتـه برخی درختـان تا ۹۰ 

روز هـم آبیـاری نمی شـوند.«
نیروی فضای سبز کافی نداریم

منصور ایرانمنش در موضوع نگهداری فضای سـبز 
گفت:» فاجعه از جایی شـروع شـد که ما نگهداری 
از فضای سبز را برون سـپاری کردیم و هیچ نظارتی 
بر روی شرکت ها نیسـت.« این عضو شـورای شهر 
همچنین با تاکیـد بر کمبود نیـروی انسـانی برای 
نگهداری فضای سـبز گفت:» از سال ها پیش تعداد 
کارگرهـای فضای سـبز افزایش نداشـته اسـت در 
صورتـی که متـراژ فضای سـبز مـا افزایـش زیادی 
داشـته اسـت.« ایرانمنش تاکید کرد :» در گذشته 
۳ نفر مسـوول آبیـاری یک پـارک بودند امـا االن ۳ 
پـارک را به یـک نفـر دادنـد و این موضـوع کیفیت 
آبیـاری را کم می کنـد.« او گفـت:» فیلم هـای ۱۰ 
سـال پیش کرمان را ببینید کیفیت فضای سبز ما 

به شـدت افت کرده اسـت.«
شهرداری برای استفاده از حق آب فاضالب 

شکایت کند
محمدرضا کمسـاری می گوید:» قرار است از سطح 
شـهر عکسـبرداری شـود تا بشـود ۶ ماهـی یکبار 

وضعیت فضا سـبز را مقایسـه کرد. «
او افزود:» سازمان سیما و منظر معتقد است امسال 
گرما بی نظیر اسـت و درخت خزانش جلو می افتد، 
سـازمان می گویـد وقتـی مسـوولیت بـا ما اسـت 
تقسـیم می کنیـم کـه همـه درخت هـا میانگیـن 
آبیاری مسـاوی داشـته باشـند. « کمسـاری افزود: 
»برخی مناطـق ۲۵ روزه و برخی مناطـق ۷۰ روزه 
فضای سـبز را آبیـاری کردند.« رییس کمیسـیون 
میراث فرهنگی و گردشگری شـورای شهر با تاکید 
بـر مخالفـت کارشناسـان سـازمان فضای سـبز و 
معاونت خدمات بـا احداث پارک های جدیـد، ادامه 
داد:» در گـزارش سـازمان فضای سـبز آمده اسـت 
کـه آب کرمـان بی کفیـت اسـت. در قانـون هـوای 
پـاک آمده اسـت که به انـدازه نیاز شـهر بـه آبیاری 
فضای سـبز حـق دارد از پسـاب فاضالب اسـتفاده 
کند. پیشـنهاد بنده این است که شـهرداری هرچه 
سـریعتر شـکایت تنظیم کند و حقش را از پسـاب 

شـهر بگیرد.«
در کالن شهرها مسوولیت

 آبیاری با مناطق است
شـهردار کرمان در پاسـخ به اعضای شـورای شـهر 
گفت:» بنـده در مدت حضـورم بیش از ۱۰ جلسـه 
بـا حضـور کارشناسـان در مـورد موضـوع فضـای 
سـبز داشـتیم. نظـرات کارشناسـان در ایـن حوزه 
بسـیار متفاوت اسـت. آذر ماه سـال گذشته تیمی 
را مامـور کردیـم تـا در شـهرهای مختلـف ایـران 
کـه وضعیـت فضـای سـبز خوبـی دارنـد وضعیت 
سـازوکار مدیریت فضای سـبز را اسـتخراج کنند. 
وضعیـت مدیریت در تمامی شـهرها اینطور اسـت 
که سازمان فضای سـبز نقش مدیریت کالن را دارد 
و در هیچ شـهری خود سـازمان سـیما و منظر وارد 
بحث آبیاری و جزییات نمی شـود و مناطق این کار 

را انجـام می دهنـد.«
شـعرباف می گوید:» مهمترین مشکل شهر کرمان 
آب اسـت اما امسـال بودجه خوبی گذاشـته شـده 
اسـت و قرار است شـبکه آب خام را توسـعه دهیم و 
همین شـرکت فوالد بوتیا کـه حفاری فاضـالب را 
انجام می دهند قـرار اسـت در این زمینـه به کمک 

شـهرداری بیاید.«
شـهردار کرمان در خصوص کمبود نیـروی فضای 
سـبز می گوید: »به نسـبت شـهرهای دیگـر مانند 
یـزد بـه ازای مسـاحت فضای سـبز کرمـان ۱ونیم 
برابر یزد نیـرو دارد اما این صحبـت آقای ایرانمنش 
درسـت اسـت بـه نسـبت خـود شـهر کرمـان بـا 
افزایش فضای سـبز نیـروی فضـای سـبز افزایش 

نداشـته است.«

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با 
اشاره به رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور 
گفت: تولید خودروهای فاقد کیفیت موجب تضییع 
حقوق مردم شده و می طلبد دستگاه قضایی به 
عنوان نهادی عدالت گســتر و مطالبه گر به این 
موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این 

حوزه دفاع کند.
 دادخدا ساالری دراین باره افزود: دستگاه قضایی 
بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید به نقش 
نظارت گری و مطالبه گری خود از دستگاه ها عمل 
کند تا حقوق مردم به بهترین شکل ممکن استیفا 
شود و این دستگاه در مسیر تحقق حقوق مردم 

هیچ محدودیت و مرزی ندارد.
او اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم انقالب 

اسالمی فرموده اند دستگاه قضایی نبض دستگاه 
اداری و وضعیت عمومی کشور است از این رو باید 
به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی 

به بهترین شکل ممکن عمل کند.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
بخش زیادی از قصور دستگاه های اجرایی را ناشی 
از کمرنگ شدن نقش مطالبه گری دستگاه قضایی 
دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه سال گذشته 
بیش  از ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی کشــور 
جان خود را از دست داده و خانواده های بسیاری 
با فقدان سرپرست خانوار و مشکالت متعدد دیگر 
روبرو شده اند در حالی که براساس نظر کارشناسان 
پلیس، حدود ۷۰ درصد تلفات رانندگی ناشــی 
از ضعف ایمنی ۲ خودروی پراید و پژو اســت اما 

تاکنون در راستای مطالبه گری جدی و اثرگذار از 
واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته 
است.  او گفت: در کشورهای دارای برنامه به ازای 
هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، سه نفر و در کشور ما به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۱ نفر در حوادث 

رانندگی جان خود را از دست می دهند.
ساالری با اشاره به سهم ۱۳.۵ درصدی پرونده های 
مربوط به تصادفات از مجموع پرونده های ورودی به 
دستگاه قضایی استان کرمان، خاطرنشان کرد: طی 
سال گذشته از مجموع 8۳۲ هزار و 8۳۱ پرونده 
وارده به دادسرای کرمان، ۱۱۲ هزار و 4۷۲ پرونده 
مربوط به تصادفات بوده در حالی که در پی بروز هر 
پرونده تصادف چندین پرونده در حوزه های دیگر 
از جمله سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و ... 

نیز وارد دستگاه قضایی می شود این در حالی است 
که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی از حوادث 
رانندگی برای دســتگاه قضایی مورد توجه قرار 
نگیرد. او گفت: قرار بود خودروسازان در راستای 
بومی ســازی حرکت کند اما طبق گفته برخی 
صاحبنظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی این 
محصول و فاقد کیفیت الزم است و به نظر می رسد 
مافیای واردات در این عرصــه همچنان فعال و 

مشغول بلعیدن ذخایر ارزی کشور است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان ادامه 
داد: ریاســت قوه قضاییه در دور جدید سفرهای 
استانی خود عالوه بر توجه به رفع مشکالت دستگاه 
قضایی در حوزه های عمرانی، تامین نیروی انسانی 
و توسعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضالت 
اصلی اســتان ها ورود کرده تا بر مبنای پیگیری 
تخصصی و مسئول سازی نهادها و مدیران مربوطه، 
اقدامات عملی و جهادی در مسیر خدمات رسانی 

ویژه به مردم را محقق سازند.
او اظهار داشت: در راستای تاکیدات ریاست قوه 
قضاییه، دستگاه قضایی استان کرمان نیز به صورت 
جدی تر به موضوعات مربوطه ورود کرده و تالش 
می کند با ایفای نقش مطالبه گرایانه خود وضعیت 

موجود را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهد.

محدوده ی شهر کرمان تغییر می کند

اراضی هوانیروز به شهر کرمان اضافه می شود

دادستان کرمان: 

ورود قوه قضاییه به جلوگیری از تولید 
خودروهای ناایمن ضروری است

رفع مشکالت محور رودبار جنوب 
به ایرانشهر از طریق وزیر راه و 

شهرسازی پیگیری شد
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شورای اسالمی از 
پیگیری به منظور رفع مشکالت محور شریانی جنوب این استان به سیستان 
و بلوچستان خبر داد و گفت: رفع مشکالت محور رودبارجنوب به ایرانشهر از 

طریق وزیر راه و شهرسازی پیگیری شد.
منصور شکرالهی افزود: با مساعدت وزیر راه و شهرسازی تامین اعتبار برای 

بازسازی و ترمیم محور رودبار جنوب - زهکلوت - ایرانشهر انجام شد.
او طول این محور ارتباطی را ۳۰۲ کیلومتر اعالم و تصریح کرد: این محور 
شریانی واقع در مسیر رودبار جنوب به ایرانشهر با احداث سه دستگاه پل 

بازسازی و ترمیم شد.
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: روزانه به طور میانگین یک تا ۲ هزار وسیله نقلیه از این مسیر 

جنوب استان کرمان وارد استان سیستان و بلوچستان می شود.
او به آخرین وضعیت محور شریانی رودبار جنوب به ایرانشهر اشاره و تصریح 
کرد: قرارداد بازسازی و ترمیم این محور شریانی و احداث سه دستگاه پل 
منعقد شده و در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 

استان کرمان قرار گرفته است.
شکرالهی افزود: فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار برای احداث و بازسازی پل 
های جمهوری، کالن ظهور و اجرای واریانت های مربوطه در حال برگزاری 

است که پس از انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
شکرالهی به بازسازی پل بن رود در محور مناطق فنوج به کتیج اشاره کرد و 
گفت: این پل بین مرز جنوب استان کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان 
بوده که با رایزنی نمایندگان شهرستان های جنوبی این دو استان پهناور، 
قرارداد احداث این طرح منعقد شده و عملیات اجرایی این طرح آغاز شده 

است. 
او از تعیین تکلیف پل های آسیب دیده محور شریانی زهکلوت به ایرانشهر 
خبر داد  و گفت: احداث پل رحمت آباد با چهار دهانه هفت متری دارای 
پیشرفت ۳۰ درصدی بوده که با اعتبار بیش از ۶ میلیارد تومان در حال 

اجراست.
او با بیان اینکه احداث پل چاه بیت با ۱۰ دهانه ۱۰ متری در کیلومتر 8۳ 
محور رودبار جنوب زهکلوت ایرانشهر در حال انجام است، افزود: این طرح 

با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان هم اکنون پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی دارد.
او به پل ورودی شهر زهکلوت نیز اشاره و تصریح کرد: عملیات اجرایی این 
پل شامل احداث ۲۰ دهانه ۱۰ متری در کیلومتر ۷۵ محور رودبار جنوب 
زهکلوت - ایرانشهر با اعتبار ۳8 میلیارد تومان در مرحله ابالغ قرارداد و 

تجهیز کارگاه است

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با تاکید بر اینکه بخش 
خصوصی طرفدار شفافیت است، می گوید: هرچه 
فعالیت های اقتصادی شفاف تر و دامنه فعالیت های 
غیررسمی و غیرقانونی کوچک تر باشد، فعاالن اقتصادی کمتر آسیب 
می بینند.  سیدمهدی طبیب زاده گفت: بخش خصوصی به دنبال 
فعالیت های شفاف اقتصادی و کار صحیح است و اتاق کرمان از هیچ 

فعالیت غیررسمی و غیرقانونی حمایت نکرده و نخواهد کرد.
طبیب زاده در کارگاه آموزشی تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان، افزود: معتقدیم هر چه فعالیت های اقتصادی شفاف تر 
باشند، پایه های جدید مالیاتی افزایش می یابد و آسیب کمتری به 
فعاالن اقتصادی وارد می شود. او ادامه داد: یکی از قوی ترین ساختار ها 
در اتاق کرمان پرداختن به مسائل مالیاتی توسط نایب رئیس اتاق 
است، زیرا معتقدیم رفع مسائل مالیاتی در کنار مسائل بیمه ای و 
بانکی می تواند به بهبود فضای کسب وکار کمک کند.  طبیب زاده، با 
اشاره به اینکه ناعادالنه بودن اخذ مالیات فعاالن اقتصادی را ناراحت 
می کند، خطاب به مسئوالن گفت: ما را همراه خود بدانید تا بتوان 
بهتر و سریع تر برای بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال اقداماتی 
را انجام داد.  در ادامه این کارگاه آموزشی رئیس مرکز تنظیم مقررات 
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی 
کشور، ضمن ارائه مباحث آموزشی بیان کرد: تأثیر اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر روی کسب وکارهاست و 
فضای کسب وکار کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.  محمد برزگری 
افزود: اگر اجرای این قانون به سمت فرآیند های سیستمی حرکت 
کند، خروجی آن مبارزه با قاچاق، کاهش دعوا های بین اشخاص، 
حل برخی مسائل مالیاتی و مشکالت برنامه ریزی خواهد بود.  او با 
قدردانی بابت فراهم کردن زمینه برگزاری این کارگاه آموزشی و 
پیگیری برای حل مسائل فعاالن اقتصادی، اظهار کرد: جنس این 
قانون با سایر قوانین متفاوت است و باید قبل از اجرا به خوبی تبیین و 
مطرح شود.  برزگری، هوشمندسازی نظام مالیاتی را منوط به داشتن 
نگاه بلندمدت و انجام فرآیند های الزم در این زمینه دانست. گفتنی 
است در این کارگاه آموزشی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مؤدیان تبیین شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: طبق 
بررسی های گروه های محلی در استان و آنالیز نقشه های ماهواره ای 
تاکنون ۲۰ درصد تاالب جازموریان طی بارش های اخیر آبگیری 
شده است که این میزان طبق پیش بینی ها در روزهای آینده با ورود 

آب ناشی از سیالب افزایش پیدا خواهد کرد.
طالب خالویی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه این آمار 
۲۰ درصد هنوز دقیق نیست و احتمال افزایش عدد آن نیز وجود 
دارد افزود: بعد از جاری شدن سیالب ها موضوع آبگیری سطح تاالب 

جازموریان دقیق بررسی و آمار مستند تری داده می شود.
او با تاکید بر اینکه از طریق تصاویر ماهواره ای موضوع آبگیری تاالب 
جازموریان تا حدی مشخص می شود ادامه داد: با توجه به خاصیت این 
تاالب و باتالق شدن آن در اثر سیالب امکان نزدیک شدن به آن در 

این لحظه برای بررسی دقیق تر میزان آبگیری وجود ندارد.
مسئول دبیرخانه تاالب های استان کرمان با تاکید بر اینکه ۲۰ درصد 
از تاالب جازموریان تاکنون آبگیری شده است، افزود: آب رودخانه ها 
با سرعت بسیار زیاد به سمت این تاالب در حال حرکت است و با این 
اتفاق درصد آبگیری تاالب در روزهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
فرشته خالقی با اشاره به اینکه ۵۱ درصد مساحت تاالب جازموریان 
در استان کرمان قرار دارد ادامه داد: قسمت قرار گرفته تاالب 
جازموریان در استان با ۲ شهرستان قلعه گنج و رودبارجنوب ارتباط 
دارد که در قسمت قلعه گنج  بارندگی زیاد نبوده اما در قسمت 

رودبارجنوب بارش ها زیاد بوده است. 
او اشاره ای هم به موضوع بین المللی شدن تاالب جازموریان کرد و 
افزود: برای این منظور یکسری اطالعات بسیار ریز مانند آنالیز آب 
رودخانه در سایت مربوط به این مهم با عنوان سایت رامسر باید ثبت 

شود که این موضوع نیز در حال انجام است.
تاالب جازموریان به عنوان یکی از تاالب های فصلی مشترک بین 
سیستان و بلوچستان و کرمان با مساحت سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر 
مربع به شمار می رود. خشک شدن این تاالب طی سال های اخیر، 
ایجاد کانونی برای ایجاد گردوغبار را به دنبال داشته و مسئوالن یکی 
از مولفه های دخیل از ایجاد گردوغبار این منطقه را خشکی همین 
تاالب اعالم می کنند.  آبگیری تاالب جازموریان سبب رونق زندگی 
و خوشحالی ساکنانی می شود که زندگی آنان در بخش کشاورزی و 

دامپروری به حیات این تاالب بسته است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
گفت: چهار تیم امدادونجات از هالل احمر یزد 
پس از وقوع باران های سیل آسا در شهرستان 
رفسنجان مستقر شده اند.   رضا فالح افزود: 
همچنین ۲ دســتگاه لجن کش و هشــت 
دســتگاه موتور پمپ توسط جمعیت هالل 
احمر استان یزد به شهرســتان رفسنجان 
ارسال شده است.  او با اشاره به ادامه عملیات 
امدادرسانی در رفسنجان اظهار داشت: هم 

اکنون تیم های امداد و نجات هالل احمر یزد در شهرک مطهری رفسنجان در حال امدادرسانی 
هستند.

امدادرسانی در 2۰ شهر و ۱3۰ روستای سیل زده کرمان
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر کرمان نیز با اشاره به ادامه عملیات امدادونجات در 
هفتمین روز از پدیده مانسون در این استان گفت: تاکنون نیروهای امدادی جمعیت هالل 
احمر استان کرمان در ۲۰ شهر و ۱۳۰ روستای سیل زده امدادرسانی کرده اند. محمد امیرخانی 
با اشاره به امدادرسانی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در نقاط مختلف استان کرمان افزود: 4۱۵ نفر 
متاثر از سیل توسط جمعیت هالل احمر اسکان اضطراری شدند.  این مقام مسئول به تخلیه 
آب از 44۱ باب منزل مسکونی اشاره کرد و گفت: تاکنون هزار و ۳۱8 بسته غذایی، هزار و 44۱ 
کیلوگرم نایلون، هزار و ۶۹۷ تخته پتو، 4۵4 تخته موکت، 8۳ دستگاه چادر امدادی، ۹۱8 بطری 
آب معدنی و همچنین سایر اقالم معیشتی و زیستی در بین حادثه دیدگان از سیل در استان 
کرمان توزیع شده است. او ادامه داد: بارندگی های سیالبی و طغیانگر در رفسنجان واقع در شمال 

غرب استان کرمان موجب بروز خسارت های فراوان در این منطقه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اســتان کرمان گفت: ســه هزار و ۱۳۳ 
فرصت شــغلی برای مددجویان و اقشار 
نیازمند این استان از ابتدای سال جاری 

تاکنون ایجاد شده است.
ناصــر عســکری نژاد بــا بیــان اینکه 
توانمندسازی و ایجاد درآمدهای پایدار 
برای مددجویان در صدر فعالیت های این 
نهاد قرار دارد افزود: از ابتدای سال جاری 

تاکنون سه هزار و ۱۳۳ فرصت شغلی با اعتباری بیش  از ۱۵۰ میلیارد تومان در این 
استان ایجاد شده است.

او ادامه داد: این تعداد فرصت شغلی در زمینه های کشــاورزی، دامداری، خدمات، 
صنایع تبدیلی و … از محل تسهیالت قرض الحســنه امداد، تبصره ۱۶ و تبصره ۱8 

اجرا شده  است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان با بیان اینکه توانمندســازی مددجویان بنای 
اصلی این نهاد است، ادامه داد: امسال یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
به منظور ایجاد ۲4 هزار و ۵۰ فرصت شغلی به کمیته امداد استان کرمان اختصاص  
یافته است.  او با اشــاره به اینکه عالوه بر افزایش فرصت های شغلی، کیفیت بخشی 
به اجرای طرح ها با هدف افزایش درآمد مجریان نیز مدنظر اســت، خاطرنشان کرد: 
امید  است بتوانیم با تحقق برنامه های تدوین شــده تا پایان سال جاری، در زمینه ی 
اشتغال و خودکفایی مددجویان بویژه در مسیر حمایت از مشاغل نوین و دانش بنیان 

گام های مؤثری برداریم.

رییس کل دادگســتری کرمان از صدور 
چهار هزار و 8۶۵ رای جایگزین حبس در 
این استان از ابتدای ســال جاری تاکنون 
خبر داد و گفت: شهرســتان های کرمان، 
جیرفت، بردسیر، زرند و رفسنجان به ترتیب 
بیشترین میزان صدور رای جایگزین حبس 

را داشته اند.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم حمیدی 
افزود: بر مبنای اجرای مواد دستورالعمل 

ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، در تمام حوزه های قضایی این استان 
به استفاده از مجازات های جایگزین حبس شامل الزام به خدمات عمومی رایگان، جزای 

نقدی، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی و … توجه ویژه ای صورت گرفته است.
او تاکید کرد: آرای مجازات جایگزین حبس در مواردی که جرم، آثار اجتماعی شدیدی 
نداشته باشد و بتوانند به جای عمل مجازات حبس در زندان، از مجازات جایگزین استفاده 

شود، صادر می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: هدف از اجرای مجازات جایگزین حبس این 
است که فرد بدون ورود به زندان، از برچسب های مجرمانه فاصله گرفته و زمینه به منظور 

بازاجتماعی شدن وی فراهم شود.
او با اشاره به تالش گسترده قضات به منظور اســتفاده حداکثری از ظرفیت صدور آرای 
جایگزین حبس، تصریح کرد: انتظار می رود نهادهای خدمت پذیرنده با حساسیت ویژه ای 
به این نهاد نوظهور ورود پیدا کرده و ضمن پذیرش این محکومان و فراهم کردن زمینه 

اجرای آن، نظارت دقیق و منظمی در شیوه اجرای مجازات جایگزین حبس داشته باشند.

چهار تیم امدادی هالل احمر یزد 
در رفسنجان مستقر شدند

ایجاد بیش  از 3 هزار فرصت شغلی 
کمیته امداد در کرمان

حدود پنج هزار رای جایگزین حبس 
در کرمان صادر شد

رئیساتاقبازرگانیکرمان:
با افزایش شفافیت، آسیب کمتری 

به فعاالن اقتصادی وارد می شود

حال خوش سیالب به تاالب 
جازموریان 
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خبرخبر

یک نماینده مجلس شــورای اسالمی 
جزئیات قانون جدید مهریه را تشــریح 
کرد. بــه گــزارش فــارس، ابوالفضل 
ابوترابــی نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به 
قانون جدید مهریه، اظهار داشــت: در 
قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده که 
اشخاصی که اقساط مهریه عقب مانده 
دارند یا دائما به عقب می افتد دیگر به 
شکل ســابق پرونده ای در دادگستری 

برای این فرد تشکیل نخواهد شد.
وی افزود: مــورد بعدی کــه در قانون 
ذکر شده است این اســت که خانم ها 
دیگر نیازی نیســت در فرآیند دادگاه 
و دادرســی که مدت زیادی را متحمل 
می شــود ورود کنند بلکه مــی توانند 
درخواســت خود را به اجــرای احکام 
دادگســتری ارائه کنند و اجرای احکام 
مکلف اســت این مورد را صدور اجرایی 

کند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: با قانون جدید مجلس 
فرآیند دو یا سه ساله ای که پیش روی 
بانوان بــرای درخواســت مهریه بود را 
کاهــش داده و به صورت شــرعی که 
عندالمطالبه است برای خانم ها راحت 

تر شود.
ابوترابــی تصریــح کــرد: همچنین در 
قانون جدید تا ۱4 ســکه معاف از حق 
ثبت شده اســت و تا صد سکه از یک و 
یک دهم درصد و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه 
را دو درصد و از ۲۰۰ به باال را ۱۵ درصد 
مالیات در قانون دیده شده است. یعنی 
افرادی که می خواهند سند ازدواج خود 
را دریافت کنند می بایست مبلغی را به 
حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند 

ازدواج خود را دریافت کنند.

آخرین وضعیت 
پرداخت وام  

ازدواج، فرزندآوری 
و ودیعه مسکن

معاون اداره اعتبــارات بانک مرکزی 
گفت: از ابتدای امســال تا دیروز ۱۰ 
مردادمــاه، ۱4۰۱ تعــداد ۲۱۷ هزار 
فقــره وام فرزنــدآوری بــه مبلغ 8۶ 
هزار و ۷48 میلیــارد ریال و همچنین 
تعــداد ۳۲۰ هــزار و ۶۵8 فقــره وام 
قرض الحســنه ازدواج بــه مبلغ 44۰ 
هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از بانک 
مرکــزی، مهــدی صحابــی گفــت: 
پرداخــت وام ودیعه مســکن هم در 
بانک هــای مربوطــه  ســرعت گرفته 
اســت بطوریکه کــه از نیمــه خرداد 
)زمان ابــالغ دســتورالعمل( تا دیروز 
۱۰ مرداد، تعــداد ۳۵ هــزار و ۶۱۶ 
پرونده برای متقاضیان معرفی شــده 
به بانک های مربوطه تشــکیل شــده 
که از این تعداد ۱4هزار و 8۵۰ نفر به 
میزان 8۶۱۶ میلیارد ریال تســهیالت 
ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند. 
براســاس مصوبــه شــورای پــول و 
اعتبار، ســقف وام ودیعه مسکن برای 
متقاضیان شــهر تهران ۱۰۰ میلیون 
تومان، برای کالنشــهرها ۷۰ میلیون 
تومان و برای سایر شهرها 4۰ میلیون 

تومان مقرر شده است. 
معاون اداره اعتبــارات بانک مرکزی 
افزود: بانــک مرکزی پــس از مصوبه 
شــورای پول و اعتبار ســهمیه بانکی 
و اســتانی را به همراه دســتورالعمل 
نحــوه پرداخت بــه سیســتم بانکی 
ابالغ کــرد. بر این اســاس متقاضیان 
دریافــت تســهیالت بــا مراجعــه به 
سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه 
اجاره نامــه کدرهگیری دار رســمی 
مربوط به ســال ۱4۰۱ ثبت نام اولیه 
را انجــام می دهند. پاالیــش اولیه در 
وزارت راه و شهرســازی برای بررسی 
مالکیت مســکن متقاضی انجام شده و 
واجدین شرایط پس از دریافت پیامک 
تایید نســبت به انتخاب بانک و شعبه 
اقــدام می کنند. در شــبکه بانکی نیز 
با استفاده از سامانه ســمات استعالم 
وام مسکن، جعاله و ودیعه فعال برای 
متقاضی انجام شــده و اگــر متقاضی 
فاقد تســهیالت مربوطه باشد فرآیند 
تشکیل پرونده انجام شده و تسهیالت 

به متقاضی پرداخت می شود.   
صحابی درباره ســود این تســهیالت 
تصریح کرد: ســود تســهیالت ودیعه 
مسکن برمبنای مصوبه شورای پول و 
اعتبار ) ۱8 درصد ( محاسبه می شود 
و مــدت بازپرداخت آن نیز ۵ ســاله 

است.

از  پس  ایرالین ها  برخی  شرایطی  در 
ممنوعیت فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما 
را  این کار  اتباع خارجی همچنان  به 
انجام می دادند، به نظر می رسد وزیر راه و 
شهرسازی با تاکید دوباره بر این ممنوعیت 
با همه شرکت های هواپیمایی اتمام حجت 

کرد.
به گزارش ایسنا، از ابتدای تیر ماه امسال 
اتباع  به  هواپیما  بلیت  فروش  مسئله 
خارجی به صورت ارزی مطرح و اجرایی 
شد. تصمیمی که در ابتدا با موافقت ضمنی 
سازمان هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی 
مواجه شد اما پس از آنکه مخالفت ها از سوی 
وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی و امور خارجه اعالم شد و 
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی 
نسبت به این تصمیم داشتند و خواستار لغو 
این تصمیم شدند. رستم قاسمی-وزیر راه 
و شهرسازی- اعالم کرد که فروش ارزی 
بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع است.

پس  از این مخالفت از سوی وزیر راه و 
شهرسازی، باز هم از سوی برخی از مسافران 
خارجی اعالم شد که برخی ایرالین ها 
همچنان بر فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما 
اصرار دارند و سازمان هواپیمایی کشوری 
هم تاکید کرد اگر این موضوع ادامه پیدا 
کند، با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد.

که  رسید  جایی  به  کشمکش ها  این 
حتی عبدالرضا موسوی –رییس انجمن 
شرکت های هواپیمایی- در نشستی خبری 
اعتراض خود را نسبت به لغو این تصمیم 

اعالم کرد. وی گفت: لغو شدن فروش ارزی 
بلیت هواپیما به اتباع خارجی جزو عجایب 
بود چرا که در حال حاضر بلیت پروازهای 
داخلی در آژانس های هواپیمایی که در 
عراق دفتر دارند از 84 تا ۱۰۰ دالر فروخته 
می شود در حالی که حدود ۳۰ دالر آن را به 
ایرالین ها بر می گردانند و بقیه آن در جیب 

واسطه ها می رود.
موسوی افزود: از سوی دیگر وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی 
به اتباع خارجی مخالفت کرد و همین 
مساله باعث لغو این تصمیم شد در حالی 
که قیمت هر اتاق برای یک شب در هتل ها 
طی یکسال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد 
افزایش یافته است به عنوان مثال قیمت 
یک اتاق در هتلی 4 یا ۵ ستاره در سال 
گذشته حدود 8۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بود 
در حالی که امسال به دو میلیون و 4۰۰ هزار 

تومان رسیده است. از سوی دیگر اگر یک 
مسافر خارجی با پاسپورت وارد هتلی شود 
به نرخی ارزی با آن حساب می کنند اما تنها 
برای بلیت هواپیما و فروش آن به نرخ ارزی 

آن هم جنجال و مخالفت می کنند.
با وجود این اعتراضات، وزیر راه و شهرسازی 
در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا برخی 
ایرالین ها همچنان بلیت پروازهای خود را 
به صورت ارزی به اتباع خارجی می فروشند، 
تصریح کرد: فروش بلیت هواپیما به اتباع 
خارج به نرخ ارزی ممنوع است و با چند 
ایرالین که اقدام به این کار کرده بودند 
برخورد کردیم و آنها به سازمان تعزیرات 

حکومتی معرفی شدند.
حاال با این اتمام حجت وزیر باید ببینیم در 
ادامه ایرالین ها چه واکنشی نشان خواهند 
داد و آیا بر تصمیم خود اصرار خواهند کرد 
یا آنکه فروش ارزی بلیت هواپیما برای 

همیشه پایان پیدا خواهد کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بر اساس مصوبه 
شورای تامین قرار است تمامی برنج های گمرک 
زاهدان چه آنهایی که ثبت سفارش شده اند و چه 
آنهایی که نشده اند توسط وزارت بهداشت، سازمان 
استاندارد نمونه برداری و آزمایش شوند و تا زمان 
مشخص شدن نتیجه آزمایش در انبارهای تحت 
کلید نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای 

مصرف وارد بازار شوند.
مسیح کشاورز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه با 
توجه به تجربه تلخ ۱4۰۰، دولت و بخش خصوصی 
امسال اقدامات خوبی در این زمینه  انجام داده اند، 
گفت: دولت امسال ممنوعیت واردات برنج را لغو 
کرد و بخش خصوصی هم اقدام به ثبت سفارش و 

واردات برنج کرد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی سراغ خرید برنج های 
جدید رفت، زیرا قیمت برنج در ابتدای فصل باال نیست 
و خریدهای خوبی هم توسط این بخش انجام شد. 
قطعا این خریدها به رفع کمبود و  جلوگیری از گرانی 

برنج کمک خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: سیل 
اخیر زاهدان به بخشی از محموله های برنج آسیب 
زد که توانستیم با کمک استاندار، استاندارد، وزارت 
بهداشت، گمرک، وزیر کشور و ستاد بحران بخش 
دیگر را به مکان های امنی منتقل کنیم که آسیبی به 
آنها وارد نشود. حاال که قصد داریم این برنج ها را وارد 
بازار کنیم متاسفانه محدودیت هایی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد:برنج هایی که ثبت سفارش 
شده اند اجازه ورود به کشور را دارند، اما به دلیل 
محدودیت های ایجاد شده در سامانه جامع تجارت 
امکان ثبت سفارش جدید نیست. از طرفی امکان 
ویرایش و تمدید ثبت سفارش های قبلی نیز وجود 

ندارد که در نهایت این تصمیم به نوعی به ممنوعیت 
واردات دوره ای سال های قبل ختم می شود.

کشاورز در ادامه گفت:در این خصوص با وزارت جهاد 
و صمت مکاتبات الزم را انجام دادیم، ولی تاکنون 

نتیجه ای حاصل نشده است.
دبیرانجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: اگر قرار 
باشد برنج  وارد کشور نشود و برنج های خریداری شده 
نیز  وارد بازار نشود قطعا مجدد قیمت برنج ایرانی باال 
می رود و از طرفی با کمبود برنج خارجی نیز مواجه 

خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای تامین 
برای تعیین تکلیف برنج های وارداتی در گمرک 
زاهدان چه بوده  است؟ گفت: هر جایی که قوانین 
امکان انجام کاری را به ما ندهد شورای تامین 
فراقانونی عمل می کند. گمرک نمی تواند اجازه 
دهد بدون ثبت سفارش محموله ای از آنجا حتی به 
انبار تحت کلید خودش منتقل شود. در این مصوبه 
برای تمامی برنج ها تعیین تکلیف شده است و این 

محموله ها به گمرکات دیگر مانند چابهار منتقل 
شده اند.

کشاورز در ادامه گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین 
قرار است تمامی برنج های گمرک زاهدان چه آنهایی 
که ثبت سفارش شده اند و چه آنهایی که نشده اند 
توسط وزارت بهداشت، سازمان استاندارد نمونه 
برداری شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش 
در انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از مشخص 
شدن نتایج برای مصرف وارد بازار شوند. قبال تمام 
این موارد در گمرک انجام می شد، ولی با مساعدت 

شورای تامین این انتقال صورت گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش ها 
نیاز به ویرایش دارند؟ گفت: گاهی ممکن است 
تاریخ، کدهای مربوطه و افزایش و کاهش قیمت 
برنج های وارداتی نیاز به ویرایش داشته باشند، که با 
توجه به اینکه قبال انجام شده و حقوق مکتسبه است  
وزارت جهاد باید سریعا آنها را تمدید و ویرایش کند تا 

محموله ها سریعا ترخیص شود.

دبیرانجمنواردکنندگانبرنجاعالمکرد

برنج های  آب گرفته آزمایش می شوند
اتمام حجت وزیر با ایرالین ها 

جواب می دهد؟

رشد مانده تسهیالت اعطایی در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد رسید در 
حالی که در سه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر ۱۳.۶ درصد بوده و این 
نشان دهنده کاهش رشد خلق پول بانکی در بهار امسال است. به گزارش 
وزارت اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک ها یکی از برنامه های بانک 
مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک ها و به تبع آن کنترل 
نقدینگی است.  در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل 
مقداری ترازنامه بانک ها را اعمال کرد و برای اولین بار در آبان ماه نرخ سپرده 
قانونی ۵ بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش 
یافت. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه 
ترازنامه بانک های تجاری باید ۲ درصد و بانک های تخصصی ۲.۵ درصد بود. 
اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه 
بانک ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی 
چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این 
دست، تعیین کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود.  به عنوان مثال بانکی 
که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می تواند ۱.۵ درصد در هر ماه به حجم 
ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای 
بانکی قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵ هم می تواند رشد ترازنامه داشته باشد. 
رشد ۲ درصد، به معنای رشد ۲4 درصد در طول سال و رشد ۲.۵ درصد 
به معنای رشد ۳۰ درصد در طول سال است. منظور از رشد ترازنامه، رشد 
سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیالت اعطایی، میزان سرمایه 
گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.  جدول زیر رشد مانده 
تسهیالت اعطایی بانک ها در سه ماهه اول سال جاری و مقایسه با سه ماهه 
اول سال گذشته است. هر چند که مانده تسهیالت اعطایی یکی از اجزای 
سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم ترین جزء آن محسوب می شود. 
بنابراین می توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیالت، حرکت کلی بانک 

در این زمینه را ارزیابی کرد.

مهار رشد خلق پول بانک ها 
در بهار ۱۴۰۱

شرایط جدید 
درخواست مهریه
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: ای

س
عک
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س
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مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده دیروز )دوشنبه( که به 
ریاست آیت اهلل آملی الریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه، دبیر 
و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه را ادامه داد.  به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه و روابط 
عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جلسه در خصوص بندهای 
مربوط به »مواجهه موثر با پدیده تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود آب« و 
»امنیت انرژی« در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار 
داد. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس و معاون سازمان 
برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس حضور داشتند، اعضای مجمع، مقرر کردند: عالوه بر »استقرار نظام 
مدیریت یکپارچه در منابع و مصارف بر اساس حوضه های شش گانه آبریز 
کشور با لحاظ ارزش آب«، »کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش 
منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری حداقل ۲۰میلیون 
هکتار از اراضی با ایجاد مشوق و جلب مشارکت بخش های غیر دولتی« در 

سال های برنامه هفتم محقق گردد.

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برای »تقویت دیپلماسی آب«

در آسـتانه واردات خودرو ، همچنان حدود ۲۲4۹ 
دسـتگاه انواع خودرو از سـال های قبـل در گمرک 

مانده و تعیین  تکلیف نشـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، بعـد از آنکـه مصوبـه مجلـس 
دربـاره واردات خـودرو در قانـون بودجـه ۱4۰۱ 
حـذف شـد، در خردادمـاه، قانـون سـاماندهی 
واردات خـودرو کـه در آبان مـاه سـال گذشـته در 
راسـتای سـاماندهی بازار در مجلس تصویب شـده 
بـود، به دولـت ابالغ شـد. قـرار بر ایـن بـود که در 
فاصله یـک ماه،  آئین نامـه واردات خـودرو نهایی و 

ابالغ شـود کـه هنـوز خبـری از آن نیسـت.
با ایـن وجود اخبـار از ورود خـودرو تا شـهریورماه 
یعنـی کمتـر از یـک مـاه دیگـر حاکـی اسـت و 
آن طور کـه منوچهـر منطقـی- معـاون حمل ونقل 
وزارت صنعـت، معـدن و تجارت)صمـت(- تاکیـد 
داشـته،  طبـق برنامه ریـزی صـورت گرفتـه، تـا 
شـهریور ۱4۰۱ واردات خـودرو انجـام می شـود.

اکنـون واردات خـودرو کـه از سـال ۱۳۹۷ بـه 
دلیل وضعیـت ارزی ممنوع شـد، لغو شـده اسـت 
و دولـت حدود ۱۹ هـزار میلیـارد تومـان درآمد از 
محـل واردات خـودرو در سـال جدیـد در بودجـه 
امسـال پیش بینـی کـرده اسـت، امـا همچنـان 
واردات در ابهام قرار دارد و سـازوکار آن مشـخص 

. نیسـت
در حاشـیه این جریان، بحث خودروهـای وارداتی 
دپـو شـده در گمـرک مطـرح اسـت کـه از سـالها 
قبـل از ممنوعیـت واردات بـه گمـرک رسـیده 
و در نتیجـه تصمیـم یکبـاره بـرای ممنوعیـت، 
بالتکلیـف باقـی ماند. بیـش از ۱۲ هـزار خودروی 
دپو شـده در گمرک کـه درنهایـت با چنـد مصوبه 
و تمدیـد زمـان، از دی مـاه ۱۳۹۷ تـا شـهریور 
۱۳۹۹ تعـداد زیـادی از آن ترخیـص شـد ولـی 
بخشـی دیگـر بـه دالیـل مختلـف، ترخیص نشـد 
نبارهـا مانـده اسـت و بارهـا  و مدت هاسـت در ا
تصاویـری از وضعیـت نامناسـب آنهـا در فضـای 
ر  مجـازی منتشـر و مـورد توجـه کاربـران قـرا

گرفتـه بـود.
گمرک به وزارت اقتصاد  گزارش داد

ایـن در حالـی اسـت کـه در آبـان سـال گذشـته 
و بـه دنبـال  دسـتور رئیـس جمهـوری مبنـی 
بـر پیگیـری وضعیـت خودروهـای دپـو شـده در 
گمـرک، گزارشـی از سـوی معاونـت وقـت فنـی 

گمـرک ایـران بـه وزارت اقتصـاد ارائـه و وضعیت 
خودروهـا اعـالم شـد. بر اسـاس ایـن گـزارش، از 
۱۲ هزار و ۲۶۱ دسـتگاه خـودروی وارداتـی که با 
ممنوعیت واردات مواجه شـده بود،  ۱۰ هزار و ۱۲ 
دسـتگاه طبـق مصوبات دولـت ترخیـص و ۲۲4۹ 
خودروی دیگـر امـکان ترخیـص پیدا نکـرده بود. 

بیش از ۱۰۰۰ دستگاه پرونده قضایی دارد 
ولی می تواند ترخیص شود

دلیـل عـدم تعییـن تکلیـف خودروهـای باقـی 
مانـده ، بـه داشـتن پرونده هـای قضایـی، منـع 
ردات و یـا عـدم ثبـت سـفارش اسـت؛ بـه  وا
طوری کـه ۱۰8۹ دسـتگاه دارای پرونـده قضایـی 
بـود کـه طبـق مصوبـات قبلـی قیـد زمانـی برای 
ترخیـص آنهـا مصـرح نیسـت و در صـورت صدور 
رأی قطعـی منـع پیگـرد یا برائـت از سـوی مرجع 
رسـیدگی کننـده،  بـا رعایـت مقـررات امـکان 

رد.  ترخیـص دا
احتمال امحای ۷3 دستگاه

 خودروی آمریکایی
۷۳ دسـتگاه نیز خـودروی آمریکایی و یا سـفارش 
یـن قبیـل  ردات ا آمریکاسـت کـه در کل، وا
خودروهـا از سـال ۱۳۹۵ ممنـوع اعالم شـده بود 
و امـکان ورود بـه مناطـق آزاد و سـرزمین اصلـی 
را ندارنـد. بنابرایـن اینکـه تکلیـف ایـن خودروهـا 
چـه می شـود تـا حـدودی مشـخص اسـت، زیـرا 
امـکان ورود بـه سـرزمین اصلـی و حتـی مناطـق 
آزاد را نداشـته و درنهایـت دو راه باقـی می مانـد؛ 
یـا بایـد بازصادرات شـود کـه ممکـن اسـت به در 
گـذر زمـان و افـت مـدل خـودرو و آسـیب دیدن 
ظاهر آن، بـه دلیل مانـدن در شـرایط آب و هوایی 
نامناسـب، خریـداری بـرای آن در کشـورهای 
دیگـر نباشـد. راه دیگـر نیـز امحـای فنـی ایـن 

خودروهاسـت.
لـی اسـت کـه چنـدی پیـش، سـه  یـن در حا ا
خـودروی آمریکایی که چند سـالی متروکه شـده 
بـود، از سـوی سـازمان امـوال تملیکی امحا شـد، 
چرا کـه نـه امـکان ورود بـه کشـور را داشـت و نه 
خریـداری بـرای بازصـادرات آن پیدا شـد؛ از این 
رو ممکـن اسـت بـا گـذر زمـان،  ایـن ۷۳ خـودرو  
نیـز بـه چنیـن سرنوشـتی دچـار شـود.  پیش تـر 
وقتـی کـه بحـث تعیین تکلیـف خودروهـای دپـو 

شـده و واگـذاری بـه مناطـق آزاد مطـرح شـد، 
پیشـنهاد امحـای فنـی خودروهـای آمریکایـی 

ارائـه شـده بـود.
 ۱۰۰ خـودرو نیـز متعلـق بـه سـهمیه جانبـازان 
بوده که باالی ۲۵۰۰ سی سـی اسـت ولـی قابلیت 

ترخیص داشـته اسـت. 
92۷ دستگاه معطل ثبت سفارش

اما موضوع مـورد توجه بـه حدود ۹۲۷ دسـتگاه 
خودرویـی برمی گـردد کـه فاقـد ثبت سـفارش 
بوده و یـا تاریـخ آن منقضی شـده اسـت، بر این 
اسـاس در صورتـی که بـا مجـوز دولـت، وزارت 
ز کـردن ثبـت سـفارش  صمـت نسـبت بـه بـا
ردات خـودرو  بـا توجـه بـه لغـو ممنوعیـت وا
اقـدام کنـد،  امـکان ترخیـص خواهـد داشـت. 
در سـه سـال اخیر و در جریـان مصوبـات دولت 
نـده در  بـرای تعییـن  تکلیـف خودروهـای ما
گمـرک ، موضوع انجـام ثبت سـفارش بـرای این 
خودروهـا از سـوی وزارت صمـت، مطـرح شـد 
ولـی اقدامـی صـورت نگرفـت و اگـر ایـن اتفاق 
نیفتد، بحـث مرجوعـی و بازصادرات نیـز مطرح 

خواهـد بـود.
پیش نویس هم رفت ولی اتفاقی نیفتاد

ایـن در حالـی اسـت کـه در اواخر آبـان پارسـال، 
پیـش نویـس پیشـنهادی بـرای مشـخص شـدن 
وضعیـت خودروهـای دپـو در گمـرک جهـت 
تصویب در هیـات وزیران،  از سـوی گمـرک ایران 
بـه وزارت اقتصـاد ارائه شـد تا مـورد بررسـی قرار 

گیـرد امـا بـه نتیجـه ای نرسـید. 
وزارت صمت گفته که برنامه ای برای این 

خودروها ندارد
در حالـی تکلیفـی بـرای ایـن حجـم از خـودروی 
یـی در  یط نامناسـب آب و هوا نـده در شـرا ما
مـوال تمکلیکـی  نبارهـای مختلـف گمـرک و ا ا
وجـود نـدارد کـه اعـالم آخریـن موضـع وزیـر 
صمت نشـان داده کـه برنامه ای هـم بـرای تعیین 
تکلیف آنهـا در دسـتور کار نیسـت. فاطمـی امین 
در این بـاره گفتـه که طبـق قانـون، واردکنندگان 
می توانند کاال را بـدون ثبت سـفارش وارد گمرک 
کننـد، امـا نمی تواننـد آنهـا را ترخیص کننـد. این 
اتفـاق در بخـش خودرو هـم افتـاده، امـا برنامه ای 
بـرای ترخیـص آنهـا نداریـم. درنهایـت بعـد از 
ابـالغ آئین نامـه واردات خودرو بر اسـاس شـرایط 
تعییـن شـده در آن، وضعیـت خودروهـای دپـو 

شـده مشـخص می شـود.

سنا
: ای

س
عک

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار از مجموع عرضه 
روزانه تخم مرغ در سطح کشور ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن آن مازاد است که به بازارهای 

هدف باید صادر شود.
آقای حمیدرضا کاشــانی می گویــد: قیمت کنونی هر کیلــو تخم مرغ درب 
مرغداری ۱۵ درصد کمتر از نرخ مصوب و 4۰ درصد کمتر از قیمت واقعی است.

به گفته او، با توجه به افزایش مولفه های تولید، قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ ۵۲ هزار تومان است 
که معاونت امور دام با سازمان حمایت قرار است پس از بررسی نرخ را اصالح کنند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیــه مرغداران میهن گفت: با توجه به عدم رقابــت صادرکنندگان با رقبا در 
بازارهای هدف صادرات متوقف شده چرا که ترکیه به شدت مشوق صادراتی را افزایش داده است.

بررسی ها از سطح بازار نشان  می دهد که قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ در خرده فروشی ها ۳ تا ۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان است، درحالیکه نرخ مصوب هر شانه ۲ کیلویی برای مصرف کننده 8۰ هزار تومان است. 
بنابر آمار اعالم شده از اتحادیه مرغداران در تیر امسال حدود 4 میلیون قطعه حذف شد که این میزان 

۳۰ درصد باالتر از حد استاندارد است.

مازاد روزانه2۰۰ تا 3۰۰ تن تخم مرغ در کشور 

قیمت ســکه طرح جدید دیروز )دوشــنبه، ۱۰ مردادماه( بدون 
تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۱4 میلیون و 8۰۰ هزار تومان 

معامله شد.
به گزارش خبرنــگار اقتصادی ایرنا، قیمت هر قطعه ســکه طرح 

جدید در ســاعت ۱4 و 4۵ دقیقه دیروز )دوشــنبه( ۱4 میلیــون و 8۰۰ هزار تومان 
دادوستد شد.

ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱4 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه هشــت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع ســکه پنج میلیون و 

۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه  میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیــار به یک میلیون و ۳۶۰ هزار 

تومان رســید و قیمت هر مثقال طال پنج میلیون و 8۹۵ هزار تومان شد.
قیمت اُنس جهانی طال با پنج دالر افزایش بها نســبت به روز کاری گذشته به یک هزار 

و ۷۷۱ دالر و ۱۷ سنت رسید.

ثبات قیمت انواع سکه برای دومین روز متوالی

هر چند که شاخص کل بورس روزی پرنوسان را دیروز پشت سر گذاشت، 
اما در نهایت توانست صعودی به کار خود پایان دهد. به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس با 4۱۱۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 4۲۷ هزار 
واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳8۶ واحد افزایش یافت 

و به رقم ۳8۰ هزار و ۳۶۲ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۲۶ هزار معامله انجام دادند که ۲۰ هزار 
و 4۱ میلیارد ریال ارزش داشت. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی نوری، ملی صنایع مس 
ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پاالیش نفت بندر عباس و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی فناوران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. روز گذشته  شاخص کل فرابورس هم با صعودی ۳۵ 
واحدی به رقم ۱8 هزار و ۷۳8 واحد رسید. در این بازار ۱۱۵ هزار معامله به ارزش ۱4۹۲ میلیارد ریال 
انجام شد. پتروشیمی زاگرس، بیمه پاسارگاد، پاالیش نفت شیراز، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی 
تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل اعتباری ملل و زغال سنگ پروده 

طبس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بورس پرنوسان بود، اما سبز ماند

بورسسکهمرغداران

کاغذ اقتصادی

وضعیت مبهم 22۴9 خودروی وارداتی؛

ترخیص، مرجوع یا امحاء؟
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اولیاء ثبت نام دانش آموزان 
را زودتر انجام دهند

وزیر آموزش و پرورش درباره امکان استمرار زمان ثبت نام در مقطع 
متوسطه دوم تا پایان شهریور به علت صدور دیرهنگام برگه های 
هدایت تحصیلی گفت: ملزم هستیم تا زمانی که دانش آموز باشد 

ما ثبت نام کنیم.
به گزارش ایسنا، یوســف نوری در حاشیه اختتامیه دهمین دوره 
مجلس دانش آموزی که در اردوگاه باهنر برگزار شــد با اشاره به 
فعالیت مجلس دانش آموزی گفت: اگر به تشکیل این مجالس نگاه 

تشریفاتی داشته باشیم خوب نیست.
وی افزود: کارکرد این مجلس، تفریحی یــا کار صرفا گروهی هم 

نیست، بلکه ماهیت قانونگذاری دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای نقش مؤثر اعضای مجلس 
دانش آموزی باید آنها را به مرجع قانونگذاری در آموزش و پرورش 
یعنی شورای عالی آموزش و پرورش وصل کنیم، البته خودشان 
هم باید آموزش ببینند و آماده شوند، افزود: در این صورت است که 
اعضای مجلس دانش آموزی آماده تصمیم گیری و تصمیم سازی 

می شوند و از حالت تشریفاتی هم خارج می شوند.
نوری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا به علت صدور 
دیرهنگام برگه های هدایت تحصیلی، ثبــت نام مدارس تا پایان 
شــهریور انجام می شــود؟ عنوان کرد: بر اســاس قانون، شورای 
عالی آموزش و پــرورش باید مدارک تحصیلــی را برای ثبت نام 
دریافت کنند؛ درحالی که چندسال قبل، دیگر مدارک را دریافت 

نمی کردند. 
وی افزود: البته ملزم هستیم تا زمانی که دانش آموز باشد ما ثبت 
نام کنیم. هرچند با توجه به ساماندهی نیروی انسانی ضروری است 
که ثبت نام زودتر انجام شود. اگر دانش آموزی از ثبت نام جامانده 
باشد؛ ثبت نام وی مشــکلی ندارد؛ اما اولیاء سعی کنند ثبت نام را 

سریع تر انجام دهند.

درمیزگرد»بررسیابعادوچالشهایقاچاقانسان«
عنوانشد

زنان؛ عمده قربانیان 
»قاچاق انسان«

یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران با بیان اینکه در قاچاق انسان مهم ترین ابزاری که برای 
ارتکاب این جنایت مورد اســتفاده قرار مــی گیرد اغواگری و 
جذب قربانی از طریق فریب و وعده های کاذب اســت، گفت: 
شبکه های مجازی در جذب قربانی و دســتیابی حداکثری به 
جامعه مخاطب و تبلیغ وعده های کاذبی که ممکن است عده 
ای را فریب دهد و آنها در دام قاچاق انســانی بیندازد، بسیار 

کمک کرده است.
به گزارش ایسنا، محمدهادی ذاکر حسینی عضو هیات علمی 
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران در میزگرد 
تخصصی بررسی و تحلیل ابعاد و چالشــهای ملی، منطقه ای 
 UNODC و بین المللی قاچاق انســان، با اشــاره به اینکه
)دفتر مقابله با مواد و جرم ســازمان ملل متحد( شــعاری که 
امسال برای سالگرد روز قاچاق انسان انتخاب کرده با موضوع 
"استفاده و سوءاستفاده از فناوری" است که هم تاثیر مثبت و 
هم منفی در حوزه قاچاق انسان داشته است، گفت:  فناوری و 
فضای مجازی در حوزه جرائم بین المللی کارکردی مشــابهی 
در موضوع قاچاق انسان داشته اســت؛ یعنی هم به ارتکاب و 
توســعه ارتکاب جنایات و جرایم بین المللی کمک کرده و هم 

ابزاری برای مقابله با جنایات بین المللی بوده است.
وی ادامه با تاکید دوباره بر ایــن کارکرد دوگانه افزود: به طور 
مثــال از منظر تهدیدی که نــگاه کنیم در حــوزه جرائم بین 
المللی فضای مجازی در موضوع نســل کشی و نفرت پراکنی 
بسیار پر نقش بوده اســت؛ نمونه بارز آن در گذشته قابل رصد 
اســت که حوزه مجازی و فناوری به شدت و حدت امروز نبود 
اما  رسانه ها در ارتکاب نسل کشی و جنایات بین المللی نقش 

داشته اند.

سـیل های رخ داده در کشـور بـار دیگـر ضـرورت 
توجه بـه قوانیـن و مقررات پیشـگیرانه از سـیل را 
مورد توجـه افکار عمومی قـرار داده اسـت، قوانین 
و مقرراتـی کـه بـه گفتـه چنـد مقـام مسـئول 
بی توجهـی بـه آنهـا موجـب افزایـش خسـارات 

ناشـی از سـیل شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، در آخریـن روز از اولیـن مـاه 
تابسـتان سـال ۱4۰۱ بود که نخسـتین اپیزود از 
سریال  سیل های تابسـتانی در کشـور اتفاق افتاد. 
سـیلی که نه تنها زمـان وقوع آن موجب شـگفتی 
شد، بلکه در مکان و شـرایطی هم رخ داد که کمتر 
کسـی احتمال وقوع سـیل در آن را می داد؛ سـیل 
در یک روز آفتابی و در شـرق اسـتان فارس رخ داد 
و طبـق گزارش های رسـمی منجـر به مـرگ ۲۲ 
تن شـد. پس از این سـیل امـا از ابتدای مـرداد ماه 
سیل ها و آبگرفتگی های دیگری در کشـور رخ داد 
که برابـر آمارهای رسـمی تـا روز گذشـته حداقل 

۶۹ کشـته برجای گذاشـته است.
تصوری غلط از تغییرات اقلیمی

یکـی از اصلی تریـن دالیل وقـوع سـیل در چنین 
شـرایط آب و هوایـی را می توان تغییـرات اقلیمی 
دانسـت و از ایـن رو می تـوان نتیجـه باورنکـردن 
یا جـدی نگرفتن هشـدارها دربـاره وقوع سـیل را 
ناشـی از عدم آگاهـی پیرامـون تغییـرات اقلیمی 
و پیامدهـای آن دانسـت. موضوعـی کـه علـی 
بیت الهـی، دبیر کارگـروه ملی مخاطـرات طبیعی 
دربـاره آن بـه ایسـنا می گوید:»متاسـفانه برخـی 
از مـردم بـاور ندارند که ممکن اسـت سـیالبی در 
تابسـتان رخ دهد، در حالی که ما سال هاسـت که 
روند سـیالب ها را به کرات در این فصـل دیده ایم. 
سـیل هایی کـه اتفاقـا در ایـن فصـل رخ می دهد 
قدرت تخریبـی باالیـی دارند. حتی در پاکدشـت 
تهـران، اسـتهبان اسـتان فـارس و دیگـر مناطق 
مختلف کشـور نیز شـاهد سـیالب های تابسـتانه 

زیـادی بودیم.«
او همچنیـن می گویـد:  » فکـر می کنـم مـردم و 
مسـئوالن باید تغییرات اقلیمی را باور کنند و مثل 
روال سـابق انتظار نداشـته باشـیم که در تابستان 
سیالب خسارت زا کمتر باشـد. اتفاقا پیش بینی ها 
بـر این اسـت که زیـن پس تعـداد این سـیالب ها 
نیز بیشـتر خواهد شـد، از ایـن رو نیاز بـه آموزش 
هـای مسـتمر در خصـوص سـیالب وجـود دارد. 
آموزش اگر مسـتمر نبـوده و منقطع باشـد، ملکه 
ذهـن نمی شـود. آمـوزش نیازمنـد اسـتمرار و 
پیوسـتگی اسـت و آموزشـی که سـالی یک بـار یا 
در اثر یک حادثه گوشـزد شـود در اذهـان عمومی 

نقـش نمی بنـدد، ایـن بـه دلیل عـدم پیوسـتگی 
در آموزش هـای عمومـی اسـت. به هر حـال همه 
انسـان هـا بـه صـورت غریـزی مراقـب جانشـان 
هسـتند و اگر خطر را احسـاس کرده باشـند از آن 
دور می شـوند، یکـی از دالیل بی توجهـی برخی از 
مردم بـه هشـدارها این اسـت کـه چـون آموزش 
ندیده انـد نمی توانند بر اسـاس دانشـی کـه دارند 
وقوع سـیل را بـاور و خطـر آن را احسـاس کنند.«

بیت اللهـی می افزاید: » متاسـفانه در بـاور عمومی 
پدیده تغییرات اقلیمی با خشکسـالی عجین شده 
و بـه همین دلیل مـردم کمتـر می توانند سـیل را 
نیـز بـه عنـوان پیامـدی از این پدیـده بـاور کنند. 
گاهی افـراد به دلیـل نا آشـنایی بـا رفتار سـیل و 
قـدرت تخریبـی آن دچـار حادثه می شـوند. مثال 
همین کـه دیده شـده برخی افـراد با خـودرو وارد 
جریـان روان آب می شـوند، نشـان می دهـد کـه 
اطالعاتشـان در مورد سـیل و قدرت آن کم است. 
اگر ایـن فـرد بدانـد بـادی کـه در السـتیک های 
خـودرو وجـود دارد، در آبـی بـه ارتفـاع ۲۰ 
سـانتی متر مانند قایق  بادی رفتـار می کند، قطعا 
دیگر چنین کاری انجام نخواهـد داد. به این خاطر 
معتقدم اگر این آموزش ها اسـتمرار داشـته باشـد 

در ذهـن مـردم ثبت می شـود.«
سیل روی دیگر خشکسالی

تغییـرات اقلیمـی کـه بـه عنـوان یکـی از دالیل 
سـیل های اخیر مطرح شـده مانند سـکه ای است 
که تنها یک روی آن خشکسالی اسـت، روی دیگر 
آن همانطور کـه بیت اللهی نیـز به آن اشـاره کرد؛ 
همیـن بارش های شـدید و جاری شـدن سـیل و 
آبگرفتگی اسـت. در واقع وقتی سـخن از تغییرات 
اقلیمـی به میـان می آیـد، یعنـی شـرایط نرمال و 
تعادلی کـه در طوالنی مـدت وجود داشـته از بین 
رفته اسـت. این نکتـه نمی توانـد صرفا بـه معنای 
کاهش بـارش و خشکسـالی محض باشـد. از بین 
رفتن تعـادل گاهی سـبب بـارش کمتـر از میزان 
نرمـال و گاهی سـبب بـارش بیش از حـد معمول 
می شـود. ایـن در حالی اسـت که کلیشـه  موجود 
در میان بخش قابـل توجهی از افـکار عمومی، این 
پیـام را بـه اذهـان متبـادر می کنـد کـه تغییرات 
اقلیمی یعنـی خشکسـالی و خبـری از بارندگی و 

بـارش باران نیسـت.
اینجاسـت کـه نقـش  هـر نهـاد و سـازمان بـرای 
پیشـگیری از وقوع سـیل بیش از گذشته اهمیت 
پیـدا می کنـد. بررسـی قوانیـن، نقـش و وظایـف 
سـازمان ها درباره سـیل و بررسـی احتمـال ترک 
فعل می توانـد ابهامـات را برطرف کرده و ریسـک 

وقـوع دوبـاره چنین حوادثـی با چنیـن حجمی از 
خسـارات را کاهـش دهد.  

یکـی از مـواردی کـه بایـد در سـیل اخیـر بـه آن 
توجه می شد، سـاخت و سـاز غیرقانونی در حریم 
و یـا حتـی بسـتر رودخانه هـا بـود. ایـن مسـئله، 
محـدود بـه سـال های اخیـر نمی شـود. در مـاده 
یک قانـون پیشـگیری و مبـارزه با خطرات سـیل 
که مصوبـه پنجـم خـرداد ۱۳48 اسـت، بـه طور 
صریـح به ایـن موضـوع اشـاره شـده اسـت. طبق 
ایـن قانـون »بـه منظور حفـظ جـان و مـال مردم 
از خطرات سـیل و تامین بهداشـت عمومی  وزارت 
کشـور مکلف اسـت بالفاصله پـس از تصویب این 
قانـون  کلیـه اقدامـات الزم را برای حفـظ و اصالح 
و احـداث مسـیل و سـیل برگـردان و کشـیدن 
کانـال فاضالب بـه عمـل آورده و از کلیـه اراضی و 
مسـتحدثات و  سـاختمان های متعلق بـه دولت و 
مؤسسـات یا اشـخاص اعم از حقیقـی و یا حقوقی 
در هـر نقطه که بـرای تامیـن منظورهـای مذکور 
ضرورت داشـته باشـد  اسـتفاده کـرده و تعـرف یا 

تملـک کند.«
محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشـور، درباره سـاخت و سـاز در حریم رودخانه ها 
و تجاوز به حریـم آنها به ایسـنا می گویـد: »حریم 
رودخانه هـا از آکس رودخانه تا حـدود ۱۵۰ متر به 
اطراف را شـامل می شـود. اما در مواردی می بینیم 
که قبال سـاخت و سـازی انجام شده اسـت. در این 
دوره شـاهد فعالیـت خـوب قـوه قضاییـه در ایـن 
خصوص هسـتیم و بـا این مـوارد برخـورد خواهد 

شـد.« علی نصیـری، رئیس سـازمان پیشـگیری 
و مدیریـت بحران شـهر تهـران  نیـز پـس از وقوع 
سـیل های اخیـر در اظهاراتی بـا انتقاد از سـاخت 
و سـاز در حریـم و حتـی بسـتر رود گفتـه بـود:» 
قبـال سـاخت و سـاز در حریـم رودخانـه اتفـاق 
می افتـاد، اما متاسـفانه اکنـون در بسـتر رودخانه 
نیز شـاهد سـاخت و ساز هسـتیم. در سـیل اخیر 
هم در مـوارد متعـددی شـاهد این قضیـه بودیم. 
باید تشـکر کنیم از دولـت و قوه قضاییه کـه اخیرا 
خیلـی سـخت گیرانه بـه موضـوع حریـم دریـا و 
رودخانه هـا ورود کـرده  و یـک سـری از مناطق را 
آزاد کرده انـد کـه البتـه ایـن کار بایـد اسـتمرار و 

ادامه داشـته باشـد.«
امـا تصـرف بسـتر و حریـم رودخانـه و همچنین 
جدی نگرفتن هشـدار تنها دلیل اعالم شـده برای 
وقوع ایـن سـیل نبـود. مهـرداد بذرپـاش، رییس 
دیوان محاسـبات کشـور نیز  از جمله مسـئوالنی 
بود که پس از وقوع سـیل در امـام زاده داوود )ع( با 
انتشـار یک توییت به ایـن موضوع واکنش نشـان 
داد. او در حسـاب توئیتـر خـود نوشـت: »علیرغم 
گذشـت پنج سـال از تصویب قانـون هـوای پاک، 
مطابـق مـاده ۲۶ قانـون هـوای پـاک، سـازمان 
هواشناسـی مکلف بود ظرف دوسـال شـبکه ملی 
هشـدار و پیش آگاهـی رخدادهای سـیل، طوفان 
و گردوغبـار را تکمیـل کنـد کـه ایـن مهـم انجام 
نشـده اسـت . ترک فعل صورت گرفته، به زودی در 
دستور کار دیوان محاسـبات قرار خواهد گرفت.«

یک کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن 
اشاره به راه های کاهش قدرت تخریب سیالب 
به نقش آن در تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
اشاره کرد و گفت: این ســیل ها تنها زمانی که 
شدت کمی داشته و زالل باشــند و گل و الی 
و ســازه ها را همراه با خود حمل نکنند، قدرت 
نفوذ به خاک و ذخیره ســازی دارند اما سیالب 
اخیر شــدید بود بنابراین آب آن در سفره های 

زیرزمینی ذخیره نمی شود.
ابوالفضل میرقاسمی در گفت و گو با ایسنا درباره 
میزان تاثیرگذاری سیل های اخیر بر پر شدن 
آبخوان ها اظهارکرد: این ســیل ها تنها زمانی 
که شدت کمی داشته و زالل باشند و گل و الی 
و ســازه ها را همراه با خود حمل نکنند، قدرت 
نفوذ به خاک و ذخیره سازی دارند اما در سیل 
اخیر، باران شدید بوده ، قدرت تخریب باالیی 
نیز داشته و ساختمان ها و دیوارهای رودخانه 
را نیز تخریب کرده است. این سیل حتی خاک 
حاصلخیز و خــاک نباتی را - کــه ایجاد یک 
سانتیمتر آن ۳۰۰ تا 8۰۰ سال زمان می برد- 

شسته و همراه خود پایین کشیده است.
وی افزود: وقتی قدرت ســیل تا حدی افزایش 
می یابد که دیواره های رودخانه ها و ساختمان ها 
را خراب می کند، در مســیر حرکــت، توانایی 
تخریب آن تشدید می شــود اما هنگامی که به 
دشت می رسد از ســرعت آن کاسته می شود و 

شروع به رسوب گذاری می کند.
این کارشــناس منابع طبیعی و آبخیزداری با 
اشــاره به اینکه ریزدانه های حامل گل و الی 
منافــذی که محل نفــوذ آب هســتند را کور 
می کنند، گفت: در این شــرایط آب در سطح 
زمین باقــی می ماند و به جــای نفوذ در خاک 
تبخیر می شــود. درصورتی که اگر آب گل  آلود 
نباشد و زالل و ســرعت حرکت آن کم باشد به 
داخل خاک نفوذ می کند امــا به دلیل گل آلود 
بودن و رســوب هایی که همراه خود می آورد، 
موجب شده است که مواد رسی بسیار ریز معلق 

و آب ها گل آلود شوند.
وی ادامه داد: ســال ۱۳۷۲ دکتر آهنگ کوثر 
- بنیان گذار علم آبخــوان داری - در گربایگان 

فسا ایستگاه پخش سیالب ســاخته بود تا آب 
رودخانه را به حوضچه هایــی منحرف کند تا 
آرامش یابند و نفوذ کننــد. در آن مقطع گل و 
الی های همراه آب موجب پرشــدن منافذ این 
حوضچه ها شده بود و تبخیر آب را در پی داشت. 
به بیان دیگر به جای اینکه آب ها داخل زمین 
نفوذ کند و سفره های زیرزمینی پر شوند، بخار 
شدند و به آسمان رفتند اما استاد آهنگ تصمیم 
گرفت با چنگک های بولدوزر شــیارهایی روی 
خاک ایجاد کند و این خاک را برهم ریزد یا به 
اصطالح »ســله بندی«کند. این رس ها پولکی 
شکل هســتند و وقتی روی هم قرار می گیرند 
سطحی غیرقابل نفوذ ایجاد می کنند که به این 

عملیات »سله بندی« می گویند.
میرقاسمی ادامه داد: استاد کوثر این عملیات را 
با بولدوزر انجام می داد اما پس از چندی پی برد 
که این کار هزینه زیادی دارد. او پس از مدتی 
متوجه وجود یک حشــره به نام »خرخاکی« 
شــد که در خاک زندگی  می کنــد و می تواند 
ســوراخ هایی در بســتر حوضچه های تغذیه 

ایجاد کند بنابراین دیگر نیازی به بولدوزر برای 
جابجایی خاک نداشت تا سله شکنی محقق و 

برای سیل بعدی آماده شود.
وی درباره راهکارهای کاهش خسارات ناشی از 
سیل گفت: برای اینکه در پایین دست خسارت 
ناشی از سیل نداشته باشیم اقداماتی همچون 
ایجاد و احیای پوشــش گیاهی در باالدست؛ 
چه به صورت جنگل و چــه به صورت مرتع باید 
در دســتور کار قرار بگیرد. باید کاری کنیم که 
با آبخیزداری و اســتحصال آب، آب باران را در 
خاک نفوذ دهیم تا هم خاک شســته نشود و 
خاک حاصلخیز از بین نــرود و هم این آب ها 

تبدیل به سیل نشود.
به گفته میرقاسمی اگر آب حفظ شود، به تبع 
آن خاک نیز حفظ می شــود چراکــه باید آب 
جاری شود تا خاک را با خود حمل کند اما اگر 
آب در خاک نفوذ کنــد، آب تبدیل به روان آب 
نمی شود و فرســایش ایجاد نمی کند و موجب 
تقویت پوشــش گیاهی و دبی آب رودخانه ها 

می شود.

سیل روی دیگر خشکسالی است
قوانین مفقود شده در سیل

سیالب سفره های زیرزمینی را سیراب می کند؟

چنارها ایستاده می میرند
خبر تلخ خشــک کردن ۱۳ اصله درخت قدیمی خیابان ولیعصر 
آنهم با قصد قبلی و توسط مالک یک مغازه چنان بهت آور بود که 
بالفاصله دادستانی تهران وارد ماجرا شد تا ابعاد تلخ این حادثه را 

بررسی کند.
به گزارش ایســنا، چند روز پیش بود که فیلمی در فضای مجازی 
منتشر و فراگیر شد که در آن یک شهروند به خشک شدن تعدادی 
از درختان خیابــان در تقاطع محمودیــه، حدفاصل پارک وی تا 
میدان تجریش اشاره کرده بود، در وهله اول پذیرش این موضع که 
مالک یک مغازه در مجاورت خیابان ولیعصر اقدام به خشک کردن 
درختهای میراثی این خیابان کــرده، قابل پذیرش نبود؛ اما ناصر 
امانی عضو شورای شهر تهران با تایید تخریب عمدی درختان اعالم 
کرد: " در مورد خشکاندن درختان چنار توسط یک ملک نوساز در 
خیابان ولیعصر تقاطع محمودیه باید بگویم که براساس گزارشی 
که از شهرداری منطقه دریافت کردیم تعداد ۱۰ اصله درخت در 
سال های گذشته و در حین عملیات ساختمانی خشک شده است 
که در همین خصوص ضمن بررسی کارشناسی توسط کارشناس 
رسمی دادگستری و پیگیری اداره کل حقوقی منطقه یک، موضوع 

در کمیسیون ماده ۷ منطقه نیز در حال بررسی است."
با تایید خشــک کردن عمــدی درختان علی محمــد مختاری 
مدیرعامل سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر تهران نیز اعالم 
کرد: "متاسفانه مالک این ساختمان عمدا نسبت به خشک کردن 
درختان اقدام کرده، لذا این موضوع جرم محســوب می شود و بر 
همین اساس از مالک این پالک ثبتی در دادستانی شکایت شده تا 
نسبت به آن اتخاذ تصمیم صورت بگیرد، البته دقت داشته باشید 
که  بر اساس سوابقی که شهرداری منطقه یک برای ما ارسال کرده 
است در چندین نوبت به مالک این ساختمان تذکر داده شده که 
درختان در حال از بین رفتن هستند؛ اما مالک توجهی نکرده لذا 
خشک کردن این درختان به مرور و به صورت عمدی انجام شده 

است."
وی تاکید کرد که درخواســت برخورد قاطع با متخلف از ســوی 
سازمان بازرســی کل کشور مطرح شــده و موضوع در شعبه ۳8 
دادستانی مطرح و پرونده آن مفتوح است و اگر فردی نسبت به از 
بین بردن فضای سبز، باغ و یا زمین مشجر به صورت عمدی اقدام 
کند ملک به نفع محرومان به تصرف درخواهد آمد. در این مورد نیز 

درخواست برخورد قاطع با متخلف انجام شده است.

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در 
کشورمان آغاز شده است، اما باتوجه به شرایط 
اوج گیری کرونا در هفتمین موج، حفظ سالمت 
عزاداران حسینی ضروری است و بر این اساس تاکید بر آن است 
که پروتکل های بهداشتی ضدکرونایی در برنامه ریزی برگزاری 
مراسم ها، زمان و مکان برگزاری عزاداری ها و همچنین توزیع 

نذورات رعایت شود.
به گزارش ایسنا، در دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت 
محیط در ایام سوگواری حضرت ابا عبداهلل )علیه السالم( که از 
سوی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت منتشر شده، 
تاکید شده که برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر در 
کشورمان و اهمیت سالمت عزاداران، نیازمند مدیریت کنترلی 
و پیشگیری به ویژه  کنترل عوامل محیطی در راستای حفظ 
و ارتقای سالمت عزاداران با برنامه ریزی منسجم و مدون با 
اولویت کنترل بیماری کووید ۱۹، است. در عین حال هم توسعه 
واکسیناسیون و بهره مندی از طرح هوشمند محدودیت ها باید 

مورد توجه قرار گیرد.
در این دستورالعمل همچنین به توزیع نذورات و لزوم رعایت 
موازین بهداشتی نیز اشاره و تاکید شده که عدم رعایت موازین 
بهداشتی در توزیع نذورات به صورت پخت غذا، در مراسم عزاداری، 
مساجد، تکایا و هیئت ها و موکب ها می تواند احتمال بروز بیماری 
های مرتبط با آب و غذا به ویژه بیماری های عفونی روده ای را باال 
برد. همچنین عدم رعایت بهداشت فردی و محیطی می تواند 
بیماری های مرتبط با محیط از جمله بیماری های تنفسی به ویژه 

کووید ۱۹، آبله میمونی و CCHF و التور را افزایش دهد.
در دستورالعمل مرکز سالمت محیط وکار وزارت بهداشت عنوان 
شده که در زمان برگزاری مراسم های عزاداری محرم باید بازرسی 
بهداشتی از منابع تأمین و مخازن آب،  بازرسی بهداشتی از مدیریت 
پسماند مساجد، حسینیه ها و محل های برگزاری عزاداری با اولویت 
بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی، بازرسی بهداشتی از کلیه 
مراکز و اماکن شهری و روستایی حساس با اولویت بهداشت فردی 
از جمله کنترل واکسیناسیون، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک در کنترل کووید ۱۹،  بازرسی بهداشتی از تاسیسات 

عمومی از جمله تهویه مکان های بسته بین راهی انجام شود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر آخرین وضعیت امدادرسانی در مناطق درگیر 

سیل را تشریح کرد.
مرتضی مرادی پور در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
عملیات امدادرسانی، جست وجو و نجات در پی وقوع سیالب 
در استان های کشور گفت: از ابتدای مرداد ماه تا صبح امروز در 
مجموع ۲4 استان درگیر سیل و آبگرفتگی بودند که درحال 
حاضر این شرایط در ۱۵ استان همچنان ادامه دارد. همچنین با 
توجه به اینکه پیش بینی های هواشناسی بر این اساس است که 
ممکن است تا پایان امروز نیز شاهد وقوع بازندگی های متعددی 
در نقاط مختلف باشیم، نیروهای جمعیت هالل احمر همچنان در 

آماده باش خواهند بود.
 وی با بیان اینکه بیش از همه در مناطق زریندشت فیروزکوه، 
رفسنجان کرمان، بختگان فارس، مرزن آباد مازندران، الیگودرز 
لرستان و شهر یزد فعال هستیم، گفت: در سایر استان ها نیز به 
دلیل بارش های پراکنده ای که اتفاق می افتد گاهی شاهد آبگرفتگی 

هستیم که اقدامات الزم در این خصوص نیز صورت می گیرد.  
به گفته معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر در 
امامزاده داوود نیز همچنان عملیات جست وجو و ارائه خدمات از 

سوی هالل احمر ادامه دارد.
مرادی پور با بیان اینکه تا به حال ۲4 استان را تحت پوشش قرار 
دادیم گفت: اقدامات الزم در حدود ۱۶۲ شهرستان صورت 
گرفته و بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ به صورت اضطراری اسکان داده 
شده و بیش از 4۹ هزار نفر که متاثر از سیل و آبگرفتگی بودند، 

امدادرسانی شدند.  
 معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: به افرادی 
که در شرایط اضطراری بودند، چادرهای اسکان داده شده است. این 
افراد عمدتا جزو کسانی هستند که منازل شان غیر قابل سکونت 
بوده است. بر همین اساس احتماال درصد قابل توجهی از این افراد 

همچنان در چادرها حضور دارند.  
مرادی پور با تاکید بر اینکه آمار جانباختگان سیل از سوی سازمانی 
که مسئول ارائه آمار در این خصوص است اعالم خواهد شد گفت: 
تاکنون ۳8 نفر در پی وقوع سیالب مصدوم شدند که با همکاری 

عوامل اورژانس آنان را به مراکز درمانی منتقل کردیم. 

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن ســینا با 
اشــاره به ظرفیت های این مرکز درمانی، 
توان تخصصی پزشکان ایرانی و بکارگیری 
پیشرفته ترین روش های درمان ناباروری، 
درباره جاذبه های توریسم درمانی این حوزه 
در کشور، گفت: بیشــترین مراجعه ما از 
کشور عراق و در رتبه های بعدی کشورهای 

حوزه خلیج فارس قرار دارند.
به گزارش ایســنا، دکتر علی صادقی تبار 

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا، در نشستی خبری گفت: یکی از مولفه های توفیقاتی 
که در درمان زوجین نابارور داشتیم به دلیل افزایش آگاهی این افراد از طریق رسانه ها 
بوده است  تا به سمت درمان های غلط نروند. پژوهشگاه ابن سینا در زمینه های مختلفی 
در مرزهای دانش فعال است. مرکز درمان ناباروی ابن سینا یک مرکز خدمات جامع است 
که از خدمات پایه حوزه زنان و مردان تا کلیه بیماری هایی که ممکن است سبب بروز 

ناباروری شده باشد را پوشش می دهد.
او با اشاره به اینکه ناباروری یک بیماری است که عوامل مختلفی از عوامل محیطی، عفونی، 
ژنتیکی و... در آن نقش دارد، تصریح کرد: در درمان این مشکل به تمام  تخصص های 
گوناگون نیاز داریم و ما مفتخریم که برای این امر پروتکل ویژه و درمان طراحی کرده و 

متخصصین زبده در کنار ما فعال هستند.
وی افزود: عالوه بر ارائه خدمات روتین و درمان مشــکالت پایه در فرایندهای درمان 
جایگزین از ابتدا نقش موثری داشتیم. ما با برگزاری نشست های تخصصی علمی، امروز 

شاهدیم که این خدمات با استاندارد باالیی در کشور ارائه می شود.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات  
وحش ضمن اشاره به احتمال باردار شدن 
»ایران« - یوزپلنگ ماده پارک ملی توران- 
در فصل جفت گیری امســال از وضعیت 
نســبتا پایدار »پیروز« - توله یوز- در سه 
ماهگی خبــر داد البته تا شــش ماهگی 

نیازمند توجه ویژه است.
غالمرضا ابدالی در گفت و گو با ایســنا به 
وضعیت باروری »ایران« - یوزپلنگ ایرانی 

ماده - اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به مشورت انجام شده با دامپزشکان - »ایران« 
در فصل جفت گیری امسال می تواند دوباره باردار شود. اگر جفت گیری صورت بگیرد، 
هیچ مشکلی برای بارداری ندارد. بنابر گفته دامپزشکان حتی می تواند در مراحل بعدی 
بدون سزارین زایمان کند. به همین دلیل در شرایط فعلی تمام تالش خود را می کنیم تا 

»ایران« دوباره باردار شود.
وی افزود: با وجود تلف شدن دو توله یوز اول ما یک تجربه و دستاورد بسیار خوبی از زایمان 
قبلی برای اولین بار و در شرایط اضطراری به دست آورده ایم. امیدواریم این زایمان دوباره 

تکرار شود تا بتوانیم از تجربه های گذشته مان استفاده کنیم و موفق تر نیز عمل کنیم.
ابدالی خاطرنشان کرد: دو نفر به صورت ۲4 ساعته از »پیروز« در فضای بسته ای نگهداری 

می کنند.
ابدالی به سن و وزن »پیروز« اشاره و اظهار کرد: در حال  حاضر حدودا ۹۳ روزه است. وزن 
او به حدود دو کیلوگرم رسیده است که وزن ایده آل و خوبی نیست اما به نسبت گذشته 

بسیار وزن گیری مناسبی داشته است.

رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمان از 
دستگیری ســارقانی خبر داد که بیش 
از ۱۳۰ میلیارد ریال طــال، جواهرات 
و ســاعت های گرانقیمت را از منازل 
آپارتمانی کرمان در ســاعات ابتدایی 

شب سرقت می کردند.
سرهنگ یداهلل حســن پور دیروز ۱۰ 
مردادماه در تشریح این خبر اظهار کرد: 
در پی وقوع چندین مورد سرقت طال و 

جواهرات و ساعت های گرانقیمت از منازل شهروندان در بلوار جمهوری اسالمی، 
شهرک الغدیر و بلوار پزشک کرمان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار 

اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
 وی افزود: در این رابطــه با تالش کارآگاهان و انجــام اقدامات تخصصی و جمع 
آوری مدارک و مستندات میدانی، باند ۳ نفره خانوادگی سارقین شامل: ۲ برادر 
و همســر یکی از آن ها شناســایی و طی چند عملیات هماهنگ در شهر کرمان 

دستگیر شدند.
حسن پور بیان کرد: سارقان در ساعات ابتدایی شب و با شناسایی واحدهایی که 
چراغ آنها خاموش بوده است و پس از اطمینان از عدم حضور ساکنین در منزل، 
از طریق تراس وارد منزل می شدند و با مراجعه به اتاق خواب و سایر قسمت های 
واحد مسکونی، اقدام به ســرقت طال، جواهرات، وجه نقد، ۲۰ عدد ساعت گران 
قیمت با نشان های معروف، ساعت طال و یک قبضه اسلحه شکاری ۶۰۰ میلیون 

تومانی کرده اند.

مدیرمرکزدرمانناباروریابنسیناتشریحکرد

بیشترین مراجعات توریسم درمانی از عراق
 آماده سازی سایتی 

در پردیسان برای »پیروز«

رئیسپلیسآگاهیاستانخبرداد

سرقت از آپارتمان های کرمان 
در ساعات ابتدایی شب

لزوماستفادهمستمرازماسکدرعزاداریها
اولویت نذورات با موادغذایی 

خشک یا خام

امدادرسانی به بیش از۴9 هزار 
نفر در سیل
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از مجری به عنوان ویترین تلویزیون یاد می شود؛ این ویترین اگر درســت و متناسب با محتوای مد نظر چیدمان 
شده باشد، برنامه را به اوج می برد، مخاطب را تا انتها پای گیرنده نگه می دارد و فرآیند انتقال پیام به درستی شکل 
می گیرد. به همان میزان اگر در انتخاب افراد اشتباه و کج سلیقگی صورت گیرد، مخاطب در همان اولین برخوردها 

با مجری، برنامه را پس میزد، کانال را تغییر می دهد و دیگر هم سراغی از آن نمی گیرد. 

کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

شورای مرکزی کانون کارگردانان خانه سینما 
از محمد خزاعی رییس ســازمان سینمایی 
خواست تا در دوران سخت اقتصادی در برابر 
سنگ اندازی ها در حوزه تولیدات شبکه نمایش 

خانگی تدبیری بیندیشد.
به گزارش ایسنا، اسفند سال گذشته جمعی 
از کارگردان های ســینما بــرای بحرانی که 
پیش بینی می کردند امسال برای خیل عظیمی 
از اعضای صنوف سینمایی رخ دهد ابراز نگرانی 
کرده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. آن ها 
معتقد بودند  با شرایطی که در جریان صدور 
پروانه ساخت و نمایش سینمایی و همینطور 
در ساترا و سامانه الماس )سامانه صدور مجوز 
تولید ســریال در VOD( در شبکه نمایش 
خانگی ایجاد شده، سینمای ایران با یک بحران 
شدید بیکاری در بهار و تابستان ۱4۰۱ مواجه 

خواهد شد.
در این نامه آمده است: »همانگونه که استحضار 
دارید و برابر نامه هشــدار آمیز سال گذشته 
۲8 صنف سینمایی در خصوص ابراز نگرانی 
از فرآیند صــدور مجوز تولیــد و پخش آثار 
نمایش خانگی توسط ساترا و نیز با توجه به 
چگونگی رویکرد و عملکرد سختگیرانه آن در 
ماه های اخیر، قابل پیش بینی بود که سیاست 
و رویه فعلی ساترا نتیجه ای جز سنگ اندازی، 
بی توجهی به جریان تولید و در نهایت رکود و 

بیکاری اهالی سینما نخواهد داشت. 
اینک و با توجه به مشکالت بی شمار معیشتی 
که بــا ادامه ایــن روند پیــش روی فعاالن و 
اهالی ســینما قرار گرفته و بی تردید با راکد 
نگه داشته شــدن جریان تولید و پخش آثار 
نمایش خانگی، ما را با بحــران بیکاری های 
بیشــتری مواجه خواهد کرد، یک بار دیگر 
درخواست می شود که دلسوزانه و در پاسخ به 
مطالبه به حق سینماگران در این باره شرایطی 
فراهم نمایید تا در این دوران سخت اقتصادی 
با تدبیر و درایت جنابعالــی  این گره بزرگ از 

مشکالت اهالی فرهنگ گشوده شود.«
عالوه براین درخواست های صنفی،در ماه های 
گذشته کارزاری از سوی تعدادی از سینماگران 
با نوشتن نامه ای به رئیس جمهور برای بازگشت 
مدیریت شــبکه نمایش خانگی بــه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی به راه افتاد.

سلبریتی بودن 
به سبک 

»محسن چاوشی«
محسن چاوشــی همزمان با فرارسیدن 
ســالروز تولدش با انتشــار نوشته ای در 
فضای مجازی از مردمی که با او در آزادی 
زندانیــان و تأمیــن کمک هزینــه برای 
نیازمنــدان همراهی کــرده و می کنند، 

قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن چاوشی 
از جمله خوانندگان خبرســاز کشورمان 
اســت که با وجود عدم  برگزاری کنسرت 
و کمتریــن حضور در مجامــع فرهنگی 
هنری همواره در سیبل حاشیه ها و خبرها 
قرار دارد و همواره خالق غافلگیری هایی 
اســت که وی را تا مدت تبدیل به یکی از 

چهره های خبرساز موسیقی می کند.
این خواننده طی سال های اخیر با پرهیز 
از شوآف های تبلیغاتی و ایجاد هیجانات 
کاذب برای طرفداران تین ایجری جامعه 
مخاطبان موسیقی پاپ به منظور کسب 
درآمد بیشــتر، ترجیح داده اســت تا با 
همراهی و معرفی تعدادی از افراد صاحب 
نام در حوزه های مختلف، دست به کارهای 
خیرخواهانه و خداپسندانه ای بزند که به 
شدت هم با اســتقبال مردم مواجه شده 
اســت. اقدامی که همان گونه که قباًل هم 
به آن اشاره شده بود، طی سال های اخیر 
منجر به راه اندازی کمپینی برای کمک به 

نیازمندان شده است.
چاوشی در این کمپین ها که عمده فعالیت 
آن ها در کانال ها و فضای مجازی صورت 
گرفته و گفته می شود برخی افراد مشهور 
و صاحب نفوذ نیز با آن در ارتباط هستند، 
با انتشار فراخوانی با اشاره به فرد نیازمند و 
شرح حال کوتاه زندگی اش که توسط او و 
افراد دیگر شناسایی شده اند، از طرفداران 
و اعضــای این کمپین می خواســت تا با 
تامین مبلغ مورد نیاز در زمینه هایی چون 
کمک هزینه درمان، آزادی زندانیان غیر 
بزهکار و تأمین دیه برای نجات از اعدام با 
او همراهی کنند که همه این فراخوان ها 
در نهایت هم با همین یک جمله چاوشی 
تمام می شد: »مبلغ مورد نیاز تأمین شد.«

به گفته دست اندرکاران ســتاد مردمی 
رسیدگی به امور دیه با کمک مخاطبان 
صفحه اینستاگرام محسن چاوشی در ۲ 
سال اخیر تعداد 8۵۱ زندانی غیربزهکار 
تحت حمایت ســتاد دیه کشــور با رقم 
اهدایی ۷ میلیارد و 4۵۰ میلیون تومانی 
عالقمنــدان و دنبال کننــدگان صفحه 
اجتماعی این خواننده از بند حبس رهایی 

یافته اند.

احمد عزیزی از تعزیه خوانان فعال و با سابقه ابراز امیدواری کرد که 
مدرسه تعزیه راه اندازی شود تا این هنر آئینی حفظ شده و به درستی به 

نسل آینده انتقال یابد.
احمد عزیزی از تعزیه خوانان باسابقه که این روزها مجالس شبیه خوانی 
در پهنه رودکی به سرپرستی وی اجرا می شود، در این باره به خبرنگار 
مهر گفت: به دعوت بنیاد فرهنگی رودکی در دهه اول محرم مجالس 
شبیه خوانی توسط »گروه تعزیه سیدالشهدا )ع(« به سرپرستی بنده در 
پهنه رودکی برگزار می شود. این مجالس پس از اذان مغرب و عشاء اجرا 
می شوند و شامل مجالس »حضرت شاه چراغ )ع(، »وهب نصرانی«، 
»طفالن زینب )س(«، »حضرت مسلم )ع(«، »دو طفالن مسلم )ع(«، 
»حر ریاحی«، »حضرت علی اکبر )ع(«، »حضرت قاسم )ع(«، »حضرت 
ابوالفضل )ع(«، »شهادت امام حسین )ع(« و »بازار شام« هستند. 
همچنین در تکیه قدیمی در میدان قزوین که معروف به »تکیه شوفرها« 
است نیز به اجرای تعزیه می پردازیم. اجرای ما در پهنه رودکی در فضای 

باز و در »تکیه شوفرها« در فضای بسته است.
وی درباره شرایط حمایت از تعزیه در سال های اخیر و انتظاراتی که از 
مدیران تئاتری برای توجه به این حوزه از نمایش های ایرانی می رود، 
عنوان کرد: معموالً در شهرستان های مختلف نقش بانیان شخصی 
در حمایت از تعزیه پررنگ تر است و در طول ماه محرم و صفر هزینه 
مجالس تعزیه را تقبل کرده و شبیه خوانان را به مراسم های مختلف 
دعوت می کنند تا به اجرای برنامه در شهرستان ها بپردازند در تهران نیز 
عالوه بر بانیان شخصی حمایت بیشتر از جانب ارگان ها صورت می گیرد 
مانند بنیاد رودکی که امسال مجید زین العابدین مدیرعامل بنیاد گروه 
ما را برای اجرای شبیه خوانی دعوت کردند و مورد حمایت قرار دادند. 
وزیر ارشاد، معاون هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی نیز توجه ویژه و 
نگرش مثبتی به تعزیه دارند که جای خوشحالی دارد. البته در سال های 
گذشته محمود فرهنگ رئیس کانون تئاتر دینی نیز برای ارتقای این 

هنر تالش زیادی کرده است.

تالشکنیم»تعزیه«فراموشنشود
لزوم راه اندازی مدرسه شبیه خوانی

درخواست کارگردانان 
برای جلوگیری از بحران 

بیکاری در سینما

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با ایام سوگواری سرور 
و ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین)ع(، اقدام به برگزاری نمایشگاه نقاشی 
عاشورایی، با عنوان »ماه سرخ« کرده است. به گزارش ایرنا از روابط 
عمومی و امور بین الملل کانون، این نمایشگاه از سوی مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری کانون با همکاری مدیریت آفرینش های ادبی و هنری 
برگزار می شود. در این نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشی، مربوط به اعضای 
مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چند 
سال گذشته، از استان های مختلف کشور گردآوری شده است. نمایشگاه 
نقاشی عاشورایی »ماه سرخ« از ۱۰ تا پایان مرداد ۱4۰۱ در گالری شهید 
محمد طاها مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می شود.

نمایشگاه نقاشی عاشورایی 
»ماه سرخ« برگزار می شود

افـول ناگهانـی سـتاره های تلویزیونـی در عرصـه اجـرا و 
گویندگی، حـاال دیگر موضوعـی غافلگیرکننـده و دور از 
ذهـن نیسـت؛ رویـه ای اسـت کـه در سـال های اخیـر بر 
اثر تکـرار مکـررات، قابـل پیش بینـی اما همچنـان برای 
مخاطب و فعاالن این حوزه پرسـش برانگیـز و آزاردهنده 
است. نمونه  اخیر این رفتن های غیرمنتظره، خداحافظی 
مجری »سـمت خـدا«ـ  نجم الدین شـریعتیـ  اسـت که 
اگرچـه موقت بـه نظر می رسـد، امـا عـده ای از مخاطبان 

عالقمنـد بـه برنامه های مذهبـی را نگـران کرده اسـت.
به گزارش ایسـنا، از مجری به عنوان ویترین تلویزیون یاد 
می شـود؛ این ویترین اگر درسـت و متناسـب با محتوای 
مد نظـر چیدمـان شـده باشـد، برنامـه را بـه اوج می برد، 
مخاطـب را تـا انتها پـای گیرنـده نگـه مـی دارد و فرآیند 
انتقال پیام به درسـتی شـکل می گیـرد. به همـان میزان 
اگر در انتخاب افراد اشـتباه و کج سـلیقگی صـورت گیرد، 
مخاطب در همـان اولیـن برخوردها بـا مجـری، برنامه را 
پس میـزد، کانـال را تغییـر می دهـد و دیگر هم سـراغی 

از آن نمی گیـرد. 
برنامه هـای گفت گـو محـور شـبکه های مختلف سـیما، 
بخش مهم و حجیمـی از کنداکتـور تلویزیـون را به خود 
اختصاص داده اند. این برنامه ها در هر حوزه ای که باشـند، 
به یک یـا چند مجری نیـاز دارند تا سـکان و نبـض برنامه 
را به دسـت بگیرند، گفتگو ها با مهمان هـا را هدایت کنند 
و در مواقع ضـروری خصوصا در برنامه هـای زنده واکنش 

درسـت و به موقعی از خود نشـان دهند.
و البتـه چنیـن سـرمایه ای بـرای هـر شـبکه تلویزیونی 
سـاده و آسـان به دسـت نمی آیـد. گاه سـال ها صبـوری، 
آمـوزش و صرف سـرمایه الزم اسـت تـا شـبکه ای به یک 
مجـری کاربلـد و محبـوب دسـت یابـد و آن وقـت، تـازه 
زمان بهره مندی تلویزیون از سـتاره ای اسـت که در سپهر 

رسـانه ای بـه مخاطب معرفـی کرده اسـت.
مجری  گاه با تکـرار حضور در برنامه ها، به آنچنان شـهرت 
و محبوبیتی دست پیدا می کند که بسـیاری از بازیگران با 
سـال ها بازی در فیلم و سـریال های مخاطب پسند هم به 
گرد پایش نمی رسـند. برخی از مجری ها حتی قابلیت آن 
را داشـته اند که به یکی از بِرندهای تلویزیونی بدل شوند و 
به لحاظ تـوان همراه کـردن مخاطب، امضـای یک برنامه 

خاص باشند.
نگاهی بـه مجری هایـی کـه در دو دهه اخیر بـه مخاطب 
تلویزیـون معرفـی شـده اند، ثابـت می کند کـه تلویزیون 
در شناسـایی و معرفـی ایـن افـراد، عملکرد نسـبتا قابل 
قبولی داشـته و توانسـته کاری کند که مخاطب به خاطر 
یک مجـری پیگیـر برنامه ها باشـد. امـا اینکـه تلویزیون 
در نگهـداری و مدیریـت سـتاره هایی کـه در دل خـود 
متولـد کـرده، چقـدر موفـق بـوده، موضوعی اسـت که با 

نگاهی به سرنوشـت چند تـن از مشـهورترین مجری ها و 
گوینده های دهه هـای اخیر تلویزیون می تـوان به راحتی 

و بـه صراحت بـه آن پاسـخ داد.
عادل فردوسـی پور، علی درسـتکار، نجم الدین شریعتی، 
احسـان کرمی، رضا رشـیدپور، محمدرضا شـهیدی فرد، 
محمـود شـهریاری، سـونیا پوریامیـن، آزاده نامـداری، 
عبدالرضـا امیراحمـدی، نجمه جودکـی، صبـا راد، فرزاد 

حسـنی، فرزاد جمشـیدی و ...
اسـامی که در باال از نظر گذراندید، چند تن از مجری های 
تلویزیـون در دو دهه اخیـر بوده اند که هر کـدام در حیطه 
تخصصی خـود، برنامه هـای پر مخاطبـی را اجـرا کردند. 
افرادی که با هزینـه و زمانی که تلویزیون برایشـان صرف 
کرد و آنتنی که در اختیارشان گذاشـت، رشد کردند و قد 
کشـیدند. اما در حال حاضر از میان اسـامی باال چند نفر را 

به صورت مسـتمر و فعـال در تلویزیون می بینید؟
برخـی از ایـن افـراد مدت هاسـت رنـگ اجـرا را بـه خود 
ندیده انـد و برخـی دیگـر ممکـن اسـت گهـگاه در حین 
اجـرای یـک مسـابقه تلویزیونـی یـا اجـرای یـک برنامه 
مناسـبتی، بـه چشـمتان بخورنـد امـا بسـیار کم فروغ تر 

از قبـل.
تصـور کنیـد روزی نهالـی کوچـک را در باغچه تـان 
می کاریـد. سـال ها زمـان می گذارید تـا نهال رفتـه رفته 
بزرگ شـود و به ثمر بنشـیند. برای مراقبت از نهال هزینه 
می کنیـد، آبیـاری می کنید، سم پاشـی می کنیـد و همه 
این ها به این امید اسـت که نهال شـما درختی پُربار شـود 
کـه از قِبلـش سـودی عایدتان شـود تا پـس از صـرف آن 
هزینه ها از ماحصل کار خود بهره ببرید. اما درسـت وقتی 
که نهال درختـی پربار اسـت و بـه بار نشسـته، به محض 
دیدن یک آفت یـا یک بـرگ زرد، درخت را از ریشـه قطع 

می کنید تـا اصال جلوی چشـمتان نباشـد!
این درسـت اتفاقی اسـت که بـرای برخـی از مجری های 
تلویزیـون در ایـن سـالها رقم خـورده اسـت. با سیاسـت 
رفتاری »یـا آنطور که مـا می گوییم باش، یـا اصال نباش« 
در سـال های اخیر صداوسـیما چهره های متعـددی را در 

عرصه اجـرا و البته دیگـر عرصه ها از دسـت داده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه رسـانه های دنیـا بـرای حفـظ 

مجری هایشـان تا سـر حد امکان تـالش می کننـد و این 
تالش رونـدی در جهـت منافع رسـانه اسـت؛ چراکه می 
توانند پیامی را کـه گاه با صرف مبالغی هنگفـت در قالب 
فیلم و سـریال به مخاطب خـود منتقل کنند، به واسـطه 
یـک فـردـ  مجـریـ  در عرض چنـد ثانیـه بـه بهترین و 
تاثیرگذارترین شـکل ممکـن ارائـه دهند. اینگونه اسـت 
کـه مجـری ای مثل لـری  کینگ، سـال ها یـک برنامـه را 
در شـبکه سـی ان ان اجرا می کند یا اپرا وینفری ۲۵ سـال 
یک برنامـه را اجرا کرده و سـتاره گفت وگوهای تلویزیونی 

می شـود.
موضوع تنهـا کنار گذاشـتن مجری هـای جوان و تـازه به 
بار نشسته نیسـت، کنار گذاشـتن مجری های بازنشسته 

و باسـابقه نیز معضـل دیگری اسـت کـه برخـی از جمله 
محمدرضا حیاتـیـ  گوینـده باسـابقه تلویزیـونـ  به آن 
اشـاره کرده انـد. حیاتـی در این خصـوص به ایسـنا گفته 
اسـت: »متاسـفانه در حـال حاضـر بازنشسـته ها را بـه 
سازمان راه نمی دهند. بازنشسـته ها اگر بخواهند دیداری 
با همکارانشـان داشـته باشـند، اجـازه ندارنـد وارد محل 
سـازمان صداوسـیما شـوند و کارت هـای بازنشسـتگی 

گیت هـا )درهـای ورودی( را بـاز نمی کنـد.«
سرنوشت تلخ پشـت درهای بسـته ماندن پس از سال ها 
تجربـه کاری، ایـن روزها گریبـان بسـیاری از گوینده ها و 
مجریان تلویزیونی را گرفته اسـت. این در حالی اسـت که 
تلویزیون می توانسـت بـا مدیریـت کارآمد و دلسـوزانه تر 
)حداقـل بـرای زمـان و هزینـه ای که خـوِد رسـانه صرف 
کرده اسـت( بسـیاری از این افـراد را مقابـل دوربین های 

خـود در قاب تصویر داشـته باشـد.
با ایـن همه، پیمـان جبلی کـه کمتـر از دو ماه دیگـر وارد 
یک سـالگی ریاسـتش بر سـازمان صداوسـیما می شود، 
از همان ابتـدا بازگشـت باتجربه هـا را وعده داده اسـت. او 
گفته اسـت، »از ضوابط حرفه ای و قانونی رسانه ملی است 
که از تمـام ظرفیت ها و قـدرت آنتن برای جلـب اعتماد و 
نظر مخاطب اسـتفاده کند و هیچگونه ظرفیتـی را نباید 

نادیـده بگیرد.«
رییـس سـازمان صداوسـیما در اظهـار نظـری دیگر هم 
تاکیـد کـرده اسـت: »تمـام ظرفیت های انسـانی کـه در 
قالب های مختلف هنرمنـد کارگردان، مجـری و ... عوامل 
تولید همه سـرمایه های تلویزیون هسـتند و از هـر کدام 
باید بـه بهترین نحـو ممکن اسـتفاده کـرد که ایـن پازل 
زیبـا شـکل بگیـرد. هیـچ ظرفیتـی را در دوره جدیـدی 
نمی گذاریم هـدر بـرود از همـه ظرفیت ها در حـد امکان 
بهره منـد خواهیم شـد. تمـام عزیزان مـا و سـرمایه های 
انسـانی ما برای ما عزیـز و محترم هسـتند و جایشـان در 
رسـانه ملی همیشـه بـاز خواهـد بـود امـا اینکـه در دوره 
تحولـی جدیـد در ارتباط بـا چهره ها چـه خواهیـم کرد، 
امیدواریـم ان شـاءاهلل بتوانیـم صیانت بهتـری از چهره ها 

انجـام دهیم.«

چرا تلویزیون از مجریانش مراقبت نمی کند؟
سنا

  ای
س:

عک

ایران به عنـوان ام القـرای جهان اسـالم و 
سـینمای ایران بـه عنـوان قدرتمندترین 
سینمای کشـورهای مسـلمان، همچنان 
نتوانسـته کارنامـه قابـل قبولی بـه لحاظ 
تولیـدات  حـوزه  در  کیفـی  و  کمـی 

عاشـورایی بـه ثبـت برسـاند.
بـه گـزارش خبرنـگار سـینمایی ایرنـا، 
از  هیچ یـک  در  اتفـاق  ایـن  اگرچـه 
کشـورهای اسـالمی رخ نـداده امـا از 
ایـران بـه عنوان کشـوری بـا پتانسـیل ها 
و ظرفیت هـای مهـم عقیدتـی و اجرایـی 
در حـوزه سـینما، انتظـار می رفـت کـه 
گام هـای بلندتـری در مسـیر سـینمای 

عاشـورایی بـردارد.
در تمامـی ایـن سـال ها، سـاخت فیلمـی 
بـا محوریت عاشـورا و امـام حسـین )ع(، 
بـه یکـی از آرزوهـای سـینماگران ایرانی 
تبدیـل شـده اسـت. سـینماگرانی کـه 
هـر از چنـدگاه در مصاحبه هـای خـود، 
از ایـن آرزوی دیریـن سـخن می گوینـد 
و نقطـه عطـف کارنامـه خـود را سـاخت 
فیلمـی در ایـن حـوزه عنـوان می کننـد. 
بـا ایـن حـال، سـوال مهمـی کـه در این 
زمینـه مطرح اسـت آن که با وجـود عالقه 
قلبـی سـینماگران مـا و در شـرایطی که 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی و سازمان 
سـینمایی، از حمایت کامل خـود از تولید 
فیلم هایـی بـا این مضمـون سـخن گفته، 
پـس چـرا تعـداد کّمی ایـن آثـار، تـا این 

انـدازه محـدود اسـت؟
در پاسـخ بـه چرایی ایـن اتفاق، مسـائلی 
وجود دارد کـه در ادامه به هر یـک از آنها 

خواهیـم پرداخت.
مشکالت ساختاری

پرداخت به سـوژه های دینی، وسـواس ها 
و حساسـیت های خـود را دارد. ایـن 
بزرگ  تریـن  به نوعـی  حساسـیت ها، 
مانعـی اسـت کـه حتـی دغدغه منـدان 
این حـوزه را دچار فرسـایش و مشـکالت 
بسـیاری را بـه سـمت آنهـا حوالـه کـرده 

اسـت.
از جملـه ایـن فیلم هـا کـه طـی سـالیان 
اخیـر هم چنـان بـا ایـن حساسـیت ها 
احمدرضـا  رسـتاخیز  اسـت،  مواجـه 
اقسـام  و  نـواع  ا کـه  اسـت  درویـش 

واکنش هـا را بـه خـود دیـده اسـت.
مجید مجیـدی چنـدی پیش راجـع این 
وسـواس ها گفتـه بـود: در ایـن مسـیر 

هیچ کـس در امـان نیسـت و حتـی خـود 
علما هـم در امـان نیسـتند، چـون گاهی 
مسـائلی پیـش می آیـد کـه گروه هـای 
دارنـد  مختلفـی  نظـرات  مختلـف 
و این طـور نیسـت کـه چـون کسـی را 
می شناسـند، بـدون مشـکل کار کننـد.
بنابرایـن سـاخت چنیـن آثاری بـه دقت 
مورد رصد نهادها و سـازمان های مختلف 
داخلـی و بین المللـی قـرار داشـته و آنهـا 
خواهـان این هسـتند کـه بـه آن موضوع 
دینـی، از دریچـه نـگاه آنهـا پرداختـه 
شـده و مالحظات مدنظـر آنها نیـز در اثر 

رعایـت شـود.
هزینه سرسام آور

تولیـدات دینـی بـه دلیـل برهـه تاریخی 
وقـوع حـوادث و نقـاط عطـف آنهـا کـه 
محلـی بـرای تجمـع افـراد زیـاد اسـت، 
همـواره هزینه هـای باالیـی بـرای تولیـد 
می طلبیـده اسـت. هزینه هایی کـه قطعا 
هیـچ بخـش خصوصـی و مسـتقلی، توان 
تامیـن آن را نداشـته و کارگردانـان و 
تهیه کننـدگان، به ناچـار بایـد از امکانات 
دولتـی بهـره ببرنـد. بسـیاری از ایـن 
سـوژه ها، علی الخصـوص آنهایـی کـه 
بـا مقولـه عاشـورا و امـام حسـین )ع( در 
ارتباط هسـتند، بـه هزینه های بیشـتری 
نیاز دارند کـه قطعا یک یا دو نهـاد دولتی 
نیز به تنهایـی قادر به تامیـن آن نخواهند 
بـود. همچنـان  بـرای تولید فیلمـی مانند 
محمـد رسـول اهلل )ص(، تامیـن مالـی 
پـروژه، به پروسـه ای طوالنی تبدیل شـد.
مواقـع،  از  بسـیاری  در  بنابرایـن 
بـزرگ  سـد  مالـی،  محدودیت هـای 
تولیـدات دینی اسـت که اجـازه تکثر این 

نمی دهـد. را  تولیـدات 
عدم بازگشت سرمایه

در سـینمایی کـه بسـیاری از ارزش هـای 
ئر مـدار مقـوالت اجتماعـی روز  آن دا
اسـت، طبیعـی اسـت کـه آثـار دینـی به 
آن اسـتقبال مطلـوب نمی رسـند و هرگز 
نمی تواننـد بازده مالـی خوبی بـا توجه به 
هزینه تولیـد آن داشـته باشـند. بنابراین 
در شـرایطی کـه تنهـا نهادهـای دولتـی 
می توانند به اسـتقبال چنیـن پروژه هایی 
بروند، باز هـم به دلیـل معـذورات مالی و 
تنگناهایـی که وجـود دارند، تـوان چنین 
خرج کردنـی را نداشـته و بـا توجـه بـه 
اینکـه بازگشـت سـرمایه چندانـی نیز از 
ایـن آثـار انتظـار نمـی رود، بنابرایـن باید 
با یک هزینـه بزرگ بلوکه شـده به سـراغ 
چنیـن تولیداتـی رفـت کـه نیـازی بـه 

بازگشـت نداشـته باشـد.
تخصص

مقولـه تخصـص  از  نبایـد  لبتـه کـه  ا
در حـوزه تولیـدات دینـی بـه سـادگی 
عبـور کـرد. سـینمای دینـی بـه دلیـل 
تنـوع موضـوع و گسـتردگی جغرافیـا و 
فرهنـگ، تخصـص اجرایـی باالیـی در 
تمامـی حوزه هـا می طلبـد و این طـور 
نیسـت که ایـن تخصص هـا تنهـا محدود 
بـه کارگـردان یـا طـراح صحنـه و لبـاس 
باشـد. به همیـن دلیـل، سـینمای دینی 
در زمره ژانرهای سـخت سـینما محسوب 
می شـود که تخصـص، الزمـه ورود به آن 
اسـت و بنابرایـن بسـیاری از کارگردانـان 
عالقمنـد بـه فعالیـت در ایـن حـوزه، بـه 
دلیـل عدم توانمنـدی الزم، زمینـه ورود 

بـه ایـن عرصـه را پیـدا نمی کننـد.

عبدالحمید قدیریان با اشاره به ویژگی های 
متمایز زنده یاد حبیب اهلل صادقی در عرصه 
فعالیت های هنری، تأکید کرد که او اگر نقاش 
هم نشده بود، در هر حوزه دیگری قطعاً یک 

فرد انقالبی بود.
بقه عرصه  لحمید قدیریان هنرمند باسا عبدا
باره  در مهر  ر  خبرنگا با  گفتگو  در  نقاشی 
ویژگی های هنری زنده یاد حبیب اهلل صادقی 
گفت: زنده یاد صادقی در رشته های مختلف 
تور و نقاشی  ریکا ز کا هنری کار می کرد؛ ا
فیک و شاخه های دیگر هنری.  گرفته تا گرا
به نظرم مهمتر از کارهای تکنیکی حبیب اهلل 
و در دغدغه ای بود که  صادقی، هنر اصلی ا
نسبت به فرهنگ کشور و به ویژه فرهنگ 

انقالب داشت. 
وی ادامه داد: آنچه شاخص اصلی تفاوت میان 
هنرمندان است، بحث اهداف غایی و دورنمایی 
است که هنرمندان برای خود متصور می شوند. 
این ارتفاع اهداف غایی آنها است که هنرمندان 
را از یکدیگر متمایز می کند. مضاف بر اینکه هم 
در زمینه تالش کردن و هم در تولید آثار، این 
غایت هنرمند است که تفاوت بین آثارشان را 

ایجاد می کند. واقعیت این است که در زمان 
مواجهه با اثر یک هنرمند، در واقع با دورنمای 

ذهنی او مواجه می شویم.
ویژگی های  بر  مجدد  تاکید  با  قدیریان 

فزود: غایتی که حبیب اهلل  زنده یاد صادقی ا
صادقی برای خود در نظر گرفته بود، غایتی 
پرنور و بزرگ بود و به همین دلیل هیچ گاه 

نمی توانست از تالش دست بکشد. 

»حبیب ا هلل صادقی« اگر نقاش هم نمی شد 
قطعًا انقالبی بود

چرا تولیدات عاشورایی در سینمای 
ایران تا این اندازه کم است؟
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 بازیگر فیلم سـینمایی »آژانس شیشـه ای« گفت: سـاترا به جـای اینکه 
بـه کمـک تولیـد در سـینما و نمایـش خانگـی بیایـد در حـال تعطیـل 
کردن آن اسـت و سـوال اساسـی این اسـت که سـینما چه گناهی کرده 

اسـت که بایـد اینگونـه برایـش تصمیـم بگیرند؟
رضـا کیانیـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار سـینمایی ایرنـا بـا گالیـه از 
شـرایطی که اخیرا از سـوی سـازمان تنظیـم مقررات رسـانه های صوت 
و تصویـر فراگیـر )سـاترا( اعالم شـده اسـت، گفـت: فیلم ها و سـریال ها 
بـه واسـطه تصمیمات سـاترا در حـال تعطیلـی هسـتند و ایـن اقدامات 
جـز بـی کار کـردن بخشـی از بدنـه سـینما تاثیـر دیگـری نـدارد. حاال 
سـوالم ایـن اسـت کـه آیـا ایـن بیـکاری فایـده ای هـم دارد؟ آن هم در 

زمانـی کـه دغدغـه همه ایجـاد کار در کشـور اسـت.
بازیگـر مجموعه تلویزیونـی کاله پهلوی )سـید ضیاءالدین دری ۱۳8۳-
۱۳۹۱( تاکیـد کـرد: نمایـش خانگـی بـا وجـود سـخت گیری های بعضا 
بی دلیـل سـاترا در حـال تعطیـل شـدن اسـت و کار زیـادی نداریـم که 
انجـام بدهیـم. لطفـا دوسـتان توضیح بدهنـد سـینما چه گناهـی کرده 

که بایـد اینگونـه برایـش تصمیـم بگیرند؟
تئاتر »پدر« شهریور روی صحنه می رود

بازیگـر فیلم سـینمایی فـرش باد )کمـال تبریزی 
۱۳8۱( در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که ایـن روزها 
مشـغول چـه کاری اسـت، بیـان کـرد: در حـال 
حاضـر مشـغول تمریـن تئاتـری هسـتم کـه قرار 

اسـت شـهریورماه روی صحنـه بیایـد.
وی در توضیـح مضمـون این تئاتـر گفـت: نمایشـنامه ای با عنـوان پدر 
اسـت کـه دو سـال پیـش توسـط نویسـنده اش بـه فیلـم تبدیل شـد و 
در اسـکار هم چنـد جایـزه گرفت )پـدر یـا The Father یـک فیلم 
درام فرانسوی-انگلیسـی بـه نویسـندگی و کارگردانـی فلوریـان زلر که 
در سـال ۲۰۲۰ منتشـر شـد و فیلمنامه آن بر اسـاس نمایشـنامه سـال 
۲۰۱۲ به نـام پدر سـاخته شده اسـت؛ ایـن فیلـم در نودوسـومین دوره 
جوایـز اسـکار در شـش بخـش نامـزد دریافـت ایـن جایزه شـد کـه دو 
جایـزه اسـکار بهتریـن فیلم نامـه اقتباسـی و بهتریـن بازیگـر نقش اول 

مـرد بـرای )آنتونـی هاپکینـز( را به دسـت آورد(.
بازیگـر فیلم سـینمایی کیمیـا )احمدرضـا درویش ۱۳۷۳( در پاسـخ به 
این پرسـش کـه تمرینـات ایـن نمایش چـه مـدت زمانی طول کشـیده 
اسـت، گفـت: ۹ مـاه اسـت کـه درگیـر ایـن نمایـش هسـتیم و هـر روز 

تمریـن مـی کنیم.

رضاکیانیان:
سینما چه گناهی کرده که این گونه برایش تصمیم می  گیرند؟

خبر
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پیشکسوت تیم فوتبال استقالل و تیم ملی به 
شدت نسبت به صحبت های مهدی تاج واکنش 
نشان داد و آن را ناشی از عدم شجاعت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در حالی 
پس از اعالم رای مارک ویلموتس اکثر تقصیرها 
را گردن مسعود سلطانی فر وزیر وقت ورزش و 
جوانان انداخت که این موضوع با واکنش منفی 

یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران مواجه شد.
اصغر حاجیلو در این بــاره گفت: »اینکه چون 

حاال وزیر حضور ندارد و همه مشکالت را تقصیر 
او بیندازیم، خالی از معرفت و شجاعت است. در 
قرارداد ویلموتس فدراسیون متولی بوده و اصال 
فرض را بر این می گذاریم که وزیر این موضوع 
را به آنها ابالغ کرده است؛ پس آقای تاج نقش 
شما به عنوان رئیس فدراسیون چه بوده است؟ 
اینگونه که شما آبروی جایگاه رئیس فدراسیون 
را از بین برده اید! مثال فنی آن این است که یک 
سرمربی از بازیکن سفارشی استفاده می کند و 

پس از اینکه نتیجه نگرفــت و مورد انتقاد واقع 
شد، بگوید این بازیکن سفارش مدیر تیم بوده 
است. مسئولیت شما چه می شود؟ می توانستید 

قبول نکنید.«
سرپرســت ســابق تیم ملی از جایــگاه باالی 
ریاست فدراســیون گفت: »جالب است بدانید 
که در دنیا بــه دو نفر لقب پرزیدنــت داده اند؛ 
یکی رئیس جمهور و دیگری رئیس فدراسیون 
فوتبال. فدراسیون فوتبال یک سازمان جداگانه 

است که نهاد قدرتمندی محسوب می شود. یادم 
می آید پس از سرنگونی صدام، رئیس فدراسیون 
فوتبال این کشور به اردن پناه برد. ما هم آنجا 
بودیم و هرچه عراقی ها نامــه می زدند که این 
فرد با صدام بــوده و دیگر صالحیت ریاســت 
را ندارد،  AFC قبول نمی کــرد؛ تا جایی که 
نامه ها را به اردن می فرســتادند و پس از اینکه 
او تایید می کرد، به کنفدراسیون فوتبال آسیا 

فرستاده می شد.

ســرمربی تیم فوتبال امید ایران با انتقاد شدید از 
وضعیت نابســامان این تیم گفت: اگر قرار باشد با 
همین شرایط پیش برویم ما تا فرودگاه مهرآباد هم 

نمی توانیم برویم، چه برسد به پاریس!
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از 
پایان دیدار دوســتانه تیم فوتبال امید ایران مقابل 
پرسپولیس گفت: دو سه روز تمرین کرده بودیم و 
تیمی نصفه و نیمه را داشتیم. مقابل پرسپولیس یک 
بازی دوستانه که به نظرم خوب نبودیم را انجام دادیم. 
در بازی قبلی با این تیم کامل تر از حاال بودیم و شرایط 
بازیکنان نیز خوب بود اما االن اکثر بازیکنان در فاز 
بدنسازی بودند و اشتباهات فردی زیادی داشتیم. در 
هر صورت نتیجه مهم نبود و از نوع فوتبالی که بازی 

کردیم هم رضایت ندارم. در کل راضی نیستم.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران افزود: بعد از بازگشت 
تیم از رقابت های ازبکستان جمله ای را گفتم که باز هم 
می گویم. اگر قرار باشد با همین شرایط پیش برویم ما 
تا فرودگاه مهرآباد هم نمی توانیم برویم، چه برسد به 
پاریس! این اعتقاد و نظر من اســت. اصالً از شرایط 

راضی نیستم.
وی از تغییر برنامه تیم امید ایران خبر داد و گفت: 
پیش بینی کرده بودیم فردا با پیکان بازی کنیم، اما 
۱۵-۱۶ بازیکن بیشتر نداریم و اگر قرار باشد اینگونه 
پیش برویم همه بازیکنان دچار مصدومیت می شوند. 
اگر بنا باشد با همین بازیکنان به مسابقاتی برویم که 
تیم های بزرگساالن حضور پیدا می کنند به مشکل 

خواهیم خورد، چون ما حداقل به دو تیم کامل نیاز 
داریم تا بتوانیم هــر دو روز یک بار بازی کنیم. فکر 
نمی کنم با این شرایط بتوان ادامه داد؛ همه بازیکنان 
در آستانه مصدومیت قرار دارند. از طرف دیگر خیلی 
از بازیکنان اصلی در اختیار ما نیستند و این روند هیچ 
کمکی به ما نخواهد کرد. مهدوی کیا در مورد حمایت 
مسئوالن کمیته ملی المپیک، عنوان کرد: دوستان 
کار خود را انجام می دهند، اما اینکه ما با تیمی نصفه 
بخواهیم راهی مسابقات شویم با مشکالت زیادی 
روبرو خواهیم شد. بیشتر روی مسائل بیرونی تمرکز 
داشته ایم تا موضوعات فنی! این موضوع آزاردهنده 
است، چون اعتقاد دارم مربی باید تمرکزش را روی 
کارهای فنی بگذارد، اما ما هر روز می شنویم که یک 
مشکل جدید پیش آمده است. سرمربی امیدهای 
ایران تصریح کرد: هنوز نمی دانیــم چه نفراتی را 
در اختیار داریم. تاکید می کنم که با این شــرایط 
راه به جایی نخواهیم برد و اگر در مسابقات حضور 
پیدا نکنیم خیلی بهتر است، چون با توجه به فشار 
مسابقات و کادر کوچکی که داریم ممکن است خیلی 
از بازیکنان دچار آسیب دیدگی شوند. و اصالً شرایط 

خوبی نیست.
ماجدی درباره تالش های میرشاد ماجدی برای حل 
مشــکالت تیم امید گفت: قول دادند اما همکاری 
نکردند. حدود یک ماه پیش لیست نفرات مدنظرمان 
را اعالم کردیم. خیلی ها هم قول همکاری دادند اما 
لحظه آخر بازیکنان نیامدند. ما روی برخی مسائل 

حساب کرده و برنامه ریزی داشتیم اما ناگهان همه 
چیز برعکس شــد. این موضوع به ما ضربه می زند، 
چون نمی توانیم برنامه ریزی کنیم. مهدوی کیا در 
پاسخ به این سوال که آیا بازی با پرسپولیس و پیکان 
تاثیری روی روند تیم خواهد داشت یا خیر، گفت: ما 
پیش از این با پرسپولیس و نساجی بازی کردیم و 
نتایج خیلی خوبی هم به دست آوردیم. شرایط این 
مسابقات با بازی هایی که با لباس تیم ملی، با هم سن و 
سال های همین بازیکنان و شرایط رسمی تر بخواهیم 
بازی کنیم فرق می کند. بازی در کمپ تمرینی با تیم 
باشگاهی خوب است اما هدفی که ما دنبالش هستیم 
برگزاری بازی های دوســتانه در همین رده است. 
متأسفانه شرایط فراهم نشد و اینکه بازیکن هم در 
اختیار نداشته باشیم کار را سخت و سخت تر خواهد 
کرد. سرمربی تیم فوتبال امید درباره شکایت دستیار 
اول او به فیفا بابت عدم دریافت مطالبات خود گفت: 
او طبق قراردادی که داشت دریافتی هایش را نگرفت 
و قراردادش را هم فســخ کرد. قرار است فدراسیون 

یک بار دیگر با وی توافق کند و امیدوارم مشکالت 
حل شود. من تقریباً تک و تنها مانده ام و نمی دانم 
چه بگویم. خیلی ها در فوتبال ایران دم از جوان گرایی 
زدند اما در عمل هیچ کس کاری نکرد. من تبعاتش 
را قبول کردم و با تیمی جوان راهی مسابقات شدم و 
همه هجمه ها را تحمل کردم. من حرفی زده بودم و 
روی حرفم ماندم.  مهدوی کیا درباره دالیل نارضایتی 
خود از شرایط موجود ادامه داد: می دانستم این تیم 
در طول سال بازی های بسیار کمی خواهد داشت. 
به همین دلیل بازی های همبســتگی کشورهای 
اسالمی را فرصت خوبی دیدم که بازهم تیم جوان ما 
بتواند کسب تجربه کند. ما بازیکن بزرگسال هم با خود 
همراه نداریم و می خواستیم که همین نفرات بیشتر 
بازی کنند و کاری به نتیجه هم نداشتیم. با این شرایط 
که بازیکنان را هم نداشته باشیم دیگر دور از انصاف 
است. من هیچ وقت پا پس نمی کشم و به بازیکنان 
جوان اعتقاد دارم اما حرفم این است که فشار بازی ها 
زیاد است و نمی توان هر دو روز یک بار بازی انجام داد.

انتقاد تند پیشکسوت استقالل از تاج

لطفا معرفت را به حراج نگذارید!

تک و تنها مانده ام

نیکبخت:تکلیفاسکوچیچرامشخصکنیدقول دادند اما عمل نکردند
فوتبال ایران به مدیری

 همچون دادکان نیاز دارد
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال گفت: هنوز نمی دانیم »دراگان اسکوچیچ« 
در تیم ملی ماندگار است یا نه؛ اگر تایید شده، فدراسیون با تمام قدرت 
حمایت الزم را از تیم ملی داشته باشد و درگیری ها و حاشیه های انتخابات 

فدراسیون فوتبال را کنار بگذارند.
علیرضا واحدی نیکبخت روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ورزشی 
ایرنا در مورد وضعیت فعلی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: داشتن 
دیدارهای تدارکاتی کم ترین حق تیم ملی است و ملی پوشان به طور حتم 
پیش از آغاز جام جهانی به دیدارهای تدارکاتی نیاز دارند. دیگر تیم های 
حاضر در جام جهانی، با همه توان و امکانات در قطر حضور خواهند داشت 
و به طور قطع حریفان ساده ای نخواهیم داشت. گروه سختی داریم و همه 
در حال تالش هستند و به طور حتم حریفان خیلی بیشتر از ما در حال 
آنالیز تیم ملی هستند. پیش بینی نتیجه خیلی ناممکن است، مخصوصا 

مقابل انگلیس که از مدعیان قهرمانی جهان است.
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در هشتم 
شهریور، گفت: اکنون به جای آنکه به دنبال تقویت تیم ملی و برگزاری 
اردوهای خوب باشیم، همه درگیر انتخابات هستند و تیم ملی را رها کردند 
و با این روند ضربه  شدیدی خواهیم خورد. خواهش می کنم غیر فوتبالی ها 
با شهامت کناره گیری کنند تا فوتبالی ها بمانند و با دل سوزی، تالش بکنند. 
امیدوارم یک نفر به فدراسیون بیاید که مثل محمد دادکان خدمات خوبی 

ارای دهد و در آخر هم بدون بدهی فدراسیون را تحویل دهد.
وی در خصوص سرمربی تیم ملی فوتبال هم توضیح داد: باید خوش بین 
باشیم؛ اسکوچیچ توانست تیمی را که ما از آن ناامید بودیم، به سادگی به 
جام جهانی ببرد و در ادامه هم بهتر است به او فرصت بدهیم. تغییر سرمربی 
تیم ملی نمی تواند هیچ کمکی کند زیرا مربی جدید تا بتواند شناخت کافی 
پیدا کند، جام جهانی را از دست داده ایم. اگر بنا به تغییر سرمربی باشد، 
باید برنامه بلند مدت 4-۵ ساله برای بعد از جام جهانی داشته باشیم تا تیم 
جدیدی را برای دوره بعدی آماده کنیم. در این دوره تیم ملی بازیکنان 
خوبی دارد و به نظرم این بهترین تیم بعد از سال ۹8 است که لیاقت صعود 

به دور بعد را دارد.
نیکبخت درباره برنامه های تیم ملی ایران عنوان کرد: ما هنوز نمی دانیم 
چه کسی رئیس می شــود و با این حساب که این نسل طالیی ما شاید 
آخرین دوره اش باشد، نباید اجازه دهیم که فرصتشان بسوزد و از دست 
برود. یا اینکه هنوز نمی دانیم اسکوچیچ تایید شده و ماندگار است یا نه. اگر 
تایید شده پس مثل همه تیم ها تمام قدرت را پای تیم  ملی بگذارند و از 

درگیری های ریاست فدراسیون فاصله بگیرند.
وی افزود: بعد از جام جهانی زمان بــرای جایگزینی و تغییرات داریم و 
باید بازیکن سازی را به شدت جدی بگیریم. اگر مانند ژاپن یا قطر برنامه 
بلند مدت و درستی نداشته باشیم، شاید برای رقابت های بعدی بازیکنانی 
در سطح بازیکنان فعلی تیم ملی نداشته باشیم. همیشه اختالف نظر و 
سلیقه در تیم  ملی وجود داشته و نمی توان اسم ۲ دستگی به آن داد اما 
اکنون به علت وجود فضای مجازی، متاسفانه این موارد در تیم ملی بیشتر 

به چشم می خورد و حساسیت ها روی آن بیشتر شده است.

سرپرســت کمیته جوانان فدراسیون فوتبال 
گفت: اگر تیمی بازیکن خود را به تیم ملی امید 
داد و در بازی باشــگاهی خود شکست خورد، 
یک امتیاز به آن تیم بدهند! غالم رضا جباری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره سرنوشت تیم ملی امید و انصراف مهدوی کیا از 
حضور در مسابقات همبستگی کشورهای  اسالمی به میزبانی 
ترکیه گفت: شرایط این تیم در حال بررسی است. یک سری 
از بازیکنان و مربیان ما درگیر کرونا هستند و تعدادی بازیکن 
مصدوم داریم. اگر چه تست این بازیکن ها منفی شده اما اثرات 
منفی خود را روی آن ها گذاشــته و امکان شیوع این ویروس 
هم وجود دارد. ۳، 4 بازیکن هم به تیم ملی نیامدند. مسابقات 
یک روز در میان برگزار می شود و نمی توانیم با ۱4، ۱۵ بازیکن 
ناآماده به این بازی ها برویم. سطح مسابقات باالست و جنبه 
حیثیتی هم دارد. مجبوریم در هر بازی با یک ترکیب متفاوت 
به میدان برویم.  سرپرست کمیته جوانان با بیان اینکه تیم ملی 
امید شرایط پزشکی مساعدی ندارد، گفت: باید با ۲۳ نفر به 
این مسابقات برویم. در حال بررسی هستیم و اگر شرایط الزم 
وجود داشت به بازی ها می رویم اما با شرایطی که می بینیم، 

امکان اعزام تیم وجود ندارد.

تیم ملــی فوتبال امیــد در شــرایطی در حال 
آماده سازی برای حضور در مسابقات کشورهای 
اسالمی است که تیم های سرشناس لیگ برتری 
از دادن مهره های اصلی خود به تیم ملی امید امتناع کرده اند. به 
گزارش ایسنا، اردوی شاگردان مهدی مهدوی کیا در تیم ملی 
فوتبال امید از چندین روز گذشته به منظور حضور در مسابقات 
همبستگی کشورهای اسالمی آغاز شده اما نکته نگران کننده 
غیبت هفت تن از بازیکنان اصلی و دعوت شده به این تیم است. 
روز یک شنبه تیم ملی امید در نخستین دیدار تدارکاتی خود 
مقابل پرسپولیس قرار گرفت و با نتیجه 4 بر ۲ شکست خورد 
اما مساله اصلی استفاده از ۱۶ بازیکن و نداشتن بازیکنان اصلی و 
شاخص این تیم در طول مسابقه بود. بعد از این بازی مهدوی کیا 
به فشار وارد شده به بازیکنان خود اشاره کرد و گفت که »با این 
وضعیت، برگزاری دیدار دوستانه دوم مقابل پیکان که دوشنبه 
برگزار خواهد شــد، می تواند منجر بــه مصدومیت در میان 

بازیکنانش شود!«
 انصراف از مسابقات کشورهای اسالمی

با توجه به محدودیت تیم ملی ایــران از حیث برگزاری بازی 
دوستانه، مهدوی کیا و دستیارانش تصمیم گرفتند در بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی شرکت کنند و حداقل سه دیدار 
خوب و رسمی داشــته باشند تا برای دو ســال بعد و انتخابی 

المپیک به آمادگی مناسب دست یابند.

پیشنهاد باور نکردنی
 سرپرست کمیته جوانان درباره 

تیم ملی امید!

»امید« ایران را ناامید نکنید!

خبر

خبر

خبر

کاغذ ورزش

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهايفاقدسندرسمی

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکزرند

تعیین  قانون  موضوع  هیات 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
دوم  هیات  شماره 140160319008000436  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  جرجافکی  محمدی  جواد  آقای  متقاضی 
حسین به شماره شناسنامه 4438 صادره از زرند در 
قسمتی از خانه به مساحت 42.76 مترمربع از پالک 
7566 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان به آدرس 

خیابان مطهری کوچه 16 خریداری از مالک رسمی  
آقای محمود یزدان پناه فدایی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   140160319008000726 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  سبنوئی  زاده  حسن  علیرضا  آقای  متقاضی 
از  صادره  شناسنامه 6700045241  شماره  به  حسن 
جهرم در یک باب خانه به مساحت 334.60 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از  7566 اصلی 
بلوار  زرند  ادرس  به  زرند  در  واقع  بخش 13 کرمان 

دفاع مقدس کوچه شماره 4 خریداری از مالک رسمی 
ابراهیمی محرز گردیده  زاده  بهرام  باقر  آقای محمد 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  پس 
تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   140160319008000713 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
اکبر  فرزند  آبادی  کریم  متقاضی خانم هاجر جوکار 
یک  در  زرند  از  صادره   3965 شناسنامه  شماره  به 
باب مغازه مشتمل بر ساختمان مسکونی فوقانی به 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   64.66 مساحت 
پالک 102 فرعی از  2368 اصلی واقع در بخش 13 

کرمان به آدرس زرند خیابان توکلی غربی خریداری از 
مالک رسمی آقای اکبر امراللهی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
از  اداره تسلیم و  پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

تکلیف  تعیین  قانون  هیات موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   140160319008000711 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی آقای محسن ملکی باب هویزی فرزند علی 
به شماره شناسنامه 1 صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت 398.40 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 230 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند بخش 

13 کرمان به آدرس خیابان عطاهللا اسالمی خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد سلطان زاده زرندی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
از تاریخ  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  و  پس 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   140160319008000731 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی خانم زهره بخشی فتح آبادی فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 3080043901 صادره از زرند در 
و  مفروز  مربع  متر   210 مساحت  به  خانه  باب  یک 
مجزی شده از پالک 44 فرعی از  5068 اصلی واقع 

در بخش 13 کرمان به ادرس زرند روستای عباس آباد 
خریداری از مالک رسمی خانم رخساره اژدری زرندی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
تسلیم و  پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
را به مراجع  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
هیات   140160319008000464 شماره  راي  برابر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
زرندی  رنجبر  سمیه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
فرزند رضا به شماره شناسنامه 1211 صادره از زرند 
در قسمتی از خانه به مساحت 273.75 مترمربع 
 13 بخش  زرند  در  واقع  اصلی   7673 پالک  از 

کرمان به آدرس زرند-روح آباد خریداری از مالک 
رسمی ورثه باقر یزدانی محرز گردیده است لذا به 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و  پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
به  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تاریخ تسلیم  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
اعتراض طبق  انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   140160319008000707 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  گزوئی  زاده  مهدی  جواد  آقای  متقاضی 
عبدالمجید به شماره شناسنامه 3080158431 صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت 267.80 مترمربع 
به  بخش 13 کرمان  در  واقع  اصلی  پالک 7566  از 

ادرس زرند خیابان مطهری کوچه 16 خریداری از مالک 
رسمی آقای مجتبی حکمت محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
از  اداره تسلیم و  پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

برابر آرا صادره هیات حل اختالف 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
زرند  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  ذیل  بشرح 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه 
متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
دادخواست  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

به  حسن  فرزند  شعیبی  ده  منصوری  زهرا  خانم 

و  زرند  از  صادره   3080051289 شناسنامه  شماره 
علی  فرزند  شعیبی  ده  سلطانی  حمیدرضا  آقای 
بالمناصفه  زرند  از  به شماره شناسنامه 475 صادر 
شش دانگ خانه از پالک 2390 اصلی به مساحت 
زرند  در  واقع  اصلی   2390 پالک  از  مترمربع   252
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  13 کرمان  بخش 

اکبر رهنما
به  مرتضی  فرزند  زرندی  مرتضوی  نرجس  خانم 
شماره شناسنامه 117 صادره از زرند در شش دانگ 
پالک  از  مترمربع  مساحت 35548  به  پسته  باغ 
8020 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای سید بهاءالدین تهامی زرندی

تعیین  قانون  موضوع  هیات 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
هیات   140160319008000715 شماره  راي  برابر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ایرج حسن زاده سبلوئی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 7 صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت 335.35 مترمربع از 
پالک 2389 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان 

از  ابوذر کوچه 6 خریداری  زرند خیابان  آدرس  به 
گردیده  محرز  واحدی  آقای حسین  رسمی  مالک 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  انقضاي مدت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳5۷۳88

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳582۳4

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳582۳8

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳5۷۳92

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳58229

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳58۳۷5

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳582۱9

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳5822۷

تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱/5/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱/5/26

حسينتوحيدينيا-رئيسثبتاسنادوامالكزرند
شناسهآگهی:۱۳586۳6
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خبرخبر

سفیر ایران در کویت اعالم کرد که منتظر 
ســفر قریب الوقوع مســئوالن کویتی به 
تهــران و وزیــر خارجه ایــران به کویت 
هستیم. به گزارش ایسنا به نقل از سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در کویت، محمد 
ایرانی، سفیر تهران در کویت تاکید کرد که 
منتظر سفر قریب الوقوع مسئوالن کویتی 
به تهران و همچنین سفر امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجــه ایران به کویــت به منظور 
مشــورت و رایزنی در خصــوص روابط 
دوجانبه و تحوالت منطقه در سریع ترین 
زمان ممکن هســتیم. ســفیر کشورمان 
پیش از این نیز تاکید کــرد: روابط میان 
وزیران خارجه ایران و کویت برقرار و خوب 
است، عالوه بر این روابط میان دو ملت نیز 
تاریخی اســت و انتظار می رود که روابط 
میان دو کشور بهتر و گسترده تر هم بشود. 
محمد ایرانی گفت: حضور ســفیر کویت 
در ایران یک فرصت بســیار خوب برای 
گسترش سریع روابط دوجانبه در تمامی 
زمینه ها بوده و در راستای منافع دو کشور 
است. امیدواریم که این امر آغاز مبارکی 
باشــد، ایران بیش از یک ماه است که با 
تعیین سفیر کویت موافقت کرده است و 
تهران آماده استقبال از وی به محض ورود 
و تقدیم استوارنامه است. او در ادامه خاطر 
نشان کرد: حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران به زودی و احتماال طی چند 
هفته آینده به منظور رایزنی و مشــورت 
در خصــوص روابط دوجانبــه و تحوالت 
منطقه عازم کویت خواهد شد. سفیر ایران 
همچنیــن تاکید کرد: بعد از ســفر علی 
ســالجقه، معاون رئیس جمهور ایران به 
کویت انتظار می رود که برخی مسئوالن 
کویتی بزودی به تهران سفر کنند و ایران 
آماده تقدیم تجارب و نتایج پژوهش های 
خود در زمینه طوفان های خاک و گرد و 
غبار به کشورهای همجوار به ویژه کویت 
و امضای یادداشت تفاهم در زمینه طوفان 

های شن و خاک با کویت است.

یک نماینده مجلس از احتمال معرفی زاهدی وفا به مجلس به عنوان 
گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر 
داد. به گزارش ایلنا معین الدین سعیدی درباره معرفی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از سوی دولت و تعیین تکلیف این وزارت خانه گفت: 
بر اساس قرائنی که به ما داده شده است  دولت قرار است آقای زاهدی 
وفا را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند. 
گفته می شود ایشان مدیر توانمندی است که امیدواریم این گونه 
باشد و بتواند این وزارتخانه را اداره کند. نماینده مردم چابهار درباره 
تشکیل وزارت بازرگانی که مدت هاست بحث تشکیلش در مجلس و 
دولت مطرح است، بیان کرد: معتقدم وجود  وزارت بازرگانی با توجه 
به شرایطی که امروز در کشور ایجاد شده الزم است. او  یادآور شد: 
۲ سال بود که قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد اجرایی نمی شد و 
برخی از این اختیارات را به وزارت صمت داده بودند امسال تیرماه 
این اختیارات دوباره به وزارت جهاد بازگردانده شد و با توجه به بحث 
حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه ها واقعا حجم کار در وزارت 
جهاد باال رفته است بنابراین ضرورت دارد مانند بسیاری از کشورهای 
دیگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد تا حوزه تنظیم بازار و نظارت بر بازار 
را این وزارت خانه اجرایی کند و من فکر می کنم جزو موافقان وزارت 
بازرگانی باشم. سعیدی درباره ارائه کاال برگ های الکترونیکی، عنوان 
کرد: دولت قرار بود نیازهای اساسی جامعه را در یک سبد معیشتی با 
قیمت شهریور سال ۱4۰۰ به مردم بدهد که متاسفانه این کار را انجام 
نداد و در حال حاضر هم می گوید این ساختار را نداریم به مجلس 
هم گفته شده است تا شهریور ظرفیت استفاده از کاال برگ های 
الکترونیکی را ایجاد می کنیم. او ادامه داد: طرح سوالی از وزیر اقتصاد 
بابت همین موضوع داشتم که متاسفانه خلف وعده کردند امروز هم 
که دولت الیحه داده است که موضوع پرداخت کاال به قیمت شهریور 

سال ۱4۰۰ را حذف کند.

نماینده چابهار: دولت بنا دارد 
زاهدی وفا را برای وزارت کار به 

مجلس معرفی کند

منتظر سفر مسئوالن 
کویتی به تهران و 

امیرعبداللهیان به 
کویت هستیم

دادگاه رسیدگی به پرونده ریزش ساختمان متروپل آبادان صبح 
روز دوشنبه دهم مرداد در اهواز به صورت علنی آغاز شد. به گزارش 
ایلنا، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسببان حادثه 
ریزش ساختمان متروپل آبادان در اهواز روز دوشنبه با حضور 
خانواده های کشته شدگان این حادثه و وکیالن آن ها برگزار شد. بر 
اساس اعالم مسووالن قضایی حداقل ۲۳ نفر از سوی دادگستری از 
جمله ۲ شهردار پیشین آبادان به عنوان مقصر در ریزش ساختمان 
متروپل، دستگیر شدند. حسین عبدالباقی مالک این ساختمان 
در این حادثه جان باخت. ساختمان ۱۱ طبقه متروپل آبادان دوم 
خرداد امسال فرو ریخت که در این حادثه 4۳ نفر کشته و ۳۷ نفر 

مصدوم شدند.

دادگاه رسیدگی به پرونده متروپل 
در اهواز آغاز شد

نگاه بـه شـرق کار بـدی نیسـت، منتهـا نباید بـه معنی 
دور شـدن از غرب باشـد. مـا باید با هـر دو  طـرف ارتباط 
داشـته باشـیم، بیـن آنهـا رقابت ایجـاد کنیـم و بـه این 
وسـیله منافع ملـی خودمـان را بهتـر تامین کنیـم. ولی 
اینکه بگوییم اساسـا با غـرب قهر هسـتیم و می خواهیم 
با شـرق کار کنیـم،  به ضـرر مردم اسـت جواد مرشـدی: 
تعلیق تعیین تکلیـف نهایی برجـام ،آن هم در ایسـتگاه 
پایانی موجب شـده تـا افکار عمومـی ، حساسـیت خود 
به اندک خبرهـای این حوزه را از دسـت بدهنـد و وعده و 
وعیدهای البته مشـروط طرفین مذاکره که از دسـترس 
بـودن توافق حکایـت دارنـد، با بـی تفاوتی بدرقـه کنند. 
هر قـدر طی مـاه هـای گذشـته ، امید بـه احیـای برجام 
پررنـگ بـود ، اینـک کفه بدبینـی ، سـگینی مـی کند و 
اگر خبر شکسـت نهایـی مذاکرات اعالم رسـمی شـود ، 
شـوک و تعجب چندانی ایجاد نخواهد کرد.  بـا این وجود 
، مذاکـرات غیرمسـتقیم و تبادل پیـام ها و تمـاس های 
تیم های مذاکـره ادامـه دارد و هـم زمان ، در رسـانه های 
کشـورمان، تک مضراب هایی انتقادی ماننـد نبود اطالع 
رسانی به مردم ، نقش بازدارنده روسـیه و ناکارآمدی تیم 
مذاکره ، منتشـر می شـود. خبر آنالیـن در گفـت و گو با 
علی مطهـری نایب رئیس سـابق مجلـس که همـواره از 
پیگیران جـدی تحوالت برجـام بوده ، وضعیـت و چالش 
های توافق نهایی را بررسـی کـرده که با هم مـی خوانیم :

چرا مذاکرات احیای برجام به نوعی
گره خورده است؟

بـه نظـر مـن چـون در تصمیم گیـری دوطـرف ایـران 
وآمریـکا تعلل صـورت گرفتـه، بـه مـرور زمان برجـام تا 
حدی فایده خـود را بـرای دو طرف از دسـت داده اسـت. 
اگر در اسـفند سـال ۹۹ که زمینـه توافق فراهم بـود این 
کار انجـام می شـد بـه نفـع طرفیـن بـود. اگـر مـا توافق 
می کردیـم و بعـد اجـازه می دادیم شـرکتهای آمریکایی 
هـم وارد رقابـت در بـازار ایـران شـوند، پایه هـای برجـام 
محکم می شـد و احتمال خـروج آمریـکا از برجام خیلی 
کم می شـد. ولی خـب دو طرف زمـان را از دسـت دادند و 
االن به جایی رسـیده که هر دو احسـاس می کننـد با این 

توافـق بـه هدفهای خـود بـه خوبی نمی رسـند.
البته آمریکا در سال 9۷ از برجام خارج شد

بله، برای اینکـه این کار تکرار نشـود راهش همان اسـت 
که عرض کردم. در نظر داشـته باشـیم که بایدن در حال 
نزدیک شـدن بـه زمـان انتخابـات میـان دوره ای کنگره 
آمریکاسـت و از این هـراس دارد که بـا انجام توافـق، رای 
دموکراتهـا در آمریکا شکسـته شـود. از ایـن رو بایدن آن 
دسـت بـازی که یـک سـال و نیـم پیـش داشـت اکنون 

ندارد. همچنیـن در دوره بعد ریاسـت جمهـوری آمریکا 
احتماالً جمهوری خواهـان پیروز خواهند شـد و احتمال 
خروج دوبـاره کاخ سـفید از برجام وجـود دارد. لـذا ایران 
هـم چـون احسـاس می کنـد تضمیـن کافی در دسـت 

نـدارد االن نمی تواند درسـت تصمیـم بگیرد.
جنگ اوکرایـن هـم در تحـوالت برجـام بی تاثیـر نبوده 
است، زیرا ایران می خواهد به عنوان همسـایه تا حدودی 
از روسـیه حمایت کند و روسـیه هم نمی خواهد ایران به 
عنوان یک عرضه کننده بـزرگ نفـت و گاز وارد بازارهای 
جهانی شـده و از فشـار بر اروپا کاسـته شـود. لذا چندان 
مایـل بـه احیـای برجـام نیسـت. روسـیه می خواهـد با 
ابزار نفـت و گاز اروپـا را تحت فشـار قـرار دهـد. اگر نفت 
و گاز ایـران وارد بـازار جهانـی شـود طـرح روسـیه نقش 
بـر آب می شـود. لـذا شـاید ایـران تـا حـدودی مالحظه 
روسـیه را می کنـد و اخیـرا هـم بـه صراحـت از تجـاوز 
روسـیه به اوکرایـن حمایت کـرد کـه کار درسـتی نبود. 
باید از رودربایسـتی با روسـیه و آقای پوتین خارج شویم. 
اشـکالی ندارد که به خاطر همسـایگی مقداری به روسیه 
کمک کنیم ولـی این طور نباشـد که به فکـر منافع ملی 
خودمان نباشـیم. به نظر من ایـن عوامل باعث شـده که 

طرفین نتوانند درسـت تصمیـم بگیرند.
اغلب مقامات جمهوری اسالمی و طیفی از 

فعاالن سیاسی اصولگرا نزدیکی به روسیه را در 
چارچوب »نگاه به شرق« ضروری می دانند. این 
رویکرد چقدر منطبق با منافع ملی ایران است؟

نگاه بـه شـرق کار بـدی نیسـت، منتهـا نباید بـه معنی 
دور شـدن از غرب باشـد. مـا باید با هـر دو طـرف ارتباط 
داشـته باشـیم، بیـن آنهـا رقابت ایجـاد کنیـم و بـه این 
وسـیله منافع ملـی خودمـان را بهتـر تامین کنیـم. ولی 
اینکه بگوییم اساسـا با غـرب قهر هسـتیم و می خواهیم 
با شـرق کار کنیم، به ضـرر مردم اسـت و باعث می شـود 
از خیلی امکانـات مثل فنـاوری غربی ها که پیشـرفته تر 
و به صرفه تـر از فنـاوری شرقی هاسـت محـروم شـویم و 
بسـیاری از طرح هـا و پروژه هایمـان را بـا هزینـه باالتر و 
کیفیـت پایین تـر انجـام دهیـم. ما نبایـد متکـی به یک 
طرف باشـیم. حتما باید سیاسـت نه شـرقی نـه غربی را 
اجـرا و از این راه بین شـان رقابـت ایجاد کنیـم و آنچه که 
به نفع خودمان اسـت انتخاب کنیم. ما نبایـد کارت بازی 
روسـیه و چین شـویم بلکـه باید بـه طور مسـتقل عمل 
کنیم. مسـئوالن ما گاهی دربـاره جنـگ اوکراین مواضع 
خوبی گرفتند و مخالفت خـود را با جنـگ اوکراین اعالم 
کردنـد و گفتند بایـد از طریـق مذاکره ایـن موضوع حل 

شـود، ولـی گاهـی هـم موضعـی گرفته اند کـه انـگار از 
تجاوز روسـیه بـه اوکراین حمایـت می کنند کـه موضع 

درسـتی نیست.
دولت سیزدهم و اصولگرایان تاکید دارند که 

می خواهند اقتصاد را بدون برجام اداره کنند، اما 
آقای رئیسی یک سری وعده هایی به مردم داده 
که به طور قطع اگر برجام احیا نشود تحقق آنها 
برای دولت بسیار دشوار و شاید ناشدنی باشد...

بله، مـا بدون برجـام هـم می توانیـم کشـور را اداره کنیم 
ولـی ُخـب یـک سـختی های غیـر ضـروری بـر مـردم 
تحمیل می شـود و بسـیاری از کاالهایی کـه می خواهیم 
از کشـورهای دیگر وارد کنیـم باید با قیمـت و نرخ بیمه 
باالتر وارد کنیم. همیـن طور کاالهای صادراتـی را ارزانتر 
بفروشـیم تا بتوانیـم تحریمهـا را دور بزنیم. ایـن پولها از 
جیب مردم می رود. چـه ضرورتی دارد که به مردم فشـار 
بیاوریم، مگر تنها راه همین اسـت؟ وقتی فلسـفه بعضی 
سـختی ها روشـن نباشـد و مردم ندانند که در قبـال این 
سـختی ها چه چیزی دریافـت می کنیم، معلوم نیسـت 
تا آخر مقاومت کنند. االن مقداری چنین ذهنیتی ایجاد 
شـده که واقعا آیا تحریم هـا اجتناب ناپذیر هسـتند و راه 

دیگـری وجود نـدارد؟
به نظر مـن اگـر فشـار را از روی مـردم برداریـم و جامعه 
دارای بنیـه اقتصـادی قـوی شـود، بهتـر می توانیـم بـه 
آرمان هـای انقـالب اسـالمی از جملـه آرمـان آزادی 
فلسـطین برسـیم. ما بدون ارتبـاط خوب با کشـورهای 
اسـالمی، عربـی و منطقه کـه برخـی از آنهـا از تـرس ما 
بـه دامـن اسـرائیل افتاده انـد نمی توانیـم بـه آرمان های 
خودمان برسـیم. لذا مـن این حـرف را قبول نـدارم که ما 
می توانیـم بـدون برجام بـه یک اقتصـاد ایده آل برسـیم، 
به طور قطـع نمی توانیم برسـیم و باید به همیـن اقتصاد 

بیمـار ادامـه دهیم.
برخـی نماینـدگان مجلـس، منتقـد و معترضنـد کـه 
دولـت آنـان را در جریـان رونـد و فضـای مذاکـرات قرار 
نمی دهـد. مطالبه برجامـی نمایندگان چقـدر منطقی و 

قانونـی اسـت؟
من داخل مجلس نیسـتم و خیلی خبر نـدارم ولی ضعف 
اطالع رسـانی و تعامل، مشهود اسـت، یعنی هیچ کس از 
محتوای گفت و گوهـا خبر نـدارد. اصال هیـچ توضیحی 
داده نمی شـود که مذاکرات بر سـر چه موضوعی متوقف 
شـده؟ وقتـی نماینده مجلـس مطلع نباشـد، بـه طریق 
اولی مـردم عـادی هم مطلع نیسـتند. ایـن، روش خوبی 
نیسـت و حتما باید به نماینده ها گـزارش دهند، حتی به 

مردم باید گـزارش دهند به چـه دلیل مذاکـرات متوقف 
شـده و اگر تصمیم بر این اسـت کـه اصال برجـام منهدم 
شـود باید به مردم توضیح دهند تا دیگران و کارشناسـان 
هم بتوانند نظر بدهنـد. صدا و سـیما باید راه را بـاز کند و 
موافقان و مخالفـان همه صحبت کنند. نمی شـود بدون 
اطالع مـردم تصمیم گیـری شـود، آن هـم در موضوعی 
به این مهمـی. حرف نماینـدگان منتقد، حرف درسـتی 

ست. ا
اگر برجام به نحوی احیا نشود، آیا احتمال گفت 

وگو و مذاکره مستقیم با آمریکا وجود دارد؟
وقتی برجام منتفی شـود رابطه موجود بین ایران آمریکا 
منفی تـر و احتمـال برقـراری رابطه کمتـر می شـود و با 
توجـه بـه شـیطنت های اسـرائیل احتمـال جنـگ هم 
وجود دارد. ولـی امکان برقراری رابطه مسـتقیم با آمریکا 
همیشـه وجود دارد. اصـال از اول هم قرار انقالب اسـالمی 
قطع رابطه بـا آمریکا نبوده بلکه پس از تسـخیر سـفارت 
آمریکا که یک اقدام مشـکوک و تحت تأثیـر چپ گراها و 
شاید سـفارت شـوروی انجام شـد، این موضوع بر کشور 
ما تحمیل شـد. البته خود آمریـکا رابطـه اش را با ما قطع 
کرد. ولی همیشـه فرصت برای برقراری رابطه وجود دارد 
منتها یک مقدار شـعارزدگی که متاثر از همان گرایشات 
چپ در اول انقالب اسـت همچنان بر انقالب حاکم است 
و فعال افق روشـنی در این موضوع دیده نمی شـود. اگر ما 
با آمریکا رابطه داشـته باشـیم به ضـرر اسـرائیل و به نفع 
آرمان آزادی فلسطین است. اسـرائیلی ها به شدت از این 
که ما بـا آمریکا رابطه سیاسـی پیـدا کنیم می ترسـند و 

دائما کارشـکنی می کنند.
نقش کشورهای میانجی 

را در این بین چگونه می بینید؟
کشـورهای میانجی مثل قطـر و عمـان درباره برجـام یا 
رابطه بـا آمریکا تـالش خـود را کرده اند ولی مـا خودمان 
بایـد تصمیـم بگیریم. یـک حالتـی در برخی مسـئوالن 
و مقامـات ما وجـود دارد کـه فکر می کننـد اگـر رابطه با 
آمریکا برقرار شـود، به معنی پایان انقالب است. در حالی 
که اصال چنین چیزی نیسـت و آمریکا هم مثل انگلیس، 
فرانسـه و آلمـان اسـت. آنهـا مواضـع مشـترکی دارند و 
همگی حامی اسـرائیل هسـتند. اتفاقا رابطه مـا با آمریکا 
باعث می شـود کـه مـا در بسـیاری از آرمان هـای انقالب 
اسـالمی موفق تر بتوانیم عمـل کنیم، چـون ارتباطمان 
بـا دنیـا گسـترده تر می شـود و می توانیـم پیـام انقـالب 
اسـالمی را به دنیـا برسـانیم. ولـی با انـزوای مـا پیام مان 

درسـت بـه دنیا نمی رسـد.

مطهری : اگر تصمیم ، انهدام برجام است، به مردم توضیح دهند
برخی مقامات ما فکر می کنند معنای رابطه با آمریکا ، پایان انقالب است

ادارهكلثبتاسنادوامالكاستانكرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزه

ثبتملكشهداد
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 

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 رسمي

 1401/01/22 مورخ   140160319005000098 شماره  راي  برابر 
اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
خانم/ متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملك  ثبت 

از  0 صادره  آقای محمدرضا رهنما فرزند رضا بشماره شناسنامه 
 105 دانگ  به مساحت شش  یکباب خانه  در ششدانگ  شهداد 

 23 بخش  در  واقع  2406-اصلي  از  فرعی   2 پالك  مربع   متر 
کرمان به آدرس شهداد-خیابان طالقانی تقاضا و انتقال ملک از 
محل مالکیت علیرضا چوپانی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
متقاضي  مالكيت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتي كه 
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 تسليم اعتراض، دادخواست 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

مالكيت صادر خواهد شد.

آگهيموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامه
قانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيو

ساختمانهايفاقدسندرسمي

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتیو

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر راي شماره 140160319012000771 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عباس احمدي مكي آبادي فرزند غالمحسين بشماره 
شناسنامه 2 صادره از سیرجان در يك باب مغازه به مساحت 46/17 
متر مربع پالك 2660 اصلي واقع در بخش 36 کرمان خريداري از 

مالك رسمي آقاي اسدهللا اسدی مکی آبادی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

برابر رای شماره 140160319012000889 هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای 
مالکانه  تصرفات  سيرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
فرزند  آناهیده  صفر  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  صادره   438 شناسنامه  شماره  به  غالمعباس 
سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 27288/95 
مترمربع پالک 3988 اصلی واقع در اراضی کمال 
از مالک رسمی  آباد بخش 37 کرمان  خریداری 
آقای حبیب هللا محمودآبادی محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی مي شود در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكيت  سند  صدور  به 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقديم 
نمايند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

جیرفت
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین
 تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
 رای شماره 140060319014005098-1400.11.13 هیات دوم موضوع
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات
 مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جابر محمدی انائی فرزند قربانعلی
 به شماره شناسنامه 3020298830 صادره از جیرفت در ششدانگ
249متر مربع پالک - فرعی از 564-  
 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 -اصلی قطعه
 دو واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری
 از مالک رسمی آقای کوچک آقا پارسا محرز گردیده است.لذا به
 منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می
 شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
 مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به
 مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت
 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

شد .م الف:218
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک
تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱.5.۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱.5.25

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه وباغچه  پالک 
4 فرعی از 636- اصلی بمساحت 470.38متر 
ساردوئیه  ده گردوئیه  اراضی  در  واقع  مربع  
جیرفت بخش 34کرمان مورد تقاضای اقای 
علی مقبلی دامنه   به استناد رای هیات محترم حل اختالف 
ثبت جیرفت به شماره 14006031901405115 مورخ 1400.11.14 
در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر 
مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
بدینوسیله  مالک   1401.5.1 مورخ   شماره 5367  درخواست 
آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور 
منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1401.6.16  در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد 
اخطار  رقبه مزبور  امالک مجاور  مالکین  یا  به مالک  لذا  آمد 
میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از 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 به این اداره اعالم و دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه 
نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود .م الف:216

تاریخانتشار:۱40۱.5.۱۱-روز:سهشنبه
جوادفاریابی-رئیسادارهثبتاسناد
وامالکجیرفت

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
باب خانه   پالک 88  چون ششدانگ یک 
1050.41متر  بمساحت  اصلی  از 33-  فرعی 
مربع  واقع در اراضی اسبی )شهید سعیدی( 
مورد  34کرمان  بخش  جیرفت  جبالبارز 
تقاضای خانم مریم سعیدی گراغانی   به استناد رای هیات 
محترم حل اختالف ثبت جیرفت به شماره 14006031901405115 
مورخ 1400.11.14 در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست شماره 5017 مورخ  1401.4.22 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز 
شنبه مورخ 1401.6.19  در محل وقوع ملک شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار 
میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از 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 به این اداره اعالم و دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه 
نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.م الف:223

تاریخانتشار:۱40۱.5.۱۱-روز:سهشنبه
جوادفاریابی-رئیسادارهثبتاسناد
وامالکجیرفت

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
 90 پالک  خانه    باب  یک  ششدانگ  چون 
از 33- اصلی بمساحت 344.05متر  فرعی 
مربع  واقع در اراضی اسبی جبالبارز جیرفت 
بخش 34کرمان مورد تقاضای خانم زیبنده 
سعیدی گراغانی   به استناد رای هیات محترم حل اختالف 
ثبت جیرفت به شماره 14016031901401031 مورخ 1401.3.10 
در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد 
دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر 
مالک   1401.5.9 مورخ    5771 شماره  درخواست  لذا حسب 
ماده 13  تبصره  با ستناد  آن  تحدید حدود  آگهی  بدینوسیله 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح 

روز یکشنبه مورخ 1401.6.13  در محل وقوع ملک شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 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 به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

تاریخانتشار:۱40۱.5.۱۱-روز:سهشنبه
جوادفاریابی-رئیسادارهثبتاسناد
وامالکجیرفت

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یک باب مغازه   پالک 634 
فرعی از 1- اصلی بمساحت 58.10 متر مربع  
واقع در اراضی  محمد آباد مسکون جبالبارز 
تقاضای  مورد  34کرمان  بخش  جیرفت 
اقای امیر تراز  به استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت 
 1400.12.11 مورخ   14006031901405680 شماره  به  جیرفت 
در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد 
دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر 
مالک  لذا حسب درخواست شماره 5480 مورخ  1401.5.3 
ماده 13  تبصره  با ستناد  آن  تحدید حدود  آگهی  بدینوسیله 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح 

روز یکشنبه مورخ 1401.6.20  در محل وقوع ملک شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 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 به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م الف:227

تاریخانتشار:۱40۱.5.۱۱-روز:سهشنبه
جوادفاریابی-رئیسادارهثبتاسناد
وامالکجیرفت.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی   و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
  1401.4.13-140160319091000794 شماره  رای  برابر  رسمی 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای قدرت عمرانی ساردو  فرزند برکت بشماره شناسنامه 221 
بر  از جیرفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل  صادره 
از49  فرعی  مترمربع پالک -  به مساحت 171  وخانه  مغازه 
- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک  
واقع در عنبرآباد محمد آباد بی بی شهری  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمود شیرانی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .  
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک
تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱.5.۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱.5.25

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
پالک  خانه    باب  یک  ششدانگ  چون 
635فرعی از 1- اصلی بمساحت 220 متر 
مربع  واقع در اراضی  محمد آباد مسکون 
مورد  34کرمان  بخش  جیرفت  جبالبارز 
به استناد رای هیات محترم حل  تراز   امیر  اقای  تقاضای 
اختالف ثبت جیرفت به شماره 14006031901405679 مورخ 
1400.12.11 در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست شماره 5481 مورخ  1401.5.3 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح 
روز یکشنبه مورخ 1401.6.20  در محل وقوع ملک شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 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 به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م الف:231 

تاریخانتشار:۱40۱.5.۱۱-روز:سهشنبه
جوادفاریابی-رئیسادارهثبتاسناد
وامالکجیرفت

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
140060319014005683-1400.12.11هیات  شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  ساختمانهای 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن 
از  1099صادره  شناسنامه  شماره  به  شوقعلی  فرزند  پور  رستمی 
50.85متر  مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  جیرفت 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   -581 از  فرعی   - پالک  مربع 
اراضی حسین  در  واقع  دو  قطعه  581-اصلی  از  فرعی   - پالک 
آقای  از مالک رسمی  45 کرمان خریداری  آباد جیرفت  بخش 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  ابراهیم سیدیان  محرز 
آگهی می شود در صورتی  روز   15 به فاصله  نوبت  مراتب در دو 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

صادر خواهد شد .م الف:222
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک
تاریخانتشارنوبتاول:۱40۱.5.۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱40۱.5.25

آگهیفقدانسندمالکیت
 چون آقای علی عارفی مالک ششدانگ پالک 17فرعی از 146-اصلی واقع در بخش 34  کرمان با
 ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا و اعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال
 ذیل ثبت دفتر139520319014000828 امالک  الکترونیک جیرفت صادر و تسلیم شده است بعلت
 جابجای مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا
 به درخواست نامبرده وبر حسب دستور تبصره یک ماده 120 آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا
 چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود
 می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10 روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(
 هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی

. بنام مالک اقدام خواهد نمود

.جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت
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ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

پیاپــی 1288 پنجــم    شــماره  1401    ســال  مــاه  مــرداد   11  سه شــنبه 

خبر

اینفوگرافیکخبرخبر

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان، با توجه به ورود طوفان مونسون و سامانه بارشی و همچنین 
جاری شدن سیل در شهرستان بافت، تاکنون میزان  ۵/4۲ میلیمتر 

بارش در این شهرستان ثبت شده است.
این طوفان باعث خاموشی شش روستا از جمله )اشکفتوییه، 
استخروییه، ذاکربیاض، ده قره خان، بیدحسینعلی و کروک( شد 
که به علت طغیان رودخانه ها و مسدود شدن راه ها امکان حضور تیم 

عملیاتی جهت رفع خاموشی و خدمت رسانی به روستاها نبود.
پس از دوازده ساعت و با کم شدن سطح آب رودخانه ها و همچنین 
درخواست گریدر از اداره راه سازی و حمل و نقل جاده ای شهرستان، 
تیم عملیاتی در منطقه حضور یافته و اقدامات الزم جهت رفع 

خاموشی ها انجام گردید.

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ راس 
دام سبک در سیل تلف شدند و بیش از ۲8 هزار هکتار باغ کشاورزی هم 

خسارت دیده اند.
محمد خیراندیش با اشاره به خسارت سیل روز های اخیر به بخش کشاورزی 
و دامداری،اظهارداشت:در شمال استان کرمان ۹8۹ رشته قنات وجود دارد 

که همه از سیالب آسیب دیدند.
او می.گوید: ۶ هزار و ۵۰۰ راس دام سبک در این سیل تلف شدند و بیش از 

۲8 هزار هکتار باغ کشاورزی هم دچار آسیب و خسارت شدند.
خیراندیش بیان کرد:سیل روز های اخیر به بخش کشاورزی ۱۶ شهرستان 

شمال استان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.
به گفته او بهتر است در تأمین اعتبار برای جبران خسارت ها تمام توان را به 

کار گرفت و درخواست ارائه تسهیالت را داریم.

معاون برنامه ریزی و بودجه فرمانداری رفسنجان از اعزام ۷۱ دستگاه 
ماشین آالت سنگین و سبک به مناطق سیل زده رفسنجان خبر داد و گفت: 
این کمک ها از سوی شرکت ملی مس به منظور امدادرسانی به مناطقی که بر 
اثر سیالب دچار تخریب و آسیب شده اند، انجام شده است. محمدرضا رحمانی 
اظهار کرد: به منظور امداد رسانی به مناطق سیل زده با همکاری شرکت ملی 
صنایع مس ایران، 4 دستگاه بولدوزر، ۱۱ دستگاه لودر، ۲ دستگاه بیل مکانیکی، 
۵ دستگاه تریلر، ۳ دستگاه کمرشکن، یک دستگاه گریدر، ۵ دستگاه جرثقیل، 
۱۳ دستگاه خودرو پیکاپ، یک دستگاه مکنده آب و ۱۶ دستگاه کامیون به 
مناطق سیل زده ارسال شد. او خاطرنشان کرد: سیالب به زیرساخت های 
جاده ای، آب، برق، گاز و دیگر تأسیسات و منازلی که در مسیر سیالب بودند، 
آسیب وارد کرده که با همکاری سپاه، هالل احمر، فرمانداری، شهرداری، 

نیروهای جهادی و غیره سعی در رفع مشکالت و آسیب های وارده هستیم.

مسیرهای صعب العبور و طغیان رودخانه ها، 
مانع سرسخت رفع خاموشی ها

تلف شدن 6 هزار و 5۰۰ راس دام 
در سیل کرمان

اعزام کاروان ماشین آالت سنگین به مناطق 
سیل زده رفسنجان

عکسنوشت

معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: بیش 
از ۷۰ درصد تخلفات در بازار مربوط به صنف 

نانوایان و میوه فروشان است.
 مهرابی در کارگروه اقتصادی و ستاد 
تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه از ابتدای 
شروع طرح اقدام مشترک و نظارت بر بازار 
۳44۷شکایت ثبت شده است گفت: از 
۲۲تیرماه که این طرح در استان راه اندازی 
شده است تیم های واکنش سریع برای رصد 
بازار به شکایات رسیدگی و در نهایت بیشترین 
تخلف برای نانوایان و میوه فروشان به ثبت 
رسیده است. او افزود: نداشتن پروانه کسب و 
پخت نان بدون مجوز و نصب نکردن قسمت 

برروی میوه بارزترین تخلفات بوده است.
همچنین مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
هم دراین نشست گفت:برخی اتحادیه ها در 
انجام وظایفشان در زمینه بازرسی، نصب 
قیمت ها و برخورد با متخلفان کوتاهی کرده 
اند که همین امر سبب گالیه مندی مردم شده 
است. میری افزود: معرفی نماینده هر سازمان 
برای نظارت بر بازار، نصب قیمت بر روی 
کاالها، تعیین مبلغ ده میلیون تومانی جریمه 
برای اصناف متخلفان و بررسی نانوای های 
متخلف و بدون جواز و تعطیلی آن ها از دیگر 

مصوبات امروز ستاد تنظیم بازار استان بود

رییس اداره مخابرات سیرجان گفت:ارتباطات 
ه و ثابت در شهرستان سیرجان  تلفن همرا

پایدار و برقرار است.
شناسی  ر هوا خطا عالم ا : با ا فزود نی ا کاشا
مبنی بر بارش شدید باران و وقوع سیل در 
ره در آمادگی  دا ین ا شهرستان، نیرو های ا
کامل بوده تا در صورت بروز هرگونه خرابی 
م  قدا ا به برطرف کردن آن  سریعا نسبت 

. کنند
او می گوید:سیل روز های گذشته به تجهیزات 

و خطوط فیبر نوری در بلورد و روستای 
اسطور خساراتی وارد کرده بود که با حضور 
رتباطات  م فوری تیم های پشتیبانی ا قدا و ا
در  ا  مجدد تباطات  ر ا سیرجان،  برات  مخا
ینکه  ما بدلیل ا ر شده است، ا بلورد برقرا
مشکل روستای اسطور سخت افزار می باشد، 
امروز تجهیزات مورد نیاز از مرکز استان به 
دستمان می رسد و مشکل را برطرف خواهیم 
کرد تا به لحاظ خطوط تلفن ثابت مشکلی در 

روستا ها نداشته باشیم.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان 
گفت: ۵۰ درصد آب و برق شهر رفسنجان بر 

اثر سیل هنوز قطع است.
مجید سعیدی گفت: با کم شدن بارش ها و 
نزدیک شدن به وضعیت پایدار امدادی رسانی 
به مناطق سیل زده شتاب بیشتری گرفته 
است با تالش نیرو ها از دیروز آب و برق در 
شهرستان در حال وصل شدن است و ۵۰ 
درصد مناطق شهرستان رفسنجان هنوز آب، 
و برق آن ها قطع است تالش می شود تا پایان 

امروز کامال وصل شود.
او می گوید: بیش از ۱۰۰ دستگاه کف کش، 
لنج کش، موتور برق و پمپ با کمک هالل 
ری ها و نیرو های جهادی در  احمر، شهردا

رند پاکسازی منازل  شهرستان رفسنجان دا
نجام  نه ها ا ز خا و تخلیه و جمع آوری آب ا

می دهند.
به گفته سعیدی راهدار ها بهسازی جاده ها را 
تمام تعیین بودجه   ز ا نجام می دهند و بعد ا ا

شرایط راه ها درست می شود.
بعضی  در  برق  و  آب  می گوید:  سعیدی 
روستاها ی رفسنجان در حال وصل شدن 
است و تالش می شود سریعا آب و برق مناطق 

روستایی وصل شود.
و همه مسیر ها در استان باز است  به گفته ا
فقط دو مسیر مسدودی وجود دارد که شامل 
مسیر فرعی رودبار به کهنوج و مسیر رودبار 

به زهکلوت است.

گاِلش

بـه گاوبانـان جنگل هـای هیرکانی گالِـش گفته 
مداری شـغل اجـدادی اصلـی و  دا می شـود.
موروثـی آنهاسـت و موطـن اصلیشـان از دیرباز 
جنگل هـای مازنـدران و گیـان بـوده اسـت. 
زندگـی دامـداران »گالش«رابطـه مسـتقیمی 
بـا علوفـه دارد،بـه ایـن دلیـل آنهـا هـر سـاله 
بـرای رسـیدن بـه مراتـع سرسـبز در بهـار بـه 
کوهسـتان و در پاییـز بـه جلگه کوچ مـی کنند.

بیشترین تخلف بازار 
کرمان سهم نانوایان و 

میوه فروشان

مشکل مخابراتی در سیرجان برطرف می شود

5۰ درصد آب و برق شهرستان رفسنجان قطع است

خبر

سخنگوی ستاد مدیریت بحران مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان گفت: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در 
راستای عمل به شعار »در بحران ها همراه شماییم« با 
ارسال ملزومات، نیروی انسانی و تجهیزات امدادی به یاری 
سیل زدگان شهرستان رفسنجان شتافت. به گزارش 
روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، روح اهلل 
ابوالهادی اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع سیل در 
شهرستان رفسنجان مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با 
تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران و هماهنگی با هالل 
احمر، فرمانداری و سایر دستگاه های ذی ربط به مدیریت 

بحران و مقابله با اثرات آن مشغول شد.
او از اعزام چند ده دستگاه ماشین آالت و تجهیزات 
خودرویی به رفسنجان برای کمک به سیل زدگان خبر 
داد و افزود: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان تاکنون 
۱4 دستگاه لودر، چهار دستگاه بولدوزر، ۱4 دستگاه 
کامیون، پنج دستگاه جرثقیل، پنج تریلر، دو دستگاه 
مکنده صنعتی، هفت دستگاه بیل مکانیکی، ۲۲ دستگاه 
وانت پیکاپ، هشت تانکر آب و سه دستگاه کمرشکن برای 
امدادرسانی به سیل زدگان به رفسنجان اعزام کرده است. 
به گفته او همچنین دو دستگاه دیزل ژنراتور و تعدادی 
پمپ آب برای کمک به سیل زدگان به رفسنجان ارسال و 
در طول این مدت به صورت روزانه چندین هزار آب معدنی 

در این شهرستان توزیع شده است.
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به سیل زدگان

سخنگوی ستاد مدیریت بحران و مدیر روابط عمومی 
و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
به اقدامات امور بهداشت و درمان مجتمع در سیل اخیر 
رفسنجان اشاره و عنوان کرد: اتوبوس آمبوالنس و 
آمبوالنس های آفرود امور بهداشت و درمان مجتمع در 

فرمانداری رفسنجان مستقر شده است تا در صورت نیاز به 
مردم رفسنجان خدمت رسانی کند. ابوالهادی ادامه داد: با 
توجه به این که آب آشامیدنی رفسنجان ساعاتی با مشکل 
مواجه بود، دو مخزن ۲۰ هزار لیتری و یک مخزن ۱۰ هزار 
لیتری برای ذخیره آب در بیمارستان علی ابن ابی طالب)ع( 
رفسنجان تجهیز شد تا بیماران این بیمارستان با مشکل 
مواجه نشوند. او بیان کرد: همچنین اقالم مورد نیاز 
بیمارستان علی ابن ابی طالب)ع( رفسنجان در طول این 
مدت با همراهی امور بهداشت و درمان مجتمع در اختیار 

این بیمارستان قرار گرفت.
تخلیه روان آب های ناشی از سیل

سخنگوی ستاد مدیریت بحران مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان ادامه داد: وضعیت سد رسوب گیر سرچشمه نیز 

بررسی و پایش شد که مورد خاصی مشاهده نشد.
ابوالهادی همچنین از ارسال پمپ های تخلیه آب به 
رفسنجان برای کمک به تخلیه سریع تر روان آب ها خبر 
داد و گفت: امور آب و بازیافت مجتمع مس سرچشمه 

رفسنجان برای کمک به سیل زدگان رفسنجان و تخلیه 
سریع تر روان آبها در سطح شهر و روستاهای رفسنجان، 

چندین دستگاه پمپ تخلیه به رفسنجان ارسال کرد.
جهادی موکب شهدای صنعت مس 

در مناطق سیل زده
مدیر روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان در ادامه از کمک های موکب 
بین المللی شهدای صنعت مس یاد و اظهار کرد: توزیع 
آب، انتقال آب و آب رسانی، توزیع پتو، تهیه و توزیع غذا در 
وعده های صبحانه، ناهار و شام بین سیل زدگان و توزیع نان 

از جمله اقدامات موکب بوده است.
برای  جهادی  نیروی  اضافه کرد:تامین  ابوالهادی 
کمک رسانی به مناطق سیل زده، ارسال و توزیع پمپ های 
آب کشی، ارسال ماشین آالت سبک و ارسال تجهیزات 
امدادی به روستاهای سیل زده رفسنجان از دیگر اقدامات 
جهادگونه موکب شهدای صنعت مس در روزهای اخیر 

بوده است.

درکنارمردم،درمقابلبحران

نگاهی به اقدامات مس سرچشمه برای کمک رسانی به سیل زدگان

عنوان کتاب: صداهایی از چرنوبیل؛ 
تاریخ شفاهی یک فاجعه ی اتمی

نویسنده: سوتالنا الکسیویچ
مترجم: حدیث حسینی

انتشارات : کتاب کوله پشتی
صداهایی از چرنوبیل؛ تاریخ شفاهی یک فاجعه ی اتمی اثر سوتالنا 
الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۵ است که روایتی 
متفاوت از فاجعه اتمی چرنوبیل را ۲۹ سال پس از حادثه روایت 

می کند.
الکسیویچ در کتاب صداهایی از چرنوبیل از زبان بالغ بر ۵۰۰ شاهد 
عینی، شامل: پزشکان، فیزیکدانان، آتش نشان ها، پاک سازی کننده ها 

و مردم معمولی به بررسی ابعاد این فاجعه پرداخته است.

فراخوان رزیدنسی هنری 
استودیوی ساپورو تنجینیامای 

ژاپن برای 2۰22-2۰23 منتشر شد.

مهلت: ۱۷ مرداد ۱4۰۱
استودیوی هنری Sapporo Tenjinyama، در یک 
واقع  ژاپن  تنجینیامای  غنی  طبیعی  محیط  در  آرام  پارک 
کوید  بیماری  خاطر  به  توقف  سال  دو  از  پس  است.  شده 
هنرمندان  از  اقامت  درخواست های  پذیرش  مرکز  این   ،۱۹
خارجی را دوباره شروع کرده است. تسهیالت این مرکز پس 
از تغییر کاربرد خود از »محل اقامت برای مهمانان ساپورو 
 Artists In(سیتی« به »مرکز اقامت هنرمندان بین المللی
Residence: AIR(« بازسازی و مجددا راه اندازی شد 
و از افرادی که فعالیت های خالقانه انجام می دهند پشتیبانی 
ارائه درخواست برای همه هنرمندان و متخصصان  می کند. 

هنر آزاد است.
لینک ها و دانلود ها

تنجینیامای  ساپورو  استودیوی  هنری  رزیدنسی  وب سایت 
ژاپن 

مشاهده تصاویر مربوط به این رزیدنسی

کتاب

فراخوان

معاون علوم پزشکی بم: طرح دارویاری، تجویز و 
مصرف منطقی را محقق می کند

سکینه خدیش/ معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم گفت:طرح دارویاری عالوه 
بر کنترل قاچاق معکوس دارو هدف مهم تر و بزرگ تر تجویز و مصرف منطقی دارو را 
دنبال می کند تا جلوی بسیاری از تجویزهای افسارگسیخته پزشک یا تجویز خودسرانه 

بیماران گرفته شود .
 دکتر صوفیا پورطاهری در نشست خبری درباره اجرای طرح کشوری دارویاری 
بیان کرد: قیمت پایین دارو باعث شده بود قاچاق معکوس هم رخ دهد و افراد سودجو 
داروی یارانه ای که توزیع می شد را تهیه می کردند و با قیمت بسیار گزاف در کشورهای 

همسایه می فروختند که حتی برخی اوقات کاالی ما از آن کشور صادرات می شد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم  پزشکی بم اظهارداشت:با حذف ارز ترجیحی از داروها 
تصمیم بر آن شد تا این ارز به خود بیمار اختصاص یابد و در مسیر صحیح استفاده شود.

به گفته او با اجرای طرح دارویاری و حذف ارز ترجیحی از داروها قیمت دارو از ۵۰ تا ۳۰۰ 
درصد افزایش یافت اما این تفاوت قیمت به بیمار فشار نمی آورد.

پورطاهری با بیان اینکه این افزایش قیمت مربوط به داروهای تولید داخل است زیرا ارز 
داروهای خارجی قبال حذف شده بود اظهارداشت: مهمترین و بهترین روش در طرح 
دارویاری داشتن نسخه پزشک است و اگر بیمار بدون نسخه به داروخانه مراجعه کند 

ارز ترجیحی و یارانه شامل بیمار نمی شود.
افزایش قیمت دارو، نه برای مردم

او ادامه داد: طی رایزنی به عمل آمده با بیمه ها مقرر شد افزایش قیمت به صورت افزایش 
درصد مورد تعهد دارو در بیمه باشد و ستون دیگری نیز تحت عنوان یارانه ارز در نرم 
افزارها طراحی شد تا این مبلغ افزایش را بیمه ها و دولت متقبل شوند و تغییری در 

پرداختی بیمار صورت نگیرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: واقعی شدن قیمت دارو تلنگری برای بیمار است تا متوجه 

شود که دارو یک کاالی عادی نیست و نباید به تعداد انبوه خریداری شود.
او توضیح داد:همزمان با شروع طرح، تمامی سامانه های سازمان غذا و دارو قیمت داروها 
را بروزرسانی کردند و افزایش قیمت اقالم دارویی که در این طرح تغییر قیمت داشت 

اعمال شد.
دارو ردیابی می شود

پورطاهری تصریح کرد:با اضافه شدن سامانه تی تک )سامانه ردیابی(،هر کاالیی از ابتدای 
توزیع ثبت می شود و از طریق پرونده الکترونیک بیماران قابل ردیابی است و مشخص 

می شود کدام بیمار چه تعداد دارو از کدام داروخانه دریافت کرده است.
او اضافه نمود: در هیچ جای دنیا بیمه به داروهای فاقد نسخه تعلق نمی گیرد اما با 
مساعدت وزارتخانه یکسری از این داروها به لیست بیمه اضافه شده اند و مردم می توانند 

با نسخه معتبر تهیه کنند.
به گفته پورطاهری در این طرح افرادی که بیمه درمان نداشتند تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند و همگی در بیمه سالمت به مدت سه ماه به صورت رایگان بیمه شدند و ماه 
های بعد نیز بیمه سه دهک اول به صورت رایگان بیمه تمدید می شود و مابقی افراد نیز 

با توجه به دهک، حق بیمه برای آن ها درنظر گرفته خواهد شد.
او گفت:با اجرای این طرح بیمه اتباع خارجی که ثبت و شناسایی شده اند امکان پذیر 
است و همچنین بیمه سرتخت را برای افرادی که در بیمارستان بستری هستند و بیمه 

نیستند یا مجهول الهویه هستند خواهیم داشت.
امکان تمدید نسخه فراهم شده است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم افزود:در سامانه بیمه نیز امکان تمدید مجدد 
نسخه فراهم شده تا بیماران مزمن) بیماران فشارخون،قند خون و...( که مجبورند 

همیشه دارو مصرف کنند از این طرح آسیب نبینند.
به گفته او بیمار هنگام ویزیت به پزشک یادآوری کند تا تیک نسخه مجدد را در سامانه 
فعال کند و اینگونه بیماران بدون مراجعه مجدد به پزشک در داروخانه طرف قرارداد 

برای دومین بار نسخه را با بیمه تهیه کنند.
به گفته این مسئول،در این طرح یک سری از داروها )داروهای جدید بیماری فشارخون 

و قندخون( که قبال تحت پوشش بیمه نبودند به لیست داروهای بیمه اضافه شده اند.
پورطاهری با اشاره به اینکه مکمل ها و داروهای گیاهی شامل طرح دارویاری نیستند 
و افزایش قیمتی نداشته اند اظهارداشت:وزارتخانه بهداشت و درمان به دنبال آن است 
تا بتواند برای مکمل ها و داروهای گیاهی نیز بسته های پیشنهادی و تعدیل قیمت را 

اعمال کند.
او عنوان کرد:در این طرح ۶۹ درصد داروهای تولید داخل حدود ۵۰ درصد، ۵/۱۷ درصد 
بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، ۵/۱۱ درصد داروها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد و ۲ درصد داروها 
نیز باالی ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که این افزایش قیمت از طریق سهم بیمه 

و ستون یارانه جبران شده و در پرداختی بیمار تغییری رخ نداده است .
پورطاهری همچنین تاکید کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده محاسبه 
نشدن قیمت دارو با وجود ارائه نسخه،شکایت خود را به شماره تماس 44۳4۲۹۰۶-
۰۳4 یا در سامانه ۱۹۰ )۲4 ساعته( اعالم کنند تا در اولین فرصت پیگیری الزم انجام 

شود.
کمبود سرم کشوری است

او همچنین درباره کمبود یک سری دارو خصوصا سرم در شهرستان بم نیز گفت: کمبود 
سرم کشوری و یکی از دالیل آن هم مصرف بی رویه سرم و تجویز به شکل سرپایی است.

به گفته پورطاهری همچنین با افزایش تعداد بیماران سرپایی کرونا با کاهش ذخیره 
سرم روبه رو شده ایم.

او بیان کرد:سهمیه ای که وارد می شود نیز در ابتدا بخش دولتی در اولویت قرار می گیرد 
زیرا سرم یک داروی بیمارستانی است و لزومی ندارد که به شکل سرپایی تجویز شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: یکی از دالیل دیگر کاهش سرم این 
بود که قبل از اجرای طرح دارویاری ارز از شرکت ها گرفته شده و شاید شرکت داروساز 
دیگر توان تولید دارو نداشته و تولید کاهش یافته بود که این افزایش قیمت می تواند 
شروع جدیدی برای شرکت ها باشد و با اجرای این طرح شاهد کاهش کمبودهای 

کشوری نیز باشیم.


