
 طرح آبرسانی به سیرجان هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
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پیش بینی برداشت ۵۰۰ تن »مغز 
 سبز« از باغات پسته رفسنجان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رفسـنجان گفـت: 
امسـال پیش بینی می شـود حدود ۵۰۰ تن مغز سـبز 
از باغات پسـته شهرسـتان رفسـنجان برداشـت شـود.

عبـاس حاج عبداللهـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رفسـنجان  اظهـار کرد: 
در سـال جـاری پیش بینـی می شـود حـدود ۵۰۰ تـن مغـز سـبز از باغـات پسـته 
شهرسـتان برداشـت شـود کـه سـال گذشـته ۳۰۰ تـن مغـز سـبز در شهرسـتان 

برداشـت شـد.

باالخـره اعضـای شـورای شـهر جیرفـت بـه انتخابـات تـن دادنـد و پـس از یـک 
دوره پـر تنـش هیـات رییسـه جدیـد را انتخـاب کردنـد. عصـر روز گذشـته ) 
۱۹ مـرداد(  انتخابـات هیـات رئیسـه شـورای اسـامی شـهر  چهارشـنبه 
 جیرفـت در محـل دفتـر شـورا بـا حضـور دو نماینـده از فرمانـداری برگـزار شـد.
در نتیجـه رای گیـری میـان اعضـای شـورای شـهر جیرفـت، احسـان هوشـمند بـه 
عنوان رئیس شورای شـهر، حجت دلفاردی نایب رئیس شـورا،  سمانه کوهستانی 
سخنگوی شورا، امین قاسمی منشی اول شورا، محمدعلی امیرمحمودی منشی 
دوم شـورا انتخاب شـدند. به این ترتیب دوران ریاسـت سـاالری به عنـوان رییس 

شـورا پس از چالش هـای فراوانـی به پایان رسـید.

مدیر سـازمان حج و زیارت اسـتان کرمان گفت: امسال 
طبق اعام وزارت کشـور، متقاضیان پیاده روی اربعین 

الزاما باید در سـامانه سـماح پیش ثبت نام کنند.

 مدیر سازمان حج و زیارت استان کرمان:

ثبت نام در سامانه سماح برای 
متقاضیان پیاده روی اربعین 

 الزامی است

ترکیب هیات رئیسه شورای شهر جیرفت مشخص شد

هوشمند رئیس و دلفاردی 
 نایب رئیس شد

صفحه 8 را 
بخوانید

ادامه مطلب رادر 
صفحه 8 بخوانید
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از ترحم جنوب 
 تا توسعه  شمال

زنده یاد سهراب سپهری در تنها کتاب 
منثـورش بـه نـام "اتـاق آبـی" از اتاقی 
در خانـه ی قدیمی شـان در کاشـان 
می نویسـد که بـه تعبیـر خـودش "از 
صمیمیت حقیقت خاک دور نبود!"
 اتاقی که در قسـمت جنوبی باغ شان 
قـرار دارد.یـک روز مـاری در اتـاق آبی 
مـی بیننـد و زندگـی شـان را بـر مـی 
دارنـد مـی برنـد بـه اتـاق سـفیدی کـه 
در ضلع شـمالی بـاغ اسـت و تـا آخر 
هـم در همـان اتـاق سـفید شـمال 
بـاغ مـی ماننـد! سـهراب در ادامـه بـر 
اساس فلسـفه ی بودیسـم، خانه  باغ 
کاشان شان را طرح کوچکی از کیهان 
می دانـد کـه بـر چهـار جهـت اصلـی 
زمین منطبق اسـت. می گویـد مادر 
حق داشت به اتاق سفید در قسمت 
شـمال نقـل مـکان کنـد چـون بـر 
اسـاس فلسـفه هنـدوان "احسـاس 
امنیـت" در شـمال اسـت و "حـس 
ترحـم" در جنـوب! آقـای رییـس 
جمهـور! مـِن جنوبـی همـزاد همان 
انـدوه و ترحمـی ام که سـهراب گفته! 
ما وارث همه ی رنج هـا و مرارت های 

تاریخـی م. و شـمال، شـمال! 
چـه بگوییـم از این همـه شـمال! که 
بـاز بـه تعبیـر نویسـنده ی اتـاق آبـی 
آرامش در شـمال اسـت و احسـاس 
امنیت در شـمال اسـت. و در شمال 
می شود تا همیشـه ماندگار شـد!در 
شـمال می شـود با اعتبـارات جنوب 
منطقـه ی آزاد بـا صدهـا کارخانـه 
می تـوان  شـمال  در  سـاخت! 

پتروشـیمی سـاخت. 

ادامه در صفحه 4

@kaghazevatan
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

چرخ گردشگری کرمان 
را  بچرخانید

مطالبه از رییس جمهور در سفر به استان کرمان

3از وعده بهسازی خطوط ریلی استان کرمان چند دهه می گذرد، اما قطار مسافربری همچنان بر روی ریل بی اعتباری می راند
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تومــان  500 قیمــت  صفحــه            8            1401 مــاه   مــرداد   20 پنجشــنبه        1293 پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

»مونسون« نفس نخل داران جنوب کرمان  را برید»مونسون« نفس نخل داران جنوب کرمان  را برید
در پی وقوع خسارت سامانه »مونسون«، قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با هدف 

ارزیابی خسارت محصول خرمای نخل داران به جنوب کرمان سفر کرد

سرپرسـت فرمانـداری سـیرجان بـا اشـاره به 
اینکـه تسـریع در احـداث تاسیسـات آب 
آشـامیدنی ایـن شـهر از محـل انتقـال آب از 
خلیـج فـارس از مـوارد مهـم بـرای مطـرح 
شـدن در سـفر رئیـس جمهـور بـه اسـتان 
کرمان اسـت گفت: یک هزار میلیارد تومان 
اعتبـار بـرای اجـرای ایـن طـرح نیـاز اسـت.

علـی یعقوبـی افزود:شهرسـتان سـیرجان 

به دلیـل واقـع شـدن در چهـارراه مواصاتی 
کشور،بهره مندی از معادن فلزی و غیرفلزی 
متعدد و سـهم اشـتغال قابـل توجـه در این 
زمینـه، رشـد و توسـعه صنایـع متعـدد از 
جملـه صنایـع فـوالدی و هایتـک، وجـود 
۲ شـهرک و سـه ناحیـه صنعتـی دولتـی و ۲ 
شـهرک صنعتـی تخصصـی، وجـود مراکـز 
دانشـگاهی و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا حـوزه 

صنعت و معدن، وجود امکانات زیرساختی 
حمل و نقل هوایـی، ریلی و ناوگان گسـترده 
جـاده ای، توسـعه زیرسـاخت های حامـل 
انـرژی و انتقـال  آب خلیـج فـارس و در کنـار 
آن سـطح اشـتغال  آفرینـی بـاالی صنایـع و 
معـادن کـه مهاجرت پذیـری این شهرسـتان 
را برای بسـیاری جذاب کـرده، دارای اهمیت 

اسـت.

یادداشت
 محمدرضا واحدی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی خوابگاه های معاونت فرهنگی و دانشجویی

شماره مناقصه: 62/8/6/1401دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

امور خدمات عمومی خوابگاه های معاونت دانشجوییموضوع مناقصه

دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات الکترونیکی 

www.setadiran.ir دولت

http://   ب( پایگاه ملی مناقصات

iets .mporg.ir    )صرفاً جهت 
مشاهده(

23,992,744,824 ریالبرآورد یکساله )ریال(

1,199,637,241 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/05/27دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه  مورخ 1401/06/07

از ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1401/06/08بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز سه شنبه  مورخ 1401/06/01 در محل  معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  برگزار خواهد شد.

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

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی: 1362200

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب 

کشور 
)مادر تخصصی( 

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 130/ج/5- 1401 م 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای مخزن 3000 مترمکعبی شهرستان 
مناقصه  در  ارجاع کار  فرایند  نامه  مبلغ ضمانت  با  ارزیابی کیفی  با  همراه  ریال   108.553.916.801 برآورد:  با  را  بلوک 
5.427.700.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000187 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

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

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1401.05.24 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1401.06.03 
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1401.06.03 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:30 روز شنبه تاریخ 1401.06.05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

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

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

آب ارمغان آبادانی است ، آبادانی را بیشتر کنیم

آگهی ممیزی مراتع 
جهت صدور پروانه پروانه چرای دام 

در حوزه استحفاظی شهرستان کرمان استان کرمان 

به استناد تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346/5/25 و اصالحات بعدی و در اجرای بند 24 
و 29 فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به منظور چرای دام به اطالع کلیه دامداران ذینفع و دارندگان پروانه چرای 
دام  در مراتع ذیل می رساند هیات ممیزی مراتع به منظور تعیین مرتعداران واجد شرایط و ممیزی مراتع جهت صدور پروانه چرای دام  در تاریخهای 
ذکر شده بر اساس جدول ذیل در مراتع ییالقی حضور خواهند داشت . لذا مقتضی است کلیه مرتعداران و دامداران ذینفع در تاریخهای مورد اشاره 
ضمن حضور در مرتع ، درخواست کتبی و مدارک و سوابق قانونی که دامداری آنها را به اثبات می رساند با اخذ رسید به هیات اعزامی تحویل تا برابر 
مقررات درخواست آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام قانونی الزم صورت پذیرد . بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده اعتراضات 

و تقاضای بعدی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت .

    مهدی رجبی زاده - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 

ول
ت ا

نوب

مسیر حرکتتاریخ حضور هیات ممیزینوع مرتعنام مرتعردیف

کرمان –بی بی حیات1401/6/20ییالقیدهنو دو زیر )ده زیر (                                                1

کرمان –بی بی حیات1401/6/21ییالقیپدنوییه2

کرمان –بی بی حیات1401/6/22ییالقیبی بی حیات               3

کرمان –کوهپایه1401/6/23ییالقیفوسک                                                                                      4

شناسه آگهی: 5012

  توجه  توجه

آباد  در حصن  واقع  خاندانپور  خان  فیاض  آقای  باغات 
با آفات سمپاشی  )ناصریه( و اسماعیل آباد جهت مبارزه 
شده است، از دامداران خواهشمندیم از ورود دام به این 

باغات خودداری نمایند.

از طرف  جعفری زاده )عمه(

برادرزاده عزیزم!برادرزاده عزیزم!
محمدامین جعفری زادهمحمدامین جعفری زاده
موفقیتت را تبریک می گویم …

هرگز در این نقطه متوقف نشو!!! 
تو راه طوالنی در مسیر موفقیت در پیش داری

و قرار است ناممکن ها را ممکن کنی...   بهت افتخار می کنم.

بحران کم آبی

را جدی بگیریم
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600 میلیارد تومان برای تکمیل 
166 پروژه نیمه تمام آموزشی 

کرمان مصوب شد
مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکــه 1۶۶ پروژه نیمه تمام 
آموزشی در این استان وجود دارد گفت: ۶00 میلیارد تومان برای تکمیل 
این طرح های نیمه تمام در بخش آموزش درخواســت شده که در سفر 
رئیس جمهور پیگیری می شود.  رضا رضایی با اشاره به سفر استانی رییس 
جمهور به استان کرمان افزود: 200 میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان 
اداری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان درخواست شده که برای 
جذب این مبلغ در حال رایزنی هستیم. او به راه اندازی بیمارستان جدید 
فرهنگیان در کرمان اشاره و تصریح کرد: این طرح نیز نیازمند 200 میلیارد 
تومان اعتبار است. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: 
درخواست راه اندازی نمایندگی مســتقل این اداره در شهر زهکلوت در 
جنوب کرمان با توجه به وجود 12 هزار دانش آموز ارائه شده است. او فاصله 
زهکلوت را تا آخرین مدرسه این منطقه 150 کیلومتر اعالم کرد و بر لزوم 
راه اندازی نمایندگی مستقل اداره آموزش و پرورش در این شهر تاکید کرد.

رضایی به ضرورت راه اندازی و تشــکیل اداره آمــوزش و پرورش بخش 
اسماعیلیه جیرفت نیز اشاره و تصریح کرد: اختصاص بودجه به منظور 
کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی در مناطق محروم و تهیه 
تجهیزات کارگاهی، هنرستان های فنی و حرفه ای، مقاوم سازی و بهسازی 
فضای آموزشی از جمله مطالبات بخش آموزش در کرمان است. او با اشاره 
به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در استان کرمان گفت: بیشترین کمبود 
مدرسه در شهر کرمان است و اگر این مورد حل شود و پروژه های نیمه تمام 

آموزشی انجام شود این سرانه به میانگین کشوری می رسد.
سرانه فضای آموزشی کرمان 4.8 است  

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، میانگین سرانه آموزشی را در 
کشور 5.4 اعالم کرد و گفت: این رقم در شهر کرمان 4.8 است که پایین تر 
از سرانه کشوری است. او با اشاره به وجود پنج هزار و 48۶ مدرسه در استان 
کرمان گفت: بیش از 30 درصد این مدارس نیازمند مقاوم سازی و بازسازی 
است به طوری که تراکم دانش آموزان در هر کالس در کشور 25 نفر است 

در حالی که این رقم در شهر کرمان 48 نفر است.

اقدامات شرکت سنگ آهن گهرزمین 
در مدیریت سیالب های اخیر

دکتر محمد رضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی گهرزمین با اشاره به اقدامات انجام شده در مدیریت 
سیالب های اخیر توسط این شرکت عنوان کرد: با اعالم حالت فوق العاده 
در مناطق سیل خیز شهرستان سیرجان 10 نفر نیروی انسانی به همراه 
3 دستگاه خودروی سبک و 3 دستگاه ماشین آالت راه سازی در مناطق 
مختلف شهرستان حضور یافتند تا نســبت به عبور سیالب از مجرای 

طبیعی به مردم بخش های مختلف شهرستان کمک کنند.
 او همچنین با اشاره به فعالیت های معین اقتصادی شهرستان سیرجان 
در سیالب اخیر اظهار داشت: در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت 
سنگ آهن گهر زمین، بعد از فروکش نمودن بارندگی، این شرکت با اعزام 
1 دستگاه بولدوزر، 3 دستگاه لودر، 4 دستگاه کمپرسی، یک دستگاه 
گریدر، بیش از 5 دستگاه خودروی سبک و همچنین با اعزام بیش از 30 
نفر نیروی انسانی به صورت شبانه روزی، در دو شیفت همچنان در امر 
خدمات رسانی به مردم در شهرستان سیرجان وظایف خود را به خوبی 

انجام دادند. 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت سنگ آهن گهر زمین 
افزود: دســتگاه های مذکور در بخش های مختلف شهرستان اعم از 
پاریز، زیدآباد، گلستان و بلورد با هماهنگی ستاد بحران شهرستان در 
اختیار بخشداران و دهیاران مختلف جهت آوار برداری منازل مسکونی و 

همچنین بهبود سیل بند ها و ترمیم راه های روستایی قرار گرفته است.
دکتر محمد رضا خضری پور خاطرنشان کرد: ما دین دار مردم سیرجان 
هستیم و ان شاءاهلل با کمک به مناطق سیل زده، تا پایان بحران سیل 
پای مردم این شهرستان می ایســتیم و تا بهبود شرایط این مناطق را 

ترک نمی کنیم

 در پـی وقـوع خسـارت سـامانه »مونسـون«، قائم 
مقام صندوق بیمـه محصوالت کشـاورزی با هدف 
ارزیابـی خسـارت محصول خرمـای نخـل داران به 

جنوب کرمـان سـفر کرد
جنوب کرمان رتبه دوم تولید خرمای کشور را دارد.

مردم ایـن منطقه زیر سـایه نخـل گـذران زندگی 
کرده انـد و اقتصـاد خانوارهای این منطقـه به خرما 
وابسـتگی زیادی دارد. چند روزی اسـت که سامانه 
موسـوم به »مونسـون« از جنوب کرمان رفته است 

اما نخـل داران جنوب کرمـان را به عزا نشـاند.
جنوب کرمان تحت تاثیر سامانه »مونسون« 

خسارت سنگینی متحمل شد.
قائـم مقـام صنـدوق بیمه محصـوالت کشـاورزی 
بـا هـدف بازدیـد و بررسـی از خسـارت نخیـالت 

جنوب کرمـان وارد ایـن منطقـه شـد.
محمد ابراهیـم حسـن نژاد در اولیـن مقصـد بـه 
شهرسـتان کهنوج رفت و از باغات خرمای خسارت 

دیـده این شـهر بازدیـد کرد.
 سـفر یک روزه قائم مقام صنـدوق بیمه محصوالت 
کشـاورزی  به جنوب کرمان با پیگیـری نمایندگان 
مـردم ایـن منطقـه در مجلـس شورای اسـالمی و 
همراهی رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان، معـاون خدمات بیمـه ای بانک کشـاورزی 
مدیریـت جنوب کرمـان و روسـای ادارات جهـاد 
کشـاورزی بـا هـدف بازدیـد از باغ هـای نخیـالت 
شهرسـتان های کهنوج ،رودبار جنـوب ،عنبرآباد و 

جیرفـت انجام گرفـت.
محمد ابراهیـم حسـن نژاد در پایـان سـفر خـود به 
جنوب کرمـان در نشسـت اداری با حضور ریاسـت 
سـازمان و معاونین جهاد کشـاورزی جنوب کرمان 
و معاونـت خدمات بیمه ای بانک کشـاورزی حضور 

فت. یا
در این نشسـت ریاسـت سـازمان جهادکشـاورزی 
جنوب کرمان از نـگاه مثبت و حضور بـه موقع قائم 
مقام بیمه محصـوالت کشـاورزی قدردانـی کرد و 
افزود: خسـارت به باغات خرمـای منطقه طی چند 
سال اخیر کم سابقه اسـت و در سال جاری علیرغم  
خسـارت هر سـاله خشـکیدگی خوشـه خرمـا در 
منطقه ریـزش محصـول در اثر توفان و ترشـیدگی 
محصـول در اثـر بارندگی هـای اخیـر باغـداران را 

متحمل خسـارات جبـران ناپذیـری کرد.
درجهانگیر از باغداران منطقه و عضو خانه کشـاورز 
جنوب کرمان با اشـاره به اینکه خسـارت وارد شده 
به باغـات ایـن منطقـه از طـرف بیمـه محصوالت 
کشـاورزی قابل جبـران نیسـت  افزود:بایـد به این 
موضوع به صورت ملی نگاه کـرد و وضعیت بحرانی 

دیده شـود.
محمدعلی پیراسـته رئیـس خانه کشـاورز جنوب 
کرمان در این جلسـه اظهار داشـت: ایـن منطقه به 
عنوان سـیلوی ایران اسـت که بایـد با نـگاه ویژه ای 
دیـده شـود و عملکـرد محصـوالت ایـن منطقه با 
شـاخص های دیگـری و متناسـب بـا تولیـد تحت 

پوشـش بیمه قـرار گیرد.
معـاون بهبـود و تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی به توضیح در مورد عارضه خشـکیدگی 
خوشـه خرما پرداخت و بـه مطالعات انجـام گرفته 
در رابطـه با ایـن عارضـه به صـورت اسـتانی و  ملی 
اشـاره داشـت و افزود: طبق تحقیقات انجام گرفته 
ایـن عارضـه بـه دالیـل فیزیولوژیکـی رخ می دهد 
و برهمیـن اسـاس راهکارهایـی بـرای پیشـگیری 
مانند تغذیه بهینه و رعایت عوامـل مدیریتی باغ در 

اختیـار باغداران قـرار گرفته اسـت.
پیمان نامور افـزود: چون این عارضـه فیزیولوژیکی 
اسـت و عامل بیمـاری زا در آن دخیل نیسـت و راه 
جلوگیری قطعی نـدارد در نتیجـه باغـداران از این 

بابت هـر سـاله خسـارت می بینند
ماهیت خطر در بخش کشاورزی

 با بیمه های دیگر متفاوت است
در ادامـه قائم مقـام صنـدوق بیمـه محصـوالت 
کشاورزی در سـخنان خود به نقش بیمه در جامعه 
و تامیـن امنیـت خیـال بیمـه گـذاران اشـاره کرد 
و اظهارداشـت: شـرکت های بیمـه ای مختلـف در 
سـطح کشـور می توانند به بیمه بخش کشـاورزی 
هـم ورود کنند اما ایـن کار صـورت نمی گیرد چون 

حاضر نیسـتند خطـرات ایـن بخـش را بپذیرند.
محمد ابراهیـم حسـن نژاد ادامـه داد: در بیمـه 
کشـاورزی برخـالف قانـون و اصـول بیمه کـه باید 
تعـداد کثیـری را بیمـه کننـد و تعـداد قلیلـی را 
خسـارت بپردازند اما در حوزه کشـاورزی این اتفاق 
نمی افتـد و هـر سـاله بیمه گـذاران خسـارت دیده 
و در نهایـت  منجر بـه دریافـت غرامت می شـوند .

او اظهار داشـت: ماهیت خطر در بخش کشـاورزی 
بـا بیمه هـای دیگـر متفـاوت اسـت زیـرا کشـاورز 
به دنبـال امنیـت خاطری اسـت کـه به دلیـل نوع 
متفـاوت خطـر در بخـش کشـاورزی ایـن امنیت 

خاطـر به طـور کامـل قابـل جبران نیسـت.
حسـن نژاد تصریـح کـرد: در بیمـه کشـاورزی 
محصوالتـی بیمه می شـود که مطمئن هسـتیم تا 
پایان برداشـت محصول منجر بـه پرداخت غرامت 

می شـود .
قائم مقام صنـدوق بیمه محصـوالت کشـاورزی از 
بررسـی تجربـه بیمه هـای کشـاورزی کشـورهای 
مختلف سـخن گفت و تاکید کرد:  در آمریکا باالی 
85 درصـد زمین های کشـاورزی این کشـور تحت 

پوشـش بیمـه هسـتند امـا در صنعـت بیمـه این 
کشـور، فقط خسـارت های فاجعه بار تحت پوشش 
قرار می  گیرد، نـه مانند صنعت بیمه کشـاورزی در 
کشـور ما کـه دامنـه و محـدوده خسـارت  آن زیاد 
اسـت و در نهایت بـه دلیل حجـم باالی خسـارت، 

منجر به پرداخـت غرامـت واقعی نمی شـود.
طرح جدید بیمه شاخص

 عملکرد مطرح شده است 
 حسـن نژاد بـا اشـاره به حجـم بـاالی خسـارت به 
محصـول خرمای جنـوب کرمـان افزود:ایـن اتفاق 
در بیمه خرمـای ایـن منطقه هـم رخ داده اسـت و 
برای اینکـه بتوانیم در آینـده پرداخـت غرامت این 
محصول واقعی تر شـود،طرح جدیدی بـه نام بیمه 

شـاخص عملکـرد را مطـرح کرده ایم.
قائم مقـام صنـدوق بیمه محصـوالت کشـاورزی 
ادامـه داد: در طـرح بیمـه ای شـاخص عملکـرد 
میانگینی از راندمان محصـول خرمای منطقه مد 
نظر قـرار گرفتـه می شـود و اگـر خسـارتی اتفاق 
افتـاد و عملکـرد بـاغ از عملکـرد موردنظـر پایین 
تـر آمـد، غرامـت بـه صـورت واقعی تـر پرداخـت 

د می شـو
او مـی گویـد در بیمـه بـا طـرح شـاخص عملکرد 
خسارت به کشـاورزانی تعلق می گیرد که محصول 
کشـاورز به صورت فاجعه بار خسـارت دیده اسـت.

حسـن نژاد راه حل برون رفت از این مشـکالت را در 
بیمه ای دانسـت که خسـارت های جزئی را پوشش 
ندهـد و پرداخـت غرامـت به زمـان خسـارت های 
فاجعه بـار موکـول شـود در ایـن صـورت پرداخت 

غرامـت واقعی تر می شـود .
مجلس از سهم بیمه صندوق حمایت کرد اما 

سازمان برنامه و بودجه نه
او همچنیـن بیان کـرد: مجلـس از  سـهم بیمـه 
صندوق حمایت خوبی کرده اسـت و مبلـغ ۶000 
میلیـارد تومـان در بودجـه دیـده شـده تـا جبران 
خسـارت ها در بخش کشـاورزی بشـود که تـا این 
تاریـخ سـازمان برنامـه و بودجـه سـهم خـودش را 
پرداخت نکـرده اسـت. او اظهارداشـت: این منطقه 
چون تـک محصولـی اسـت تـالش خواهیـم کرد 
بـا یـک برنامه ریـزی مناسـب، بعـد از وصـول حق 
بیمه دولـت، کشـاورزان بتواننـد برای سـال آینده 
باغات خـود را احیا کننـد. قائم مقام صنـدوق بیمه 
کشاورزی کشـور، سـتاد بحران را مسـئول جبران 
باغـات فاقد بیمه دانسـت و افـزود: باغاتـی که فاقد 
بیمه هسـتند بعـد از تاییـد دسـتگاه های اسـتان 
مورد حمایت قـرار خواهند گرفـت و در حال حاضر 
خسـارات سـیل جمع بندی و به وزارت کشـور نیز 
ارسـال شـده اسـت. او با اشـاره به میزان خسـارت 
بخش کشـاورزی در منطقـه جنوب کرمـان افزود: 
عامل خطر خشـکیدگی و ترشـیدگی محصوالت 
کشاورزی تحت پوشـش بیمه هسـتند و به میزان 
آسـیب و مطابـق تعهـدی کـه داده ایـم جبـران 

خسـارت خواهیـم کرد.
در ایـن نشسـت معـاون امـور دام سـازمان 
جهادکشـاورزی  و معـاون برنامـه ریـزی و امـور 
اقتصادی مسـائل  مربـوط به حـوزه خـود را مطرح 

کردنـد.

دیار کریمان با هشت اثر ثبت جهانی مقصد اولویت دار 
سفر گردشگران نیست و برای رسیدن به این جایگاه 
خیلی چیزهــا می خواهد اما رییس کمیســیون 
گردشگری اتاق بزرگانی کرمان می گوید راه اندازی 
قطار سریع السیر و نیز کرویدور هوایی بین المللی در 

این زمینه حیاتی است.
آثار ثبت جهانی دیار کریمان شــامل ارگ سترگ 
و تاریخی بم، باغ ســحرانگیز شــاهزاده، روستای 
شگفت انگیز و دستکند میمند در شهربابک، بخشی 
از بیابان عظیم لوت و قنات های پر آب و حیات بخش 
گوهرریز جوپار، اکبرآباد و قاسم آباد بم، استان کرمان 
را بر قله آثار ثبت جهانی کشور نشانده اند و این هفت 
اثر را بگذارید در کنار گلیم شیرکی پیچ سیرجان که به 
همراه روستای دارستان و این شهرستان عنوان دهکده 

جهانی را از آن خود کرده است.
رییس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق 

بازرگانی کرمان با تشریح برخی دالیل وضعیت کنونی 
گردشگری در این استان با آنهمه ظرفیت طبیعی، 
تاریخی و صنایع دستی پیشنهاد می کند که باتوجه به 
وجود ریل قطار در استان، قطار سریع السیر در استان 
راه اندازی و نیز کریدور هوایی بین المللی نیز دایر شود 

تا زمینه تردد گردشگران آسان تر شود.
محمدرضا بهرامی اظهارداشت: باوجود آثار متعدد 
ثبت جهانی و بیــش از ۷00 اثر ثبت ملی در کرمان 
فرهنگ و نگاه گردش پذیری در استان کرمان وجود 
ندارد زیرا این بخش تاکنــون اولویت مدیران عالی 

استان نبوده است.
او تاکید کرد: برای رونق گردشگری نگاه مدیران در 
کنار توجه به صنایع، معادن و کشاورزی، به گردشگری 

هم باید معطوف باشد.
بهرامی افزوذ: در بحث گردشــگری 33 درصد آثار 
ثبت شده در حوزه گردشگری در یونسکو متعلق به 

استان کرمان است؛ اما متاسفانه نتوانسته ایم در حوزه 
گردشگری به جایگاه مطلوب برسیم. رییس کمیسیون 
گردشگری و صنایع دســتی اتاق بازرگانی کرمان 
تصریح کرد: با اینکه استان کرمان پهناورترین استان 
کشور است و یک چهارم باغات کشور را دارد و به بهشت 
معادن ایران و ســایر جاذبه.های گردشگری شهره 
است اما در ارتقای این جایگاه موفق عمل نکرده ایم. 
او از جمله مهمترین راه هــای معرفی محصوالت و 
جاذبه های حوزه گردشگری را اتصال کرمان به کریدور 
هوایی می داند و معتقد است هواپیمایی ماهان باید 
تاکنون این مهم را راه اندازی یا پیگیری می کرد و از این 
پس باید متولیان ورود کنند. بهرامی با اشاره به وجود 
بیش از 300 آژانس خدمات مسافرتی دارای مجوز 
استان کرمان افزود:از طریق آژانس های مسافرتی این 
اتصال کریدور هوایی می تواند انجام شود و محصوالت 
را به خارج از کشور معرفی کرد؛ لذا از طریق پروازهای 

قطر، کویت، دبی و ترکیه می توان کرمان را به کریدور 
هوایی متصل کرد. او ادامه داد: ما زیرساخت های ریلی 
را در استان داریم که تعویض آن باید انجام شود، اما با 
وجود معادن ارزشمند مانند مس، گهرزمین، گل گهر 
و غیره، اما این معادن دین خود را نسبت به مسایل 
استان کرمان به ویژه حوزه گردشگری و صنایع دستی 
ادا نمی کنند. رییس کمیسیون گردشگری و صنایع 
دستی اتاق بازرگانی کرمان یکی از درخواست های 
خود در ســفر دولت به کرمان را جذب بودجه  برای 
توسعه زیرساخت های صنایع دستی و گردشگری 
عنوان کرد و اظهار داشــت: باید بتوان با سرمایه کم، 
عالوه بر ایجاد ارزش افزوده  باال، اشتغال زایی نیز ایجاد 
کنیم؛ شرکت های معدنی حداقل حساب هایشان را به 
استان منتقل کنند تا حداقل از رسوب این حساب ها 
نیز بتوان حمایت هایی از شاغالن صنایع دستی داشت 

و رویدادهای معرفی استان را هم برگزار کرد.
او افزود: استان کرمان قبل  از رخداد زلزله بم در سال 82 
مقصد گردشگری بود اما بعد از زلزله جایگاه گردشگری 
استان از دست رفت  و اتفاقات مختلفی در این زمینه 
روی داد بهرامی با اشاره به وجود 10 قله باالی چهار 
هزار متر در استان کرمان گفت: جاذبه های توریستی 
در این استان فراوان و استان کرمان چهارفصل است 

اما نتوانسته ایم آن را معرفی کنیم.

»مونسون« نفس نخل داران جنوب کرمان  را برید

گردشگری کرمان نیازمند قطار سریع السیر
 و کریدور هوایی بین المللی

گزارش
 سمیه خدیشی

طرح آبرسانی به سیرجان هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سرپرست فرمانداری سیرجان با اشاره به اینکه تسریع در احداث تاسیسات 
آب آشامیدنی این شــهر از محل انتقال آب از خلیج فارس از موارد مهم 
برای مطرح شدن در ســفر رئیس جمهور به استان کرمان است گفت: 
یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح نیاز است. علی یعقوبی 
افزود:شهرستان ســیرجان به دلیل واقع شــدن در چهارراه مواصالتی 
کشور،بهره مندی از معادن فلزی و غیرفلزی متعدد و سهم اشتغال قابل 
توجه در این زمینه، رشد و توسعه صنایع متعدد از جمله صنایع فوالدی 
و هایتک، وجود 2 شهرک و سه ناحیه صنعتی دولتی و 2 شهرک صنعتی 
تخصصی، وجود مراکز دانشــگاهی و ارتباط تنگاتنگ با حوزه صنعت و 
معدن، وجود امکانات زیرساختی حمل و نقل هوایی، ریلی و ناوگان گسترده 
جاده ای، توسعه زیرساخت های حامل انرژی و انتقال  آب خلیج فارس و در 
کنار آن سطح اشتغال  آفرینی باالی صنایع و معادن که مهاجرت پذیری 
این شهرستان را برای بسیاری جذاب کرده، دارای اهمیت است. او اظهار 
داشت:صدور مجوز پهنه صنعتی در این شهرستان به همراه اختصاص 
یکهزار هکتار زمین، تامین زیرساخت های حمل و نقل و حامل های انرژی 
به منظور متمرکزسازی، جانمایی و استقرار صنایع با رده  اآلیندگی چهار تا 
هفت از ضروریات منطقه است. سرپرست فرمانداری سیرجان خاطرنشان 
کرد: تسریع در احداث باند دوم آزادراه سیرجان بندرعباس، تامین اعتبار 
برای تکمیل 100 کیلومتر راه روستایی، تامین اعتبار تکمیل پروژه خط 
انتقال آب آشامیدنی چاه های شهر سیرجان به تصفیه خانه، تکمیل و تجهیز 
خوابگاه دانشگاه صنعتی که تاکنون ۶5 درصد انجام شده و بهسازی و تکمیل 
کالنتری های نیروی انتظامی از سایر نیازهای این شهرستان است. او بیان 
کرد: تکمیل مجتمع فرهنگی و ورزشی سپاه ناحیه مقاومت، تکمیل ۷0 
کیلومتر راه های نیمه تمام روستایی، تکمیل ساختمان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، احداث کتابخانه مرکزی، احداث پردیس دانشکده علوم 
پزشکی و ایجاد شعبه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای 
انجام فعالیت های اکتشافی معدنی و نیز احیا و سازماندهی بخشی از معادن 
کوچک مقیاس شهرستان نیز از اولویت های این شهرستان است. یعقوبی 
خاطرنشان کرد: ساخت شهرک صنعتی تخصصی نیروگاهی برای ایجاد 
نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک و بزرگ مقیاس، تکمیل خط انتقال آب 
سیرجان از چاه های آب آشامیدنی تصفیه، تکمیل و اتمام محور گذرگاه 
شرقی سیرجان به طول ۶0 کیلومتر که 50 در صد پیشرفت فیزیکی داشته، 
بهسازی و روکش راه ها و محورهای اصلی شهرستان، تکمیل مدارس طرح 
بازآفرینی شــهری ، تکمیل انبار امدادی هالل احمر با تخصیص اعتبار 
200 میلیارد ریال، تکمیل باند محور هماشهر به پاریز، تخصیص اعتبار 
احداث پارک علم و فناوری سیرجان و  احداث خانه ورزش و جوانان نیز از 

اولویت های این شهرستان برای مطرح شدن در سفر رئیس جمهور است

 رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
گفت: عالوه بر خسارت مستقیم طوفان، 80 در صد 

محصول خرما منطقه دچار ترشیدگی شده است.
 احمد احمدپور با اشاره به عارضه خشکیدگی که همه ساله گریبانگیر 
کشاورزان و نخلداران است گفت: خسارات سال  جاری خیلی مهم 
است و مورد تایید قرار گرفته و طوفان به صورت مستقیم به منطقه 
خسارت وارد کرده است که مشهود هستند و خسارت غیر مستقیم 
نیز بحث خشکیدگی است که سنوات گذشته چنین خسارت 
بزرگی را در باغات خرما نداشتیم و باالی 80 درصد محصول دچار 
ترشیدگی شده اند اگر چه به ظاهر سالم به نظر می رسند. او با بیان 
اینکه باغات آسیب دیده حدود 1۶ هزار ۷00 هکتار  بیمه هستند، 
افزود: باغات خرما 29 هزار هکتار هستند و باغات فاقد بیمه مشمول 
دریافت خسارت نمی شوند و بیش از 14 هزار هکتار از باغات فاقد بیمه 
آسیب جدی دیده اند و الزم است بیمه پیگیر باشد و ستاد حوادث 
غیرمترقبه برای جبران خسارات به کمک کشاورزان بیاید.  رییس 
سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان با اشاره به میزان حق بیمه 
باغداران گفت:برای هر هکتار خرما مبلغ 10 هزارتومان بیمه پرداخت 
شده که حداکثر پوشش خسارت همین مبلغ بوده و ناچیز می باشد 
و باعث عدم رغبت باغداران به بیمه شده است.  احمدپور شاخص 
عملکرد را در پوشش بیمه ای کمک دهنده برای جبران خسارات و 
ترغیب باغداران به بیمه عنوان کرد و گفت: در نظر گرفتن شاخص 
عملکرد طبق نظر کارشناسی در حمایت از خسارت دیدگان می 
تواند نسبت به نوع نگاه به بیمه موثر واقع شود.  احمدپور از آمادگی 
سازمان جهادکشاورزی مبنی بر اعالم میزان عملکرد باغات مرکبات 
و نخیالت خبر داد و اطالع رسانی کاهش  ضریب خطر در بیمه را نیز 
مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در این صورت اگر  باغداران اصلی 
دچار آسیب و خسارت شوند بخش عمده ای از آن جبران خواهد 
شد که باز هم افزایش سقف بیمه شدگان را به همراه دارد.  او اصالح 
روش و بیمه عملکرد را راه نجات بخش کشاورزی در مواقع بحران 
و عارضه های  موجود  دانست و گفت: هر جا مدیریت صحیح بوده 
خسارت کمتر  دیده می شود. اگر  باغدار به سمت اصالح روش ها برود 
و بیمه عملکرد را پوشش بدهد خسارت کمتر متوجه باغدار خواهد 
شد و جهاد کشاورزی نیز با صندوق بیمه نهایت همکاری را در این 

راستا خواهد داشت.

نماینده شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
مجموع باند فعلی فرودگاه جیرفت را سه هزار و 400 متر اعالم کرد و 
گفت: ۶00 متر به منظور استانداردسازی پروازها به مساحت این باند 
اضافه خواهد شد.  ذبیح اهلل اعظمی در حاشیه بازدید از مانور الیتینگ 
فرودگاه جیرفت به منظور آزمایش چگونگی نور باند فرودگاه در 
راستای سفر احتمالی وزرا و معاونین ریاست جمهوری به جنوب 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به پیگیری استانداردسازی باند 
فرودگاه جیرفت با اضافه کردن ۶00 متر به مساحت باند اشاره کرد 
و افزود: تامین اعتبار این طرح از طریق وزیر راه و شهرسازی در سفر 
روز پنجشنبه به جیرفت پیگیری می شود. او مجموع مساحت باند 
فعلی فرودگاه جیرفت را سه هزار و 400 متر اعالم و تصریح کرد: یکی 
از مشکالت فرودگاه جیرفت نبود سیستم روشنایی بود که با پیگیری 

های انجام شده این نقیصه برطرف شد.
افزایش تعداد پروازهای جیرفت

 در دستور کار قرار دارد 
نماینده شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
به پروازهای فرودگاه جیرفت اشاره کرد و گفت: پرواز این فرودگاه در 
روز پنجشنبه از تهران – جیرفت – ایرانشهر و برعکس انجام می شود.

او اظهار داشت: پیگیری افزایش پروازهای فرودگاه جیرفت در دستور 
کار قرار دارد. او هدف از انجام مانور الیتینگ فرودگاه جیرفت را 
آزمایش سیستم روشنایی فرودگاه به منظور آزمایش چگونگی نور 
باند فرودگاه در راستای سفر احتمالی وزرا و معاونین ریاست جمهوری 
به جنوب کرمان اعالم کرد. رئیس فرودگاه جیرفت نیز با بیان اینکه 
مساحت کل مجموعه این فرودگاه 500 هزار مترمربع است گفت: 
امیدواریم در سفر وزیر راه و شهرسازی به جیرفت طرح اضافه کردن 
۶00 متر به مساحت باند برای ایجاد فرودگاه استاندارد تامین اعتبار 
و محقق شود. حامد رئیسی طول سیستم روشنایی باند فرودگاه 
جیرفت را سه هزار و 400 متر اعالم کرد و گفت: سیستم الیتینگ 
فرودگاه جیرفت سال 139۶ با 33 میلیارد تومان اعتبار شامل 59 

کیلومتر کابل کشی به بهره برداری رسید.
مانور الیتینگ فرودگاه جیرفت به منظور سفر احتمالی وزرا و معاونین 
ریاست جمهوری به جنوب کرمان با حضور نماینده شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی و رییس و مجموعه 

کارکنان فرودگاه جیرفت برگزار شد

مدیرکل انتقال خون اســتان کرمان با 
بیان اینکه اســتان کرمان از نظر تأمین 
خون ویژگی های منحصر به فردی دارد 
توضیــح داد: در اســتان کرمان 1500 
بیمار تاالســمی و هموفیلی در استان 
کرمان داریم که خون بسیار زیادی برای 
این بیماران مصرف می شــود؛ هر بیمار 
تاالســمی دو واحد خون در ماه مصرف 
می کند، از این حیث نزدیک به 30 درصد 

از خون مصرفی استان مختص بیماران تاالسمی است.
ایرج شکوهی بیان کرد: خبرنگاران رسالت سنگینی دارند و چشم بینا، گوش شنوا و 

زبان گویای مردم هستند.
او افزود: اداره کل انتقال خون کرمان دارای ۶ پایگاه و 130 پرسنل در استان کرمان 

است و وظیفه اصلی سازمان انتقال خون تأمین خون با کیفیت برای استان است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان عنوان کرد: ما در سراسر استان 38 موسسه درمانی 
داریم که بیماران نیازمند به خون در آن بســتری می شوند و وظیفه اصلی سازمان 

انتقال خون تأمین خون برای این بیماران است.
شکوهی با بیان اینکه استان کرمان از نظر تأمین خون ویژگی های منحصر به فردی 
دارد توضیح داد: در استان کرمان 1500 بیمار تاالسمی و هموفیلی در استان کرمان 
داریم که خون بسیار زیادی برای این بیماران مصرف می شود؛ هر بیمار تاالسمی دو 
واحد خون در ماه مصرف می کند، از این حیث نزدیک به 30 درصد از خون مصرفی 

استان مختص بیماران تاالسمی است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
کرمان گفــت: هالل احمر بــه بیش از 
10 هزار نفر متاثر از ســیل و بارندگی 

امدادرسانی کرد.
رضا فالح با اشــاره به پایــان عملیات 
امدادونجــات هالل احمــر در مناطق 
آســیب دیــده از پدیــده مونســون 
اظهارداشت: در این سیالب به 10 هزار 
و 140 نفر از سوی نیرو های هالل احمر 

امدادرسانی شد.
او افزود: خدمات امدادونجات هالل احمر در 191 شــهر و روستای متاثر از سیل و 
بارندگی در استان کرمان ارائه شد  و بیش از یک هزار نفر به همت نیرو های امدادی 

اسکان اضطراری شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان بیان کرد: آب 455 منزل مسکونی 
تخلیه شد و  نیرو های هالل احمر 123 دستگاه خودروی گرفتار در سیل را رهاسازی 
کردند. او خاطرنشان کرد: در طول عملیات امدادونجات، 20 نفر مفقودی در سیل  

از سوی نیرو های جمعیت هالل احمر پیدا شدند.
فالح به حضور ۶84 نیروی عملیاتی در امدادرسانی سیل اخیر اشاره و تصریح کرد: 
2 هزار و 85 بسته غذایی )۷2 ساعته(، 2 هزار و 2۷۷ کیلوگرم نایلون، 2 هزار و 4۷1 
تخته پتو، 952 تخته موکت، هزار و 29۷ بطری آب معدنی، 431 بسته نان، 1۷۶ 
دستگاه چادر، 255 کیلوگرم برنج و سایر اقالم امدادی و زیستی به همت جمعیت 
هالل احمر در بین حادثه دیدگان از سیل در نقاط مختلف استان کرمان توزیع شد.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان 
گفت: ثبت نام بدون آزمون و براســاس 
ســوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی 

دانشگاه پیام نور استان کرمان آغاز شد.
فاطمــه معیــن الدینی اظهارداشــت: 
داوطلبان متقاضی ثبت نام کارشناسی 
با دارا بــودن مدرک دیپلم 12 ســاله یا 
پیش دانشگاهی، می توانند از 18 تا 23 
مرداد ماه به ســایت سازمان سنجش به 

نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از طریق گزینه ثبت نام براساس سوابق 
تحصیلی، نسبت به انتخاب رشته محل های دانشگاه پیام نور استان کرمان اقدام کنند.

او افزود: اســتان کرمان با دارا بودن 28 مرکز و واحد دانشگاهی پیام نور در 190 رشته 
محل مقطع کارشناسی از تاریخ اعالم شده، منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق سایت 

سازمان سنجش، ثبت نام به عمل می آورد.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان بیان کرد: میز خدمت برای راهنمایی داوطلبان 

در مراکز و واحد های دانشگاه آماده خدمت رسانی به داوطلبان است.
به گفته او دانشگاه پیام نور با ویژگی های منحصر به فرد، نظیر آموزش ترکیبی حضوری 
و الکترونیکی، امکان تغییر محل آزمون، کمترین شهریه دانشگاهی، منابع غنی درسی، 
آزمون های پایان ترم چهارگزینه ای و استاندارد، همواره مورد توجه بسیاری از داوطلبان 
به ویژه شاغلین بوده و امکان تحصیل در کنار اشتغال به کار را فراهم آورده و با دارا بودن 
مراکز دانشگاهی در اکثر شهر های استان کرمان، زمینه تحصیل در کنار خانواده و صرفه 

جویی قابل مالحظه ای در هزینه های تحصیلی را به دنبال داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان:

30 درصد از خون مصرفی استان کرمان 
مختص بیماران تاالسمی است

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نورپایان عملیات امدادونجات در سیل کرمان

 آغاز شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خبر داد:
80 درصد محصول نخل داران 

جنوب کرمان خسارت دیده است

نماینده مجلس: 600 متر به 
باند فرودگاه جیرفت افزوده 

خواهد شد

خبر

خبر

ن 
وط

ذ 
کاغ

س: 
عک

کاغذ استان
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بر اساس اعالم بانک مرکزی،  در یک ماه 
و نیم گذشته 13 هزار میلیارد ریال وام 
ودیعه مســکن و از ابتدای سال تا امروز 
9۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
فرزندآوری و 4۷0 هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی 

پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری فــارس به نقل از 
روابط عمومی بانک مرکــزی، از تاریخ 
۶ تیرماه و با ابالغ شــیوه نامه مربوط به 
بانک های عامل، تاکنــون به میزان 13 
هــزار میلیارد ریال بــه 22 هزار و ۶00 
نفر تسهیالت ودیعه مســکن پرداخت 
شده اســت که این میزان نشان دهنده 
رشد 51 درصدی نســبت به 10 مرداد 
ماه امسال اســت. گفتنی است تاکنون 
با معرفی وزارت راه و شهرســازی برای 
4۷ هزار نفر به منظور دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن در بانک های عامل پرونده 

تشکیل شده است.
همچنین به منظــور حمایت از جوانی 
جمعیــت، از زمــان ابالغ شــیوه نامه 
مربوطــه )31 فروردیــن ( تاکنون به 
241 هزار نفر به میزان 9۶ هزار میلیارد 
ریال  وام قرض الحســنه فرزندآوری به 
متقاضیان پرداخت شــده است. ضمن 
آنکه در همین راستا و به منظور تسهیل 
تامیــن هزینه هــای ازدواج جوانان از 
ابتدای سال تاکنون به 343 هزار نفر به 
مبلغ 4۷0 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا 
شده است. یادآور می شود، متقاضیان 
دریافت تسهیالت فرزندآوری، ازدواج 
و ودیعه مسکن که در خصوص دریافت 
این دسته از تســهیالت اعتراض دارند 
می توانند نســبت به ثبت شــکایات از 
طریق »ســامانه ثبت و رســیدگی به 
شــکایات« بانک مرکزی با مراجعه به 
آدرس https://crm.cbi.ir و 
با انتخــاب گزینه »ثبت درخواســت« 
و تکمیل موارد درخواســتی شــامل: 
استان، شهرســتان، موضوع،  کد ملی، 
تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، 
آدرس پستی و ... نسبت به درج شکایت 

خود اقدام کنند.

آغاز پیش فروش 
بلیت اتوبوس اربعین 

از 16 شهریور
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت های 
اتوبوس برای ایام اربعین از 1۶ شهریور، 
گفت: کمبود احتمالی اتوبوس از طریق 

نیروهای مسلح جبران می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، 
»شــهریار افندی زاده« یادآور شد: به 
دلیل همزمانــی اربعین با ســفر های 
تابســتانی، از 14 هــزار اتوبوس تحت 
اختیار راهداری، 8 هزار اتوبوس برای 
ســفر های اربعین در نظر گرفته شده 
اســت و کمبود اتوبوس هــا از طریق 
سایر ارگان ها و نیرو های مسلح جبران 

می شود.
وی با بیان این که اگر نیاز باشد از سایر 
مسیر های ریلی نیز قطار به مسیر تهران 
ـ اهوازـ  شلمچه اعزام خواهد شد، افزود: 
ســهم حمل ونقل ریلی و هوایی برای 
اعزام زائران 350 هزار نفر اســت و 4 
میلیون و ۶50 هزار نفــر نیز از طریق 
جاده به صورت اتوبوس و ماشین های 

شخصی جابه جا می شوند.
وی با اشــاره به این کــه پیش فروش 
بلیت  اتوبوس برای بازه زمانی 1۶ تا 31 
شهریور خواهد بود، گفت: تالش هایی 
بــرای تخصیــص پارکینگ ها صورت 
گرفتــه و پایانه های شــلمچه، چزابه، 
مهران، خسروی، باشــماق و تمرچین 

برای تردد زائران باز است.
روز گذشته »رستم قاسمی« وزیر راه و 
شهرسازی با یادآوری این که قرار است 
حدود 5 میلیون نفر جابه جایی مسافر 
صورت گیرد و ســهم همــه ناوگان ها 
مشخص شده اســت، گفته بود: سهم 
حمل ونقل ریلی حدود 300 هزار نفر، 
هوایی ۶0 هزار نفر است و مابقی زائران 

از جاده ها جابه جا می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به این که شهریور 
اوج سفر های داخلی است از مردم تقاضا 
می شود از وسایل حمل ونقل شخصی 

خود نیز استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در سفر حج 
فقط با یک ایرالین ایران ایر 40 هزار نفر 
مسافر جابه جا کردیم؛ در زمان حاضر 
5 شرکت هواپیمایی باید همین تعداد 

مسافر را جابه جا کنند.
قاسمی بیان کرد: قیمت بلیت هواپیما 
همان ۶ میلیون تومان و قطار هم فعاًل 
250 هزار تومان است که قیمت نهایی 
اتوبوس و قطار را به مردم اطالع رسانی 

خواهیم کرد.

امروز رییس دولت سیزدهم در آخرین سفر 
استانی خود وارد کرمان می شود. آنگونه که 
گفته می شود او سفرش را از جنوب کرمان آغاز 
می کند. جایی که به کشاورزی شهرت دارد اما 
پتانسیل های گردشگری آن خاک می خورد. 
عظمت تمدن »ارت« را باید از گوگل پرسید. در 
دولت های گذشته آنچه برای گردشگری اتفاق 

افتاده بیشتر گفتاردرمانی بوده است. 
شعار این دولت اما اقتصاد مردم است. همه 
کارشناسان می دانند که اقتصاد مولد است که 
می تواند وضعیت معیشت مردم را تغییر دهد. 
گردشگری یکی از آن مقوله هایی است که 
می تواند بستر رونق اقتصادی شود. مقوله  ای 
در مورد استان کرمان گویا در حد شعار مانده 
است. حداقل های رونق گردشگری در استانی 
که آثار ثبت شده آن دهن پرکن هستند، ایجاد 
نشده است. استان کرمان ۷ اثر ثبت جهانی را 
در خود جای داده است این در حالیست که 
صدها اثر ثبت ملی نیز در این استان وجود دارد 
اما وقتی به آمار جذب گردشگر نگاهی کنید 
متوجه می شوید که این استان نتوانسته از 
داشته های خود برای جذب گردشگر استفاده 
کند. حتی برخی از استان هایی که اثر ثبت 
جهانی ندارند وضعیت بهتری نسبت به کرمان 

دارند.
بیش از یک دهه است که وعده بهسازی 
خطوط ریلی کرمان داده می شود و اما قطار 
همچنان بر روی ریل فرسوده چند دهه قبل 
به کندی حرکت می کند. قطاری که به نظر 

می رسد با گران شدن حمل و نقل هوایی و 
خطرآفرین بودن جاده های کشور و استان تنها 
گزینه امن و آسوده برای گردشگر اقتصادی 

است.
بافت تاریخی کرمان نیز به عنوان یک گنج 
بی نظیر برای ایجاد ثروت در حال تخریب و 
فراموش شدن است و تمام داشته های تاریخی 
کرمان در کنار طبیعت بکر و بی نظیری قرار 
دارد که می تواند موجب ایجاد هزاران شغل 
پایدار شود اما در عمل صنعت گردشگری 
کرمان در رخوت قرار گرفته و چرخ این صنعت 

در استان کرمان نمی چرخد.
رها شدن گنج های گردشگری کرمان

ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، قنات جوپار، 
قنات های بم، روستای 13 هزار ساله صخره ای 
میمند، روستای جهانی گلیم در شهرستان 
سیرجان و کویر لوت و صدها جاذبه شگفت 
انگیزش نتوانسته اند نقش قابل توجهی در 

جذب توریست به استان داشته باشند.
اگر به هر یک از این جاذبه های جهانی 
گردشگری نگاه کنید در مقایسه با برخی از 
آثار ثبت ملی استان های هم جوار کرمان 

نتوانسته اند پویا و درآمد زا باشند.
برخی از این آثار جهانی از جمله قنات جوپار 
حتی از ابتدایی ترین امکانات یک اثر ثبت 
جهانی مانند یک تابلو معرفی نیز بی بهره 

هستند.
عدم برنامه ریزی برای استفاده از پتانسیل هایی 
مانند باغ هرندی، باغ فتح آباد، بازار بزرگ 

کرمان و حمام باغ هلل، خانه حاج آقا علی، بازار 
قلعه محمود و..، محوطه تاریخی کنارصندل 
که بهسازی و مرمت شده اما راکد مانده اند نیز 

سوال برانگیز است.
از سوی دیگر طوالنی شدن مرمت باغ کالنتر، 
بافت تاریخی کرمان، کاروانسرای هندوها، 
کوزه گران، شترگلوی ماهان و.... نیز نشان 
می دهد باید برنامه ریزی جدی در این زمینه 

انجام شود.
عدم اشباع سایت های جهانی گردشگری در 
کرمان نشان می دهد در استان کرمان هنوز 
باور اینکه صنعت گردشگری می تواند از رکود 
خارج شود و مورد حمایت قرار گیرد ایجاد 
نشده است و در مقابل مسئوالن در استانی که 
آب ندارد تمام توان خود را برای توسعه معدن، 
کشاورزی و صنعت که وابسته به آب هستند 

به کار بسته اند.
گردشگری در کرمان به حاشیه رفته و مشخص 
نیست چرا هیچ حمایت واقعی و مستمری 
انجام نمی شود و در بر روی یک پاشنه می 
چرخد و هر روز نیز وضعیت کشاورزی کرمان 

به دلیل بی آبی بحرانی تر می شود.
استاندار کرمان نیز بعد از حضور در کرمان 
نخستین مطالبه اش فعال کردن صنعت 
گردشگری بود اما به مرور زمان این مطالبه نیز 
کم رنگ شده است و صنعت گردشگری استان 
به حال خود رها شده است و پتانسیل های 
بی نظیری که می تواند بدون سرمایه گذاری 
هنگفت موجب ایجاد شغل و توسعه شود کنار 

گذاشته شده است.
مشکل اصلی گردشگری در کرمان اینجاست 
که در کلیت مدیریت استان اعتقادی بر توسعه 
صنعت گردشگری وجود ندارد و اعتبار مورد 
نیاز نیز برای توسعه زیر ساخت های این صنعت 

اختصاص نمی یابد.
نگاهی به کمبودهای صنعت 

گردشگری
عدم وجود پروازهای خارجی به شهر کرمان، 
گران بودن پرواز به استان کرمان نسبت به 
دیگر استان های گردشگر پذیر، کیفیت 
پایین خدمات دهی حمل و نقل ریلی، عدم 
بازسازی مسیر ریلی کرمان - یزد، عدم توسعه 
اقامتگاه های مناسب برای گردشگران خارجی، 
عدم حمایت از سرمایه گذاران و عدم مرمت 
بناهای تاریخی تنها گوشه ای از مشکالت 

صنعت گردشگری است.
برای نمونه کویر لوت با ده ها جاذبه گردشگری 
یکی از پتانسیل های گردشگری استان است 
که از زمان ثبت جهانی این پرونده اما هیچ گونه 
جاذبه ای برای گردشگران در این منطقه ایجاد 
نشده و تنها جاده دسترسی مستقیم به این 
منطقه نیز از چند سال قبل به دلیل سیالب 

بسته شده است.
سوال این است که از فرصت های موجود 
گردشگری در کرمان مسئوالن چه بهره 
برده اند و چرا هیچ اقدام مؤثری برای توسعه 

این صنعت انجام نشده است؟

در حالی که وزارت صمت قیمت سیمان را کیسه ای 50 
هزار تومان اعالم کرد، اما در بورس کاال 35 هزار تومان 
کشف قیمت شده و انبوه سازان نرخ آن را کیسه ای ۶0 و 

مرکز آمار ۷0 هزار تومان اعالم کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر قیمت سیمان 
به گفته برخی فعاالن صنعت ساختمان کمی از آرامش 

دور شده است.
برخی کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند: در 
روزهایی که دولت بر تشدید فعالیت های ساخت و 
ساز در نهضت ملی مسکن تأکید دارد، بازار این کاال 
باید از دست دالالن خارج شده و با سازوکارهایی، از 

تولیدکننده به مصرف کننده نهایی داده شود.
محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تأمین مصالح 
ساختمانی فوالد و سیمان بین وزارت راه وزارت صمت 
خبر داده و می گوید قرار است سیمان »آمیخته« 
به جای سیمان پرتلند در ساخت و ساز که انطباق با 

محیط زیست دارد، جایگزین شود.
وی تأکید کرد: بزرگترین مصرف کننده سیمان خود 
وزارت راه و شهرسازی است و وزارت صمت راهبری 

صنایع را برعهده دارد.
متوسط قیمت هر کیسه 50 کیلویی سیمان در بورس 
کاال در18 و 19 مرداد بسته به نوع، کیفیت و کارخانه 
سازنده آن از 25 تا 35 هزار تومان در نوسان بوده است.

این در حالی است که نیمه تیر ماه امسال سیف اهلل 
امیری مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت اعالم کرد: 
طبق برنامه، هر هفته یک میلیون و 200 هزار تن 

سیمان در بورس کاال عرضه می شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، فردی که در 
هفته گذشته هر کیسه سیمان 50 کیلویی را از بورس 
کاال به قیمت 3۶ هزار تومان خریداری کرده، حداکثر 
باید این محصول را به قیمت 50 هزار تومان عرضه کند 

و بیشتر از آن خالف است.
اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح 

ساختمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین 
وضعیت بازار سیمان گفت: بازار سیمان بسیار عالی است 

و در آرامش قرار دارد.
وی ادامه داد: قیمت سیمان در مصالح فروشی ها، 
همان قیمت بورس کاالست و تنها با 4 تا 5 درصد سود 

متعارف فروخته می شود.
سید محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه 
سازان کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره قیمت 
سیمان اظهار کرد: تفاوت قابل مالحظه ای در قیمت 
سیمان بین آنچه در بازار سنتی با آنچه در بورس کاال 
کشف قیمت می شود، وجود دارد؛ قیمت سیمانی که 
به سازندگان پروژه های ساختمانی داده می شود بسیار 

باالتر از بورس کاالست.
وی ادامه داد: هر کیسه 50 کیلویی سیمان در حال 
حاضر در بازار ۶0 هزار تومان است ولی در بورس کاال 
بین 40 تا 45 هزار تومان در روز است که یک تفاوت 30 

تا 40 درصدی دارد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: یکی از علل 
این تفاوت قیمت سیمان این است که گردانندگان 
پروژه های ساختمانی هنوز عادت نکرده اند تا از بورس 
کاال سیمان خریداری کنند یا اینکه در ایجاد هماهنگی 
میان زمان خرید آن از بورس کاال با تحویل محموله 
از تولیدکننده در زمان مورد نیاز، نمی توانند تطبیق 

ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: اکثر سازندگان به صورت سنتی 
اقدام به خرید سیمان می کنند و انگیزه ای برای خرید 
سیمان از بورس کاال ندارند در حالی که یک تفاوت قابل 
مالحظه در قیمت ها وجود دارد؛ یکی دیگر از علل این 
تفاوت قیمت در بورس کاال با بازار سنتی سیمان، عدم 
تمایل کارگزاران بورس به ورود انبوه سازان به عنوان 
خریدار در احجام کوچک سیمان است؛ آنها مایلند 
که بیشتر برای خریداران احجام قابل توجه سیمان که 
تقریباً دالالن هستند، اقدام به خرید محصول از عرضه 

کنندگان در بورس کاال کنند.

مطالبه از رییس جمهورسیمان چند نرخی شد

چرخ گردشگری کرمان  را  بچرخانید
از وعده بهسازی خط ریلی استان کرمان چند دهه می گذرد، اما قطار مسافربری همچنان 

بر روی ریل بی اعتباری می راند

شرکت نفت سپاهان در 4ماهه نخست سال جاری ۷4 هزار و 330 تن انواع 
روغن، گریس، ضدیخ و ... به بازار داخل عرضه کرده که این میزان نسبت 
به 4ماهه نخست سال 1400 کاهش 2۷ درصدی را نشان می دهد. به 
گزارش »نود اقتصادی« براساس گزارش ماهانه تولید شرکت نفت سپاهان، 
این شرکت در 4ماهه نخست سال جاری ۷4 هزار و 330 تن انواع روغن، 
گریس، ضدیخ و ... به بازار داخل عرضه کرده که این میزان نسبت به 4ماهه 
نخست سال 1400 کاهش 2۷ درصدی را نشان می دهد. در بین انواع 
محصوالت این شرکت، عرضه روغن موتور بنزینی کاهش 29 درصدی 
داشته، روغن موتور دیزلی کاهش 35 درصدی، روغن های صنعتی کاهش 
15 درصدی، گریس کاهش 100 درصدی، روغن پایه کاهش 34 درصدی 
و روغن های فرایندی نیز کاهش 50 درصدی داشته است.  کاهش عرضه 
به داخل درحالی است که فروش صادراتی این شرکت امسال رشد 14 
درصدی داشته که عمدتا به واسطه رشد 43 درصدی فروش روغن پایه 
بوده است. قابل ذکر است همزمانی افزایش شدید قیمت روغن موتور با 
کاهش عرضه این محصول به بازار داخل از سوی تولیدکنندگان موضوعی 

است که شائبه دستکاری قیمت ها را مطرح می سازد.

شرکت نفت سپاهان عرضه روغن 
موتور را 27 درصد کاهش داد

رشد 51 درصدی 
پرداخت ودیعه مسکن

محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که تشکیل 
وزارت بازرگانی با قوانین باالدستی و قوانین قبلی مصوب در مجلس 
در تضاد است گفت: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را دوباره احیا کنیم 
مجدد باید قوانین قبلی را ملغی کنیم. وی با ابراز اینکه یکی از مهمترین 
دغدغه های مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی وجود موانع قانونی و 
متضاد با تشکیل این وزارتخانه است گفت:  دالیل مخالفان، از مخالفت با 
برنامه ششم توسعه تا قوانین مرتبط با حوزه کشاورزی و رفع موانع تولید 
است. آن ها پیش نیاز تشکیل وزارت بازرگانی را ملغی شدن قوانین قبلی 
می دانند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن مخالفت با الیحه 
تشکیل وزارت بازرگانی اذعان داشت: ما قبالً قانون انتزاع دو وزارتخانه 
را مصوب کردیم و وظیفه بازرگانی بخش کشاورزی را کاماًل به جهاد 
کشاورزی محول کردیم تا فرایند تولید تا بازاریابی و تجارت را جهاد 

کشاورزی مدیریت کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد

 با قوانین مصوب قبلی است

برخـی  از  تسـنیم  خبرنـگار  میدانـی  گـزارش 
نمایندگی های خدمات پـس از فروش سـایپا از افزایش 
مراجعـات خودروهـای صفر بـه تعمیرگاه هـا و معطلی 
بیـش از یک ماهه بـرای تعویض قطعات خـراب و تعمیر 
خودرو حکایت دارد. خاموش شـدن خـودروی در حال 

حرکـت ایـراد عجیـب برخـی از ایـن خودروهاسـت.
ایـن روزهـا شـاید زیـاد شـنیده یـا دیـده باشـید کـه 
خریـداران خودروهـای صفـر بـه دالیـل مختلـف بـه 
تعمیرگاه هـای مجـاز یـا نمایندگی های خدمـات پس 
از فـروش خودروسـازان مراجعـه می کننـد. گـذری بر 
تعمیرگاه  هـا و نمایندگی هـای مجـاز خدمـات پـس از 
فروش شـرکت های خودروساز داخلی نشـان می دهد با 
وجود تمام وعده ها در افزایش کیفیـت، مراجعه مالکان 
خودروهای صفـر کیلومتر و کارکـرده  با ایرادات بسـیار 
بـه نمایندگی ها نـه تنها کم نشـده، بلکه روند افزایشـی 
دارد و اکثـراً از عـدم ارائـه خدمات مناسـب سـردرگم و 
ناراضی هسـتند. این در حالی اسـت که نمایندگی های 
خدمات پـس از فروش ملـزم به تأمین بـه موقع قطعات 
با کیفیـت، تعمیـر خـودرو در اسـرع وقـت و پرداخـت 
خسـارت خـواب خـودرو یـا ارائـه خـودروی جایگزین 

هسـتند.
گـزارش میدانـی خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری 
تسـنیم، از برخی مراکـز خدمات پس از فروش شـرکت 
خودروسـازی سـایپا در شـهر تهران حاکی از نارضایتی 
مالـکان خودروهای صفـر و کارکرده اسـت کـه پیش از 
فرا رسـیدن زمـان پایـان گارانتـی اولیه بـه دلیل نقص 
فنی مجبور به مراجعـه چندین باره به ایـن تعمیر گاه ها 
شـده اند، امـا مشـکل خـودروی صفر کیلومتـر آنهـا 
همچنـان باقی اسـت و خبـری از رفـع ایرادات نیسـت.

در برخـی مـوارد ایـن خودروهـا بـرای تأمیـن قطعـه 
مـورد نیـاز چندیـن هفتـه در نمایندگی هـا مانده اند و 
خودروسـاز نیز هیـچ اقدامـی بـرای پرداخت خسـارت 
خواب خودرو یـا تأمین قطعات اصلـی و تعمیر و تحویل 
به موقـع این خودروهـا انجام نداده  اسـت. سـواالت ما از 
برخی مشـتریان حاضـر در تعمیرگاه های سـایپا حاوی 
نکات قابل تأملـی بوده اسـت کـه از آن جملـه می توان 

به مـوارد زیـر اشـاره کرد.
 دردسرهای خریداران کوئیک در خرابی 

ECU سنسور اکسیژن و
اکثر مشـتریان کوییک از ایـرادات فنی این خـودرو گله 
داشـته و می گوینـد چندین بـار بـرای خرابی سنسـور 

اکسـیژن و ECU بـه نمایندگی هـا مراجعـه کرده انـد 
امـا نمایندگی هـا در پاسـخ می گوینـد هنـوز قطعـه به 
دستشـان نرسـیده اسـت و ایـن معطلـی حتـی به یک 
مـاه هـم می رسـد. عـالوه بـر ایـن، سـهل انگاری در 
تعمیـر خودروهـا باعث می شـود مشـتری بعـد از طی 
چنـد کیلومتر مجـدد راهـی نمایندگی ها بـرای تعمیر 

دوباره شـود.
یکی از این مشـتریان که دردسـرهای زیـادی در رفت و 
آمد بـه نمایندگی هـا کشـیدهمی گوید: بعـد از تحویل 
خودرو کمتر از 3 ماه واشـر سـر سـوپاپ خـودرو خراب 
شـد و مجبور بـه تعویض شـدم. دو مـاه بعـد گیربکس 
دچار ایـراد شـد و دنـده جـا نمی رفت. بـرای رفـع ایراد 
گیربکس نمایندگی نمی دانسـت باید چـه کار کند؛ در 
نهایت تصمیم گرفت دنـده را عوض کند امـا وقتی دنده 
عوض شـد گیربکس جمع نمی شـد بـه آنها گفتـم اگر 
نمی توانید مکانیک از بیـرون بیاورم. در نهایـت بعد از 3 
روز قبـول کردند مکانیـک از بیرون بیـاورم و با پرداخت 
۶00 هـزار تومـان توانسـتم خـودرو را از نمایندگـی 

ترخیـص کنم.
اگر پول بدهید قطعه در نمایندگی ها است در 

غیر این صورت باید چند هفته معطل بمانی!
مشـتری دیگری که دِل پُـری از خدمات پـس از فروش 
سـایپا دارد می گویـد: صفحـه کالچ خودروی سـاینای 
من بعد از هـزار و 200 کیلومتر بیش از حد سـفت شـد 
و تَقه داشـت. رفتم نمایندگی گفتند چیزی نیسـت در 
نهایت بعد از سـرگردانی در چند نمایندگی گفتند باید 
عوض شـود که یک هفته زمـان می برد. هیـچ قطعه ای 
در نمایندگی هـا نیسـت امـا اگـر بخواهـی پـول بدهی 

تمام قطعـات را دارند.
بـه  مراجعه کننـدگان  از  دیگـر  یکـی  قاسـمی 
تعمیرگاه های سـایپا بـا اعـالم اینکه بعـد از یک مـاه از 
تحویل خـودرو سنسـور دریچـه گاز خودرو خراب شـد 
و مجبور شـدم به دلیل خاموشـی خودرو بـه نمایندگی 
مراجعه کنم؛ نمایندگـی قطعه معیـوب را تعویض کرد 
و با اسـتفاده از دسـتگاه سـعی کرد دلیل روشـن شدن 
مدام چراغ چـک را بفهمـد امـا در نهایت گفـت ایرادی 
از قطعات الکترونیکی نیسـت و ماشین درسـت شد. اما 
بعد از دو سـه ماه سنسـور اکسـیژن مشـکل پیـدا کرد 
و ناچـار بـاز بـه نمایندگـی مراجعـه کـردم در نهایت با 
معطلـی بسـیار مجبـور شـدم خـودرو را از نمایندگـی 

برداشـته و سنسـور اکسـیژن را بیـرون آزاد بخرم.

وی بـا گالیـه از اینکـه خدمـات اصاًل مناسـب نیسـت 
گفت: بعـد از رفع ایـن ایراد مـدام صداهـای مختلفی از 
خودرو شـنیده می شـد که بـاز بـه نمایندگـی مراجعه 
کـردم امـا آنها متوجـه نشـدند و هنـوز من درگیـر رفع 
ایـراد صداهـای خـودرو و دالیـل روشـن شـدن چـراغ 

چک هسـتم.
فـرد دیگـری که صاحـب کوییـک صفر اسـت بـا اعالم 
اینکـه بـرای سـرویس اولیـه آن را بـه تعمیرگاه بـردم، 
گفت: در حال حرکت ماشـین مـدام خاموش می شـد؛ 
وقتـی بـه نمایندگـی رفتـم دیـدم چند نفـر دیگـر نیز 
همیـن مشـکل را دارنـد. در نهایـت گفتند ما دسـتگاه 
زده ایـم و مشـکل حل شـده اسـت امـا در حـال حاضر 
کیلومتر خودرو به هزار رسـیده و مشـکل پا بر جاسـت. 
در سـرویس اولیـه ضمـن دسـتگاه زدن رگالژ درب هـا 
را انجـام دادند کـه اصـاًل الزم نبـود؛ من بـرای خاموش 

شـدن ماشـین مراجعـه کرده بـودم.
مطابق با قانون حمایت از مصرف کننده، کلیه 

قطعات خودرو شامل گارانتی است
برای پیگیری مشـکالت صاحبـان خودروهـای صفر در 
نمایندگی هـای سـایپا بـا مدیـران این شـرکت گفتگو 
کردیم. »سـید محمدرضا موسـوی« مدیرعامل سـایپا 
یدک در ایـن ارتبـاط می گویـد: وقتی مشـتری تماس 
می گیرد نیـرو موظف اسـت ظـرف 24 سـاعت ایردات 
خـودرو را بررسـی و قطعـه مـورد نیـاز را تهیه کنـد. ما 
ملزم بـه ارائـه خدمـات هسـتیم و نبایـد در ایـن رابطه 
کوتاهی انجام شـود. در همیـن جهت بحث امـداد ویژه 
نیـز تعریـف شـده تـا قطعـه در اسـرع وقـت به دسـت 

مصرف کننـده برسـد.
مطابق با قانون حمایت از مصرف کننـده ، کلیه قطعات 
خودرو شـامل گارانتـی می باشـد در آیین نامـه اجرائی 
ابـالغ شـده از وزارت صمـت فقـط بـرای چنـد قطعـه 
مصرفـی محدودیـت زمـان و کیلومتـر کارکـرد وجود 
دارد کـه در دفترچـه راهنمای مشـتری اطالع رسـانی 

شـده است .
 مدیرعامل سایپا یدک: چرا سنسور اکسیژن 

کوئیک ایراد دارد؟
موسـوی با بیـان اینکـه بـرای رفع مشـکالت سنسـور 
اکسـیژن یک پـروژه تعریف شـده اسـت ، گفـت: مدیر 
کیفیت سـایپا هم قـرار شـده بـر روی این موضـوع کار 
کند . که چـرا سنسـور اکسـیژن در برخـی از خودروها 
دچـار ایـراد مـی شـود. شیشـه باالبـر کوئیک هـم جز 
قطعات پـر مصرف مـا شـده اسـت. سـایپا تیم فنـی را 
مامور کـرده تا بـا همکاری سـازه گسـتر این مشـکل را 

برطـرف کنند.
وی با بیـان اینکه تمام ایـرادات خـودرو گـردآوری و در 
جلسات هفتگی با حضور معاونت کیفیت سایپا بررسی 
می شـود، اعالم می کند: البته بایـد این نکتـه را مد نظر 
داشـته باشـید کـه سنسـور اکسـیژن و ECU قطعـه 
کامـاًل وارداتـی اسـت و ما بـا کمبـود این قطعـه در کل 

کشـور روبه رو هسـتیم.
بـه گفتـه مدیرعامل سـایپا یـدک، البته مهم اسـت که 
آیا کارشـناس نمایندگی تعویـض قطعـه را تأیید کرده 
اسـت یا خیر! تاییدیه گارانتی و داخلـی و وارداتی بودن 

قطعـه هم مهم اسـت.

یم
سن

س: ت
عک

رییــس کل بانک مرکزی گفت: کســانی که مجوز قانونی اســتخراج 
رمز ارز دارند، می توانند رمز ارز اســتخراجی خــود را برای واردات 

ارائه کنند. 
به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در جمع 

خبرنگاران در حاشــیه نشســت هیات دولت درباره تاخیر در واریز وام ازدواج اظهار کرد: 
از زمانی که مدارک فرد تکمیل باشــد حداکثر ظرف ده روز کاری باید وام به حساب فرد 
واریز شود و اگر بانکی این کار را نمی کند، حتما تخلف کرده است و باید به هیات انتظامی 
بانک مرکزی معرفی شــود و خواهش دارم در مواردی که تخطی مشاهده می شود مردم 

به سامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعالم کنند.
وی در پاسخ به این که در جلسه اخیر شــورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بین بانکی را 

مطرح کردید، بحث نرخ سود سپرده بانکی چه شد؟ 
گفت: درباره ســپرده های بانکی هنــوز جمع بندی خاصی اتفاق نیفتاده اســت و هر وقت 

بررسی شود اطالع رسانی می شود.

دارندگان مجوز استخراج رمز ارز 
برای واردات اقدام کنند

مدیرکل مالی صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: تســهیالت وام 
ضروری بازنشستگان این صندوق با کارمزد 4درصد و اقساط 3۶ ماهه به 

بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد هفتمین نوبت 

وام ضروری 15میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری عصر امروز )سه شنبه( به 
حساب 23هزار و 35۷ نفر از بازنشستگان مشمول واریز شده است.

علی خدامی )مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری( با اعالم این خبر افزود: با هماهنگی 
بانک عامل، نوبت هفتم و آخرین نوبت وام ضروری از اعتبار ســال 1400 با افزایش مبلغ وام از 
120 به 150 میلیون ریال برای 23هزار و 35۷نفر از مشموالن عصر امروز )سه شنبه( واریز شد.

به گفته وی، این تسهیالت با کارمزد 4درصد و اقساط 3۶ ماهه به بازنشستگان و وظیفه بگیران 
کشوری ارائه شده است. در ۶ مرحله قبل مبلغ وام 12 میلیون تومان بوده که طی هماهنگی های 
صورت گرفته با بانک عامل )بانک صادرات ایران( و به منظور کسب رضایتمندی بازنشستگان 

این مبلغ به 15 میلیون تومان افزایش یافته است.

واریز وام 15 میلیون تومانی 
به حساب بازنشستگان

وزیر نفت گفت: بخشی از سهام 2 پتروپاالیشــگاه  که یکی در کنار 
پاالیشگاه خلیج فارس و دیگری در منطقه جاسک قرار دارد، در سهام 

بورس عرضه می شود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت 

در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از سهام دو پتروپاالیشگاه  که 
یکی در کنار پاالیشگاه خلیج فارس و دیگری در منطقه جاسک قرار دارد، در سهام بورس عرضه 
می شود تا مشارکت مردمی را به همراه داشته باشد و از نقدینگی باال جلوگیری می شود. این 

پتروپاالیشگاه ها با ظرفیت 300 هزار بشکه برای 4 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این پتروپاالیشگاه ها در کنار تولید نفت خام و گاز، تولید خوراک برای منطقه پایین دست 
پتروشیمی ها را هم فراهم می کنند که از خام فروشی جلوگیری و نفت خام به ارزش افزوده تبدیل 
می شود. فرآورده های نفتی تحریم ناپذیر است، ساخت پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی با سرمایه 
نزدیک 11 میلیارد دالر و جاسک ۷ میلیارد دالر با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و 

بانک ها و هلدینگ های داخلی انجام گرفت.

اوجی: بخشی از سهام 2 پتروپاالیشگاه
 18 میلیارد دالری در بورس عرضه می شود

پاالیشگاهبازنشستگانارز

کاغذ اقتصادی

 مراجعه خودرو های صفر به تعمیرگاه ها زیاد شد

یک ماه معطلی برای یک قطعه خراب
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آبخیزداری؛ یک تیر و دو نشان
فرسایش آبی در 125 میلیون 

هکتار مساحت کشور
مدیرکل دفتــر آبخیــزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور با اشــاره به اینکه هر سیل به طور 
میانگین 450 میلیارد تومان خســارت به همــراه دارد،گفت: 
فعالیــت آبخیزداری و تغذیــه آبخوان ها کمک می کند ســیل 
و خســارات ناشــی از آن را ۷0 درصد کاهش یابد. به گزارش 
ایســنا،آبخیزداری یکی از موثرترین اقدامات برای کاهش آثار 
خشکسالی و خســارات سیل اســت. مقام معظم رهبری نیز با 
توجه بــه اهمیت آبخیــزداری در کنترل پدیده هــای طبیعی 
به پیگیری آن تاکید داشــته اند. از ســال 9۷ تا 99  نیز به اذن 
مقام  معظم  رهبری اعتبارات قابــل توجهی برای انجام عملیات 
آبخیزداری و آبخوان داری از محل صندوق توسعه ملی اختصاص 
پیدا کرده بود که این بودجه موجب رشــد چند برابری عملیات 
آبخیزداری در کشور شد این درحالی ست که اخیرا توجه زیادی 
به این موضوع نشده است؛ در صورتی که به گفته مدیرکل دفتر 
آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور، با ایجاد آبخیزداری و تغذیه آبخوان ها تا ۷0 درصد میزان 
خسارات ناشی از سیل کاهش می یابد. هوشنگ جزی در گفت 
و گو با ایسنا، درباره فعالیت های انجام شده در حوزه آبخیزداری 
اظهار کرد:در حال حاضر 39 میلیون هکتار مطالعه آماده به اجرا 
در این حوزه داریم که از این میــزان 19 میلیون هکتار مطالعه  
شــده ولی اجرا نشــده و یا اجرای آن نیمه کاره است. از 125 
میلیون هکتار مساحت کشــور که تایش آبی دارد، 90 میلیون 
هکتار از عرصه آبخیزداری کشور مورد مطالعه قرار نگرفته است 

که باید مطالعه و به تناسب آن فعالیت آبخیزداری انجام شود.

مرگ ساالنه 9 میلیون نفر در جهان 
بر اثر ابتال به اختالالت عصبی

ســازمان جهانی بهداشت )WHO( خواســتار بهینه سازی 
وضعیت سالمت مغز شد چرا که در راستای سوددهی به مردم 

و جامعه است.
به گزارش ایســنا، سازمان جهانی بهداشــت روز گذشته )سه 
 شنبه( با انتشار گزارشی در مورد بهینه سازی سالمت مغز در 
تمام طول عمر اعالم کرد یک نفر از هر ســه نفر در مقطعی از 
زندگی به نوعی از اختالل عصبی دچار می  شود که علت اصلی 

ناتوانی و دومین علت مرگ به حساب می آید.
ســاالنه تقریبا 9 میلیون نفر بر اثر ابتال به اختالالت عصبی از 
جمله سکته مغزی، میگرن، زوال عقل و مننژیت جان خود را 

از دست می دهند.
در گزارش سازمان جهانی بهداشــت آمده است: سالمت مغز 
یک مفهوم در حال تکامل است که نه تنها در حیطه سالمت و 
بهداشت بلکه به طور کلی در جامعه مورد بحث قرار می گیرد.

دکتر رن مینگهویی از ســازمان جهانی بهداشت گفت: مغز تا 
حد زیادی پیچیده  ترین عضو بدن انسان است که به ما امکان 
می دهد حس، احساس، فکر، حرکت و تعامل با دنیای اطراف 
خود داشــته باشــیم. مغز همچنین به تنظیــم و تاثیرگذاری 
روی بســیاری از عملکردهای اصلی بدن از جمله عملکردهای 
قلبی-عروقی، تنفســی، غدد درون ریز و سیستم ایمنی کمک 

می کند.
وی افزود: از همان ابتدای بارداری عوامل متعددی می  توانند 
بر ســالمت مغز تاثیر بگذارند. این عوامل مــی  توانند خطرات 
بزرگی بــرای مغز ایجاد کنند کــه منجر به بــار بیماری های 
جهانی و ناتوانی شــود. به طور مثال، سازمان جهانی بهداشت 
گــزارش داده کــه 43 درصد از کــودکان زیر پنج ســال در 
کشورهای با درآمد کم و متوســط   - نزدیک به 250 میلیون 
پسر و دختر - به دلیل فقر شــدید و توقف رشد، پتانسیل رشد 

خود را از دست می دهند که منجر به خسارات مالی می شود.

در حالـی همـواره متخصصان بـر انجام مشـاوره 
پیـش از ازدواج بـه منظـور جلوگیـری از ازدواج 
اشـتباه که می تواند بـه طالق ختم شـود، تاکید 
دارند که پشـت گوش انداختـن مشـاوره قبل از 
ازدواج بـه دلیل تـرس از بر هم خـوردن وصلت و 
یا به تعویق انداختـن آن در روزهای پایانی پیش 
از عقـد، از جمله چالش هایی اسـت کـه در حوزه 
ارائـه خدمـات مشـاوره و روانشناسـی پیـش از 

ازدواج وجـود دارد.
به گـزارش ایسـنا، بسـیاری از جوانـان تصور می 
کنند مراجعه بـه مشـاوران و روانشناسـان برای 
دریافت مشـاوره پیش از ازدواج باید پس از اتخاذ 
تصمیم نهایـی بـرای ازدواج و در صـورت مثبت 
بـودن پاسـخ درخواسـت ازدواج، انجام شـود، از 
این رو مشـاوره قبـل ازدواج را تا لحظـات پایانی 

پیش از عقـد به تعویـق مـی اندازند.
از سـوی دیگـر بعضا ایـن مشـاوره پیـش ازدواج 
بـه قـدری پشـت گـوش انداختـه می شـود که 
می توان گفـت دیگـر کار از کار گذشـته اسـت، 
زوجیـن تـدارکات ازدواج را دیده انـد و در آن 
شـرایط به دلیل تـرس از بر هم خـوردن وصلت، 

قیـد مشـاوره قبـل ازدواج را مـی زنند.
این شـرایط در حالی اسـت که بر اسـاس آمارها 
اغلـب طالق هـا در پنـج سـال نخسـت زندگـی 
مشـترک رخ می دهند که یکـی از دالیل آن می 

تواند همسـر گزینی »نابالغانه« باشـد.
بـه گفتـه کارشناسـان، جوانـان بایـد به سـمت 
همسـر گزینـی بالغانـه پیـش رونـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه اغلـب زوجیـن جوانی کـه در 
صـدد ازدواج انـد بـه علت عالقـه بیـش از حد به 
یکدیگـر، عجوالنـه تصمیـم می گیرنـد و دوران 
شـناخت از یکدیگـر را بـه حداقـل می رسـانند.
»تشـخیص اختالالت روانـی طرفیـن« از جمله 
دالیلـی اسـت کـه متخصصان نسـبت بـه انجام 
مشـاوره پیش از ازدواج بسـیار توصیه می  کنند، 
چراکه تشـخیص اختالل یا بیماری روانی کاری 
تخصصی اسـت که صرفا از عهـده متخصص این 
حـوزه بـر مـی آیـد و طرفین قـادر به تشـخیص 

آن نیستند.
روانشناسـان عالئمـی نظیـر شـکاکیت های 
بی مـورد، پرخاشـگری های غیـر معمـول، در 
دسـترس نبودن های غیر طبیعی، عادات خواب 
غیـر معمـول و فراموشـی های غیرطبیعـی را از 
جمله نشـانه هایی عنوان مـی کنند کـه دختر و 
پسـر باید قبل از ازدواج نسـبت به آنهـا گوش به 
زنگ بـوده و درباره آنها با مشـاور مشـورت کنند.

ایـن هشـدارها در حالی اسـت کـه بعضا نشـانه 
هـای یـک اختـالل روانـی نظیـر بدبینـی و 
پرخاشگری در خانواده ها بسـیار عادی پنداشته 
مـی شـوند و افـراد تصور مـی کننـد اگـر طرف 
مقابـل دائما رفـت و آمـد و فعالیـت هـای آنها را 
کنترل می کنـد به دلیل دوسـت داشـتن بیش 
از حـد و نـه بدبینی اسـت و یـا اگر طـرف مقابل 
در بزنگاه هایـی خـاص سـریعا عصبـی شـده و 
پرخاشـگری می کند، از اختـالل روانی رنج نمی 
بـرد بلکـه »زود جـوش مـی آورد« و » در دلـش 

چیـزی نیسـت«.
درواقـع بـه گفتـه کارشناسـان خانواده هـا ایـن 
نشـانه ها که گـواه از وجـود یـک اختـالل روانی 
هسـتند را جـدی نگرفتـه و بعضـا بـا واژه هایـی 

مثبـت از آن یـاد مـی کنند.
ضرورت بهره مندی از جلسـات مشـاوره پیش از 
ازدواج در چنین شـرایطی خود را نشان می دهد 
و از آنجا کـه درمان ایـن اختالالت زمـان زیادی 
را می طلبـد، نمی تـوان با یک الـی دومـاه قبل از 

ازدواج آن را درمـان کرد.
با ایـن وجـود نبایـد از ایـن نکتـه نیز غافل شـد 
کـه بـا وجـود یـک یـا دو نشـانه از اختـالالت 
روانشـناختی نمی توان برچسـب اختـالل روان 
را به افراد زد و تشـخیص اختالالت روانشناختی 

حتمـا بایـد توسـط متخصصیـن انجام شـود.
ازدواج بـر اسـاس تصـورات کلیشـه ای و رویایی 
که می توانـد منجر به طـالق در همان سـالهای 
ابتدایـی زندگـی مشـترک شـود نیـز از دیگـر 
دالیلی اسـت که بر ضرورت انجام مشـاوره پیش 
از ازدواج صحـه می گذارد، چرا کـه باورهای غلط 
در ذهن دختر و پسـر دربـاره ازدواج در جلسـات 
مشـاوره پیش از ازدواج بررسی شـده، با باورهای 
درسـت جایگزین می شـوند و درواقع "بازسازی 
شناختی" بین مشـاوره و مراجع انجام می گیرد.
روانشناسـان معتقدند ازدواج بر اسـاس تصورات 
رویایی و غلـط می تواند احتمال طالق را بیشـتر 
کنـد و از ایـن رو مشـاوره پیـش از ازدواج باید به 
موقع و نه بـه هنگام نزدیک شـدن زمـان ازدواج 
و نه در روزهای پایانـی قبل از ازدواج انجام شـود 
تا ایـن مشـاوره ها دیـد واقعی بـه زوجیـن دهد.

اگرچـه نمـی تـوان نسـخه واحـد بـرای تمـام 
زوجین پیچیـد اما بر اسـاس توصیه متخصصان 
مـی تـوان گفت بین سـه تـا شـش ماه آشـنایی 
بـرای ازدواج الزم اسـت تا در این مـدت دو طرف 
بتواننـد دربـاره موضوعـات مختلـف خانوادگی، 
محیـط کار، نـوع برخـورد، انعطـاف پذیـری و 
سازگاری، درون گرایی و برون گرایی و... یکدیگر 

بـه شـناخت کافی برسـند.

در واقـع هـدف از مشـاوره پیـش از ازدواج ایـن 
اسـت کـه شـباهت ها و تفاوت هـای دختـر و 
پسـر توسـط روانشـناس تشـخیص داده شده و 
بـه طرفین بیـان شـود و در طـی این جلسـات با 
انجام تسـت ها و آزمون هـای روانشـناختی پنج 
مولفه اصلی بـه منظور شـناخت معیـار طرفین 
و ویژگی هـای شـخصیتی آنهـا بـرای ازدواج که 
شـامل سـن، تحصیـالت، فرهنـگ و مذهـب و 
مسـائل خانوادگـی و مالـی می شـود، بررسـی  

شـوند.
در جلسات مشاوره 

پیش از ازدواج چه می گذرد؟
مشـاوره پیش از ازدواج بـه جوانان ایـن امکان را 
می دهد کـه متوجه میزان اختالفات خود شـوند 
و بداننـد ازدواج آنهـا در چـه حـد »پر خطـر«، با 
»خطر متوسـط« و یـا »کم خطـر« خواهـد بود.
متخصصان تاکیـد دارنـد کـه "ازدواج بی خطر" 
وجـود نـدارد و مشـاوره پیـش از ازدواج بـه مـا 
کمـک می کند تـا متوجـه شـویم انتخاب مـا تا 
چه انـدازه تحت تاثیـر هیجانـات بوده اسـت اما 
با این حـال هیچ مشـاوری تحت هیچ شـرایطی 
حق نـدارد بـه مراجع خـود بگویـد با چـه فردی 

ازدواج کنـد یـا ازدواج نکند.
در جلسـات مشـاوره پیـش از ازدواج مشـاور یـا 
روانشـناس از دختر و پسـر آزمون گرفتـه، با آنها 
مصاحبـه کـرده، اطالعـات را جمـع آوری و این 
اطالعـات را تحلیـل کـرده و نتایج تحلیـل را در 

اختیـار دختر و پسـر قـرار مـی دهد.
در نهایـت مشـاور می توانـد بـه دو طـرف بگوید 

از نظـر کـدام ویژگی هـا بـا یکدیگـر اختـالف یا 
مشـکل دارنـد و شـدت ایـن اختالفـات چقـدر 
اسـت و ازدواج این دو نفر تـا چه انـدازه پر خطر، 

بـا خطـر متوسـط و یا کـم خطر اسـت.
دکتر علیرضـا آقایوسـفی پیش تر دربـاره آنچه 
در جلسـات مشـاوره قبـل ازدواج می گـذرد به 
ایسـنا گفتـه بـود: ازدواج پر خطـر به ایـن معنا 
اسـت که ایـن ازدواج به احتمـال زیاد تـا پنج یا 
شش سـال اول زندگی مشـترک به طالق ختم 
می شـود. حدود 50 درصد طالقهای مـا در پنج 
سـال اول زندگی مشـترک رخ می دهنـد و این 
ازدواج هـا همـان ازدواج های پر خطر محسـوب 

می شـوند.
به گفته این روانشـناس، ازدواج با خطر متوسـط 
بـه این معنـا اسـت کـه اختالفـات دو طـرف در 
طـول زندگـی مشـترک زیـاد خواهـد بـود و به 
احتمـال زیـاد ایـن ازدواج در طـول 10 الـی 20 
سـال پـس از آغـاز زندگـی مشـترک بـه طالق 
ختـم می شـود. همچنیـن ازدواج کـم خطـر به 
ازدواج هایـی معطـوف می شـود کـه اگرچـه دو 
طـرف اختالفاتـی بـا هـم دارنـد امـا در مجموع 
از زندگـی خـود راضی هسـتند و می تواننـد این 

اختالفـات را حـل کنند.
بـه گـزارش ایسـنا، در شـرایطی کـه ازدواج بـه 
صرف داشـتن احسـاس مثبت نسـبت به طرف 
مقابـل و بـدون در نظـر گرفتـن وجـود "تفاهم" 
برای تشـکیل زندگی مشـترک، احتمـال طالق 
در سـال های نخسـتین زندگی مشـترک را باال 
مـی بـرد، نبایـد از دریافـت بـه موقـع خدمـات 
روانشناسـی و مشـاوره پیش از ازدواج غافل شد.

ســازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشــی اعالم 
کرد که با توجه به درخواســت آموزش و پرورش 
استان ها، مناطق و اولیاء برخی از دانش آموزان، 
ثبت سفارش کتاب های درســی دانش آموزان 
میان پایه از تاریخ 22 مرداد تا 10 شــهریورماه 

1401 تمدید شد.
به گزارش ایسنا، اخیرا محمد علوی تبار، معاون 
توســعه منابع و پشتیبانی ســازمان پژوهش  و 
برنامه ریزی آموزشــی اعالم کرده ثبت سفارش 
کتاب های درســی دانش آموزان میان پایه که در 
ماه های گذشته انجام و به اتمام رسیده بود برای 
یک مرتبه دیگر از تاریخ 22 مرداد تا 10 شهریور 

ماه 1401 تمدید شده است.
علت این امر اینگونه بیان شده است که با توجه به 
اینکه پنج درصد دانش آموزان میان پایه تاکنون 
اقدام به ســفارش کتاب درســی سال تحصیلی 
1402–1401 نکرده انــد، فرصتی مجدد برای 
ثبت سفارش کتاب درسی آنها در سامانه فروش 
irtextbook. و توزیع مواد آموزشی به نشانی
ir از تاریخ 22 مرداد ماه تا 10 شهریور ماه 1401 
در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان میان پایه 

)دوره ابتدایی پایه های دوم تا ششــم و دوره اول 
متوســطه پایه های هفتم و هشــتم و دوره دوم 
متوســطه پایه های یازدهم و دوازدهم( که به هر 
دلیل کتاب درسی خود را ثبت نکرده اند در این بازه 

سفارش کتاب درسی خود را ثبت نمایند.
همچنین توزیــع کتاب از منطقه به مدرســه از 
دهم شــهریور ماه بر اساس سفارشات ثبت شده 
در ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شروع 
می شود؛ لذا شایســته است دانش آموزان تمامی 
پایه های تحصیلی تا دهم شــهریور ماه سفارش 
کتاب درسی خود را در سامانه فروش و توزیع مواد 
آموزشــی ثبت کنند یا در صورت تغییر مدرسه 
محل تحصیل، پایه و رشــته تحصیلی نسبت به 
اصالح ســفارش اقدام کنند تا کتاب درسی آنها 
به موقع به مدارس تحویل شود. بنابراین ضرورت 
دارد خانواده ها و مــدارس در این فرصت زمانی 
سفارش دانش آموزان را در ســامانه ثبت کنند. 
مسئولیت بررسی، اطالع رسانی و پیگیری سفارش 
دانش آموزان نیز بر عهده مدارس است. به گزارش 
ایســنا، طبق جدول زمانبندی اعالمی از سوی 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ثبت 

سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی 
1402-1401 تمامــی دوره هــای تحصیلی از 
طریق ســامانه www.irtextbook.ir  یا 
www.irtextbook.com  و برابر جدول 
تقویم زمانی زیر انجام می شود: همچنین در برخی 
موارد ممکن است دانش آموز به دالیلی همانند 
تغییر رشته تحصیلی، تکرار پایه، جهش به پایه 
باالتر یا جابجایی محل تحصیل خود، خواســتار 
اصالح سفارش در ســامانه فروش و توزیع مواد 
آموزشی باشــد، برای اصالح سفارش قبلی خود 
می تواند پس از ثبت نام در مدرسه محل تحصیل 
از 12 تیر تا 31 شهریور ماه اقدام کنند. دانش آموز 
یا اولیای دانش آموز صرفاً موظف به پرداخت هزینه 
کتاب درسی برابر با قیمت پشت جلد )ثبت شده 
در سامانه( است؛ لذا دریافت هرگونه وجه اضافی 

ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.  
به دلیل الکترونیک بودن فرآیند فروش و توزیع 
کتاب های درســی، کنترل ثبت سفارش کتاب 
درسی دانش آموزان از طریق سامانه امکان پذیر 
است؛ لذا درخواست ارائه نسخه چاپی )پرینت( 
برگ سفارش کتاب درسی از دانش آموز یا اولیای 

دانش آموز ممنوع است.   مدارس موظفند هرچه 
ســریعتر با ورود به ســامانه فروش و توزیع مواد 
آموزشی، نسبت به ثبت سفارش گروهی کتاب های 
درســی دانش آموزان اقدام و از ارجاع دانش آموز 
یا اولیای دانش آمــوز به کافی نت ها پرهیز کنند. 
البته دانش آموزان و اولیای آنها در صورت تمایل 
می توانند از طریق سامانه های اعالم شده نسبت 

به ثبت سفارش فردی نیز اقدام کنند.  
در ثبت نام امسال از شیوه های منعطف برای ثبت 
ســفارش کتاب های درسی اســتفاده می شود. 
در این راســتا مخاطبان می توانند از طریق یکی 
از دو شــیوه فردی یا گروهی نسبت به سفارش 
کتاب های درســی اقدام کنند. در شیوه فردی، 
والدین دانش آموزان می توانند با مراجعه به سامانه 
فروش و توزیع مواد آموزشــی بخش ســفارش 
دوره ای دانش آموزان و پرداخت الکترونیکی هزینه 

بسته آموزشی مورد نیاز خود را سفارش دهند.
برای ورود به ســامانه کد ملــی دانش آموز، "نام 
کاربری" و شش رقم سمت راست شماره سریال 
شناسنامه دانش آموز، "رمز عبور" ورود به سامانه 

است.

در جلسات مشاوره »قبل ازدواج« چه می گذرد؟

مهلت ثبت نام کتب درسی دانش آموزان میان پایه تمدید شد

گزارش
ایسنا

جای خالی پیوست اجتماعی در ساخت شهرها
معماری ایرانی اسالمی 
در پوسته حرف و شعار

سالهاست که مســئوالن از باب نگرانی در مورد بروز انواع پیامدهای 
مخاطره آمیز اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ....ناشی از اجرای 
طرح ها و پروژه های کالن و حتی خرد تاثیرگذار صحبت می کنند و 
تصمیم گرفتند که پیش از اجرای طرح های تاثیرگذار مطالعات انجام 

دهند تا تاثیرات احتمالی پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، از میان پروژه های کالن ساخت و ساز دولت "مسکن 
ملی" آرام آرام در حال تحقق است و ایرانی های بدون مسکن با امید خانه 
دار شدن مدام اخبار طرح مسکن ملی را رصد می کند. چند میلیون 
مسکن قرار است برای خانه دار شدن هموطنانمان ساخته شود و چشم 

امید بسیاری به این خانه ها است
اجرای پیوست های مطالعات اجتماعی و فرهنگی برای این طرح ها 
باعث می شود تا ضمن شناسایی اثرات مثبت و منفی اجرای طرح ها، 
از پیامدهای منفی و زیان بار کاسته شود و  در نهایت حتی برای جبران 
پیامدهای منفی که ناچارا ایجاد می شود، تدابیر الزم اتخاذ شده و آثار 
منفی طرح ها،  موجب انواع اختالل نشود. یک کارشناس شهری با تاکید 
بر اینکه پیوست اجتماعی یک الزام غیرقابل چشم پوشی در طراحی 
معماری است تأکید می کند که این پیوســت ها جزء جدایی ناپذیر 
فرایند طراحی و تولید مسکن است. عبدالرضا گلپایگانی در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه دولت موظف است زمینه های الزم را برای خانه 
دار شدن اقشار مختلف مردم فراهم کند، می گوید: خانه و مسکن به 
جایی اطالق می شود که قرار است در آن جریان زندگی انسان ها اتفاق 
بیفتد و از آنجایی که زندگی انسان به موضوعات مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، کالبدی و ... مرتبط است، باید در ساخت مسکن به همه این 
موارد توجه کرد. لذا پیوست اجتماعی، فرهنگی یا محیط زیستی، همان 
پیوست هایی است که برآیند اعمال آنها بر موضوع مسکن، محصول 
معماری خواهد شد. وی با بیان اینکه توجه به پیوست های اجتماعی و 
فرهنگی یک الزام غیرقابل چشم پوشی در طراحی معماری و شهرسازی 
است، اظهار می کند: این پیوست ها جزء جدایی ناپذیر فرایند طراحی و 
تولید مسکن است و بر همین اساس اگر شناخت درستی از ارتباطات 
اجتماعی و فرایندهای مختلف زندگی همچون شیوه ها و فرایندهای 
تربیتی کودکان، نیازهای کودکان بــه محیط های بازی، فرایندهای 
تعامالت خانوادگی و دورهمی های اجتماعی، شــیوه ها و آیین های 
مذهبی و دینی و مواردی از این دست، وجود نداشته باشد و این اجزاء 
در طراحی و معماری لحاظ نشوند، مسکن و خانه، تبدیل به یک مفهوم 

حداقلی به عنوان سرپناه می شود.

صنایـع آب بـری مثـل کارخانجـات متعـدد فوالد سـاخت 
آبـش را هـم از تنهـا ممـرر حیـات جنـوب تامیـن کرد!

 می تـوان هلیـل رود را بـا کانـال بـرد بـرای شـمال! 
در جنـوب بـا همـه ی خدمـات دانشـکاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت همچنـان امـا کـودکان جنـوب از عقرب گزیدگـی 
شـیون  مایـه ی  می شـوند  می میرنـد،  کودکی نکـرده 
مادران شـان! در شـمال امـا خیلـی سـال اسـت کـه مـادر 
آل زائوهـا را نمی بـرد! بچـه هـا از نیش عقـرب نمـی میرند. 
آقای رییس جمهـور! به رغـم همه ی خدمات خـوب نظام 
در همـه ی سـال هـای گذشـته، همچنـان جنـوب کرمـان 

آخریـن میـراث دار مـدارس کپری اسـت! 
میـراث دار کمتریـن سـهم از سـرانه ی آمـوزش کمتریـن 
سـانت از سـرانه ی تربیـت بدنـی کمتریـن سـهم از سـرانه ی 
اماکن فرهنگی و تفریحات سـالم! کمترین سهم از صنایع 
اسـت ولـی بیشـترین سـهم از خـام فروشـی ذخایـر غنـی 

معدنـی را دارد!
 آقای رییس جمهور!  گفتند شما سید محرومانی!

جنوب محـروم بـود و باورتـان کـرد و برای تان سـنگ تمام 
گذاشـت.

 چـه در دوره ای کـه شـمال هـا شـما را بـاور نداشـتند و 
رای شـان را به صندوق دیگری ریختند چه این دوره که اگر 
شـمال از بـی در کجایی شـما را خواسـت، جنـوب دوباره و 

بـا اعتقـاد کبـاده ی شـما را کشـید! 
اقای رییسی! 

 جنوب برادری اش را ثابت کرده حاال نوبت شماست!
 اسـتقال جنـوب از شـمال اسـت کـه جنـوب را از ترحـم 
دور می کند  زیرسـاخت های توسـعه را مـی آورد. جنوب را 

شـمال مـی کنـد بـا همـان احسـاس امنیت! 
تشـکیل اسـتان کرمـان جنوبـی را ابـاغ بفرماییـد کـه اذاٰ  

کریـُم وعـَد وفـٰی!

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و 
پرورش ضمن تاکید بر اینکه شرکت و ثبت نام دانش آموزان 
مدارس غیردولتی در برنامه های مکمل، »اختیاری« است 
گفت: حدود دو میلیون جمعیت دانش آموزی داریم و آمار 
شرکت کنندگان در برنامه ها و دوره های مکمل به 150 تا 200 

هزار نفر نمی رسد.
احمد محمودزاده در گفت وگو با ایسنا، درپاسخ به پرسشی 
مبنی بر برگزاری برنامه ها و کالس های مکمل و فوق برنامه در 
مدارس غیردولتی، تاکید کرد که برگزاری برنامه های مکمل، 

اختیاری است.
وی افزود: حدود دو میلیون جمعیت دانش آموزی داریم اما آمار 
شرکت کنندگان در برنامه ها و دوره های مکمل به 150 تا 200 
هزار نفر نمی رسد بنابراین می توان گفت که کامال اختیاری است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه درصد پایینی از دانش آموزان ما در 
کالس های تقویتی، تفریحی و فرهنگی مدارس حضور دارند که 
اختیاری بودن این دوره ها را نشان می دهد، گفت: همانطور که 
گفته شد حدود 20 درصد دانش آموزان در این دوره ها شرکت 
می کنند و اگر اجباری بود باید 100 درصد دانش آموزان در 

کالس ها حضورمی یافتند. 
محمودزاده ادامه داد: هرکجا که مدارس برای برگزاری دوره های 
مکمل به خانواده ها تحمیل و اجبار کردند، خانواده ها می توانند 
از طریق سامانه مشارکت ها موارد اعتراض خود را اعالم کنند تا 

رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر ثبت شکایات از طریق سامانه 
مشارکت ها که هم خانواده ها، هم معلمان و هم موسسان 
می توانند در آن طرح شکایت کنند، ادارات ارزیابی عملکرد و 
ادارات کل مشارکت ها در استان ها نیز بر فرایند ثبت نام مدارس 
غیردولتی نظارت دارند و همه ساله پرونده هایی داریم که 
منجر به توبیخ، تذکر و تعطیلی مرکز هم شده و اینگونه نیست 
که برخوردی با تخلفات اتفاق نیفتاده باشد. شورای نظارت هر 
هفته تشکیل جلسه می دهد و اگر تخلفی رخ داده باشد بررسی 
کرده و رای می دهند.  رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به دنبال آن هستیم که بر 
اساس موادی از قانون جدید تاسیس مدارس غیردولتی که 
هنوز تصویب نشده، بازدارنده های دیگری را داشته باشیم که به 
نظر می رسد تخلفات احتمالی به دلیل اخذ شهریه مازاد به صفر 
خواهد رسید. در صورت تصویب، اضافه شهریه های دریافتی از 

والدین از حساب مدارس برداشت می شود.

رئیس پلیــس فتای فراجا از کشــف 
کالهبرداری 9 هــزار و 230 میلیارد 

تومانی در فضای مجازی خبرداد.
به گزارش ایسنا، ســردار وحید مجید 
در تشــریح جزئیات ایــن خبر گفت: 
برابر رصدهای صورت گرفته در فضای 
مجازی و اخبار واصلــه مبنی بر خرید 
و فــروش کالن امــالک و زمین های 
شهری در نقاط مختلف استان زنجان 

و دو استان دیگر با ارز دیجیتال از سوی فردی ناشــناس، رسیدگی به موضوع 
بالفاصله در دستورکار فنی کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت و در بررسی های 
اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردی با هویت معلوم ساکن تهران 
با شناسایی انبوه ســازان زنجان اقدام به خرید گســترده واحدهای مسکونی و 
تجاری در ســطح این اســتان کرده و مبلغ آن را نیز بــا ارز دیجیتال پرداخت 

کرده است.
رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با شناسایی مشــاور امالکی که مبایعه نامه ها در 
آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که معامالت در سطح کالن است و تنها یکی 
از معامالت شامل تعداد ۷۷ ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ 
131 میلیون دالر معادل چهار هزار و 500 میلیارد تومان اســت. همچنین در 
ادامه بررسی های انجام شده، هویت فروشــنده امالک نیز مورد شناسایی قرار 
گرفت و از وی در خصوص نحــوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رســیده 

تحقیقات جامعی صورت گرفت.

متخصصان در ایاالت متحده مدعی شدند که 
محدود کردن غذا خوردن بین ساعت های ۷ 
صبح تا 3 بعدازظهر می تواند به کاهش وزن 

و همچنین کاهش فشار خون کمک کند.
به گزارش ایســنا، آزمایــش روی 90 فرد 
بزرگسال و دارای اضافه وزن در ایاالت متحده 
آمریکا نشــان داد افرادی که بازه زمانی غذا 
خوردنشان را به اوایل روز محدود کردند در 
مقایسه با سایر افرادی که در دیگر ساعت های 
روز محدودیت غذا خوردن داشتند، حدود 2.5 

کیلوگرم بیشتر کاهش وزن را تجربه کردند. این افراد همچنین موفق شدند فشار خونشان را 
در یک دوره 14 هفته ای کاهش دهند.

متخصصان در این مطالعه می گویند که بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش روی این افراد، 
احتماال می توان نتیجه گرفت که تغذیه با محدودیت زمانی در ساعت های اولیه روز ممکن است 

درمانی موثر برای چاقی و فشار خون باال باشد.
آن ها همچنین ادعا کردند که این زمان بندی برای تغذیه می تواند با کاهش خستگی و کاهش 
احساس افسردگی مرتبط باشــد. به گفته این متخصصان، افرادی که به برنامه تغذیه در 
ساعت های اولیه روز پایبند باشند ضمن این که چربی بیشتری از دست می دهند، قدرت بدنی 
و نشاط بیشتری نیز دارند.  نویسندگان این مقاله خاطر نشان کردند: شرکت کنندگان به طور 
میانگین شش روز در هفته این زمان بندی تغذیه ای را رعایت کردند و اغلب آن ها دست کم 
پنج روز در هفته از این راهکار استفاده کردند. آن ها تالش کردند با وجود چالش هایی مانند 
فعالیت های اجتماعی عصرگاهی و برنامه های شغلی، پایبندی به این زمان بندی را رعایت کنند 

و میزان رضایت، بین گروه های شغلی مختلف یکسان بود.

داده های جدید منتشر شده توسط مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایاالت 
متحده )CDC( نشــان می دهد که 99 
درصد موارد ابتال به آبلــه میمونی در این 

کشور را مردان تشکیل می دهند.
به گزارش ایسنا، همچنین مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها در ایاالت متحده 
گزارش داد که 94 درصد از مردان مبتال به 
این بیماری طی سه هفته قبل از شروع عالئم 

با مردان دیگر رابطه جنسی یا تماس فیزیکی نزدیک داشته اند.
عالوه بر این، داده های این گزارش نشان داد که تظاهرات بالینی برخی بیماران آبله میمونی 
متفاوت بوده به طوری که افراد کمتری دچار پرودروم )عالمت اولیه بیماری( شده و بیشتر 

آن ها بثورات پوستی را تجربه کردند.
متخصصان آمریکایی اظهار کردند یافته های فعلی نشان می دهد که انتقال آبله میمونی در 
سطح جامعه در ایاالت متحده گسترده است و به طور ویژه مردانی را تحت تاثیر قرار می دهد 

که با مردان دیگر رابطه داشته اند.
در این گزارش آمده است اگرچه بیشتر موارد ابتال به آبله میمونی در بین سفیدپوستان است 
با این حال افراد سیاه پوست و اسپانیایی زبان نیز بیش از نیمی )54 درصد( از موارد تایید 

شده ابتال به آبله میمونی را در این کشور تشکیل می دهند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون 8934 مورد ابتال به آبله 
میمونی در آمریکا شناسایی شده است. مقامات آمریکا اخیرا نیز وضعیت فعلی شیوع آبله 

میمونی در این کشور را شرایطی اضطراری برای بهداشت و سالمت عمومی اعالم کردند.

خرید 9 هزار میلیارد تومان
 زمین و آپارتمان با رمز ارز حبابی

99 درصد مبتالیان آبله میمونی در این ساعات غذا بخورید تا الغر شوید
در آمریکا مرد هستند

ثبت نام در کالس های
 مکمل مدارس غیردولتی 

»اختیاری« است
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خبرخبر

محمدرضا علیمردانی، صداپیشــه »دیرین 
دیرین« که روز سه شنبه در پی خداحافظی 
کارگردان، اعالم کرد که او هم با این مجموعه 
خداحافظی می کند، خطاب به عالقه مندان 
»دیرین دیرین« گفت: بگذارید این مجموعه 
خاطره بماند. دیگر بس است، هشت سال شد. 

ما باید به فکر ایده های نو باشیم.
علیمردانی در گفت و گویی با ایسنا درباره علت 
این تصمیم خاطرنشان کرد: در این سال ها هر 
کاری که الزم بود برای »دیرین  دیرین« انجام 
دادیم. بگذارید این مجموعه خاطره بماند. پایان 
این مجموعه به هیچ وجه ربطی به ســازمان 
صداوسیما و هیچ چیز دیگری ندارد. ما فقط 
خسته شــده ایم؛ حتی زمانی هم که مرحوم 
ابوالحسنی در قید حیات بودند با خود ایشان 
هم صحبت پایان بود و گفتیم دیگر بس است، 
چقدر باید با کاراکترهای محدود کار بسازیم. در 
نهایت به این نتیجه رسیدیم »دیرین دیرین« 
در صورتی می تواند ادامه داشــته باشد که با 
نسخه سینمایی یا سریالی تولید شود؛ چون 

واقعاً دیگر به تکرار افتاده بودیم.
محمد ابوالحســنی، تهیه کننده انیمیشن 
»دیرین دیرین« که به بیماری کرونا مبتال شده 
بود، هفتم فروردین ماه  سال 1400 درگذشت .

»دیرین دیرین« رکورد زد
علیمردانــی در ادامه این گفت و گــو درباره 
خداحافظی ناگهانی با این مجموعه پویانمایی 
طنز که نخســتین بار نوروز 94 با محوریت 
قرار دادن مشــکالت اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی منتشر شد، هم خاطرنشان 
کرد: »دیرین دیرین« برای مردم به شــکل 
ناگهانی تمام شد؛ البته برای خودمان مدتها بود 
که صحبت از پایان بود، اما قرار بود کم کم اعالم 
کنیم. واقعاً رکوردی که این مجموعه به دست 
آورد، در جهان کم نظیر است. آخرین بار هم که 
با مرحوم ابوالحسنی صحبت کردیم، نسخه 
سریالی این مجموعه را طراحی کردیم که آن 
هم به مدت دو سال به سفارش فیلیمو ساخته 
و پخش شد و میزان استقبال هم رضایت بخش 
بود. صداپیشه »دیرین دیرین« در عین حال 
اظهار کرد: اگر ساختار سریالی این مجموعه 
ادامه پیدا می کرد، شــاید می شد باز هم کار 
کرد. حتی انگیزه اش را هم داشتیم اما بعد از 

52 قسمت که به سفارش فیلیمو کار کردیم،

وقتی دل ابتهاج 
کربالیی شد

سال ها قبل هوشــنگ ابتهاج در یکی از 
دیدارهایش با میالد عظیمی شعری که 
درباره عاشورا سروده بود، خواند و گفت: 

کربالیی است دلم!
به گزارش ایرنا، 19 مرداد 1401 با اتفاقی 
تلخ در تقویم فرهنگی ایران ثبت شــد. 
صبح مردم ایران با پیام یلدا ابتهاج، فرزند 
ســایه در فضای مجازی مواجه شدند که 
نوشته بود: »بگردید، بگردید، درین خانه 
بگردید/ دریــن خانه غریبیــد، غریبانه 
بگردید/ ســایه ما با هفت  هزار ســالگان 

 سربه  سر شد.«
او که پیش از این نیز به دلیل نارســایی 
کلیه در بیمارســتانی در آلمان بستری 
شــده  بود، اما این بار دعوت حق را لبیک 

گفت و آستین بر زمین نهاد.
کتاب پیــر پرنیان اندیش کتاب خاطرات 
هوشــنگ ابتهــاج متخلص به ســایه از 
شاعران نام آشــنای ایرانی به قلم میالد 
عظیمی و عاطفه طّیه است. در این کتاب 
2 جلدی که به صورت مصاحبه با هوشنگ 
ابتهاج تهیه شده تالش شده تا به اجمال، 
تصویری جامع و منســجم از ســاحات 
گوناگون زندگی و شخصیت سایه عرضه 
شــود. کتاب پیر پرنیان اندیش توســط 

انتشارات سخن به چاپ رسیده است.
در بخشــی از کتاب پیــر پرنیان اندیش 
به روایتی از روز هشــتم ماه محرم اشاره 
شده است. عظیمی در رویارویی با ابتهاج 
متوجه می شود که او اشک ریخته است. 
در گفت وگو مشــخص می شــود، سایه 
بــا روضه هایی کــه از تلویزیــون پخش 
می شــود، اشک ریخته اســت. در نتیجه 
اصرار عظیمی و طیه، ابتهاج قبول می کند 
شــعری که با عنوان »اربعین« که برای 

سیدالشهدا سروده را بخواند.
در روایت این روز از کتــاب می خوانید: 
»امروز هشــتم محــرم بــود و عصر به 
خانه سایه رفتیم. ســایه مغموم بود و از 

چشم هایش معلوم بود گریه کرده.
پس از چنــد دقیقه گپ و گفت، ســایه 
می گوید: »سال ها پیش یک شعری گفتم 

به اسم »اربعین« که تمومش نکردم«
امیرهوشنگ ابتهاج زاده ۶ اسفند 130۶ 
متخلص به سایه، شاعر و پژوهشگر ایرانی 
است که بســیاری پرداخت زبانی وی را 
در اشــعارش به حافظ نزدیک می دانند. 
از جمله آثار وی می توان به »نخســتین 
نغمه ها «، »ســراب«، »سیاه مشــق«، 
»زمین« و »حافظ به سعی سایه« اشاره 

کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ایرادی ندارد که فیلمی برای 
اولین بار در خارج کشور نمایش یابد، اما قانون باید رعایت شود و اخذ 
مجوز صورت گیرد و در این زمینه هم هیچ فرقی میان موارد وجود 
ندارد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه 19 
مرداد هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
اکران فیلم های ایرانی در سرزمین های اشغالی اظهار کرد: ما به همه 
کسانی که در داخل فعالیت می کنند اعالم کردیم که موضوع اکران 
در سرزمین های اشغالی جزو خطوط قرمز است و حتماً با عوامل این 
کار برخورد می کنیم. هیچ نوع مسامحه ای نداریم. تشکر هم می کنیم 
از تهیه کنندگان و فیلمسازانی که به محض اینکه اطالع پیدا کردند 
برخی از حامیانشان قصد دارند فیلم هایشان را در سرزمین های اشغالی 

اکران کنند، جلوی این کار را گرفتند.
وزیر ارشاد یادآور شد: من توصیه اکید می کنم به همه تهیه کنندگان 
و فیلمسازان که مواظب باشند این سوءاستفاده اتفاق نیفتد که اگر رخ 

دهد برای ما قابل قبول نیست و با آن برخورد می کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سریال جیران، اظهار 
کرد: این در حوزه نمایش خانگی اتفاق افتاده و یک اختالف حقوقی 
است . من در چند روز گذشته به سازمان سینمایی گفتم که در تعامل با 
این مجموعه ها تالش کنند که این مشکل حل شود. ما حامی فعالیت 
این مجموعه های نمایش خانگی هستیم و فرصت خیلی خوبی برای 
مخاطبان ما است و نباید به خاطر اختالفاتی، حق مخاطبان ضایع 
شود. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فیلم های نوید 
محمدزاده که اکنون ممنوع الفعالیت است و چگونگی نمایش این 
فیلم ها تأکید کرد: اگر فیلمی در نوبت اکران است تالش ما این است که 
محرومیت هایی که احیاناً بازیگران پیدا می کنند به اکران فیلم لطمه 
نزند. اکران فیلم متعلق به تهیه کننده و مجموعه ای از عوامل فیلم تا 

سینمادارها است و این حتماً نباید اتفاق بیفتد.

از تاکید دوباره وزیر ارشاد بر نمایش 
قانونی فیلم ها در جشنواره ها تا 

ماجرای نوید محمدزاده

محمدرضا علیمردانی:
 ما فقط خسته شدیم

همایون شجریان خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی در تازه ترین 
پستی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده ضمن انتشار یک 

قطعه آوازی درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، همایون شجریان خواننده شناخته شده 
موسیقی ایرانی روز چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه در تازه ترین پستی 
که در صفحه شخصی خود منتشر کرده ضمن انتشار یک قطعه 

آوازی درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت.
در متن نوشته شده از سوی همایون شجریان آمده است:

از آن شبی که نامم را برگزیدی، همان شبی که شعر به آواز 
پدرخوانده می شد، دانه مهرت در دلم گذاشتی و می روی پیش آن 

یار دیرین و یاران همنشین.

واکنش همایون شجریان به درگذشت »سایه«
از آن شب که نامم را برگزیدی

محمـد احمدی عضـو شـورای صنفی نمایـش ضمن 
اشـاره به مشـکالت موجود در فرآیند عرضه فیلم های 
سـینمایی بر لزوم توجه به ظرفیت هایی غیـر از اکران 

در سالن سـینما، تأکید کرد.
خبرگـزار مهر-گروه هنر-نیوشـا روزبان: بحـث اکران 
و مشـکالتی کـه در حـال حاضـر سـینمای ایـران در 
این زمینه بـا آن مواجه اسـت، از جملـه بحث های داغ 
سینمایی به شمار می رود. بسـیاری از فیلمسازانی که 
آثار خود را در سـینماها اکـران کرده کرده اند، نسـبت 
به شـرایط اکـران معتـرض بـوده و بسـیاری دیگر نیز 

تمایلـی به اکـران آثار خـود در سـینما ندارند.
شـورای صنفـی نمایـش کـه مدتـی اسـت اعضـای 
جدیـد آن معرفـی شـده اند، بـه دنبـال راهکارهـای 
مناسب برای اکران و ترغیب فیلمسـازان برای نمایش 

فیلم هـای خـود هسـتند.
در همین راسـتا با محمد احمدی عضو شورای صنفی 
نمایش و از تهیه کنندگان و فیلمسـازان باسابقه ایران 
دربـاره برنامه هایـی کـه شـورای صنفـی نمایش طی 
ایـن مـدت دنبـال کـرده گفتگـو کرده ایـم. احمـدی 
می گویـد کـه در حـال حاضـر بیـش از 100 فیلـم 
سـینمایی از سـال 9۷ تا سـال جاری در نوبـت اکران 
باقی مانده اسـت، ایـن در حالی اسـت که بـرای اکران 
فیلم ها سـالن های سـینما تنها راه حل اکران در سالن 
سـینما بـه شـمار نمـی رود و می تـوان بـه گزینه های 

دیگـری نیز فکـر کرد.
شـورای صنفـی نمایـش در حـال رایزنـی بـرای پیدا 
کـردن راهـکار مناسـب اکـران بیـش از 100 فیلمی 
اسـت که در نوبت اکـران مانده اند. تعـدادی از فیلم ها 
تولید سـال های 9۷ و 98 اسـت و عمـده فیلم ها برای 
2 سـال اخیر اسـت که البتـه فیلم هایی که بـه تازگی 
پروانـه نمایـش گرفته انـد نیـز در نوبـت اکـران قـرار 
دارنـد. شـورای صنفـی نمایش بـا آگاهـی از شـرایط 
موجود تصمیـم به پیـدا کـردن راهکار مناسـب برای 
اکران گرفته اسـت. در جلسـاتی کـه داشـتیم، تاکید 
داشـتیم که باید راهکارهای مناسـب برای اکران پیدا 
شـود و در کنار آن بی شـک حمایت هایی نیز از سـوی 
سـازمان سـینمایی صورت گیرد تـا بتـوان طرح های 
مناسـبی ارائـه دهیـم تـا صاحبـان فیلم هـا را مجاب 
کنیـم تـا فیلم هـای خـود را در مدل هـای مختلـف 

اکـران کنند.
در حـال حاضـر، »هنـر و تجربـه« فعالیـت خـود را 
جدی دنبـال نمی کند و بـا تغییر مدیریتی که داشـته 
می توان گفت »هنـر و تجربه« حالت بالتکلیـف دارد. 
ایـن در حالی اسـت کـه »هنـر و تجربـه« محلـی بود 
تا صاحبـان آثـار، فیلم هـای خـود را با شـرایط خوبی 

اکران کنند تا به نوعی از تعـداد و باری کـه روی اکران 
فیلم هـا بـود کم شـود. امـا واقعیـت این اسـت کـه ما 
نمی توانیـم هیـچ کاری را بـه زور انجـام دهیـم و بـه 
فیلمسـازان بگوییم که حتماً فیلمتـان را در یک گروه 
خاص اکـران کنید، بلکـه بایـد راهکارهایی پیـدا کرد 
و در کنـار آن تشـویق ها و راهنمایی هایی ایجاد شـود 
تا با شناسـاندن پتانسـیل فیلم هـا در زمینه اکـران به 
صاحبـان فیلم ها، امـکان مناسـب اکران فراهم شـود.

نباید فراموش کرد که اکران در سـینماها راه اول برای 
فـروش مناسـب و دیـده  شـدن فیلم ها نیسـت. حتی 
با نگاهـی منطقی می تـوان گفـت اکران در سـینماها 
برای برخـی از فیلم ها می توانـد به ضررشـان نیز تمام 
شـود. به عنوان مثـال در آمریـکا در طول سـال حدود 
۷00 فیلـم تولیـد می شـود کـه بعیـد می دانـم از این 
تعداد بیشـتر از 200 فیلـم رنگ اکران در سـینماها را 
ببینند. در این کشـورها سـینماگران با توجه به وجود 
کپی رایـت و قانونـی بـودن آن، می تواننـد از فـروش 
رایت های مختلـف، هزینه تولیـد را در آورده، به سـود 
برسـند حتی بدون اینکه فیلم خود را در سینما اکران 
کننـد. امـا چـون مـا قانـون کپی رایـت نداریـم تمام 
تـالش و انتظارمان اکران در سـینما اسـت. متاسـفانه 
دربـاره تلویزیون هـم بـا تمـام رایزنی هایی کـه انجام 
شده، باز هم نتوانسـته ایم راضی شـان کنیم تا فیلم ها 
را بـا قیمت بهتر بخرنـد، در واقـع تلویزیون یـا فیلم ها 
را نمی خرد و یا اگر هم بخرد قیمت 15 سـال گذشـته 
را پیشـنهاد می دهند. همه این موارد دسـت به دست 
هم داده تا همه فشـارها روی اکران در سینماها باشد، 
چرا جنبـه تجـاری و اعتبـاری آن بـرای فیلمسـازان 

بسـیار اهمیت دارد.
در همیـن راسـتا شـورای صنفـی نمایـش بـه دنبال 
راهکارهـای مختلفـی اسـت و در حـال مذاکـره بـا 
پلتفرم ها، »هنر و تجربه« و سـازمان سـینمایی است. 
امیـدوارم »هنـر و تجربـه« هرچـه سـریع تر فعالیـت 
خود را آغـاز کند، در کنـار آن امیدواریم اکـران آنالین 
نیز کمی جدی تر دنبال شـود، مسـاله تبلیغـات نیز از 
اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت تا بتوانیـم فیلم ها را 

بـه خوبی بـه مخاطبـان معرفـی کنیم.
از نظـر مـن مهمتریـن مسـاله ایـن اسـت کـه بایـد 
تبلیغـات درسـتی صـورت بگیـرد تا مـردم دوبـاره به 
سـینما بازگردند، درسـت اسـت که نوع فیلم هایی که 
اکـران می شـود نیز بسـیار مهم اسـت و ممکن اسـت 
برخی از فیلم ها مناسـب اکران نباشـد، اما مسـاله این 
اسـت که اگـر فیلم خوب و مناسـب گیشـه باشـد نیز 
اکران شـود، چنـدان مـورد اسـتقبال مخاطبـان قرار 
نمی گیـرد. در حـال حاضـر فیلم هـای پرفـروش مـا 

نزدیک به یـک میلیـون مخاطـب دارد، ایـن در حالی 
اسـت که این تعداد مخاطب تقریباً 1/1 دهم جمعیت 
اسـت و ما باید راهکاری پیدا کنیم و مردم را با سـینما 
آشـتی دهیم تا بتوانیم آن ها را به سـینما جذب کنیم. 
البتـه الزم به یادآوری اسـت که با سـاخت سـالن های 
جدید سـینمایی، مشکلی در زمینه سـالن های مدرن 

نداریـم، بلکه مخاطـب نداریم.
 بـا توجه به اشـاره ای کـه به جـذب مخاطب 
کردید، بسـیاری نسـبت به افزایـش قیمت 
بلیـت سـینماها نقـد داشـته و معتقدند که 
ایـن مسـاله باعـث ریـزش مخاطب شـده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه سـینمای 
ایـران سـال ها اسـت کـه مخاطـب قابـل 

توجهی نـدارد.
بـه ایـن مسـئله بـاور نـدارم کـه بلیـت سـینماها در 
ریزش مخاطب داشـته باشـد. من کاری به سـینمای 
کشـورهای دیگـر و قیمـت بلیـت در آن نـدارد، امـا 
مسـاله ایـن اسـت 3 سـال پیـش کـه قیمـت بلیـت 
سـینماها 20 هزار تومان بود، قیمت خـورد و خوراک 
و یـا دالر چقدر بـود و امـروز چنـد درصـد ارز و کاالها 
گران شـده اسـت؟ این افزایش قیمت بلیت سـینماها 
نسـبت به نرخ تـورم اصـاًل قابـل مقایسـه نیسـت. اما 
واقعیـت این اسـت کـه در حـال حاضر سـینما رفتن 
اولویـت اول مـردم نیسـت و از سـبد تفریحـی مـردم 

خارج شـده اسـت، ایـن در حالی اسـت که سـینما در 
دسـته تفریح های سـالم و ارزان اسـت، البته حواشـی 
تماشـای یک فیلم مانند خرید خوراکی های مختلف، 

هزینه هـای باالیـی دارد.
 عـالوه بر نظر شـما نسـبت به قیمـت بلیت 
سـینما، مسـاله مهم تر کیفیت تولیـدات در 
سـینمای ایران اسـت. مسـاله این است که 
کیفیت بسـیاری از آثار به گونه ای اسـت که 
مخاطب تمایلی به سـینما رفتن نـدارد و در 
چنین شـرایطی باید با نگاهی کارشناسـی، 
نیاز مخاطب امروز سـینما شـناخته شود تا 
سـینما روی دور بیفتـد. این در حالی اسـت 
که اولویت بسـیاری از کارگردانـان مخاطب 

. نیست
شـاید تعدادی کارگردان باشند که مخاطب در اولویت 
آن ها نباشـد که البته تعداد آن ها بسـیار انگشت شمار 
اسـت. ما به عنـوان تهیه کننـده و یـا کارگـردان فیلم 
را بـرای مخاطـب می سـازیم تـا حـرف خـود را زده و 
سـلیقه خود را نشـان دهیم. درباره تولیـد باید بگویم، 
تعداد تولیـد فیلم ها در سـال باید باال برود و پیشـنهاد 
می کنم شـورای پروانه ساخت و یا سـازمان سینمایی 
این سیاسـت را در پیش بگیرد که تولیدات سـینمایی 

را حداقل 50 درصد برسـاند.

فیلم های پرفروش هم فقط یک میلیون مخاطب دارند!
هر

س: م
عک

مسـتند  تدوینگـر  فـروزش  امیـن 
»زمزمه هـای گمشـده در دوردسـت« 
بـه ارایـه توضیحاتی دربـاره این مسـتند 

خـت. پردا
مسـتند  تدوینگـر  فـروزش  امیـن 
»زمزمه هـای گمشـده در دوردسـت« 
کـه محصـول مرکـز مسـتند و تلویزیونی 
سـوره اسـت، در گفتگو بـا خبرنـگار مهر 
با اشـاره به اینکـه وقتـی تدوینگـر با یک 
پروژه کـه به هـر دلیـل از پروداکشـن آن 
دور بوده اسـت، مواجه می شـود، وضعیت 
تدوین متفاوت خواهد شـد، بیان کرد: در 
حقیقـت تدوینگـر و فیلمسـاز می تواننـد 
2 نـگاه متفـاوت داشـته باشـند و ایـن 
موضـوع مزایـا و معایبـی دارد. ابتـدا آنکه 
که تدوینگـر صرفـاً دنباله رو آنچـه که در 
دسـت دارد، اسـت اما فیلمسـاز کامـاًل با 

موقعیـت آشناسـت.
وی ادامـه داد: مـن در »زمزمه هـای 
گمشـده در دوردسـت« دورادور بـا 
موقعیـت مواجـه بـودم و ایـن نکتـه 
یـک مزیـت بـه شـمار می رفـت چراکـه 
می توانسـتم ایده هـای جدیدی بر اسـاس 
متریال و نه بر  اسـاس جهـان واقعی ای که 
اتفاقـات در آن رخ می دهنـد، ارائه بدهم. 
این تفاوت نگاه فیلمسـاز بـه عنوان مولف 
اثر و نگاه مـن به عنـوان نفر سـومی که از 
بیرون نـگاه و متریال را قضـاوت می کردم 
و نه اتفاقـات جهان واقعی را، می توانسـت 
مکمل باشـد. به همین دلیل مـواردی که 
بین مـا ردوبدل می شـد پیشـنهاداتی بود 

کـه یکدیگـر را کامـل می کـرد.
تدوینگر مسـتند »زمزمه های گمشده در 
دوردسـت« تاکید کـرد: بُعد مسـافت هم 
چالـش مهمـی در این اثـر بود امـا تالش 
کردیـم از ایـن موضـوع نتیجـه بهتـری 
بگیریـم. در کنـار ایـن مـورد محدودیـت 
فیلمبرداری و شـرایط تولیدی باعث شـد 
آن ایده آلـی کـه هـر فیلمسـاز بـه دنبال 
آن اسـت، رخ ندهـد امـا این یـک چالش 
بـه معنای مثبت بـرای تدوینگر اسـت که 
بتوانـد بر مبنـای آنچـه که موجود اسـت 
روایتـی را ایجـاد کنـد کـه بر اسـاس دید 
کارگـردان امـا واقع گرایانـه و وابسـته بـه 

آنچـه که در دسـترس اسـت، باشـد.
روایت های بـه کار رفته در مسـتند 

قابلیـت محک خـوردن دارند
فـروزش بـا بیـان اینکـه یکـی دیگـر 
ایجـاد  مسـتند  ایـن  چالش هـای  از 
روایت هـای متفـاوت بـر اسـاس متریـال 

در دسـترس بـود، مطـرح کـرد: خـط 
روایت در مسـتند، لزوماً بسـته به شرایط 
روایتی که در ذهن کارگردان بوده اسـت، 
شـکل نمی گیـرد، بلکـه تدوینگـر باید بر 
اسـاس واقعیت موجود روی میـز تدوین، 
نماهـا را بـه هـم متصـل کنـد. از سـوی 
دیگـر محدودیت هایـی از ایـن جنـس 
داشـتیم کـه نمی توانسـتیم همـه آنچـه 
کـه سـوژه ها دربـاره زندگـی خودشـان 

گفتنـد، در فیلـم قـرار دهیـم.
وی مسـئله »اعتبـار« در بیـان روایـت 
مستند را مسـاله مهمی دانسـت و مطرح 
کـرد: ایـن اعتبـار بـه ایـن معناسـت کـه 
شاید سـوژه، مواردی را از زندگی خودش 
بیان کنـد کـه از نظر فیلمسـاز بـه اعتبار 
روایی پـروژه اضافه نمی کنـد. در حقیقت 
برخـی از سـوژه ها نکاتـی را مطـرح کرده 
بودنـد کـه از نظـر فیلمسـاز کـه در 
موقعیت بـوده، ممکن اسـت کمـی مغایر 
بـا واقعیت ها بـود پـس ترجیـح دادیم که 
روایت هایـی را در مسـتند قـرار بدهیـم 
که از نظـر اعتبـار قابلیت محـک خوردن 

داشـته باشـند.
عـدم قطعیت باعث شـد در چینش 
اتفاقـات بسـیار محتاطانـه عمـل 

کنیم

این تدوینگر با اشـاره به اینکـه از مدت ها 
قبل در جریـان دغدغه کارگـردان درباره 
موضـوع پناهجویـان بـوده اسـت، مطرح 
کـرد: کارگـردان بـه دنبـال ایـن بـود 
تدوینگـری کـه در شـرایط تولیـد حضور 
نداشـته اسـت، تدویـن ایـن پـروژه را بـه 
عهـده بگیـرد پـس مـن بـرای تدویـن 
انتخاب شـدم و بـا کمـال میـل پذیرفتم.
فـروزش در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
بـرای تدویـن چـه قـدر زمـان گذاشـته 
اسـت، تصریـح کـرد: از زمانـی کـه مـن 
برای اولین بـار با راش هـا مواجه شـدم، تا 
زمانی کـه خروجـی نهایـی کار را گرفتیم 
نزدیک به هشـت ماه طـول کشـید. البته 
ایـن بدین معنا نیسـت که هشـت مـاه به 
صورت مداوم روی تدویـن کار می کردیم 
و بایـد بگویـم تقریبـاً هشـت یا نه نسـخه 
مختلـف از خـط روایی داشـتیم، چـرا که 
تقدم و تاخر اتفاقـات در ایجاد درام پایانی 
و نقطه عطـف میانی تاثیر کامـاًل متفاوتی 
داشـت. عدم قطعیت در زندگـی این افراد 
باعث می شـد کـه درباره چینـش اتفاقات 
بسـیار محتاطانه عمل کنیـم. بنابراین به 
طور دقیـق سـه بـازه دو ماهه بـه صورت 
مـداوم روی روایت هـای مختلـف کار 
کردیـم و در نهایـت بعـد از هشـت مـاه 

پـروژه آمـاده نمایش شـد.

رد«  قسمت 31 سریال »برف بی صدا می با
نی  یا ه و قسمت پا د ما 19 مردا رشنبه  چها
ه پخش  ما د  مردا  20 پنج شنبه  ول  ا فصل 

می شود.
؛ سریال  ونت سیما معا ز  ا نا  یر ا رش  به گزا
یا  پور نی  رگردا کا به  رد  می با بی صدا  برف 
مسعود  د  نده یا ز نویسندگی  نی،  یجا با ذر آ
بهبهانی نیا و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی  
حال و هوای دهه 13۶0 را به تصویر می کشد. 
هرش در حال  لی که نسرین و خوا در حا
هستند،  ج  زدوا ا سم  مرا برای  ده شدن  ما آ
ز طرفی  ا بد.  یش می  یا فزا ا یی  حمالت هوا
رند تا با دسیسه های خود از  فرادی قصد دا ا
این موقعیت استفاده کرده و این خانواده را 

نابود کنند.
فرهاد آئیش، مائده طهماسبی، پوریا پورسرخ، 
پاشا  یی،  شکیبا یا  پور قی،  ا لرز عبدا لیکا  ا
رستمی، پانته آ سیروس، مریم شیرازی، مهسا 
طهماسبی، آتیال پسیانی، ثریا قاسمی، فریبا 
متخصص، امید روحانی، مینا وحید، سیامک 
ادیب، هاله گرجی، هادی دیباجی، شایسته 
سینا  نی،  جنا میر  ا رویگری،  رضا  نی،  ا یر ا
بادی،  آ ره حیدر کرمی، یحیی توسلی، ستا

نورا حنیف زاده، آیهان شایگان و… ترکیب 
بازیگران این سریال را تشکیل می دهند.

مجموعه برف بی صدا می بارد به نویسندگی 
به  3 فصل  نی نیا در  بهبها د مسعود  نده یا ز
سریال  دوم  و  ول  ا فصل  مد.  درآ نگارش 

۶0 و  یت گر دهه  ا و رد ر برف بی صدا می با
ما فصل سوم سریال  ۷0 کشورمان است. ا
تیم  توسط  آن  نگارش  مراحل  کنون  ا که 
نویسندگی انجام می شود، دهه 90 کشورمان 

را نشان خواهد داد.

پرونده »برف بی صدا می بارد 1« 
آخر هفته بسته می شود

نقش پلیس خوب و بد را داشتیم

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

گواهی انحصار وراثت
شماره  به  سیاهکوهی  مظفرپور  فاطمه  خانم 
شهادت  استناد  به   ۳۱۳۰۴۷۹۶۸۶ شناسنامه 
به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  نامه 
اشعار  چنین  نموده  دادگاه  این  تقدیم   ۹۲/۴/۱۴۰۱ شماره 
شماره  به  پور  شهابی  حسن  مرحوم  شادروان  است که  داشته 
شناسنامه ۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳ در اقامتگاه دائمی خود بر اثر 

بیماری فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
شماره  به  عیسی  فرزند  سیاه کوهی  مظفرپور  فاطمه  خانم   .۱
همسر  زرند   ۲ حوزه  صدور  محل   ۳۱۳۰۴۷۹۶۸۶ شناسنامه 

متوفی.
شماره  به  علیجان  فرزند  کوهی  سیاه  مظفرپور  کنیز  ۲.خانم 
مادر  جیرفت  حوزه  صدور  محل   ۳۰۳۱۷۰۷۹۳۱ شناسنامه 

متوفی. 
به شماره شناسنامه  فرزند حسن  پور  علیرضا شهابی  آقای   .۳

۳۰۲۰۴۸۶۲۸۹ محل صدور حوزه زرند فرزند متوفی.
شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  پور  شهابی  زهرا  خانم   .۴

۵۳۵۰۰۳۶۳۲۷ محل صدور حوزه کوهبنان فرزند متوفی.
شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  پور  شهابی  شهال  خانم   .۵

۳۰۸۰۳۱۹۴۹۴ محل صدور حوزه زرند فرزند متوفی.
ارث  بر  مالیات  مالحظه گواهینامه  و  قانونی  تشریفات  از  پس 
العاده  فوق  وقت  در   ۱۴۰۱/۵/۱۵ مورخه   ۹۲ پرونده  شماره  به 
تصدی  به  طغرالجرد  کیانشهرو  اختالف  حل  شورای   ۴ شعبه 
و  کار  پرونده  مالحظه  از  پس  و  تشکیل  زیر  کنندگان  امضا 
باستناد ،ماده ۸۹۲، ۸۶۲، ۸۶۱، ۹۴۶، ۹۱۳، ۹۰۱، ۸۸۷، ۸۶۴، 
قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه در گذشته 
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد 
و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه 

بر ترکه تعلق می گیرد بین ورثه تقسیم می گردد. 
اموال غیرمنقول  اموال منقول و قیمت  از کل ماترک متوفی    
متوفی یک هشتم سهم همسر متوفی و یک ششم سهم مادر 
دختر  هر  برابر  دو  پسر  هر  به  فرزندان  بین  آن  بقیه  و  متوفی 

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

ارزش قانونی است.
م الف ۱۳

محمدمهدی میرزائی عبدالیوسفی
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و 
طغرالجرد
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1۶ تیم لیگ برتری در فصل نقــل و انتقاالت 
ورودی ها و خروجی ها مهمی داشتند که در این 

گزارش به آنها پرداخته شده است.
به گزارش ایرنا، بیست و دومین دوره رقابت های 
لیگ برتــر فوتبال ایران از ســاعت 19 روز 21 
مردادماه آغاز می شــود و 1۶ تیم حاضر در این 
دوره با یکدیگر به رقابت می پردازند. به سان هر 
سال شاهد فصل نقل و انتقاالت پرسروصدایی 
بودیــم و بازیکن های زیادی جا به جا شــدند و 
تیم های خود را تغییر دادند. در این بین شاهد 
انتقال های بزرگی هم بودیم. در این گزارش به 
مهمترین خرید و فروش هر باشگاه اشاره داریم. 
با ذکر این نکته که برخــی از تیم ها خریدها یا 
فروش های مهم شــان بیش از یکی بود و برخی 
تیم ها از این حیث، نقل و انتقال بســیار بزرگی 

نداشتند و انتخاب یک نفر کار سختی بود.
آلومینیوم: مهران موسوی

 رامتین سلیمان زاده
مهمترین خرید و مهم ترین فروش تیم مهدی 
رحمتی در خــط دفاعی بوده اســت. رامتین  
سلیمان زاده یکی از ارکان دفاعی نماینده استان 
مرکزی در خط دفاعی بــود و حاال راهی مس 
رفسنجان شده اســت. مهران موسوی از فوالد 
جذب شــده تا بتواند جای خالــی این مدافع 

کهنه کار را پر کند.
استقالل: کاوه رضایی

 امیرحسین حسین زاده
استقالل چند خرید قابل توجه داشت ولی کاوه 
رضایی و بازگشتش به فوتبال ایران مهمترین 
اتفاق ممکن بود. در طرف دیگر ماجرا جلوتر از 
وریا غفوری، امیرحسین حسین زاده مهمترین 
خروجی مدافع عنوان قهرمانی بود. ستاره جوانی 
که در لیگ بیست و یکم درخشش زیادی داشت 

و حاال راهی بلژیک شده است.
پرسپولیس: سعید صادقی

 سیدجالل حسینی
سعید صادقی مشتریان زیادی داشت و تقریبا 
تمام تیم های مدعی عالقه مند به جذب بهترین 
پاســور لیگ بیســت و یکم بودند اما نهایتا این 
بازیکن راهی پرسپولیس شد تا شاه ماهی نقل 
و انتقاالت باشــد. او در دیدارهای دوستانه هم 
نشان داد چه تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد. 
در طرف دیگر ماجرا باید از سیدجالل حسینی 
یاد کنیم. او سال ها به عنوان یک مدافع و رهبر 
در پرسپولیس نقشــی غیر قابل جانشین را ایفا 
کرد و حاال دیگر در مستطیل سبز به بازی ادامه 

نمی دهد.

پیکان: محمد بلبلی
 اسماعیلی بابایی

پیکان تیم شلوغی در فصل نقل و انتقاالت نبود. 
شاید محمد بلبلی را بتوان جالب ترین خرید این 
تیم قلمداد کرد. بازیکنــی تکنیکی که توانایی 
فراوانی دارد اما تغییر تیم ها و حواشــی بیرون 
از زمینش باعث شــد تا نتوانــد کارایی الزم را 
داشته باشــد. او حاال در پیکان و در فضایی آرام 
می تواند به روزهای خوب بازگردد. از اسماعیل 
بابایی هــم باید به عنوان مهمترین جدا شــده 
خودروســازان یاد کرد. بازیکنــی که در لیگ 
بیست و یکم بازی های خوبی را برای تیم مجتبی 
حســینی انجام داد ولی حاال عضــوی از نفت 

مسجدسلیمان است.
تراکتور: صفا هادی

 پیمان بابایی
یکی از بهتریــن بازیکنان خارجــی این فصل 
فوتبــال ایران بدون شــک صفا هادی اســت. 
هافبک جوان تیــم ملی عراق و حاال باشــگاه 
تراکتور که آمده تا جای خالــی اکبر ایمانی را 
پر کند و پرشــورها را دوباره به جمع مدعیان 
بازگرداند. در طرف دیگر ماجرا شاید پیمان بابایی 
مهمترین جدا شده تبریزی ها باشد. او در خط 
حمله عملکرد خوبی داشت و حاال به استقالل 

پیوسته است.
ذوب آهن: احسان پنشنبه

محمد خدابنده لو
مهدی تارتار در فصل نقل و انتقاالت خرید بزرگی 
نداشت اما حضور ســومین بازیکن تاجیکی در 
فوتبال کشــورمان جالب توجه است. احسان 
پنشنبه آمده تا خاطره نه چندان خوب هنانوف 
و صفروف در لیگ بیســت و یکم را به دســت 
فراموشی بسپارد. به نظر شما می تواند؟ آن سوی 
ماجرا اما انتخاب مهمترین جدا شده ی ذوب کار 
سختی نیست. محمد خدابنده لو مغز متفکر تیم 
اصفهانی در فصل گذشته بود. او حاال به سیرجان 

رفته و باید دید جای خالی اش پر می شود یا خیر.
سپاهان: مانوئل فرناندز

 دانیال اسماعیلی فر
سپاهان خریدهای جالب توجهی داشته است. در 
این میان مانوئل فرناندز کهنه کار می تواند یکی 
از بهترین ها باشد. بازیکنی با سابقه درخشان و 
حضور در تیم ملی پرتغال که باید دید در اصفهان 

کارایی الزم را خواهد داشت یا خیر.
در طــرف دیگــر ماجرا جــای خالــی دانیال 
اســماعیلی فر قطعا به چشــم خواهد خورد. با 
وجود جذب رامین رضاییان، دانیال کسی بود 

که توانســت گل های زیادی را از سمت راست 
برای تیمش پایه ریزی کند.

صنعت نفت: احسان مرادیان
 امید حامدی فر

خرید قابل توجهی در آبادان صورت نگرفت. شاید 
احسان مرادیان بتواند نقش شناخته شده ترین را 
ایفا کند. او از فوالد به صنعت آمد تا گلر فیکس 
باشد. لیست خروجی های برزیِل ایران اما پربار 
بود. در این اثنا شــاید امید حامدی فر را بتوان 
مهمترین خروجی قلمداد کرد. بازیکنی که حاال 

در استقالل بازی می کند.
فوالد: اشکان دژاگه

 لوسیانو پریرا
فوالد یکــی از بهتریــن تیم هــا در پنجره ی 
تابستانه ی نقل و انتقاالت بود. آنها موفق شدند 
اشکان دژاگه را از قطر به ایران بازگردانند. اشکان 
در آخرین فصــول دوران بازیگری اش در کنار 
ستاره ای چون وریا غفوری می تواند نقش بزرگتر 
را برای تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
بازی کند. لوســیانو پریرا ملقب به شیمبا  هم 
بزرگترین جدا شــده تیم جواد نکونام بود. این 
بازیکن مسن حاال عضوی از تیم مس رفسنجان 
است و دیگر در فوالد حضور ندارد. برای پر کردن 
جای خالی این بازیکن مجیــد علیاری در تیم 

اهوازی خواهد بود.
گل گهر: محمد خدابنده لو

 سعید صادقی
جدا شدن سعید صادقی ضربه مهمی بر پیکره 
گل گهر بــود. بازیکنی که فصــل قبل هم گل 

زد و هم پاس گل داد و حاال بایــد این کار را در 
پرسپولیس انجام دهد. با این وجود امیر قلعه نویی 
با حفظ ســتاره هایش و همچنیــن به خدمت 
گرفتن محمد خدابنده لو در پی آن  است تا دوباره 
در جمع بزرگان باشد. خدابنده لو در ذوب آهن 
توانایی باالیش را به منصه ظهور گذاشت و حاال 

باید در فضایی بزرگ تر هنرش را نشان دهد.
مس رفسنجان: شیمبا

مجید علیاری
دیگر تیم متمول اســتان کرمان هم توانســت 
خریدهای خوبی را در تابستان انجام دهد. شیمبا 
یکی از بزرگترین خریدها بود. ماشین گلزنی ای 
که در آستانه 40 سالگی اســت ولی همچنان 
راه چارچــوب را خوب بلد اســت و می تواند به 
خط حمله تیــم محمد ربیعی کمــک کند. او 
به جای ســتاره ی جدا شــده تیم یعنی مجید 
علیاری خریداری شده اســت. بازیکنی که در 
لیگ بیست و یکم نشان داد باید با دقت بیشتری 

نگاهش کرد.
مس کرمان: شروین بزرگ

 امین جهان کهن
مس بعد از چند سال دوباره به لیگ برتر برگشت. 
آنها اســتخوان بندی تیم خود را تغییر ندادند 
اما خریدهایی هم توســط فرزاد حسین خانی 
صورت گرفت. شــروین بــزرگ، مهاجم فصل 
قبل تیم صنعت نفت آبادان یکی از ورودی های 
مهم مــس در لیگ بیســت و دوم اســت. او در 
صنعت نفت روزهای خوب و بد زیادی داشــت. 
امین جهان کهن هم مهمترین جدا شــده تیم 

نارنجی پوش کرمانی بود.

مهمترین نقل و انتقاالت 16 تیم لیگ برتری

ستاره هایی که آمدند و ستاره هایی که رفتند
جدال »پرتغالی ها«

 تماشایی می شود
کارشــناس فوتبال با بیان اینکه دیدار ســپاهان و اســتقالل 
همیشه جذاب بوده و تماشاگران را به ورزشگاه کشانده است، 
گفت: این دیدار جــدال تفکرات دو مربی پرتغالی اســت که 

امیدوارم جذاب و تماشایی شود.
مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط تیم ها 
برای شــروع رقابتهای فصل جدید لیگ برتر و دیدار حساس 
آبی پوشان برابر سپاهان گفت: استقالل جزو معدود تیم هایی 
اســت که به جز کادر فنی، بازیکنانش تغییر آنچنانی نداشتند 
و تقریباً استخوان بندی فصل گذشته را حفظ کرده و با جذب 
چند بازیکن جدید سعی بر این داشــت تا نقاط ضعف خود را 

پوشش دهد.
یکه تاکید کرد: اســتقالل باید در دیدار اول به مصاف سپاهان 
برود، بازی که برای هواداران جذابیت خاصی دارد ضمن اینکه 
مربیان هر دو تیم پرتغالی هســتند و این می تواند انگیزه های 
کادر فنی دو تیم را برای پیروزی برای اولین دیدار بیشتر کند 
اگرچه آنها از لحاظ نفرات و کارهای تاکتیکی شــناختی روی 
یکدیگر ندارند اما هر دو به دنبال این هســتند تا در بازی اول 

پیروزی را کسب کرده و قدرت خود را به رخ حریف بکشند.
وی ادامه داد: سپاهان فصل گذشته نفرات بسیار خوبی داشت 
اما فراز و نشــیب زیادی هم برایش پیش آمد و نتوانســت به 
قهرمانی دســت یابد، مدیران این باشــگاه با تغییرات کلی که 
در کادر فنی و جذب بازیکن انجام دادند به دنبال این هستند 
تا بتوانند فصل را با پیروزی شــروع کرده و با قهرمانی به پایان 
برسانند. یکه خاطرنشان کرد: اســتقالل اگر می خواهد خود 
را مدعی قهرمانی نشــان دهد باید از هفتــه اول حریفانش را 
شکســت دهد اگر چه این دیدار برای هر دو تیم بسیار سخت 
است ولی پیروزی در اولین بازی می تواند روحیه خوبی به تیم 

داده تا خود را برای هفته دوم آماده کند.
این پیشکســوت فوتبال با انتقاد از اعزام نشــدن تیم امید به 
بازی های کشورهای اسالمی گفت: متاســفانه سال هاست به 
تیم های پایه اهمیتــی نمی دهیم و تمــام تمرکزمان بر روی 
تیم ملی بزرگساالن اســت که درآن هم چندان موفق نبوده و 
می بینیم سال هاســت در جام ملت های آسیا هم مقامی کسب 
نکرده ایم. با اعزام تیم امید به این بازی ها می توانستیم شرایط 
خوبی را به وجود بیاوریم و این بازیکنان را آماده حضور در تیم 

ملی بزرگساالن کنیم.
وی ادامه داد: اما با رفتاری که انجام شــد تیــم امید را ناامید 
کردیم و حاال نشان دادیم تنها روی بزرگساالن تمرکز داریم و 
خیلی به پایه ها بها نمی دهیم در صورتی که این پایه ها هستند 
که آینده فوتبال ایران را می ســازند و باید امیدوار باشــیم با 
تغییراتی که در فدراسیون فوتبال در آینده ای نزدیک صورت 

می گیرد به تیم های پایه اهمیت بیشتری بدهیم.
بازیکن ســابق اســتقالل در پایــان و در خصــوص انتخابات 
فدراسیون فوتبال که شــهریور ماه برگزار خواهد شد، گفت: 
برای انتخاب رئیس فدراســیون باید وسواس زیادی خرج داد 
کسی که به این پست دســت پیدا می کند باید با علم مدیریت 
روز فوتبال آشنایی کامل داشته باشد. مشکالت را لمس کرده 
و بداند چه عواملی باعث خواهد شــد تا فوتبال ما رشــد کند. 
او باید از نفراتی اســتفاده کند که تجربه باالیی داشته باشند 
تا بتواند فوتبال ما را صاحب رشــد و موفقیت کند در غیر این 
صورت همین اتفاقاتی که در گذشــته در فوتبال ما افتاده در 

آینده هم رخ خواهد داد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: تا آخر تابستان یا در 
پاییز 51 درصد ســهام استقالل و پرسپولیس 

واگذار می شود.
ســید حمید ســجادی در گفت وگو با خبرنگار ایســنا در 
حاشیه جلسه هیات دولت درباره زمان واگذاری باقی مانده 
سهام دو باشگاه استقالل و پرســپولیس اظهار کرد: سازمان 
خصوصی سازی با همکاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
در حال تالش مستمر برای واگذاری سهام دو باشگاه هستند. 
وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی، 
قرار بود تا آخر تابستان به ســمت واگذاری 51 درصدی دو 
باشــگاه برویم، افزود: نوبت دوم واگذاری ها قرار اســت در 
شــهریور ماه انجام شــود و ما در حال برنامه ریزی برای این 
موضوع هستیم. من دو جلســه مفصل با باشگاه استقالل و 
پرسپولیس و ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال داشتم و 

مسائل الزم را بررسی کردیم.
وزیر ورزش خاطرنشــان کرد: االن دو باشــگاه در فرابورس 
هستند و وقتی این شرکت ها به ســمت واگذاری می روند، 
همه مسائل آنها باید شفاف شود. در واقع هر چقدر سازوکار 
مالی و اداری منظم تر و آماده تر باشد، سرعت واگذاری ها هم 

بیشتر می شود.
سجادی در پایان گفت: اگر تا آخر تابستان این واگذاری سهام 
اتفاق نیفتد، تا پاییز این هدف محقق می شود. تمام تالش ما 

این است که سریع تر 51 درصد سهام واگذار شود.

در شرایطی که حضور نصیرزاده به عنوان رییس 
فدراسیون بدنســازی و پرورش اندام )رییس 
هیات رییســه این فدراسیون( در هیات رییسه 
فدراسیون کشــتی غیرقانونی اســت، وی به عنوان نماینده 
هیات رییسه فدراســیون کشــتی در انتخابات کمیته ملی 
المپیک جهت عضویت در هیات اجرایی به صورت غیرقانونی، 

ثبت نام کرد.
به گزارش ایســنا،   بر اســاس مــاده 18 اساســنامه جدید 
فدراسیون های ورزشــی، هیات رییسه باالترین رکن اجرایی 
فدراســیون و از ترکیب اعضای مشخص تشکیل شده است. 
بر اساس بند 1 این ماده، رییس فدراسیون همزمان به عنوان 
ریاست هیات رییسه به شــمار می رود؛ بنابراین مطابق بند 
1 ماده 18 اساسنامه فدراســیون های ورزشی، عبدالمهدی 
نصیرزاده به عنوان رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
به عنوان رییس هیات رییسه این فدراسیون محسوب می شود.
در تبصره 1 این ماده آمده اســت: اعضای هیئت رییســه به 
صورت همزمان نمی توانند در سایر فدراسیون ها »مسئولیتی« 
داشته باشند. بنابراین از زمان ابالغ اساسنامه فدراسیون های 
ورزشــی آماتوری جمهوری اســالمی ایران که بــه اواخر 
مرداد ماه ســال گذشــته بازمی گردد، حضور همزمان عضو 
هیات رییسه یک فدراسیون در سایر فدراسیون ها، غیرقانونی 
و بر خالف اساسنامه اســت بنابراین طبق تبصره 1 ماده 18 
اساسنامه فدراسیون های ورزشی، حضور نصیرزاده به عنوان 
رییس هیات رییسه فدراسیون بدنســازی و پرورش اندام در 

هیات رییسه فدراسیون کشتی غیرقانونی است.

واگذاری 51 درصد سهام استقالل 
و پرسپولیس تا پاییز 1401

دهن کجی به وزارت ورزش 
با ثبت نام غیرقانونی!

خبر

خبر

خبر

رنا
  ای

س:
عک

کاغذ ورزش

افقی
 ۱ - خاصتر، گزیده تر، به ویژه - فیلمی 
از ناصر تقوایی - تحلیل غذا در معده۲ 
- ابریشم خام - نوعی ساز - زراعت - 
کالم تنفر، حرف بیزاری - نیم صدای 
سگ۳ - لغب حضرت ابراهیم ص - 
اسرائیل  بنی  سوره  اسیران،  گرفتاران، 
شهر  لقب   - قرآن۴  هفرهم  سوره   ،
روحی۵  امراض  متخصص   - مشهد 
- محو کننده - چراغ دستی را گویند، 
چراغ، چراغ دستی نفت سوز  - جنگ 

و پیكار، حمله۶ - مخترع ماشین پنبه 
از  آنجاست،  عشق  جای   - پاک کنی 
اختیارات شاعری، مار سفید - ریسمان۷ 
- تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب 
، گذشتن بر چیزی - گندم كوبیده، گندم 
آسیا شده، دستور - سو چشم - سوپ 
 - ایرانی۸  غذای  نذری،  غذای  وطنی، 
نت آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، تایید 
ایتالیایی - آزاد و رها، افسار گسیخته - 
طایفه ایرانی، قوم غیور - سوسن زرد۹ - 
حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده - مچ 
دست، نام كتاب دینی زرتشتی - دوست 

بازیکنان یک تیم  از  و همدم، هر یک 
ورزشی - هواپیمای عجول، هواپیمای 
 - همداستان کلیله   - السیر۱۰  سریع 
شكست خورده در شطرنج - جمع ندیم، 
همنشینان۱۱ - نامادری  - کلید - باروک 
۱۲ - كلیسایی در شهر وان تركیه - اثری 
از آندره ژید۱۳ - سقف فرو ریخته، ره 
آورد زلزله - مونس، یار۱۴ - برآمدگی 
ته كفش، دندانه سوهان - سطح، چهره، 
مایه پیشرفت بعضی ها - پسوند صفت 
ساز - تکرار یک حرف - آكنده، مظهر 
سبكی، پوشش طیور، مملو، انباشته۱۵ 
- آلوی كوهی - از آثار چخوف - جسد

عمودی
ناپیدا،   - ها  نوع  بخشها،  ها،  - گونه   ۱
مروارید - بازیگر گیالنه۲ - پوست قیمتی 
- شهر کرمان - جزیره - پوشاك ستور۳ 
- روز عید قربان - نقطه شروع۴ - سی 
و چهارمین رییس جمهور آمریکا۵ - کرانه 
های آسمان، افقها - برابر ومساوی - عدد 
آن  به  ایران  در   - باال  منفی، جواب سر 
موش کامپیوتری۶  می گویند،  موشواره 
- نشانه تیر - محصول آتش - خزنده 
خوش خط و خال، از خزندگان، مادر در 
زبان گیالنی۷ - صدمه و آسیب، كارتن باز 
نشده - قسمتی از پا - جای قرار و آرام 
- آب منجمد، آب صفر درجه۸ - سنگ 
سبز قیمتی، سنگی است شبیه عقیق به 
رنگهای سفید . كبود و سبز تیره - نسل 
درهم - از سیستمهای تلویزیونی - خرمن 
گندم۹ - برهنه، عریان، همسر اسكارلت - 
امر از روبیدن - تحمل، پیچ و شكن، توان 
- نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب۱۰ 

انصار،  طایفه  جاهلیت،  عرب  قبیله   -
گرگ، عطیه و بخشش - فارسی باستان، 
نوعی كبك - ده روز۱۱ - سازمان فضایی، 
سازمان فضانوردی آمریکا - در نوردیدن، 
اشاره،  ضمیر   - پیمودن  حاتم،  قبیله 

اشاره به دور، از خواهران برونته - کارها، 
بازیکنان  از   - آسیایی۱۲  رود  دستورات، 
اسبق و نامدار رئال مادرید در ۲۰۰۰۱۳ - 
همانندان، همسران - هر دارویی که روی 
زخم بگذارند تا بهبود یابد، دارویی روی 

خبرها،   - روشنایی   -  ۱۴ مراهم  زخم، 
 - پوشاك   - ساختن  آگاه  دادن،  خبر 
عدد  ساختمان،  شالوده  هندسی،  عدد 
ارشمیدس۱۵ - قصد و خواسته - بی مزه  

- گزارش
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خبرخبر

رئیس ســازمان انرژی اتمی کشور گفت: 
دوربین ها به شرطی فعال و روشن می شود 
که همه موارد ادعایی و اتهامی علیه ایران کنار 
گذاشته شود. محمد اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا در پاسخ به اینکه آیا با تکرار 
رفتار آژانس، جمهوری اســالمی برنامه ای 
برای خاموش کردن ســایر دوربین ها دارد، 
گفت: خیر، دوربین هایی که جمع کرده ایم 
برجامی یا طبق واژه حقوقی آن فرا پادمانی 
بود، این دوربین ها همراه با توافقنامه برجام به 
این منظور نصب شد تا محدودیت، ظرفیت و 
فعالیت هسته ای ایران را با آن اندازه گیری 
کنند. او خطاب به طرف های مقابل برجام 
تاکید کرد: وقتی در برجــام باقی نماندید و 
به تعهدات خود عمل نکــرده و از آن خارج 
شــده اید دلیلی وجود ندارد که ما همچنان 
یک طرفه با یک قرارداد شبه منسوخ آن را 
ادامه دهیم. اسالمی درباره اینکه آیا اگر در 
برجام به توافق برسیم دوربین ها از نو روشن 
و فعال می شود گفت شرط برداشته شدن آن 
این است که همه موارد ادعایی را کنار بگذارند 
و امروز هم اعالم می کنیم تا وقتی که آنها به 
تعهدات خود بازنگردند و این موارد ادعایی و 
کذب را  کنار نگذارند، دوربینی نصب نخواهد 
شــد. معاون رئیس جمهور موارد ادعایی را 
بهانه ای دانست که سالیان سال است با فشار 
حداکثری علیه ایران دنبال می شود و تصریح 
کرد: موضع ما همواره این اســت که موارد 
اتهامی کنار گذاشته شود. او درباره مذاکرات 
وین هم گفت: وقفه ای در مذاکرات روی داده 
بود که البته مذاکرات فقط حضوری انجام 
نمی شد اما به شکل غیرحضوری در جریان 
بود.  اسالمی با بیان اینکه مذاکرات در حال 
پیگیری است، ابراز امیدواری کرد طرف مقابل 
برای به سرانجام رسیدن آن حسن نیت و اراده 
کافی داشته باشد و بدعهدی نکند. معاون 
رئیس جمهور افزود: جمهوری اسالمی به 
دنبال توافق خوب اســت و توافق خوب هم 
یعنی رعایت منافع ملت ایران چراکه آن ها 
از این طریق به منافع ایــران ضربات زیادی 

وارد کردند.

بستن موضوعات 
پادمانی در مذاکرات 
وین معطل چیست؟ 

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: 
وجود اراده سیاســی در غرب و آمریکا 
برای پایان دادن به موضوعات پادمانی 
میان ایران و آژانــس مهم ترین عنصر 
اســت، اگر این اراده وجود داشته باشد 
به راحتــی می تواننــد بپذیرند آژانس 
دیگر وارد این مقوالت نشود. به گزارش 
ایسنا، صباح زنگنه با اشاره به مذاکرات 
وین و برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه 
متن توافق نهایی شــده است و در عین 
حال نگاه ایران که معتقد اســت هنوز 
متن نهایی نشــده گفــت: ظاهرا گفته 
شده اســت که نمایندگان کشورها به 
پایتخت هایشان برگشــتند تا مشورت 
کنند و بعد از بازگشت و دریافت پاسخ 
باید برگردند به وین و پاسخ را بدهند. او 
درباره اختالف نظر ایران با کشــورهای 
اروپایی و آمریکا بر سر اینکه موضوعات 
پادمانی میان ایران و آژانس مستقل از 
برجام اســت و نباید در مذاکرات وین 
گنجانده شــود؟ گفت: البتــه موضوع 
بسته شــدن پرونده ســواالت پادمانی 
در آژانس قبال هم ســابقه داشته است. 
همیــن کشــورهای 1+5 در آن زمان 
توافق 2015 در تصمیــم گیری برای 
مختومه شدن پرونده پی ام دی، نقش 
داشــتند و آن را به عنــوان اقدام مهم 
تلقی کردند کــه مبتنی بر دو اصل بود؛ 
یکی اینکه بررســی های فنــی آژانس 
مشــخص کرده اســت که پــی ام دی 
موضوعیت ندارد و دوم اینکه کشــورها 
مایل بودند به تصمیم گیری سیاســی 
برجام نتیجه بخشــند و ایــن دو پایه 
اصلی بود که پرونــده مطالعات ادعایی 
را در آژانس بســت. زنگنــه ادامه داد: 
در حــال حاضر گزارش هــای آژانس و 
بیانیه هایی که مدیرکل منتشــر کرده 
اســت، ظاهرا از بحث هــای فنی عبور 
کرده و نوعی تحریک سیاسی یا موضع 
گیری سیاســی تلقی می شــود، چون 
ســخنانش مبهــم و کلی و سرشــار از 
تشــکیک و ایجاد تردید اســت. با این 
موضع گیری ها طبعــا اگر کار به نهایت 
هم برسد با یک بیانیه و سخن مدیرکل 
می تواند ایجــاد تردید کنــد و 1+4 یا 
1+5 را وارد مقوله جدیدی از مناقشه با 
ایران کند. از این رو به نظر می آید وجود 
اراده سیاســی برای پایان دادن به این 
موضوعات مهم ترین عنصر اســت و اگر 
این اراده وجود داشــته باشد به راحتی 
می توانند بپذیرند آژانس دیگر وارد این 

مقوالت نشود.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه نمی توان 
به دلیل محدودیت ها و اعمال فشارها کنار 
کشید و نظاره گر وخیم تر شدن اوضاع کشور 
بود، راه احیای سرمایه اجتماعی حاکمیت، 
میدان دادن به تمامی سالیق برای اداره جامعه 
است. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در دیدار 
جمعی از نمایندگان مجلس دهم با تسلیت فرا 
رسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین) ع( و با بیان اینکه  نهضت 
امام حسین)ع(  مبتنی بر اخالق بود نسبت به 
اضمحالل اخالق در جامعه اظهار نگرانی کرد 
و با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: اداره یک 
جامعه نیازمند حکمرانی خوب است و مبنای 
یک حکمرانی خوب حاکمیت حق و عدالت 
در آن جامعه است. او ادامه داد: باید بپذیریم که 
در جامعه ما در اجرای عدالت دچار ضعف های 
فراوان هستیم و به همین دلیل تا رسیدن  به 
حکمرانی مطلوب فاصله نسبتا زیادی داریم و 
مطمئنا در یک حکمرانی بد همه افراد آن جامعه 
اعم از مسئول و غیر مسئول ضرر خواهند کرد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر 
اینکه باید همه ما از تجارب تاریخی درس بگیریم 
و  مردم را نسبت به بهبود وضعیت جامعه دلسرد 
نکنیم، خاطر نشان کرد:  حق مردم شریف، 
نجیب و صبور ایران نیست که به سبک و سیاق 
فعلی و با مشقت فراوان زندگی کنند، حق این 
مردم نیست که برای به دست آوردن ابتدایی 
ترین  مایحتاج خود  دچار مشکل و ناراحتی 
باشند حق ملت با فرهنگ ایران نیست که 
بخاطر تنگناهای فراوان و شرایط سخت زندگی 
با یکدیگر در کوچه و خیابان گالویز شوند. 

او وظیفه نیروهای اصیل انقالب را حضور در 
صحنه و دوری از عافیت طلبی دانست و گفت: 
جریان اصالحات همیشه با محدودیت های 
فراوان رو به رو بوده است و هیچگاه برای این 
جریان فرش قرمز پهن نکرده اند ولی نمی توان به 
دلیل محدودیت ها و اعمال فشارها کنار کشید و 

نظاره گر وخیم تر شدن اوضاع کشور بود.
 جریان مقابل به مراتب دچار تفرقه و 

چنددستگی است
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به برخی اظهار 
نظرها مبنی بر تشتت و عدم هماهنگی در 
جریان اصالحات و با بیان اینکه نافی برخی 
اشکاالت در بدنه جریان اصالحات نیستم 
ولی جریان مقابل به مراتب دچار تفرقه و 
چنددستگی است، تصریح کرد: هیچ راهی 
جز انسجام و یکپارچگی در جریان اصالحات 
به مانند شرایطی که در دهه 90 حاکم بود 
نداریم برای موضوعات مهم پیش رو کشور هم 
نباید دقیقه نود عمل کرد ما ضمن همراهی و 

هماهنگی با جریان اصالحات منتظر تصمیمات 
دقیقه نودی هم نخواهیم بود. عارف یکی از 
مشکالت اصلی کشور را از دست رفتن سرمایه 
اجتماعی دانست و با بیان اینکه  راه احیا سرمایه 
اجتماعی حاکمیت ، میدان دادن به تمامی 
سالیق برای اداره جامعه است، تاکید کرد:  
شرایط ویژه کشور می طلبد، همه نیروهای 
وفادار به آرمانهای انقالب 5۷ با حفظ انسجام 
و وحدت و  با معیار قرار دادن قانون اساسی و 
برای حفظ تمامیت ارضی  کشور و جلوگیری 
از مداخله بیگانگان به برادری های اوایل انقالب 
برگردیم. رئیس فراکسیون امید مجلس دهم 
همچنین با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم 
گفت: شخصا در داوری ها در خصوص عملکرد 
نهادها و افراد تالش کرده ام از مسیر انصاف 
خارج نشوم .نهاد مجلس در مقطع فعلی به 
مراتب می توانست کارآمدتر و در خدمت 
منافع جامعه قدم بردارد و از مطالبات اساسی 
مردم فاصله نگیرد  مطمئنا افکار عمومی درباره 

عملکرد مجلس فعلی قضاوت خواهند کرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نباید 
صرفا کنکور را مالک موفقیت مدارس بدانیم، 
مقایسه ها  این  بدون همه  که  گفت: چیزی 
قعیت ها جدی است این است که سطح  و وا
آموزش و تدریس ما در مدارس خیلی فاصله 
دارد. مهرداد ویس کرمی در گفت و گو با ایسنا، 
در رابطه با مقایسه تعداد پذیرفته شدگان رتبه 
های برتر کنکور از بین دانش آموزان مدارس 
دولتی و خاص، بیان کرد: بحث قبولی کنکوری 
بعضی مدارس خاص مطلب تازه ای نیست، البته 
نکته قابل توجه این است که آیا این دانش آموزان 
با استعداد این مدارس را مهم و برجسته کرده 
اند یا اینکه این مدارس بچه ها را طوری تربیت 
کرده و پرورش می دهند که استعداد برتر شوند. 
او افزود: به نظر این موضوعات در هم تنیده است 
و اینطور نیست که اگر این مدارس در حالت 
عادی و در بین دانش آموزان معمولی کار کنند 
بتوانند این همه قبولی بدهند. به بیان دیگر خود 
استعداد اولیه ای که این ها در ورودی هایشان 
می گیرند، باعث می شود که یک سری بچه هایی 
که باهوش تر و نخبه ترند به این مدارس هدایت 
ز آن به هر حال با کار بیشتری  شوند و بعد ا
می توانند نتیجه بگیرند. به نظر بنده حتی گاهی 
خیلی از این ها محصول این مدارس به صورت 
واقعی محسوب نمی شوند و دلیل آن هم این 
است که از سوی خانواده های میلیون ها تومان 
برای این دانش آموزان هزینه می شود و کتاب و 
کالس های کمک درسی استفاده می شود، ولی 
شاید یکی از نکات مثبتی که این مدارس دارند 
بحث رقابت بین دانش آموزان و استعدادهای 

برتر است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس افزود: البته این مساله بدون آسیب هم 
نیست و به هر حال شخصیت اجتماعی که از یک 
بچه نخبه شکل می گیرد، شاید در جاهایی از 
نخبگی او در رشته خاص هم مهم تر باشد. چه 
ما  بسا نخبگانی که مثال نخبه ریاضی است، ا
به لحاظ هوش عاطفی، اجتماعی و حرکتی و 
بسیاری از اقسام هوش که گاهی تا باالی 20 نوع 
هوش داریم، این ها رشد چندانی نمی کنند و یا 
گاهی به لحاظ تربیت دینی و تربیت فرهنگی 
جدی روی آن ها کار نمی شود. یعنی مثال فرد 
نخبه ریاضی است اما بلد نیست یک متن ساده 
دبیاتش ضعیف است و  نشاء و ا را بنویسد و ا
ضعف های بزرگی دارند. ویس کرمی در ادامه 
یادآور شد: یک دلیل آن هم این است که شاید 
بنا به ساختار فیزیولوژیکی که مغز انسان دارد، 

قسمت های مختلف مغز مربوط به هوش های 
مختلف است و نخبگان معموال همه قسمت های 
مغزشان با هم به طور یکسان فعالیت نمی کند 
و گاهی استعدادهایی که در قسمت های دیگر 
وجود دارد در یک نقطه متمرکز می شود. 
مثال هوش ادبیات فرد خیلی ضعیف است ولی 
هوش ریاضی او در حد نخبگی است. وی با بیان 
اینکه آیا اصال این انتظار از مدارس معمولی که 
موظفند همه دانش آموزان را با هر سطحی از 
استعداد پذیرش کنند با جایی که به صورت 
خاص آن ها را جذب می کند، یکسان است؟، 
گفت: این کامال مقایسه درستی نیست. مثال 
مرکزی را داریم که مخصوص آموزش تکاوران 
دریایی است و جایی هم داریم که سربازخانه 
نند با هم  است که این دو مرکز اصال نمی توا

مقایسه شوند.

مجلس و دولت برنامه دراز مدتی
 برای عدالت آموزشی ندارند

عارف: نمی توان کنار کشید

معاون اول قوه قضائیه گفت: براساس آمارهای موجود مشخص شده 
است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی 
از آن جزو پنج ردیف اول پرونده های وارده به دستگاه قضایی است. 
به گزارش ایلنا، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه صبح روز گذشته 19 مرداد با حضور 
مقامات عالی قوه قضاییه و مسئوالن ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران 
برگزار شد. در ابتدای این جلسه حجت االسالم و المسلمین محمد 
مصدق ، بیان کرد: خداوند را شاکر هستیم که مراسم محرم امسال نیز 
مانند سال های گذشته به خوبی برگزار شد. او با اشاره به روز خبرنگار، 
گفت: این روز را به اصحاب رسانه تبریک می گویم، مسئولیت سنگینی 
بر روی دوش خبرنگاران است و کما اینکه در گذشته این وظیفه را 
به درستی انجام داده اند، انتظار دارم  تا در آینده نیز این رسالت به 
نحو احسن توسط اصحاب رسانه در جامعه انجام شود. معاون اول 
قوه قضاییه تصریح کرد: براساس آمارهای موجود مشخص شده 
است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی 
از آن جزو پنج ردیف اول پرونده های وارده به دستگاه قضایی است. 
او افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می تواند 
این پرونده ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضایی 
برای اینگونه موارد تشکیل نشود، لذا شرکت بیمه نقش اساسی در 
این خصوص دارند. حجت االسالم و المسلمین مصدق اظهار کرد: 
به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش های موجود در این 
حوزه مطرح شد و کارگروهی ویژه ای در خصوص مسائل مربوط به 
بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش های این  حوزه 
مورد بررسی قرار گرفت. او افزود: در استعالمی که از دادگستری کشور 
گرفته شد، مشکالت مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان ها 
اخذ شد که در این رابطه 2۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قالب 

چالش ها اعالم کردند.

پرونده تصادفات جزو
 پنج ردیف اول پرونده های وارده

 به دستگاه قضا است

اسالمی: دوربین ها به 
شرط کنار گذاشتن 
موارد اتهامی علیه 

ایران روشن می شود

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش کشورمان گفت: ناوشکن 
جماران، قایق هایی که به یک کشتی ایرانی حمله کرده بودند 
را متواری کرد. به گزارش ایسنا، امیر دریادار دوم تاج الدینی 
درباره عملیات نیروی دریایی عیله مهاجمان به کشتی ایرانی در 
دریای سرخ اظهار کرد: از تکالیف محوری نیروی دریایی ارتش 
تأمین خطی مواصالتی و دفاع از منافع ایران در دریای آزاد و 
اقیانوس هاست. او  افزود: شب گذشته تیم اسکورت نیروی دریایی 
ارتش تحت فرماندهی ناوشکن جماران در محدوده دریای سرخ از 
سوی کشتی ایرانی پیام درخواست کمک دریافت کرد و بالفاصله 
در منطقه حاضر شد و با قایق های مهاجم درگیر و آنها را متواری 

کرد.

ناوشکن جماران، کشتی ایرانی
 را نجات داد

جلسـه هیات دولت روز چهارشـنبه نوزدهم مـرداد ماه 
1401 بـا حضـور رییس جمهـور و وزرا برگزار شـد و در 
حاشـیه این نشسـت وزرا در حیاط پاسـتور به سواالت 
خبرنگاران  پاسـخ دادند.  آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسی 
در جلسـه روز چهارشـنبه هیـات  دولـت، قـرار گرفتن 
موفقیت آمیز ماهـواره »خیـام« در مـدار، دریافت پیام، 
کنترل و مدیریـت داده به دسـت متخصصـان ایرانی را 
افتخار آمیز و اقتدار آفرین توصیف و از همه متخصصان 
هوا–فضـا و سـازمان فضایـی قدردانـی کـرد. رئیـس 
جمهور با اشـاره به اهمیـت دانـش هوا-فضا بـه عنوان 
پیشـران برای کمـک بـه توسـعه کشـور در حوزه های 
مختلف خاطرنشان کرد: دولت سـیزدهم بنا دارد عقب 
ماندگی ها در این حوزه را جبران کند و در آینده شـاهد 
رونمایی از دستاوردهای جدیدی در این زمینه خواهیم 
بود کـه کمک شـایانی بـه محیط زیسـت، اکتشـافات 
معدنـی، مدیریت مخاطـرات طبیعـی و پایـش مرزها 
می کند. در حاشـیه این نشسـت خبرنـگاران بـا وزرای 

دولت مصاحبـه کردند.
ساخت ماهواره خیام از پنج سال

 پیش شروع شد
عیسـی زارع پور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات با 
یادآوری اینکه کار اصلی سـاخت ماهواره "خیام" از پنج 
سـال پیش شـروع شـده بود و نزدیک به یک سـال بود 
که از آماده شـدن آن می گذشـت ،اما مشـکالت جدی 
برای پرتـاب آن وجود داشـت تصریح کرد کـه در دولت 
سـیزدهم با دیپلماسـی فعال و در سـایه روابـط خوب 
بین ایران و روسـیه توانسـتیم این ماهواره را بـا ماهواره 
بر بسـیار مطمئن پرتاب کنیم. او همچنین با اشـاره به 
نگرانی های جدی خانواده های ایرانی درباره دسترسـی 
به محتواهای ممنوع در جمهوری اسـالمی، افزود: ما به 
کمک اپراتورهـای ارتباطـی امکانی را فعـال کردیم که 
صرفا دسترسی به محتواهای مسـتهجن و غیراخالقی 
یا خشـونت بسـیار شـدید توسـط خـود پلتفـرم های 
جسـتجو فعال شـود و بحث قفل کودک مطرح نیست.

اردیبهشت تا تیرماه فشار اقتصادی
 بیشتری روی مردم بود

سـید احسـان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی بـا انتقاد 
از رسـانه هایی کـه ارقـام غیرمسـتند دربـاره وضعیت 
اقتصـادی کشـور در ایـن روزهـا منتشـر می کننـد 
گفـت: متاسـفانه در رسـانه ها از داده های غلـط گاهی 
اسـتفاده می شـود کـه فایـده ای جـز تخریـب اذهـان 
عمومی جامعه نـدارد. او توضیـح داد کـه در فاصله بین 

اردیبهشـت تا تیرمـاه به لحـاظ شـاخص های قیمتی 
فشـار بیشـتری روی مردم بـود و شـاخص های تورمی 
هم این را نشـان می دهد، اما مسـیر تحت کنترل است 
و همانطور که تـورم تیرماه کاهش داشـت در مرداد هم 
همین کاهش را نسـبت به تیرمـاه شـاهد خواهیم بود. 
در بهار 1401 پایه پولی کشـور ۶ درصـد افزایش یافته 
اسـت در حالی کـه در 1400، 9 درصد بود یـا دولت در 
بهار امسـال  با یک پنجم تنخواه بودجه ای سال گذشته 
خودش تمام هزینه ای مصرفی اش را مدیریت کرد اینها 
نشـان می دهد کـه ایـن دسـت مسـیرهای بلندمدت 

اقتصـاد تحت کنترل اسـت.
فرآورده های نفتی تحریم ناپذیر است

جـواد اوجـی وزیـر نفـت توضیحاتـی را در خصـوص 
شـرایط احداث پتروپاالیشـگاه ها ارائه کـرد و گفت: در 
فـروش محصـوالت پتروشـیمی و فرآورده هـای نفتی 
مشـکلی نداریم. او تصریح کرد: خوشبختانه مستحضر 
هسـتید که فرآورده هـای نفتـی تحریم ناپذیر اسـت و 
امروز شـاهدیم کـه در فـروش محصوالت پتروشـیمی 
و فرآورده هـا مشـکلی نداریـم. از طرفـی اشـتغال زایی 
باالیی هم وجـود دارد. با اجـرای این پروژه ها براسـاس 
بـرآوردی کـه کردیـم در دوره سـاخت و احـداث ایـن 
پتروپاالیشـگاه ها بالغ بر 4000 نفر مشـغول به کار می 
شـوند. این نیت و قصد در دولت سـیزدهم وجود دارد و 
به سـمتی می رویم که از خام فروشـی جلوگیری کرده 
و بـا تبدیل نفـت خـام بـه ارزش افـزوده خـوراک برای 

صنایع پتروشـیمی فراهم شـود.
محرومیت بازیگران

 به اکران فیلم لطمه نمی زند
محمدمهدی اسـماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در پاسـخ به پرسشـی دربـاره وضعیت فیلم هـای نوید 
محمدزاده که اکنون ممنوع الفعالیت اسـت و چگونگی 
نمایش ایـن فیلم ها تأکیـد کرد: اگـر فیلمـی در نوبت 
اکران اسـت تـالش مـا این اسـت کـه محرومیت هایی 
که احیانـاً بازیگران پیـدا می کنند به اکـران فیلم لطمه 
نزند. اکـران فیلم متعلـق به تهیه کننـده و مجموعه ای 
از عوامـل فیلم تا سـینمادارها اسـت و این حتمـاً نباید 
اتفاق بیفتد. او همچنیـن تاکید کرد: هـر فیلمی بدون 
اخـذ مجـوز نمایـش در خـارج کشـور نمایش داشـته 
باشـد حتماً از نظر ما مشـمول محدودیت هـای قانونی 
می شـود. هیـچ درنگـی در ایـن زمینه وجـود نـدارد و 
سـابق بر این شـاید مماشـاتی صورت می گرفته اسـت 
اما من به همکاران تاکیـد کردم کـه در این زمینه هیچ 

مماشـاتی صورت نگیرد. بنای ما این است که با جامعه 
هنـری و فرهنگی کشـور نهایـت همـکاری را داشـته 

باشـیم اما قانـون باید رعایت شـود.
تصویب 3 آیین نامه 

علی بهادری جهرمی سـخنگوی دولت مصوبـات امروز 
هیـات دولـت در زمینه عمل بـه شـعار سـال را اعالم و 
تشـریح کـرد و اظهـار کـرد: مصوبـات متعـددی امروز 
به تصویب هیـات وزیران رسـید که از جمله آن ها سـه 
آیین نامـه در راسـتای تسـریع تحقـق فرمـان رهبری 
انقالب در نامگذاری سـال در حوزه های مختلف بود که 
حمایت از تولیـد دانش بنیـان و اشـتغال زایی در وزارت 

اقتصاد، صنعـت، معدن، تجـارت و علـوم بود.
افزایش حقوق بازنشستگان

 هم چنان در حال بررسی
محمدهادی زاهـدی وفا سرپرسـت وزارت تعـاون، کار 
و رفاه اجتماعـی درباره آخریـن خبـر از افزایش حقوق 
بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی، اظهـار کـرد: دولـت 
مسـئولیت میزان افزایـش حقـوق بازنشسـتگان را به 
وزرای عضـو هیـات امنای تامیـن اجتماعی سـپرد که 
این موضوع در بررسـی های گذشـته هنوز بـه نتیجه و 
جمع بندی نرسیده اسـت. او همچنین ادامه داد: میزان 
افزایش حقوق بازنشسـتگان مسـتلزم بررسـی بیشتر 
اسـت. با توجه به منافـع و اعتبـارات الزم بـرای افزایش 
حقـوق بازنشسـتگان، نیازمنـد زمـان بیشـتری برای 
ارزیابی هسـتیم کـه هفته آینـده با حضـور نمایندگان 
جامعه کارگـری ایـن موضوع بررسـی و نتیجـه نهایی 

اعـالم می شـود.
هنوز ارز اربعین به جمع بندی نهایی نرسیده

علی صالح آبـادی رییس کل بانک مرکـزی درباره ثبت 
سـفارش خارجی و تجـارت خارجی بـا اسـتفاده از رمز 
ارزهـا گفت: موضـوع ثبت سـفارش بـا اسـتفاده از رمز 
ارزها اواخر سـال گذشـته بین بانـک مرکـزی و وزارت 
صمـت تفاهـم شـد و دارنـدگان رمـز ارز که اسـتخراج 
را قانونـی انجام دهنـد، می تواننـد رمز ارز اسـتخراجی 
خود را بـرای واردات ارایه کنند. رویـه  این کار بین بانک 
مرکـزی و وزارت صمـت تفاهـم شـده اسـت و االن در 
مرحله اجرا قرار دارد. او افزود: خوشـبختانه از زمانی که 
نماد روبـل و ریال در بـازار توافقی تعریف شـد میانگین 
روزانه حدود دو میلیـون روبل در این بازار معامله شـده 
اسـت. البتـه اول کار اسـت و در آینده نزدیـک افزایش 
می یابد. هنـوز موضوع ارز اربعین بـه جمع بندی نهایی 
نرسـیده اسـت. االن روی دینـار عـراق داریـم کار مـی 
کنیم. امیدواریـم بتوانیـم زیرسـاخت های آن را فراهم 
کنیـم که امسـال هـم کـه هموطنان بـه سـفر اربعین 
مشـرف می شـوند، بتواننـد از ارز دینار اسـتفاده کنند. 
زیرسـاخت های آن در حال تهیه اسـت و بـه موقع خود 

اطالع رسـانی می شـود.
واگذاری سهام سرخ آبی ها تا پاییز

سید حمید سـجادی وزیر ورزش و جوانان گفت درباره 
زمان واگـذاری باقی مانده سـهام دو باشـگاه اسـتقالل 
و پرسـپولیس اظهارکرد: سـازمان خصوصی سـازی با 
همـکاری دو باشـگاه اسـتقالل و پرسـپولیس در حال 
تالش مسـتمر برای واگذاری سـهام دو باشگاه هستند. 
اگر تا آخر تابسـتان ایـن واگذاری سـهام اتفـاق نیفتد، 
تا پاییز این هـدف محقق می شـود. تمام تـالش ما این 
اسـت که سـریع تر 51 درصـد سـهام واگذار شـود ولی 

همـه مـوارد اداری و مالی هـم باید فراهم شـود.

سنا
: ای

س
عک

نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراســر کشور 
طی نامه ای با تشکر از مقام معظم رهبری، تاکید 
کردنــد که بر خود فــرض می دانیم نــه در قول، 
بلکه در فعل تذکــرات و منویات امام مســلمین 
را در دستور کار تشــکیالتی و جمعی قرار دهیم. 
به گزارش ایســنا، متــن این نامه به شــرح ذیل 
اســت: محضر مبارک حضرت آیــت اهلل العظمی 
امــام خامنه ای)مدظله العالــی(، رهبــر حکیم و 
فرزانه انقالب اســالمی، ســالم علیکــم و رحمة 
اهلل. با احترام و آرزوی سالمتی و عزت روزافزون 
در پیشــبرد راهبرد مقاومت و مقابله با اســتکبار 
جهانی، در دو عرصه جنگ ســخت و جنگ نرم و 

در جبهه ای به گســتردگی جهان اسالم و ضمن 
عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری 
سید و ســاالر شهیدان)علیه السالم(، که با داغدار 
شــدن جمعی از هموطنان شریف در حادثه سیل 
توأمان و حزن انگیزتر شــده است، استدعا داریم؛ 
تقدیر و تشــکر امانتداران خــود در قرارگاه های 
نمازجمعــه کشــور را بابت محبــت انگیزه بخش 
و عنایــت هدایتگرانــه ای که در جریــان توفیق 
شــرفیابی خدمت آن وجود شــریف مبذول شد، 
پذیرا باشــید آنچه که پس از دوســال فترت، در 
این دیدار پربــار می تواند نقطــه عطفی در ادامه 
مسیر دشــوار تحول و شــکوفایی شــبکه امامت 

جمعه رقم بزند، در سه بخش قابل مالحظه است 
: بخش اول، تعابیر عمیــق و توصیفات بدیعی بود 
که از لســان حضرتعالی در بیــان فضائل فریضه 
سیاســی- عبادی نمــاز جمعه، جایــگاه رفیع و 
ابعــاد متعالی این واجب ســمبلیک در ســاختار 
حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
شــنیده شــد و فرصتی ارزشــمند بــرای تالش 
مضاعف و عینیت بخشــیدن به ایــن تصویر زیبا 
و دل انگیــز در اختیار قرار می دهــد. بخش دوم، 
دو نشــان افتخــار در خصوص رویکــرد مردمی 
ائمه جمعــه و خدمات اجتماعی انجام شــده در 
مقاطع شــیوع کرونا و مواسات و ســیل و زلزله و 

سایر مصادیقی اســت که خالصانه و ارادتمندانه 
در کانون اهتمام بوده و هســت و با اشــراف آن 
جناب بر گــردن شــبکه امامت جمعــه آویخته 
شد.  بخش سوم، هشــدارها، تحذیرها و توقعاتی 
بود که از حوزه ســلوکی و رفتاری، تا مدیریتی و 
رویکردی، تا غنی ســازی محتوای خطبه ها را در 
بر می گرفــت و برخی همواره در دیدارهای ســه 
دهه گذشــته مورد تأکید حضرتعالی بوده اســت 
و یادآوری مجدد بخشــی از آنها نشــان می دهد 
هنوز با کســب رضایت جنابعالــی فاصله داریم و 
البته این بخش، هدف اصلی از تشــکیل ســالیانه 
این گردهمایی است، تا شــبکه گفتمانی ولی امر 

مســلمین، خــودش را با محک امامــت و والیت 
بســنجد و به تصحیــح و بهبود بپــردازد. خاطره 
بی نظیر این دیدار شــیرین را همچون سرمایه ای 
مانا و پایدار در دل و جانمان محفوظ نگه خواهیم 
داشــت و بر خود فرض می دانیم؛ نه در قول، بلکه 
در فعل، ضمن بررســی و مداقه آسیب شناسانه، 
اتخاذ تدابیــر الزم در ارتباط با تذکرات و منویات 
امام مســلمین را در دســتور کار تشــکیالتی و 
جمعی قرار دهیم. والســالم علیکم و علی عباداهلل 
الصالحی، نماینــدگان ولی فقیــه و ائمه جمعه، 
شــرکت کننده در بیســت و پنجمین گردهمایی 

سراسری

نامه ائمه جمعه به رهبری: هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم

در جلسه هیات دولت چه گذشت؟

خاندوزی: اردیبهشت تا تیرماه فشار اقتصادی بیشتری روی مردم بود
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

طوفان و گردوخاک، کرمان را دربرمی گیرد

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کرمان گفت: با تشدید 
جریانات شمالی )بادهای 120 روزه( در نواحی شمالی و شرقی 
این استان از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده وزش باد نسبتاً شدید، طوفان گردو 

خاک برای مناطقی از کرمان پیش بینی می شود.
حمیده حبیبی افزود: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، پدیده 
گردوخاک طی روزهای آینده بیشتر در نیمه شرقی، شمال و شمال غرب بویژه 
شهرهای انار، بم، راور، رفسنجان، رودبارجنوب، ریگان، سیرجان، شهداد، صفاییه، 

فهرج، گلباف و نرماشیر خواهد بود.
او اظهار داشت: به دلیل بروز طوفان و گرد و خاک طی روزهای آینده اختالل در 
ناوگان حمل و نقل، احتمال شکسته شدن درختان کهنسال و آسیب پذیر، خسارت 
به تیرها و دکل ها و احتمال خسارت به بخش کشاورزی بخصوص در نواحی ذکر 

شده دور از انتظار نیست.
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کرمان با اشاره به کاهش دید و کاهش 
کیفیت هوا در اثر بروز پدیده گرد و خاک طی روزهای آینده در استان کرمان ادامه 
داد: با توجه به وقوع این پدیده گروه های حساس از حضور در فضای باز طی روزهای 

پیش بینی شده خودداری کنند.

خبر

خبر

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بافت از برگزاری مراسم 
سنتی گندم کوبی با قدمتی بیش از 100 سال در روستای انجرک این شهرستان 
خبر داد.  علی نجفی با اشاره به اینکه این مراسم سنتی هرساله در ایام ماه محرم و 
توسط عزاداران حسینی شهرستان بافت برگزار می شود اظهار کرد: »در این مراسم 
اهالی روستای انجرک گندم های درو شده را در آب خیس کرده و روی گلیم بزرگی 
می ریزند تا کمی خشک شوند سپس با چوب های مخصوصی بر روی آنها می کوبند 
تا پوست از آنها جدا شود.« مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان بافت افزود: »گندم های تمیز شده را به وسیله آسیاب های قدیمی به 
صورت آرد درآورده و برای آش نذری آماده می کنند.« او ادامه داد: »این آش نذری 
که با ختم صلوات همراه است در بین تمامی مردم روستای انجرک توزیع می شود.«
نجفی خاطرنشان کرد: »هرساله در ایام ماه محرم در روستاهای مختلف شهرستان 
بافت مراسم و آیین های مذهبی ویژه ای برپا می شود که هرکدام از آنها ارزش ثبت 

در آثار ملی کشور را دارد.«

 رمان "بی َکسان" نوشته حامد حسینی پناه کرمان داستان نویس و منتقد کرمانی در 
2۶8 صفحه و توسط نشر مهری منتشر شده است. در معرفی این رمان آمده است: 
"حامد حسینی پناه کرمانی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده، در رمان بی کسان با 
محور قرار دادن تنهایی انسان معاصر از بی عدالتی های اجتماعی می گوید. بی کسان 
داستان زندگی آدم هایی است که در بزنگاه های مختلف زندگی با هم روبرو می شوند 
و گاه در کنار یکدیگر حضور دارند، غافل از اینکه همه ی ما در این جهان تنها هستیم.

چه شخصیت اصلی داستان که فردی به نام مهسا است، چه پدر و مادرش که بر اثر 
حوادثی از دنیا می روند و چه استاد موسیقی به نام انوش و یا محمدعلی تابان که یک 
وکیل دادگستری است و نیز شخصیت پلیسی به نام عبدی که در مراحل مختلفی سر 
راه زندگی مهسا و دو فرزندش قرار می گیرند. سبک خاص نگارش این داستان به ویژه 
جمالتی که از کتب مقدس ادیان در ابتدای هر فصل نوشته شده بر جذابیت و تفاوت 

رمان "بی کسان" نسبت به دیگر داستان های معاصر افزوده است.

مدیر کانون تخصصی عفاف و حجاب جنوب کرمان گفت: یکی از فعالیت های 
کانون تخصصی مهدویت جنوب کرمان برگزاری همایش مقاومت رمز ظهور 
است. حجت االسالم محمدتقی سعیدی  افزود:این همایش یک روزه با حضور 
نوجوانان مسجدی در شبستان حرم امامزاده سید احمد درب بهشت ساردوئیه 
برگزار می شود. او بیان کرد: مرحله سوم طرح میثاق با موضوع انتظار امام زمان 
)عج( در قالب همایش مقاومت رمز ظهور در آستانه روز مقاومت اجرا می شود. 
حجت االسالم سعیدی ابراز کرد: نوجوانان برای شرکت در این همایش می بایست 
در یکی از رشته های مقاله نویسی، شعر.داستان، نقاشی، خطاطی، خوشنویسی، 
کاردستی و روزنامه دیواری تولید محتوا ارائه دهند. مدیر کانون تخصصی مهدویت 
جنوب کرمان اظهارکرد:آثار هنری باید درباره حضرت مهدی )عج( باشند و دیگر 
آثار نیز با موضوع مقاومت اسالمی تولید شوند. او اضافه کرد:همایش مقاومت رمز 
ظهور با همکاری قرارگاه منتظران ظهور امام مهدی )عج( و با هدف ترویج فرهنگ 

مهدویت و مقاومت برگزار می شود.

 مراسم سنتی گندم کوبی با قدمتی 100ساله در
روستای انجرک بافت برگزار شد

رمان »بی َکسان« تازه ترین اثر 
»حامد حسینی پناه کرمانی« منتشر شد

مدیر کانون تخصصی عفاف و حجاب جنوب کرمان:
همایش مقاومت رمز ظهور برگزار می شود

عکس نوشت

مدیر سازمان حج و زیارت استان کرمان گفت: 
امسال طبق اعالم وزارت کشور، متقاضیان 
پیاده روی اربعین الزاما باید در سامانه سماح 
پیش ثبت نام کنند. محمود عرب نژاد افزود: 
ستاد اربعین کشور کمیته های مختلفی دارد 
که یکی از این کمیته ها، کمیته اعزام و ثبت 
نام است که مربوط به سازمان حج و زیارت 
می شود. او اظهارداشت: طبق اعالم وزارت 
کشور، افرادی که امسال قصد دارند به پیاده 
روی اربعین مشرف شوند، الزاما باید در سامانه 
سماح به نشانی samah.haj.ir پیش ثبت نام 
کنند تا تحت پوشش بیمه و خدمات درمانی 
قرار گیرند. مدیر سازمان حج و زیارت استان 
کرمان بیان کرد: طبق اعالم ستاد کمیته 
اربعین، پیش ثبت نام پیاده روی اربعین تا 
اطالع ثانوی ادامه دارد. او تصریح کرد: پس از 
اعالم ستاد کمیته اربعین برای ثبت نام قطعی، 
زائران باید نسبت به ثبت نام اقدام کنند. به 
گفته عرب نژاد تا صبح روز 18 مرداد 1401 
از استان کرمان، ۶۷ هزار و ۶۶8 نفر در سامانه 
سماح پیش ثبت نام کردند. او بیان داشت: 
طبق نظر وزارت بهداشت، تزریق حداقل 2 
ُدز واکسن کرونا برای زائران پیاده روی اربعین 

الزامی است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان 
گفت: اگر اعتبار مورد نیاز از سوی فرماندار و 
رئیس ورزش و جوانان استان کرمان تصویب 
شود زمین های چمن بخش چترود و راین را 

تجهیز می کنیم.
 منصور دامغانی اظهار داشت: اینکه مطرح 
می شود چند بار بودجه به زمین چمن چترود 
اختصاص داده شده اما برای این مکان هزینه 

نشده است، صحت ندارد بلکه ما قصد داشتیم 
بودجه ای به این زمین اختصاص یابد که شورای 
نان استان  برنامه ریزی و اداره ورزش و جوا
موافقت نکردند. او بیان داشت: اگر فرمانداری و 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان موافقت 
کنند و بودجه سال جاری هم تامین شود 
ان شاءاهلل از محل این بودجه زمین های چمن 

چترود و راین را تجهیز می کنیم

رفسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
گفت: امسال پیش بینی می شود حدود 500 تن 
ز باغات پسته شهرستان رفسنجان  مغز سبز ا

برداشت شود.
کشاورزی  جهاد  مدیر  للهی  حاج عبدا عباس 
شهرستان رفسنجان  اظهار کرد: در سال جاری 
پیش بینی می شود حدود 500 تن مغز سبز از 
باغات پسته شهرستان برداشت شود که سال 
گذشته 300 تن مغز سبز در شهرستان برداشت 

شد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه امسال باغات پسته 
شرایط خاصی دارند و سال کم محصول داریم، 
بیشتر  را  پسته  می دهند  ترجیح  کشاورزان 

به صورت کال)مغز سبز( برداشت کنند.

حاج عبداللهی افزود: برداشت پسته کال معموال 
از اول مردادماه انجام می شود و هرچه روزهای 
اولیه مرداد برداشت انجام شود، کیفیت محصول 

بهتر خواهد بود.
او در ادامه به وضعیت گل والی در باغات پسته 
که بر اثر ورود سیالب ایجاد شده است، پرداخت 
ز باغات پسته  ر هکتار ا و عنوان کرد: ده هزا
شهرستان دچار گل گرفتگی شدند و تا کنون 
عملیات اجرایی گل برداری شروع نشده است و 
کشاورزان منتظر تسهیالت و مساعدت های دولت 
برای انجام این عملیات هستند، که امیدواریم 
شاهد  استان  به  جمهور  رئیس  سفر  ز  ا بعد 
خبرهای خوشی در این زمینه و در مباحث کمک 

به جبران خسارت سرمازدگی باشیم.

21 تیم   ، رییس شبکه دامپزشکی کرمان گفت: طی تاسوعا و عاشورا
دامپزشکی بر ذبح بیش از هزار و 900 راس دام و الشه سبک و سنگین 

نظارت کردند.
آمنه زینلی افزود: شبکه دامپزشکی کرمان با سازماندهی 21 تیم نظارت 
بهداشتی و شرعی در سطح شهر و بخش های تابعه، ضمن اطالع رسانی به 
هیئت امنای مساجد، تکایا و حسینیه ها در مورد تدابیر اتخاذ شده به منظور 
حفظ بهداشت عمومی و سالمت مصرف کنندگان فراورده های خام دامی و 
ترغیب آنان به استفاده از خدمات رایگان کشتارگاه های دام شهرستان در دهه 
اول محرم  با بسیج نیرو ها و امکانات الزم، نهایت تالش خود را برای صیانت از 
سالمت شهروندان در ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( به کار برد.
او خاطر نشان کرد: بازرسی و نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی طی روزهای 
تاسوعا و عاشورای امسال به همت 21 تیم در 10 جایگاه و هیئت های عزاداری 
متعدد صورت گرفت و این تیم ها اقدام  به بازرسی و نظارت بر ذبح بیش از 
هزار و 900 راس دام و الشه سبک و سنگین کردند و این بازرسی ها همچنان از 
تکیه ها و مساجد که اقدام به استفاده از فراورده های خام دامی تازه و منجمد 

می کنند، ادامه دارد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان بیان کرد: در دهه اول ماه محرم 
همچنین آموزش چهره به چهره در خصوص بیماری تب کریمه کنگو به 
عزاداران به همت کارشناسان شبکه دامپزشکی انجام شد و در خصوص 

مخاطرات کشتار دام خارج از کشتارگاه به عزاداران هشدار داده شد.
او می گوید: امسال نسبت به سال های قبل، آمار کشتار در خارج از کشتارگاه 

به صورت محسوسی کاهش یافته است.
زینلی تصریح کرد: طرح ترویجی، بهداشتی هدایت کشتار دام قربانی به 
کشتارگاه های دام چندین سال شروع شده است و طی امسال پیشرفت های 
مطلوبی داشته که ناشی از همکاری بین بخشی دستگاه های مرتبط و استقبال 
آگاهانه شهروندان و نیکوکاران بوده است و این مهم، گامی موثر در ارائه 

خدمات بهداشتی بهینه به شهروندان می باشد.

 »هوشنگ ابتهاج«

هوشـنگ ابتهاج، متخلص به سـایه، شـاعِر 
نامدار ایرانی، بامـداد چهارشـنبه 19 مرداد 
درشـهر کلـن آلمـان از دنیـا رفـت. ابتهاج 
کـه متولد سـال 1306 در شـهر رشـت بود، 
در سـن 19 سـالگی نخسـتین مجموعه شعر 
خود را بـا نـام »نخسـتین نغمه ها« منتشـر 
کرد. ایـن شـاعر همچنیـن در دوره هایی از 
زندگـی خود بـا برخـی از محافل سیاسـی و 
فکـری در ارتبـاط بود کـه به زندانی شـدن 
او هم منجر شـد. »سـراب«، »سیاه مشـق«، 
»تا صبح شـب یلـدا«، »یادگار خون سـرو« 

و »تاسـیان« از جملـه آثار او هسـتند.

مدیر سازمان حج و زیارت استان کرمان:

ثبت نام در سامانه سماح 
برای متقاضیان پیاده 

روی اربعین الزامی است

اعتبار برسد زمین چمن چترود را تجهیز می کنیم

پیش بینی برداشت 500 تن »مغز سبز«
 از باغات پسته رفسنجان

طی تاسوعا و عاشورا صورت گرفت؛
نظارت دامپزشکی بر بیش از 1900 دام در کرمان

خبر

سرپرست فرمانداری جیرفت خواستار احیای ستاد 
راهبردی جنوب کرمان با مجوز هیات دولت در 
سفر رئیس جمهور به این استان شد. احمد بلندنظر 
احیای ستاد راهبردی جنوب استان کرمان  فزود: ا
با توجه به محرومیت و مشکالت این منطقه یکی از 
و به ظرفیت  مطالبات مهم مردم و مسئوالن است. ا
بخش کشاورزی جنوب استان کرمان اشاره کرد و 
ایجاد مرز هوایی فرودگاه و کارگو )پایانه بین المللی 
هوایی( به منظور حمل محصوالت کشاورزی منطقه 
از راه هوایی را از دیگر مطالبات کشاورزان جنوب 
ه  و تسریع در تکمیل طرح های را کرمان برشمرد. ا
شامل بزرگراه جیرفت سه راهی بم، جیرفت-بافت ، 
جیرفت-فاریاب و جیرفت-میانچیل را از دیگر مطالبات 
در سفر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان اعالم 
کرد. سرپرست فرمانداری جیرفت به نقش مهم پایانه 

صادراتی در بخش کشاورزی جنوب کرمان تاکید 
کرد و خواستار تامین نقدینگی به منظور راه اندازی 
این پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی شد. او به 
خشکسالی های اخیر و تامین آب آشامیدنی شهرستان 
جیرفت اشاره کرد و گفت: ایجاد زیرساخت الزم برای 
انتقال آب شور از سد جیرفت از دیگر مطالبات مردم 
در سفر ریاست محترم جمهور است. بلندنظر، تکمیل 
بیمارستان 258تختخوابی جیرفت، استقرار ادارات کل 
آموزش و پرورش، هالل احمر و غیره،تخصیص اعتبار 
برای مطالعه و ساماندهی رودخانه شور و هلیل و احداث 
شهرک صنعتی شماره سه را از مطالبات دیگر مردم و 
مسئوالن منطقه جنوب کرمان در سفر ریاست محترم 

جمهوری عنوان کرد.
و دیگر مطالبات مردم جنوب کرمان را در سفر به  ا
استان کرمان شامل تامین نقدینگی برای ایجاد مراکز 
عتبار تکمیل ساخت موزه  لجستیک بار، تخصیص ا
باستان شناسی جیرفت، ارتقا کیفیت آب آشامیدنی و 
رفع تنش آبی و تامین آب در حوزه شهری و روستایی، 
تکمیل پل های سرجاز و احداث پل سوم هلیل به 

منظور تسهیل در عبور و مرور برشمرد.
سرپرست فرمانداری جیرفت به طرح راه آهن جیرفت 
- بم اشاره کرد و گفت: امیدواریم در سفر رییس جمهور 
به استان کرمان تخصیص اعتبار ملی به منظور فعال 
شدن طرح راه آهن جیرفت سه راهی دارزین انجام 
شود. او احداث 400 کالس درس مقاوم در جیرفت، 
احداث یک باب ورزشگاه 15 هزار نفری،احداث مجتمع 
فرهنگی و هنری، تامین تسهیالت بانکی به منظور 
اجرای لوله کشی داخلی گاز منازل شهروندان، احداث 

چهار کالنتری و پاسگاه انتظامی و خرید تجهیزات را 
از دیگر مطالبات مردمی در این شهرستان عنوان کرد. 
ین  بلندنظر با اشاره به ظرفیت های جیرفت گفت: ا
قلیم متنوع دارای  شهرستان باتوجه به پهناوری و ا
ظرفیت ها و مزیت های فراوان در بخش های مختلف 
کشاورزی،صنعت، معدن،گردشگری و میراث فرهنگی 

بوده و به عنوان دروازه تمدن شرق محسوب می شود.
او افزود: این شهرستان با 9 هزار و ۶53 کیلومتر مربع 
بیش از پنج درصد مساحت استان کرمان را به خود 
اختصاص داده است. بلندنظر با بیان اینکه جیرفت 
دارای پنج شهر،پنج بخش، 15 دهستان و یک هزار و 
2۶4 روستا و آبادی است خاطرنشان کرد:جمعیت این 
شهرستان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 
95معادل 308 هزار و 851 نفر بوده که بیش از 9درصد 

جمعیت این استان را شامل می شود.
نماینده مردم شهرستان های کهنوج، منوجان ،فاریاب، 
قلعه گنج و رودبارجنوب در مجلس شورای اسالمی 
ز  نیز گفت: خواسته مردم این منطقه برخورداری ا
ظرفیت های بسیاری در زمینه کشاورزی، معادن و 

صنعت است.
منصور شکرالهی اظهار داشت:ریاست محترم جمهوری 
در حکم استاندار کرمان توجه ویژه ای به جنوب کرمان 
داشته است لذا در سفر وی به کرمان مصوبات خوبی 

برای جنوب کرمان رقم خواهد خورد.
او با بیان اینکه استقالل جنوب استان کرمان خواسته 
ز مطالبات  مردمان این منطقه است، گفت: یکی ا
استقالل  منطقه  این  در  مردم  اساسی  و  تاریخی 

جنوب کرمان است.

سرپرست فرمانداری جیرفت: 
ستاد راهبردی جنوب کرمان با مجوز هیات دولت احیا شود

عنوان کتاب: هزار و یک شب
 نویسنده: عبداللطیف طسوجی

ناشر: نشر ارس
ادبی چند ملیتی است که  از متون   هزار و یک شب یکی 
زنان در آن حضوری روشن و فّعال دارند. قهرمان قّصه ها زنی 
هوشمندانه،  قّصه هایی  نقل  با  که  است  هوشیار  و  تدبیر  با 
پادشاهی خودکامه و مستبد را به پایگاه خودآگاهی می رساند.

روند قّصه گویی شهرزاد در طی هزار و یک شب و مقایسه 
سازای  اجزای  و  ریخت شناسی  به  توجه  با  قّصه ها  مضامین 
بشر  حرکت  این  اجرای  در  وی  که  می دهد  نشان  آن ها 
سرزمینش  خواهران  جان  نجات  جهت  در  ایثار  و  دوستانه 

کاماًل هوشمندانه قدم گذاشته است.

فراخوان نمایشگاه بین المللی 
 NordArt هنرهای تجسمی

2023 منتشر شد.
مهلت: 9 آبان 1401

ساالنه  المللی  بین  نمایشگاه  یک   NordArt رویداد 
توسط  که  است  آلمان  بودلسدورف  در  تجسمی  هنرهای 
شود.  می  برگزار   Kunstwerk Carlshütte
فرهنگی  ابتکار  یک   Kunstwerk Carlshütte
المللی  بین  نمایشگاه   1999 سال  از  و  است  غیرانتفاعی 
یکی   NordArt است.  کرده  سازماندهی  را   NordArt
که  است  اروپا  در  معاصر  هنر  نمایشگاه های  بزرگترین  از 
و  نقاشی ها  اکتبر،  تا  ژوئن  بین  می شود.  برگزار  هر ساله 
مجسمه ها،عکس ها و اینستالیشن های بیش از 200 هنرمند 
از  نوظهور(  استعداد  و  المللی  بین  شده  )شناخته  منتخب 
سراسر جهان به عنوان یک رویداد هنری به یادماندنی گرد 

هم می آیند.
لینک ها و دانلودها

 NordArt وبسایت نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی
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