
 درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند
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 50 درصد جنگل های کرمان 
آلوده به آفات است

فروشازطریقشرکتها

 قرعه کشی در سامانه 
خودرو حذف شد

پورابراهیمیخبرداد

تصویب افزایش سهم 
شهرداری های کوچک و دهیاری ها

 از مالیات بر ارزش افزوده

3

۳۴ هزار دانش آموز 
اتباع خارجی در 

کرمان پا به مدرسه 
گذاشتند

بیست وچهارمین 
جشنواره بین المللی 

قصه گویی  در  کرمان 
برگزار می شود

به  دلیل استقرار 
حاکمیـت جدیـد در افغانسـتان، مـوج 
جدیـدی از مهاجـرت اتبـاع افغانسـتانی 
به ایـران در مدت چنـد ماه اخیـر رخ داده 

اسـت.
اغلـب  اسـت کـه در  ایـن در حالـی 
اسـتان های مهاجرپذیـر اتبـاع خارجـی، 
سرانه فضای آموزشی از متوسط کشوری 
پایین تـر اسـت، بنابرایـن افزایـش 40 
درصـدی دانش آمـوزان اتبـاع خارجی در 
سال تحصیلی جدید چالش مهمی برای 

ایـن اسـتان ها ایجـاد کـرده اسـت.

بـه گفتـه رئیـس کمیسـیون اقتصـادی 
روز گذشـته  مصوبـه  در  مجلـس، 

کمیسیون اقتصادی حکم برنامه ششم تایید و پیشنهاد طراحان 
در این خصوص تصویب شـد. در صـورت تصویب نهایی مصوبه 
کمیسیون در  صحن علنی و تایید شورای نگهبان میزان باز توزیع 
منابع ناشـی از حـوزه مالیـات بـر ارزش افـزوده بـرای شـهرداری ها 
کوچـک و دهیاری هـا افزایـش قابـل توجهـی پیـدا خواهـد کـرد.
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مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کرمـان 
گفـت: ۵0 درصـد جنگل هـای طبیعـی ایـن 

اسـتان آلـوده بـه آفـت شـده کـه یـک تهدیـد بـه شـمار مـی رود.
 مهـدی رجبـی زاده در جریـان آییـن معارفـه سرپرسـت منابـع طبیعی 
بم، مسـاحت جنگل هـای دچار آفـت این شهرسـتان را نیز حـدود 40 
درصد برشـمرد و افـزود: جنگل های طبیعـی به علت بـارش کم باران 
طی سـال های گذشـته به آفـت و بیمـاری آلوده شـده اند کـه تهدیدی 

برای منابـع طبیعی اسـت.       

سـخنگوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت عنوان 
کرد کـه قرعه کشـی بـرای جـز تعـدادی از محصوالت 

ایران خودرو )که آن ها نیز تا پایان سـال خارج خواهند شـد( حذف شده و این 
تعداد محصوالت توسط خود شـرکت عرضه خواهند شد. در حقیقت دیگر 
فروشی در قالب سامانه یکپارچه نخواهیم داشـت و شرکت های خودروساز 

از طریق سـایت های فـروش خود بـرای عرضه محصـوالت اقـدام می کنند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  500 قیمــت  صفحــه            8            1401 مهرمــاه    12 ســه  شــنبه        1330 پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

عملکرد مورچه ای شهرداری 
کرمان در تحقق بودجه

شهردارکرمان:تخفیفانتهایسالرانمیگذاشتیمدرپرداختحقوقفروردیندچارمشکلمیشدیم

رهبـر انقـاب در خصـوص حـوادث اخیـر واکنـش نشـان داد 
و ایجـاد اغتشـاش و ناامنـی را طراحـی صهیونیسـت و آمریـکا 

عنـوان کـرد.
به گزارش کاغذ وطن به نقل از ایرنـا حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانـده معظـم کل قـوا صبـح دیـروز )دوشـنبه( در مراسـم 
مشـترک دانـش آموختگی دانشـجویان دانشـگاههای افسـری 

نیروهـای مسـلح در سـخنان مهمـی با اشـاره بـه حـوادث اخیر 
تأکیـد کردنـد: بـا صراحـت می گویـم ایـن حـوادث طراحـی 
آمریکا، رژیم صهیونیسـتی و دنباله روهای آنها اسـت. مشکل 
اصلـی آنهـا با ایـران قـوی و مسـتقل و پیشـرفت کشـور اسـت. 
ملـت ایـران در این حـوادث کامـًا قـوی ظاهـر شـد و در آینده 
نیـز هـر جـا کـه الزم باشـد، شـجاعانه وارد میـدان خواهد شـد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای  
مناقصه واگذاری تأمين نيروی انسانی و انجام امور راهبری و نگهداری تاسيسات به صورت حجمی

 و تامين موارد مورد تعهد مرکزآموزشی درمانی افضلی پور

شماره مناقصه: 97/27/7/1401دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

موضوع مناقصه
مناقصه واگذاریتأمين نيروی انسانی و انجام امور راهبری و نگهداری تاسيسات 

به صورت حجمی و تامين موارد مورد تعهد مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات الکترونيکی 
www.setadiran.ir دولت

ب( پایگاه ملی مناقصات
http://iets .mporg.ir 

)صرفًا جهت مشاهده

25.636.582.056ریالبرآورد یکساله )ریال(

1.281.829.103 ریالتضمين شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/07/16دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پيشنهادها در سامانه ستاد ایران

تا  ساعت14:30روز سه شنبه مورخ 1401/07/26

ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27بازگشایی پيشنهادها

ضمناً جلسه توجيهی ساعت 10:00روز دوشنبه مورخ 1401/07/18در محل در محل امور اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پوربرگزار خواهد شد.

محل تسليم اصل پاکت الف ) تضمين 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: 1388511

به گـزارش روابـط عمومی خانـه صمت اسـتان کرمان؛ 
مجمع عمومی عادی انجمن تخصصـی صنایع همگن 
غذایـی خانـه صمـت اسـتان کرمـان صبـح امـروز بـه 
منظـور تعییـن سـمت های هیئـت مدیـره جدیـد در 
محل سـاختمان شـماره 2 خانه صمت اسـتان کرمان 

تشکیل جلسـه داد.
در نتیجه انتخاباتـی که در این نشسـت برگـزار گردید 
آقـای محمـد امینیان بـه عنـوان رئیس هیئـت مدیره 
آقـای حامـد بدرآبـادی بـه عنـوان نایـب رئیـس اول 
هیئت مدیـره آقای امیـد عرب بـه عنوان نایـب رئیس 
دوم هیئـت مدیـره آقـای محسـن مجریـن بـه عنوان 
خزانـه دار وآقایان محمدعلی محمد میرزائیان و سـعید 

خلیلی زاده ماهانی و جلیـل کاربخـش راوری به عنوان 
اعضای اصلـی و همچنین آقـای مازیار میرحسـینی به 
عنوان دبیـر انجمن صنایـع غذایی خانه صمت اسـتان 

کرمـان انتخـاب گردیدند.
این نشسـت با حضور آقایان حجـت اهلل رضـازاده مدیر 
حراست سـازمان صمت استان، کیان سـیدی دبیرکل 
و نماینـده خانـه صمـت اسـتان کرمان،خانم ها سـحر 
باقـری نماینـده شـرکت قنـد پارسـی شـکرانه و فائزه 
کرمی نماینـده کارخانه تنگـو، آقایان علیرضـا پورصفر 
مدیرعامل شـرکت گلنوش سبز کرمان، محمد حسین 
فرجام فـر مدیرعامـل تولیـدی شـیرینی گل ابراهیم، 
محمد امینیان مدیرعامل شـرکت صنایع بسـته بندی 

تک چین کرمان، علی شـریفی نژاد مدیرعامل شـرکت 
هورخش دارو، حامد بدرآبادی مدیرعامل شرکت خرما 
ثمین، سـعید خلیلـی زاده ماهانـی مدیرعامل مجتمع 
کشـت و صنعـت هامـون، حمیدرضـا امیـری نماینده 
صنایع غذایی بوتیا، حسین خواجه حسینی مدیرعامل 
شـرکت مرواریـد دلپذیـر، احمـد خلیـل زاده نماینده 
شـرکت آرمان گوشـت، محمدعلـی محمـد میرزائیان 
مدیر عامل شـرکت گوهر کویر صدف، محسن مجرین 
مدیرعامـل شـرکت گنـدم زار زریـن فردیـس، جلیل 
کاربخـش راوری مدیرعامـل شـرکت بسـته بنـدی و 
صادرات پسته کاربخش، مازیار میرحسینی مدیرعامل 

شـرکت مهرآییـن آپادانا برگـزار گردید.

اعضای هيأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن غذایی 
خانه صمت استان کرمان انتخاب شدند رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان کرمـان 

گفـت: ۹۹5 مرکـز عرضـه فراورده هـای خـام دام 
در شهرسـتان کرمـان به صورت مسـتمر بازرسـی 

ند. می شـو
آمنـه زینلی با اشـاره بـه اینکـه چهاردهـم مهرماه 
به عنوان روز دامپزشـکی نامگذاری شـده اسـت و 
ضمن تبریـک ایـن روز بـه خدمتگـزاران و فعاالن 
ایـن عرصـه گفـت: در آسـتانه روز دامپزشـکی 
بهانه ای بـرای پاسداشـت خدمـات ارزنـده جامعه 
دامپزشـکی و فرصتی اسـت تا زوایای مختلف این 
حرفـه از تریبون هـای مختلـف بـه مـردم معرفـی 
شـود و بـه یـاد آوریـم کـه دامپزشـکی فقـط یک 
حرفـه نیسـت، بلکـه فراتـر از آن بـوده و بـا مقوله 

سـالمت و غـذا مرتبط اسـت.
زینلی ادامـه داد: یکی از وظایف دامپزشـکی حفظ 
سـالمت و سـرمایه دام و طیور و آبزیان شهرستان 
می باشـد کـه ایـن مهـم بـا همـکاری 3۶ مراکـز 
درمانـی و مایـه کوبـی و همچنیـن 25 داروخانـه 
دامپزشـکی در شهرسـتان کرمان انجام می پذیرد.

او افـزود: تامیـن سـالمت شـهروندان مهم تریـن 
وظیفـه دامپزشـکی می باشـد و در همیـن راسـتا 

نظـارت بـر ۹۹5 مرکـز عرضـه فراورده هـای خـام 
دامـی و 8 کشـتارگاه دام و طیـور شهرسـتان بـه 
صورت مسـتمر توسط بازرسـان بهداشـتی شبکه 

دامپزشـکی انجـام می شـود.
رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان کرمـان 
اظهـار کـرد: برگـزاری کالس هـای توجیهـی و 
آموزشـی ویـژه دامـداران، پـرورش دهنـدگان و 

تولیـد کننـدگان محصـوالت دامـی جهـت ارتقـا 
سـطح بهداشـت و آگاهی از بیماری های شـایع در 
شهرسـتان از دیگـر وظایف دامپزشـکی می باشـد 
کـه بـا وجـود حـدود 150 هـزار راس دام سـبک، 
بیش از 1۹ هـزار راس دام سـنگین و حـدود 100 
مرغـداری فعـال در شهرسـتان کرمـان اهمیت به 

سـزایی دارد.

نظارت مستمر بر مراکز عرضه فراورده های خام دامی در کرمان

فرمانده انتظامی شهرستان جيرفت اعالم کرد

افزایش 27 درصدی کشف 
سرقت ها در جيرفت

سرپرسـت فرماندهی انتظامی شهرسـتان جیرفت از افزایـش 33 درصدی 
طرح ها و تدابیـر پلیس در حوزه دسـتگیری سـارقان و رشـد 2۷ درصدی 
کشـف سـرقت ها در۶ مـاه اول امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

خبر داد.
سـرهنگ عـزت اهلل عبدلی نسـب با اعـالم ایـن خبر اظهـار کـرد: ماموران 
پرتـالش پلیس شهرسـتان جیرفت با تشـدید اقدامـات انتظامـی و اجرای 
طـرح هـای متعـدد ارتقـاء امنیـت اجتماعـی در ۶ ماهـه اول سـال جاری 
موفق به دسـتگیری 1240 سـارق شـدند که این عملکرد نسـبت به مدت 
مشـابه سـال گذشـته افزایـش 33 درصـدی داشـته اسـت. او افـزود: طی 
این مـدت با بـه کارگیـری تـوان اطالعاتـی و عملیاتـی واحدهـای تابعه و 
اشـرافیت اطالعاتی بر تحرکات سـارقان و مالخران در مجموع 1۷12 فقره 
انواع سـرقت کشـف شـد که در همین رابطـه افزایش 2۷ درصدی کشـف 
سـرقت را نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل شـاهد بودیـم.  این مسـئول 
انتظامـی با اشـاره بـه اینکـه وقوع سـرقت ها هم نسـبت به سـال گذشـته 
44 درصـد افزایـش داشـته و برای کاهـش این جـرم بیـش از پیش تالش 
خواهیم کـرد، افـزود: ایـن سـارقان بیشـتر اقـدام به سـرقت خـرد منزل، 
احشـام، خودرو، موتورسـیکلت، اماکن خصوصـی و قطعات خـودرو کرده 
بودند کـه در ایـن رابطه بـه شـهروندان توصیه می شـود بـا بهره گیـری از 
تجهیزات ایمنی مناسـب تـر مراقب امـوال و اماکن خصوصی خود باشـند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرسـتان جیرفت با اشـاره به تعامل خوب 
مقامـات قضایی با مامـوران انتظامی در دسـتگیری سـارقان، خاطرنشـان 
کـرد: پلیـس بـرای ارتقـاء نظـم و امنیـت تـالش می کنـد و امیدواریـم 
شـهروندان به نـکات پیشـگیرانه توجـه جدی داشـته و بـا گـزارش موارد 
مشـکوک به پلیـس، نقـش خـود را در تولیـد و حفظ امنیـت ایفـاء کنند.

پيش بينی برداشت 120 هزار تن پسته در سال جاری

 کاهش 50 هزار تومانی
 قیمت پسته فندقی

مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری 
شـرکتهای تعاونی تولیدکنندگان 
پسـته ایـران از کاهش حـدود 50 
هزارتومانـی قیمـت عمـده پسـته 
فندقی نسـبت بـه 4 ماه قبـل خبر 

داد.
مدیرعامـل  صادقـی،  محمـود 

اتحادیـه سراسـری شـرکت های تعاونـی تولیدکننـدگان پسـته ایـران دربـاره 
میـزان قیمت پسـته گفـت: به رغـم سـرمازدگی باغـات پسـته اسـتان کرمان و 
بروز سـیل های اخیر که بیش از 20 درصد به باغات پسـته اسـتان خسـارت وارد 
کرد،  امسـال حدود 120 هزار تن محصول پسـته از باغات برداشـت می شود که 
نسـبت به سـال گذشـته که در حدود 135 هزار تن بـود،  تفاوت چندانـی ندارد.

او ادامـه داد: درحالیکـه بـا توجه به مطالـب مذکـور، افزایش قیمت پسـته پیش 
بینی میشـد، شـاهد کاهش قیمت پسـته فندقی که شـاخص در صادرات پسته  

اسـت، بودیم کـه دالیل زیـادی، موجبـات این کاهـش را فراهم کرده اسـت.
او بیان داشـت: عمده ترین دلیـل کاهش قیمت پسـته  نبود ثبـات قیمت دالر و 

نیاز مالی کشـاورزان به فـروش  محصـول  در بازار راکد فعلی اسـت.
صادقی افـزود: طـرح مسـئله باقیمانده سـموم و آفالتوکسـین در پسـته ایران و 
اعزام هیات سـالمت از کشـور آلمان در مهرمـاه نیز بیـم و امیدهایی بـرای تجار 
و فعـاالن اقتصـادی ایـن حـوزه ایجـاد کـرده اسـت. او  از سـفر هیاتی از کشـور 
آلمـان در نیمـه مهرماه سـال جاری بـرای بازدیـد از باغـات پسـته و اطمینان از 

فرآیندهـای بهداشـتی و تولیدی و فـرآوری آن بـه ایران خبـر داد.

یک ماه بعد از تذکر شورای شـهر به شـهرداری، درآمد شـهرداری کرمان با۱00میلیارد تومان افزایش 
بـه ۵00میلیارد تومـان رسـید و درصـد تحقق درآمد نسـبت بـه برنامـه، تکان خاصـی نخـورد؛ با این 
حال شـهرداری که هزار و۸00میلیـارد تومان  تا تحقق صـد درصدی بودجه فاصله دارد، شـهردارش 

مدعـی اسـت تـا پایـان سـال حداقـل ۸0 درصـد بودجـه ۲ هـزار و ۳00میلیـاردی را محقـق می کند. 
شـعرباف تبریـزی در این گفت و گـو همچنیـن از پیگیری های برخـی از نماینـدگان برای تغییـر درآمد 

ارزش افـزوده شـهرداری ها خبـر می دهد.



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال پنجم | شماره پیاپی 21330

سه شنبه 12 مهرماه 1401

اسـتان کرمان رتبه نخسـت تولید پسـته را در 
کشـور به خود اختصاص داده است و بیشترین 
سطح زیر کشـت پسـته را نیز در اختیار دارد به 
طوری که هر شهرسـتان اسـتان کرمـان بیش 
از مجمـوع تولید دیگر اسـتان های پسـته خیز 

تولید محصـول دارد.

۱0 هزار هکتار باغ زیر گل و الی
 مدفون شده است

ششـمین جشـن ملـی پسـته رفسـنجان در 
حالی برگزار شـد کـه در سـال جاری بـه دلیل 
سـرمازدگی بیش از ۷0 درصد پسـته کرمان از 
بین رفت و با گذشـت ۶ ماه از خسارت سنگین 
بـه کشـاورزان بیمـه هیـچ گونـه خسـارتی به 
کشاورزان پرداخت نکرده اسـت. در این مراسم 
در حالـی از ظرفیت های تولیـد گفتند که هیچ 
صحبتی از نقشـه راه مسـئوالن بـرای حمایت 
از کشـاورزان و جبـران خسـارتهای سـنگین 

تغییرات اقلیمی ترسـیم نشـد.
با احتسـاب خسـارت های سیل؛ به کشـاورزان 
12 هـزار میلیـارد تومـان خسـارت وارد شـده 
اسـت و نکتـه جالـب اینکـه پـس از 2 مـاه از 
سـیل در کرمان در ایـن زمینه و بـرای الیروبی 
زمین هـای کشـاورزی هـم اقدامـی نشـده 
اسـت و همچنان 10 هـزار هکتـار بـاغ گرفتار 
خسـارت های سـیل هسـتند و بایـد در ایـن 

باغ هـا الیروبـی انجـام شـود.
هم اکنون بسـیاری از زمین های پسـته اسـتان 
کرمـان در شهرسـتان های شـمالی محصولـی 
ندارنـد و همیـن باغ ها نیـز در شهرسـتان های 
رفسـنجان و انـار زیـر گل و الی هسـتند اما در 
سـیرجان، زرنـد، شـهربابک، کرمـان و راور نیز 

باغ هـا دچـار سـرمازدگی شـدید شـده اند.
محمـد اقبالـی از کشـاورزان راوری می گویـد: 
دو مـاه قبـل سـیالب و بارندگـی شـدید 
خسارت های شدید به کشـاورزان زد و االن هم 
که در فصل برداشـت هسـتیم هیـچ محصولی 
روی درختـان نیسـت، کارگاه هـای فـرآوری 
پسته تعطیل شـده و عماًل بسـیاری از کارگران 

و کشـاورزان بیـکار شـده اند.

۶ ماه از خسارت سنگین به کشاورزان 
گذشته و خبری از غرامت نیست

او افـزود: ۶ مـاه از سـرمازدگی گذشـته اسـت 
مردم هیـچ منبع درآمـدی ندارنـد و حتی یک 

ریـال هم توسـط بیمه بـه کشـاورزان پرداخت 
نشـده اسـت و بسـیاری از کشـاورزان هـم، 
زمین هـا را بیمـه نکرده انـد چون در سـال های 
گذشـته بعد از سرمازدگی خسـارت ها با تأخیر 

و انـدک پرداخت شـد.
او ادامـه داد: باغ ها خشـک شـده اند و محصولی 
در سـال جاری وجـود نـدارد محصولی پسـته 
خشـکی هم کـه در بـازار وجـود دارد محصول 
سـال های گذشـته اسـت عمـاًل نمی توانیـم 
جـواب مشـتری های خارجـی را بدهیـم و 
محصولـی بـرای عرضـه بـه بـازار داخلـی هـم 

نداریـم.
محصولـی پسـته خشـکی کـه در بـازار وجود 
دارد محصـول سـال های گذشـته اسـت عماًل 
نمی توانیـم جـواب مشـتری های خارجـی را 
بدهیم و محصولی بـرای عرضه به بـازار داخلی 

هـم نداریم.
ایـن کشـاورز افـزود: کشـاورز چگونـه بایـد 
قنات هـای مملـو از گل و الی را الیروبـی کند، 
زمین هـا را از رسـوب سـیالب خالـی کنـد و 
درخت هایـی کـه آسـیب جـدی دیـده انـد را 
بازیابـی کند و هیـچ محصولـی هم بـرای امرار 

معـاش نداشـته باشـد؟
او از مسـئوالن وزارت کشـاورزی خواسـت 
برای رفع مشـکل مـردم چـاره اندیشـی کنند 
زیـرا زمـان در حـال از دسـت رفتـن اسـت و 
دیگـر فرصتـی بـرای آمـاده سـازی زمین های 

کشـاورزی باقـی نمانـده اسـت.
امـام جمعه رفسـنجان در خصـوص وضعیت 
باغ هـای رفسـنجان بـا اشـاره بـه اینکـه 10 
هـزار هکتـار بـاغ ایـن شهرسـتان زیـر گل 
و الی هسـتند و بـا وجـود درخواسـت های 
مکـرر در ایـن زمینـه هیـچ اقدامـی انجـام 
نشـده اسـت گفت: باید از تولید و کشـاورزی 
حمایـت شـود در شـرایطی کـه در زمینـه 
ارزآوری مشـکالتی وجـود دارد پسـته از 
جمله محصـوالت ارزآور غیر نفتی اسـت که 
همچنان بازارهای زیـادی را در اختیار دارد و 
نباید اجازه دهیـم تولید در ایـن زمینه دچار 

مشـکل شـود.

برخی از قنوات ۱00 درصد تخریب
 شده است

حجـت االسـالم عسـکری افـزود: فرونشسـت 
زمین هـای کشـاورزی و تخریـب قنـوات و 
کانالهـای آب نیـز از مشـکالت دیگر اسـت که 
باید بـرای رفـع ایـن مشـکالت اقدامـی عملی 

انجـام شـود.

او عنوان کـرد: برخـی از قنات های شهرسـتان 
100 درصد تخریب شـده اند و نیاز بـه الیروبی 
و تخصیص اعتبـار دارند در غیر ایـن صورت در 
زمین های خسـارت دیده از سـیل امکان تولید 

نخواهـد بود.
او گفت: بسـیاری از مردم خرده مالک هسـتند 
و اگر خسـارت های سـیل جبـران نشـود مردم 
در زمینـه تأمیـن درآمـد بـا مشـکل مواجـه 
می شـوند زیـرا اقتصـاد در رفسـنجان تـک 
محصولی اسـت و نبایـد مزیت تولید پسـته که 
می توانـد اقتصـاد را دگرگـون کنـد بـه چالش 
تبدیل شـود به همین دلیل مسـئوالن مربوطه 
بایـد عمـاًل وارد میدان شـوند و مشـکالت را به 

صـورت جهـادی رفـع کنند.
امام جمعه رفسـنجان افزود: در کنار این سـیل 
سـرمازدگی ابتـدای سـال جـاری نیـز بخـش 
قابل توجهی از محصـول را از بین برده اسـت و 
اگر اقدامی انجام نشـود مردم با مشـکل مواجه 

می شـوند.
نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس نیـز از 
خسـارت بـه 1۶0 هـزار هکتـار بـاغ پسـته در 
کرمـان خبـر داد و گفـت: وضعیت کشـاورزان 
مناسـب نیسـت و بایـد بـرای بازیابـی باغ هـا و 
ترمیـم زیـر سـاخت ها بـه خصـوص در زمینه 

آبیـاری چـاره اندیشـی کـرد.
محمـد رضـا پـور ابراهیمـی افـزود: بایـد در 
کرمـان فکری بـرای سـرمازدگی شـود زیرا هر 
چند سـال یـک بـار کل اقتصـاد پسـته کرمان 
دچـار سـرمازدگی می شـود و کسـب و کار 

بسـیاری از مـردم صدمـه مـی بینـد.

او ادامـه داد: وضعیـت زمین هـای کشـاورزان 
اضطـراری اسـت و بایـد گام هـای عملـی 
بـرای رفـع مشـکل برداشـته شـود زیـرا 12 
هـزار میلیـارد تومـان خسـارت را کشـاورزان 

نمی تواننـد جبـران کننـد.
او امهـال وام هـای کشـاورزی، ارائه تسـهیالت 
بالعـوض بـه کشـاورزان را بخشـی از اقداماتی 
دانسـت کـه می توانـد موجـب عبـور از ایـن 

بحـران شـود.
سرپرسـت فرمانـداری رفسـنجان بـا اشـاره به 
حجـم بـاالی خسـارت ها بـه خبرنـگار مهـر 
گفـت: حـل مشـکل کشـاورزان بـا توجـه بـه 
خسـارت های موجود نیاز به حمایت در سـطح 

ملـی دارد.
حسـین رضایـی افـزود: 80 هـزار هکتـار بـاغ 
پسته در رفسـنجان وجود دارد و 400 هزار نفر 
نیز به صورت مسـتقیم و غیر مستقیم در زمینه 
تولیـد پسـته فعالیت دارنـد که در سـال جاری 
با افـت تولید شـدید محصـول مواجه شـده اند.

او عنـوان کـرد: 10 هـزار هکتـار بـاغ در سـیل 
خسـارت دیده انـد و بقیـه محصـول نیـز در 

سـرمازدگی از بیـن رفتـه اسـت.
او بیان کـرد: خشکسـالی در کنار سـرمازدگی 
خسـارت های زیـادی بـه اقتصـاد کشـاورزی 

وارد کـرده اسـت.
کشـاورزان اسـتان کرمـان در شـرایط بسـیار 
سـختی در زمینه تأمین نیازهـای اولیه زندگی 
قرار گرفته انـد و با وجـود وعده های مسـئوالن 
در سـطح اسـتان و ملی هنوز گامی در راستای 

رفع مشـکل آنها انجام نشـده اسـت.

حیوانـات مبتـال بـه هـاری بـه طـور معمـول طـی چنـد روز پس 
از شـروع عالئـم می میرنـد و در انسـان نیـز ایـن بیمـاری بسـیار 

خطرنـاک و کشـنده اسـت.
نجمه محمـدی کارشـناس نظارت و قرنطینه شـبکه دامپزشـکی 
فهـرج بـا اشـاره بـه بیماری های مشـترک بیـن انسـان و سـگ و 
راه هـای ابتـال بـه ایـن بیماری هـا گفـت: ایـن بیماری هـا شـامل 
انـواع میکروبـی و انگلـی می باشـند از جملـه هـاری، سـالمونلوز، 
بیماری هـای انگلـی و بسـیاری از بیماری های خطرنـاک دیگر که 

سـالمتی انسـان را تهدیـد می کننـد.
کارشناس نظارت و قرنطینه شبکه دامپزشکی فهرج اظهار داشت: 
هاری بیماری عصبی کشـنده ای اسـت که توسـط عامل ویروسی 
ایجـاد می گـردد. هـاری در اثـر تمـاس با بـزاق یـا بافت سیسـتم 
عصبـی )مغـز و نخاع( حیـوان آلـوده یـا از طریـق گـزش و خراش 

منتشـر می شـود.
محمدی در ادامه افزود:سـگ های مبتال به هاری تغییرات رفتاری 
ناگهانی و فلجی پیشـرونده، بی قراری، تغییر صـدا وناتوانی در بلع 
را نشـان می دهند و ممکن اسـت بـه حیوانـات، مردم و اشـیا دیگر 

حمله کنند. محمدی در ادامه بیـان کرد: حیوانـات مبتال به هاری 
به طور معمول طـی چند روز پـس از شـروع عالئم می میرنـد و در 

انسـان نیز این بیماری بسـیار خطرناک و کشـندگی باالیی دارد.
محمـدی در ادامه اظهـار کرد: بـا توجه به عـدم انجـام درمان های 
ضدانگلی در سـگ های بـدون صاحـب، احتمـال آلودگـی در این 
سـگ ها بـاال اسـت. آلودگی هـای انگلـی در سـگ ها به دو دسـته 
انگل هـای خارجـی و داخلـی تقسـیم می شـوند کـه می تواننـد 
چندین نـوع بیمـاری انگلـی مختلف در سـگ و همچنین انسـان 

ایجـاد کنند.
او در ادامـه تصریح کرد: از جملـه بیماری های انگلی قابـل انتقال از 
سـگ به انسـان می توان کرم های گـرد و قـالب دار، کرم های پهن 
و نواری )کیسـت هیداتید(، انگلـی ژیاردیـا و کنه ها را نام بـرد. این 
انگل هـا از طریـق تماس مسـتقیم با سـگ آلـوده یـا آب و مصرف 
سـبزیجات آلوده بـه مدفوع سـگ ها به انسـان منتقل می شـوند و 
عالئمی شـبیه نارسـایی کبد، کم خونی، الغـری، اسـهال، زردی، 
عالئم پوسـتی و ... را ایجاد می کنند. کارشـناس نظارت و قرنطینه 
شـبکه دامپزشـکی فهرج در رابطه با بیماری سـالمونلوز نیز گفت: 

سـالمونلوز ناشـی از باکتری های سـالمونال می باشـد که بیشتر از 
طریـق غذا هـای آلـوده منتشـر می شـود و همچنیـن می توانـد از 
سـگ آلوده نیز بـه انسـان سـرایت کند. انسـان بـا خـوردن غذای 
آلوده، نوشـیدن آب آلوده، یا تمـاس با حیوان آلوده بـه این باکتری 
آلوده می شـود همه افـراد در معرض خطر این بیماری هسـتند، اما 

کودکان و بزرگسـاالن بیشـتر در معرض خطر قـرار دارند.
محمـدی در ادامـه در زمینـه بیمـاری سـالک )لیشـمانیوز( 
گفت:سـالک از جملـه بیماری هـای پوسـتی و مشـترک اسـت 
کـه سـگ های بـدون صاحـب درمـان نشـده می تواننـد یکـی از 
خطرناک تریـن عوامـل انتقال این بیماری باشـند. بیماری سـالک 
از طریق گـزش و خونخواری پشـه خاکـی از حیوانات آلـوده مانند 
جونـدگان و سـگ بـه انسـان منتقـل می شـود. کنتـرل و درمـان 
سـگ های اهلـی و جمـع آوری سـگ های بـدون صاحـب و دیگر 
حیوانات مخـزن بیمـاری مثل مـوش صحرایی و شـغال تا شـعاع 
معینـی در اطـراف مناطـق مسـکونی از راه هـای مقابلـه بـا ایـن 

بیمـاری اسـت.
 محمدی در پایـان اظهار کرد: الزمـه مقابله و پیشـگیری از انتقال 

ایـن بیماری هـا از سـگ بـه انسـان، جمـع آوری و سـاماندهی 
سـگ های بـدون صاحـب و انجـام برنامه هـای ضـد انگلـی و 

واکسیناسـیون بـرای سـگ های صاحـب دار اسـت.
 در فهرج مدتی اسـت که سـگ های بـدون صاحب در شهرسـتان 
فهرج افزایش چشـمگیری یافتـه و باعث گالیه مندی شـهروندان 

شـده است.

جشن ملی پسته  رفسنجان در حالی برگزار شد که سرمازدگی و سيل در سالجاری موجب کاهش قابل توجه توليد محصول پسته شده 
و کشاورزان هنوزمنتظر جبران خسارت اند

جشن پسته در غم پسته کاران

هاری بیماری بسیار کشنده، مراقب گزش حیوانات باشید

گزارش
مهر

 استاندار کرمان عنوان کرد

مهمترین شاخصه کميته امداد 
خدمت رسانی به محروم و تالش برای 

توانمند سازی اوست

محمد مهدی فـداکار خدمت رسـانی بـه محرومیـن، نیازمندان 
و تالش بـرای توانمند کـردن آنـان را از مهمترین شـاخصه های 
کمیتـه امداد دانسـت و تصریـح کرد: مشـارکت مـردم و خیرین 
در عرصـه ارائـه خدمـات مطلـوب ایـن نهـاد بـه مددجویـان 
می توانـد موفقیـت هر چـه بیشـتر اقدامـات و فعالیت هـای این 

نهـاد را رقـم بزند.
مهدی فداکار در دیـدار با مدیـر کل کمیته امداد اسـتان کرمان 
و هیـات همـراه وی بـا بیـان اینکـه کار امـداد، بسـیار سـخت و 
متفـاوت از کارهـای اداری دیگر اسـت گفـت: کار شـبانه روزی 
همـکاران کمیتـه امـداد هـم بـه لحـاظ ذهنـی و هـم اجرایی از 
حساسـیت باالیی برخـوردار بوده و احسـاس مسـئولیت زیادی 

به همـراه دارد.
او بـا اشـاره بـه اتفاقات سـیل اخیـر و حل مشـکل مسـکن برای 
افـراد آسـیب دیـده اظهـار داشـت: تعـداد خانـواده هـای تحت 
حمایـت زیاد اسـت و آماده سـازی مسـکن بـرای آنهـا در درجه 
اول اهمیـت قرار دارد لـذا کمیته امـداد باید مطالبه گـر بوده و با 
دسـتگاه هایی مانند مسـکن، بهداشـت و درمان و...کـه در بحث 
کمک بـه محرومین بیشـتر به آنهـا نیاز اسـت ارتباط بیشـتری 

برقـرار کند.
فداکار بـا تاکید بر مهـارت آمـوزی مددجویان برای ایجاد شـغل 
مناسـب عنوان کـرد: بهتر اسـت فرصـت و انـرژی بـرای مهارت 
آمـوزی مددجویان صـرف شـود و همچنیـن اسـتفاده از تبصره 
1۶ و کمـک بـه پایدار سـازی شـغل مددجویـان کمـک بزرگی 

به آنهـا خواهـد بود.
اسـتاندار کرمـان سـامانه هوشـمند امـداد را یکـی از مهمترین 
امور کمیتـه امداد دانسـت و عنوان کرد: این سـامانه بـرای رصد 
نیازمندان واقعـی و ارائه خدمات بیشـتر بـه آنهاسـت و خیلی از 

ضعفهـا را نمایـان و از مـوازی کاری جلوگیـری می کند.
فـداکار با اشـاره بـر اینکـه میـزان سـاعتهای تابش اسـتان سـه 
برابـر ظرفیت سـایر نقـاط کشـور اسـت گفـت: اسـتفاده از پنل 
خورشـیدی یـک ظرفیت بسـیار خوبی برای اسـتان بـوده و یک 
اسـتفاده طبیعی اسـت کـه مراقبـت آنچنانـی نمی خواهـد و در 
این راسـتا برای راه اندازی آن در بعضی از شهرسـتانهای اسـتان 

بـه کمیته امـداد کمـک خواهیـم کرد.
فداکار در مورد اسـتفاده از مسـئولیتهای اجتماعی شرکتها برای 
کمک بـه کمیته امـداد گفـت: شـرکت ها محدودیتهایـی دارند 
که پیگیـر حل آنهـا هسـتیم و چنانچـه کمیتـه امـداد در موارد 
خـاص بـه کمـک آنهـا نیـاز داشـت به مـا اطـالع دهـد تـا برای 

همـکاری شـرکتها رایزنـی کنیم.

بيست وچهارمين جشنواره بين المللی 
قصه گویی در کرمان برگزار می شود

بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی قصه گویـی در مرحلـه 
اسـتانی در کرمـان روزهـای 1۶ و 1۷ مهر برگزار می شـود.

نـان  سرپرسـت کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوا
اسـتان کرمـان زمـان برگـزاری مرحلـه نهایـی و اختتامیـه 
بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی قصه گویـی در اسـتان 
کرمـان را 1۶ و 1۷ مهـر 1401 در سـالن بـاران اداره کل کانـون 

پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اعـالم کـرد.
نجمه خاتـون خداتـرس دربـاره رونـد برگـزاری ایـن جشـنواره 
در مرحلـه اسـتانی بیـان کـرد: تعـداد 110 قصـه بـه دبیرخانـه 
اسـتانی جشـنواره رسـیده اسـت و بعد از پایش اولیـه، 30 قصه 
به مرحله اجـرای صحنـه ای و رقابـت نهایـی در مرحله اسـتانی 
راه یافتنـد و از میـان ایـن 30 قصه گـو از هـر بخـش نوجـوان و 
بزرگسـال سـه برگزیده به مرحله منطقـه ای بیسـت وچهارمین 
جشـنواره بین المللـی قصه گویی معرفـی و بعد از رقابـت با دیگر 
قصه گویـان هر منطقـه در صـورت برگزیده شـدن شـب یلدا در 
مرحلـه نهایی همراه بـا قصه گویانی از سراسـر کشـور قصه گویی 

خواهنـد کرد.
داوری مرحلـه اسـتانی بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللی 
قصه گویـی در اسـتان کرمـان را طیبـه اعتمـادی، زهـرا اسـتاد 
نارویـی و فریبا اسماعیلیان افشـار بر عهده دارند و زکیه سـاالری 

قصه هـای زبـان اشـاره را پایش و بررسـی خواهـد کرد.
موضوعـات بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی قصه گویی 
همچـون سـال های قبل شـامل »امیدهـا و آرزوها«، »شـادی ها 

و غم هـا« و »ایثـار و از خود گذشـتگی« بوده اسـت.
همچنیـن بخش هـای بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی 
شـامل: بخـش »ملـی« ویـژه قصه گویـان نوجوانـان 12 تـا 18 
سـال، بزرگسـاالن 18 سـال به باال و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
و بخش »بین الملل« شـامل اجرای قصه گویان حرفـه ای ایران و 
کشـورهای دیگر اسـت و نیز برگزیدگان سـطوح منطقه ای، ملی 
و بین المللـی جشـنواره های پیشـین، قصه گویـان و مجریـان 
حرفـه ای و قصه گویـان عالقه مند از سـایر کشـورها، دو بخشـی 

اسـت که همانند گذشـته برگـزار خواهد شـد.
بخـش »آیینـی  سـنتی« شـامل اجـرای قصه گویـی بـا نـگاه به 
سـنت ها و آیین هـای دینـی و ایرانـی، در یکـی از شـیوه های 
نقالـی، پرده خوانـی و یا شـمایل گردانی اسـت کـه نوجوانان 12 
تا 18 سـال و بزرگسـاالن 18 سـال به باال در آن شـرکت کردند. 
در بخـش »قصه گویـی زبـان اشـاره« نیـز قصـه موردنظـر با هر 
قالبی، بـه زبان اشـاره  فارسـی اجـرا می شـود و بزرگسـاالن 18 

سـال بـه بـاال در آن شـرکت کرده اند.
ثانیـه ای«   ۹0 »قصه گویـی  بخش هـای  اسـت،  گفتنـی 
و »پادکسـت قصه گویـی«، بخـش غیررقابتـی جشـنواره 
بین المللـی قصه گویـی »قصه گویـی برگزیـدگان« و بخـش 
علمی جشـنواره شـامل جسـتار، مقاله علمی، کتـاب، پایان نامه 
و رسـاله نیـز از بخش هـای دیگـر بیسـت وچهارمین جشـنواره 
بین المللـی قصه گویـی کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 

نوجوانـان هسـتند.

34 هزار دانش آموز اتباع خارجی در 
کرمان پا به مدرسه گذاشتند

بـه  دلیـل اسـتقرار حاکمیـت جدیـد در افغانسـتان، مـوج 
جدیـدی از مهاجـرت اتباع افغانسـتانی بـه ایـران در مدت 

چند مـاه اخیـر رخ داده اسـت.
این در حالـی اسـت کـه در اغلـب اسـتان های مهاجرپذیر 
اتباع خارجی، سـرانه فضای آموزشـی از متوسـط کشوری 
پایین تر اسـت، بنابراین افزایش 40 درصـدی دانش آموزان 
اتباع خارجی در سـال تحصیلی جدید چالـش مهمی برای 

ایـن اسـتان ها ایجاد کرده اسـت.
موضـوع چالش برانگیزی کـه فاطمه اشـرفی، عضـو هیأت 
مدیره انجمن حامی »حمایت از زنـان و کودکان پناهنده«، 
نگاه کالن تـری بـه آن دارد و معتقد اسـت فـارغ از اقدامات 
کوتاه مدتی کـه باید برای سـاماندهی امر آمـوزش کودکان 
اتباع خارجی در کشـور انجام شـود، نظام آموزشـی کشـور 
نمی توانـد پاسـخگوی این حجـم از جمعیـت دانش آموزی 
افزوده شـده به علـت افزایش مهاجرت ها در کشـور باشـد.
به اعتقـاد او، در حال حاضـر آموزش و پرورش نـه تنها برای 
آمـوزش اتبـاع دچار مشـکل اسـت بلکـه در فراهـم کردن 
دسترسـی به آموزش اسـتاندارد برای دانش آمـوزان ایرانی 
نیـز دچـار چالـش اسـت. زیرسـاخت های آموزشـی بـرای 
جمعیـت مشـخصی فراهـم شـده و وقتـی بـه فاصلـه یک 
سـال، سـه میلیون به جمعیت کشـور افـزوده می شـود که 
بخشـی از آنهـا جمعیت در سـن آمـوزش هسـتند و انتظار 
دارند وارد چرخه آموزشـی شـوند، طبیعی اسـت با چالش 
مواجـه می شـود؛ موضوعـی کـه مسـئوالن اسـتانی نیز به 

آن اشـاره دارند.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان نیـز در ایـن 
خصـوص گفت: بـا توجـه بـه تأکیـد رهبـر معظـم انقالب 
مبنـی بـر ثبت نـام دانش آمـوزان تبعـه خارجـی بـدون 
مجـوز، خوشـبختانه مشـکل خاصـی در زمینـه تحصیـل 
ایـن دانش آموزان وجـود نـدارد و آمـار دانش آمـوزان تبعه 

خارجـی در اسـتان رشـد قابـل توجهـی داشـته اسـت.
رضـا رضایـی با اشـاره بـه کمبـود شـدید فضای آموزشـی 
در شـهر کرمـان بویـژه روسـتای شـرف آباد بـر پیگیـری 
احـداث مدارسـی اسـتاندارد بـرای دانش آمـوزان تبعـه 
خارجـی در اسـتان افـزود: بیـش از 34 هـزار دانش آمـوز 
اتباع خارجـی و پناهنـده در کنـار دانش آموزان در اسـتان 
کرمان، شهرسـتان های کرمان، بردسـیر، زرند، رفسـنجان 
و سـیرجان مشـغول به تحصیل هسـتند و با توجه به طرح 
شناسـایی اتبـاع، طبـق برآوردها 10 هـزار نفر بـه این عدد 
در سـال جاری افزوده شـده اسـت. در حال حاضر در استان 
کرمان سـرانه فضای آموزشـی از متوسط کشـور پایین تر و 

شـهر کرمـان پایین تر از اسـتان اسـت.

معـاون صنایـع  دسـتی اداره کل 
میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع  دسـتی اسـتان کرمـان از 
راه انـدازی کارگاه هـای تولید زنده 
صنایـع  دسـتی همزمـان بـا هفته 
گردشـگری از سـاعت 1۶:30تـا 
1۹:30 در تاریخ هـای 10 و 11 
مهرمـاه سـال جـاری در خیابـان 

تجلـی خبـر داد.
کاظـم حسـین زاده در تشـریح جزئیـات ایـن خبـر اظهـار کـرد: ایـن 
کارگاه هـا در رشـته های پتـه دوزی، گلیم بافـی، مسـگری، تـراش 
سـنگ های قیمتی و نیمه قیمتـی، حصیر بافی و...ایجاد شـده  اسـت که 
هدف از راه انـدازی ایـن کارگاه هـا معرفی بیشـتر این رشـته های هنری 

بـه عالقمنـدان اسـت.
معـاون صنایـع  دسـتی اداره کل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایع  
دسـتی اسـتان کرمان افزود: بـا توجـه به اینکـه شـهر کرمان بـه عنوان 
شـهر ملـی صنایـع  دسـتی معرفـی شـده اسـت در تـالش هسـتیم بـا 
برگـزاری ایـن گونـه رویدادهـای هنـری بر تعـداد هنرمنـدان افـزوده و 

بـرای جوانـان ایجـاد شـغل کنیم.
او بـا اشـاره بـه همـکاری شـهرداری کرمـان در برگـزاری ایـن رویـداد 
خاطرنشـان کرد: درحـال حاضر بیـش از ۷0 هـزار هنرمند چیره دسـت 

کرمانـی در 100 رشـته و زیـر رشـته صنایع دسـتی فعـال هسـتند.

سـرتیپ پاسـدار محمد مارانـی در آییـن وداع بـا پیکر مطهر 
سردار شـهید سـیدحمیدرضا هاشـمی معاون اطالعات سپاه 
سلمان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان گفت: شـهیدان برای 
عزت اسـالم و ایجاد امنیت و آسـایش بـرای مردم جـان خود 

را از تقدیـم کردند.

سـرتیپ پاسـدار محمد مارانی شـب گذشـته در آییـن وداع 
با پیکر مطهر سـردار شـهید سـیدحمیدرضا هاشـمی معاون 
اطالعات سـپاه سـلمان استان سیسـتان و بلوچسـتان که در 
مسـجد قائم)عج( کرمـان برگـزار شـد با گرامیداشـت یـاد و 
خاطره شـهدا گفت: شهیدان برای عزت اسـالم و ایجاد امنیت 

و آسـایش برای مـردم جـان خـود را از تقدیـم کردند.
وی بـا بیـان اینکـه در منطقـه جنوب شـرق کشـور بچه های 
رزمنـده اسـتان کرمـان بـه صـورت ناشـناخته بـرای تامین 
امنیت کشـور فداکاری های زیادی کردند و شهید سیدحمید 
هاشـمی از جمله این شـهیدان اسـت، گفت: شـهید هاشمی 
ویژگی های زیادی داشـت و این شـهید بزرگوار برای شـهادت 

لحظـه شـماری می کرد.
فرمانده قـرارگاه مدینه منوره )منطقه جنـوب( نیروی زمینی 
سپاه، با اشـاره به اینکه سردار شهید هاشـمی شجاعت بسیار 
خـوب و ایمـان قـوی داشـت، خاطرنشـان کـرد: دوران دفاع 
مقدس یـک برهـه خـاص در تاریخ ایـران بـود به طـوری که 
معنویت در جبهه ها می جوشـید و همـه اهل معرفـت بودند.

او بـا بیـان اینکـه شـهیدان امـروز در اوج مظلومیـت به خیل 
شـهیدان می پیوندند، ادامه داد: شـهید هاشـمی راه شـهدای 

دفاع مقـدس را رفـت و ایمان و اخـالص در او موج مـی زد؛ این 
شـهید بزرگوار مانوس با قرآن بـوده و در گفتـار و کالمش این 

مانوس بـودن مشـهود بود.
مارانی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود دوازده سـال با این شـهید 
بزرگوار همراه هسـتم، گفت: شهید هاشمی بسـیار فهیم بود، 
توطئه هـای تفرقـه افکنانه دشـمن را به خوبی می شـناخت و 
آنهـا را خنثی می کـرد و فعالیت هـای گروهک هـای تکفیری 
و تروریسـتی را در منطقـه به خوبی رصـد می کرد و پاسـخ به 

موقع مـی داد.
او با بیان اینکه شـهید هاشـمی داغ مادر را دیده بـود و احترام 
بسـیار زیـادی برای مـادر قائل بـود و بـه من گفت کمـرم خم 
شـد، افزود: این شـهید بزرگوار در شهادت شـهیدان حسنی و 
طباطبایی بسـیار ناراحت بود و هر روز آرزوی شـهادت داشت.
فرمانده قـرارگاه مدینه منوره )منطقه جنـوب( نیروی زمینی 
سـپاه، با اشـاره به اینکه در دوران دفاع مقدس رسم بود قبل از 
هر عملیات حاج قاسـم بچه ها را جمع می کـرد و ضمن اینکه 
یک گزارشی می گرفت مراسـم وداع هم انجام می شـد، افزود: 
رزمنـدگان همدیگـر را بغـل می کردنـد، بـا هـم خداحافظی 

داشـتند و از هم حاللیـت می طلبیدند.
اوبـا بیـان اینکـه در آن مراسـم رزمنـدگان به هـم می گفتند 
هر که شـهید شـد دیگران را شـفاعت کند، گفت: در عملیات 
کربالی پنـج بعد از مراسـم و خوانـدن روضه امام حسـین )ع( 
یکی از شـهدا گفت بایـد بجنگیم تـا راه کربالی امام حسـین 
)ع( باز شـود؛ او به دیگر هم رزمان گفت اگر من خسـته شـدم 

مـن را با تیـر بزنید.

مارانـی با اشـاره بـه اینکـه ایـن رزمنـده فـردای آن شـب در 
عملیات کربالی پنج به شـهادت رسـید، ادامه داد: امشب هم 
در این مراسـم وداع با پیکر مطهر شـهید هاشـمی همدیگر را 

دعا کنیـم و از او بخواهیـم ما را شـفاعت کند.
اوبا بیـان اینکه یک سـاعت قبل شـهادت با شـهید هاشـمی 
تماس گرفتـم و از او اوضـاع را سـوال کردم، گفت: این شـهید 
بزرگـوار گفت همـه جا بهـم ریخته اسـت و مـن خـودم دارم 
مـی روم از نزدیـک وضعیـت را ببینـم و از آنجا با شـما تماس 

می گیـرم.
فرمانده قـرارگاه مدینه منوره )منطقه جنـوب( نیروی زمینی 
سـپاه، با بیـان اینکـه حـدود 50 دقیقه بعـد یکی از دوسـتان 
تماس گرفـت و گفت برای سـید حمید دعـا کنیـد؛ دو تا تیر 
خـورده و حالش خوب نیسـت، افـزود: از خداونـد می خواهیم 

آخر و عاقبـت ما را ختـم به شـهادت کند.

راه اندازی کارگاه های توليد زنده صنایع  دستی 
همزمان با هفته گردشگری در کرمان

روایت فرمانده قرارگاه منطقه جنوب سپاه از شجاعت سردار هاشمی
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عملکرد مورچه ای شهرداری کرمان در تحقق بودجه
شهردار کرمان: تخفيف انتهای سال را نمی گذاشتيم در پرداخت حقوق فروردین دچار مشکل می شدیم

خبرخبر

نقدینگی جذب شده 
از طریق انتشار اوراق، 

منفی شد
 خزانـه داری کل کشـور در مقابل انتشـار 
50 هـزار و 303 میلیـارد تومـان اوراق از 
ابتدای سـال تـا هفته نخسـت مهـر ماه، 
مبلغ ۹3 هـزار و 14۶ میلیارد تومان برای 
تسویه اصل و سـود اوراق در سـال جاری 
پرداخت کـرده و بـر این اسـاس مجموع 
نقدینگـی جذب شـده توسـط دولـت از 
طریـق انتشـار اوراق نقدی، منفی اسـت.

به گزارش ایلنـا، در ادامه اقدامـات وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بـرای تأمین مالی 
اقتصـاد کشـور بـا هـدف کاهـش تبعات 
تورمـی، خزانه داری کل کشـور در سـال 
جاری نسـبت بـه انتشـار و عرضـه اوراق 
بهـادار دولتـی بـا اسـتفاده از روش هـای 
مختلـف از جملـه انتشـار اسـناد خزانـه 
اسـالمی و برگزاری 1۹ هفته عرضه اوراق 
بدهی میـان بانک ها، موسسـات اعتباری 
غیربانکی و نهادهـای مالی فعـال در بازار 
سـرمایه و سـه مرحلـه پذیره نویسـی 
اوراق از طریـق کارگـزاری بانـک مرکزی 
و سیسـتم مظنه یابـی شـرکت مدیریت 

فنـاوری بـورس تهـران اقـدام کرد.
بـر ایـن اسـاس تاکنـون در مجمـوع 50 
هـزار و 303 میلیـارد تومـان از طریـق 
انتشـار اوراق نقدی تامین مالی شـده که 
حـدود 35 درصـد آن از طریق بـازار پول 
و ۶5 درصـد از طریق بازار سـرمایه تأمین 

شـده است.

افزایش 80 درصدی 
معامالت در سامانه نيما

  به گفتـه رییـس کل بانـک مرکـزی در 
نیمـه اول امسـال 22 میلیـارد و 430 
میلیون دالر در سـامانه نیما معامله ارزی 
شـده که این میزان در مدت مشـابه سال 
گذشـته 12 میلیـارد و 3۶0 میلیون دالر 

بوده  اسـت.
به گزارش خبرنـگار اقتصـادی ایلنا، علی 
صالـح آبـادی در مراسـم آییـن رونمایی 
ازدرگاه یکپارچه اعالم نـرخ ارز صرافی ها 
بـا بیـان اینکـه راسـتای شـفافیت بـازار 
متشـکل ارزی اخیـرا چنـد اقـدام موثـر 
انجام شـده، اظهار داشـت: در خـرداد ماه 
بازار توافقـی را در بـازار متشـکل ارزی را 
راه انـدازی کردیم و همین اقـدام منجر به 
توسـعه بازار شـد و امروز هم در راسـتای 
عمق بخشـی به بازار و افزایش شـفافیت، 
نـرخ ارز صرافی هـا بـه صـورت یکپارچه 
اعالم می شود. در بازار متشـکل ارزی هم 
مانند بـورس مـردم می تواننـد در لحظه 
نـرخ ارز و میـزان معامـالت را مشـاهده 

. کنند
وی بـا بیـان اینکـه از ایـن پـس در بـازار 
متشـکل ارزی هم میزان عرضه و تقاضا و 
هم حجم معامالت در لحظـه قابل رویت 
اسـت، ادامه داد: پیش از این پشـت درب 
صرافی ها تابلـوی قیمت خریـد و فروش 
ارز قابل مشـاهد بـود اما از ایـن پس تمام 
545 صراف عضو بازار متشـکل ارزی باید 
قیمت خریـد و فـروش ارزها ویـژه دالر و 

یـورو را در این سـامانه اعـالم کنند.

رئيس هيات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران:

عوارض 16 هزار تومانی 
صادرات دام را از بين می برد

 رئیـس هیـات مدیـره انجمـن صنفـی 
گاوداران ضمـن اشـاره بـه اینکـه هنـوز 
هیـچ دامـی صـادر نشـده معتقـد اسـت 
تعییـن عـوارض 1۶ هـزار و ۷00 تومانی 
بـرای صـادرات هر کیلـو دام زنـده مزیت 

صادراتـی را از بیـن مـی بـرد.
احمـد مقدسـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
اظهـار کـرد: هنـوز هیـچ دامـی صـادر 
نشـده اسـت، زیرا برای هر کیلـو دام زنده 
عوارض صادراتـی1۶ هـزار و ۷00 تومان 
تعیین شـده اسـت که برای تولید کننده 
و صادرکننـده توجیـه اقتصـادی نـدارد 
و مزیـت صادراتـی نیز بـا این عـوارض از 

دسـت مـی رود.
وی افـزود: ایـن یعنـی تولید کننـده اگر 
بتوانـد دامـش را خـوب بفروشـند در هر 
یک راس گوساله 500 کیلویی 5 میلیون 

تومـان ضـرر می کند.
مقدسـی بـا اشـاره بـه اینکـه دام هـا بـه 
قرنطینـه هـم نرفته انـد، گفـت: بـه وزیر 
جهـاد کشـاورزی نامه هایـی ارسـال 
کرده ایـم و پیگیر آن هسـتیم تا مسـائل 
و موانـع پیـش رو مرتفع شـود. ولی امری 
زمـان بـر اسـت. رئیـس هیـات مدیـره 
انجمن صنفی گاوداران در بخش دیگری 
از صحبـت هایش افـزود: در حـال حاضر 
قیمـت هـر کیلـو دام سـنگین در بـازار 
در بـازه ۷8 تـا 82 هـزار تومان اسـت. دام 
سـنگین افزایـش قیمتـی نداشـته، زیرا 

تولیـد بسـیار باال اسـت.

سـخنگوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
عنوان کرد که قرعه کشـی برای جز تعـدادی از 
محصوالت ایران خـودرو )که آن ها نیـز تا پایان 
سـال خـارج خواهند شـد( حـذف شـده و این 
تعداد محصـوالت توسـط خود شـرکت عرضه 
خواهند شـد. در حقیقت دیگر فروشی در قالب 
سـامانه یکپارچه نخواهیم داشت و شرکت های 
خودروسـاز از طریـق سـایت های فـروش خود 

برای عرضـه محصـوالت اقـدام می کنند.
امید قالیباف در گفت وگو با ایسـنا، ضمن اشاره 
به خـروج اکثریـت محصـوالت خودروسـازان 
اعـم از دولتـی و خصوصـی بـر حـذف سـامانه 
یکپارچه فـروش خـودرو به جهت قرعه کشـی 
تاکیـد و اظهار کـرد: پیـش از ایـن که سـامانه 
فـروش یکپارچه خـودرو با فرآیند قرعه کشـی 
داشـتیم، حـدود 10 خودروسـاز، محصـوالت 
خـود را در آن قالـب عرضـه می کردنـد، امـا 
اکنـون اکثریـت خودروها بـا توجه بـه افزایش 
تولیـد و متعـادل شـدن عرضـه و تقاضـا از 
شـمول قرعه کشـی خـارج شـده اند و در حـال 
حاضـر تنهـا ایران خـودرو باقـی مانـده اسـت 
کـه تعـدادی از محصـوالت خـود را بـا فـروش 

بصـورت قرعه کشـی عرضـه می کنـد.
سـخنگوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
تصریـح کـرد: بـر ایـن اسـاس دیگـر سـامانه 
یکپارچـه »موضوعیـت« خـود را از دسـت 
داده  اسـت و دیگـر بـه آن معنـا وجـود نـدارد و 
بـا سـازوکار قبلـی فعـال نخواهـد بـود و بدین 
ترتیـب بـا توجـه بـه اینکـه ایران خـودرو تنها 
عرضه کننـده تعـدادی از محصـوالت خـود در 
قالب قرعه کشـی اسـت، از مهر ماه توسط خود 

ایران خـودرو انجـام خواهـد شـد.
وی افـزود: البتـه کـه طی چنـد گام بـا افزایش 

تولیـد محصـوالت، خودروهـای مشـمول 
باقی مانـده نیـز از شـمول قرعه کشـی خـارج 
خواهنـد شـد. در گام نخسـت خـودرو تـارا از 
فرآینـد قرعه کشـی خـارج خواهـد شـد و در 
گام هـا بعـدی، همانطـور کـه اشـاره شـد بـا 
افزایـش تولیـد، بـدون قرعه کشـی عرضـه 

صـورت می گیـرد.
قالیبـاف در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا 
فروش هـای خـارج از قرعه کشـی در قالـب 
»طرح هـای فـروش بـدون قرعه کشـی« از 
طریق سـامانه یکپارچه خواهد بود یا هر سـری 
خودروسـاز خود اقدام به فروش بصـورت مجزا 
می کنـد؟ تصریح کرد: هر شـرکت خودروسـاز 
خود از طریق سـایت های خود اقـدام به فروش 
خواهنـد کـرد. مجـدد تاکیـد می شـود کـه 
ایران خـودرو نیـز بـرای همین تعـداد محصول 
باقـی مانـده در فرآینـد قرعه کشـی، از طریـق 

سـایت فـروش شـرکت، اقـدام می کنـد.
سـخنگوی وزارت صمـت در پایان تاکیـد کرد: 
همانطـور که پیشـتر وعـده داده شـده بـود، به 

زودی و تـا پایـان سـال همین تعـداد محصول 
باقی مانده در فرآیند قرعه کشـی نیـز با افزایش 
تولیـد، از شـمول قرعه کشـی خارج می شـوند.

گفتنـی اسـت کـه معـاون صنایـع حمل ونقل 
وزارت صمـت نیـز در ایـن رابطه ضمـن تاکید 
بـر اینکـه رعایـت الزامـات قانونـی مصـوب 
همچـون تخصیـص 50 درصد ظرفیـت تولید 
به طـرح حمایـت از خانـواده و جوانی جمعیت 
و تخصیـص 10 درصـد ظرفیت تولیـد به طرح 
جایگزینـی خودروهـای فرسـوده توسـط این 
شـرکت های خودروسـاز بـر قـوت خـود باقـی 
خواهند ماند، خاطرنشـان کرده اسـت: در نیمه 
دوم امسـال قرعه کشـی بـر مبنای ثبت نـام در 
سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهیم داشت 
و از ایـن پس )از مهرمـاه( این سـامانه به منظور 
نظـارت سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 
تولیدکننـدگان بر تعـداد فروش مجـاز خودرو، 
تحویل به موقع خودرو توسـط خودروسـازان و 
همچنین اجـرای مصوبه های مجلس شـورای 

اسـالمی بهره بـرداری خواهد شـد.

بـه گفتـه رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، در 
مصوبه روز گذشـته کمیسـیون اقتصادی حکم برنامه 
ششـم تاییـد و پیشـنهاد طراحـان در ایـن خصـوص 
تصویـب شـد. در صـورت تصویـب نهایـی مصوبـه 
کمیسـیون در  صحن علنـی و تاییـد شـورای نگهبان 
میزان باز توزیـع منابع ناشـی از حوزه مالیـات بر ارزش 
افزوده برای شـهرداری ها کوچـک و دهیاری ها افزایش 

قابـل توجهـی پیـدا خواهـد کرد.
محمدرضـا پورابراهیمـی رئیس کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـالمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت،  در تشـریح نشسـت روز ) 
یکشـنبه 10 مهر مـاه( کمیسـیون متبوع خـود گفت: 
نشست مشترک اعضای کمیسـیون اقتصادی مجلس 
با سـید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رئیس سـازمان توسـعه تجـارت برگـزار شـد. در این 
جلسه ابتدا گزارشـی از آخرین وضعیت تولید و تجارت 
توسط وزیر مطرح شد. خوشـبختانه گزارش ارائه شده 
بیانگر این اسـت کـه در 5 ماهه ابتدای سـال جـاری به 
جز سـه صنعتی که نرخ منفی داشـتند سـایر صنایع از 
نرخ رشـد مثبتی نسـبت به مدت مشابه سـال گذشته 
برخوردار بودند. ایـن نماینده مردم در مجلس شـورای 
اسـالمی تصریح کرد: در بخـش تجارت و صـادرات نیز 
خوشـبختانه آمار خوبی ارائه شـده و در 5 مـاه ابتدایی 
سـال میزان صادرات نسـبت به مدت مشـابه سال قبل 
20 درصـد افزایش پیـدا کـرده و پیش بینی می شـود 
که اگـر این مسـیر دنبال شـود، تـا پایان  سـال بـه تراز 
غیر منفی که سـه سـال وضعیت کشـور را تحـت تاثیر 
قرار داده خواهیم رسـید و این روند جدیدی بوده که در 
حوزه تجارت می توانیم پیـش بینی کـرده و امیدواریم 
تحقـق پیـدا کنـد. وی ادامـه داد: تصویـب موافقتنامه 

موقـت تشـکیل منطقـه آزاد تجـاری بیـن جمهوری 
اسـالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسـیا دسـتور کار 
دیگر کمیسـیون اقتصادی بود.  بـا توجه بـه اینکه این 
موضوع قبال هـم در مجلس مورد بررسـی گرفتـه بود، 
امروز بحـث تمدید موافقتنامـه مذکور مطـرح و با نظر 
اعضای کمیسـیون و با حضـور وزیر صمـت به تصویب 
رسـید. بحث اصلی ایـن موافقتنامـه تعرفه هایـی بوده 
کـه در نهایـت بـه بهبـود وضعیـت صادراتـی کمـک 

می کنـد. 
کشـورهای عضـو ایـن موافقتنامـه از جملـه روسـیه، 
بالروس قزاقستان، قرقیزسـتان و کشورهای دیگر بوده 
و رونـد تجارتمـان در طـول ماهها اخیر نشـان می دهد 
کـه ظرفیـت افزایـش 80 درصـدی نسـبت بـه مدت 
مشـابه سـال گذشـته داشـته که این ظرفیت می تواند 
بسـیار حائز اهمیت باشـد، امیدواریم بـا تصویب نهایی 
در صحن علنی و تایید شـورای نگهبان شـاهد اتفاقات 
مثبتـی در حـوزه همکاری هـای اقتصـادی با اوراسـیا 
باشـیم. پورابراهیمی اظهار کرد: بحث مربوط به مالیات 
بر ارزش افـزوده موضوع دیگـری بود که در دسـتور کار 

کمیسـیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. در این قانون 
باز توزیـع منابع بـرای شـهرداری هـا و دهیـاری ها در 
کشـور تغییراتی نسـبت به برنامه ششـم داشـته که بر 
اسـاس آن سـهم شـهرداری های کوچک و دهیاری ها 
نسـبت بـه احـکام برنامـه ششـم کاهـش پیـدا کرده 
بود کـه در مصوبـه روز گذشـته کمیسـیون اقتصادی 
حکم برنامه ششـم تاییـد و پیشـنهاد طراحـان در این 
خصوص تصویب شـد. در صورت تصویب نهایی مصوبه 
کمیسـیون در  صحن علنـی و تاییـد شـورای نگهبان 
میزان باز توزیـع منابع ناشـی از حوزه مالیـات بر ارزش 
افزوده برای شـهرداری ها کوچک و دهیاری ها افزایش 
قابل توجهی پیدا خواهد کـرد. وی گفت: حذف مالیات 
مضاعف بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشـور نیز مورد 
بحث و بررسـی قرار گرفت و گزارش مربـوط به کمیته 
تخصصی مالیـات بـر ارزش افـزوده نیز مطـرح و جمع 
بنـدی نهایـی تصویب شـد. بـا ایـن مصوبـه در صورت 
تایید در صحن علنی و شورای نگهبان مالیات مضاعف 
بـر ارزش افـزوده از مناطـق ازاد حـذف خواهد شـد که 
اقدام بسـیار مهم در اقتصاد کشـور محسـوب می شود.

پورابراهیمی خبر داد

تصویب افزایش سهم شهرداری های کوچک و دهیاری ها از 
مالیات بر ارزش افزوده

  فروش از طریق شرکت ها

قرعه کشی در سامانه خودرو حذف شد

آغاز سال تحصيلی هم تلنگری به بازار نزد
 کاهش 50 تا 70 درصدی فروش لپ تاپ

 جـالل بهنیـا در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا- از رکود 
حاکم بر بـازار آی تـی خبـر داد و افـزود: برخی واحدهـای صنفی 
بنا بـه درخواسـت اماکـن مجبورنـد زودتـر از وقت مقـرر تعطیل 
کننـد همین مسـاله باعـث کاهـش فـروش واحدهـای صنفی در 

حـوزه آی تی شـده اسـت.
وی بـا بیان اینکـه این روزهـا خرید اقـالم غذایی بـه اولویت مردم 
تبدیـل شـده اسـت، تصریـح کـرد:  از ابتـدای سـال جاری تـا به 
امـروز تقاضای قابـل توجهـی برای خریـد اقـالم آی تـی از جمله 
لپ تـاب و تبلـت در بـازار وجود نـدارد، حتـی بازگشـایی مدارس 
و دانشـگاه ها نتوانسـت تلنگری بـه این بـازار وارد کنـد. همچنین 
اتفاقات اخیـر در داخل کشـور رکود حاکم بـر این بازار را تشـدید 
کرده بـه گونه ای که فـروش لپ تـاپ و تبلت به طـور قابل توجهی 

کاهش داشـته اسـت. 
این فعـال صنفی ادامـه داد: قیمـت لپ تـاپ و تبلت بـه عواملی از 
جمله قیمت ارز، عرضه و تقاضا و قیمت های جهانی بسـتگی دارد. 
کاهش شـدید تقاضا باعث شـده اسـت کـه برخی شـرکت های و 
واحدهـای صنفی حـوزه آی تـی اقالم خـود را بـا ضـرر هنگفت و 
یا سـود کم بفـروش برسـانند. به عنـوان مثال سـال گذشـته یک 
کارت گرافیـک را با دالر 25 هـزار تومانی 20 میلیـون و 400 هزار 
تومـان خریـداری کردیـم کـه بـا وجـود افزایـش قیمـت دالر به 
دلیل کـم شـدن تقاضا قیمـت ایـن قطعـه بـه 8 میلیـون و 400 
هـزار تومان رسـیده اسـت، به عبـارت دیگـر قیمت ایـن محصول 

در بازار کاهشـی شـد.
بهنیا بـا تایید بـر ایـن نکته که دیگـر خریـد قطعـات الکترونیکی 
و کامپیوتـری دیگـر در اولویت مردم نیسـت گفـت: شـواهد بازار 
حاکـی از ایـن مهـم اسـت کـه قیمـت لپ تـاپ یـک میلیونـی به 
دلیـل کاهـش شـدید تقاضا نسـبت به مـاه گذشـته حـدود ۷00 

هزار تومـان تا یـک میلیـون تومـان ارزان تر شـده اسـت.
بـه گفتـه عضـو هیـات مدیـره اتحادیـه فنـاوران یارانـه، فـروش 

لپ تـاپ بیـن 50 تـا ۷0 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
ایـن فعال صنفـی با اشـاره بـه کاهـش توانایی مـردم بـرای خرید 
لب تاپ هـای نـو و بـه روز، گفت: مـردم ترجیـح می دهنـد همان 
تبلت و لپ تاپی که دارد را مدت زمان بیشـتری حفـظ و در صورت 

خرابـی آن را تعمیر کنند.

نوری مطرح کرد؛

تعيين نرخ سرویس مدارس با 
شورای شهر است 

به گفتـه وزیـر آمـوزش و پـرورش نرخ گـذاری بـه عهده شـورای 
شـهر اسـت و حقیقتاً کار مدرسـه تعلیـم و تربیت اسـت.

یوسـف نـوری در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکه قـدرت علمی 
کشـور و موفقیت هـای دانـش آمـوزان ایرانـی در جهان شـناخته 
شـده اسـت گفـت: مـا می توانیـم بـه کشـورهای دیگر کـه تحت 
تحریم و ظلم کشـورهای استعمارگر هسـتند کمک و یاری کنیم. 
مـا می توانیم صـادرات محصوالت علمی خـود را هـم در این طرح 

در نظـر بگیریم.
وی در خصـوص زمـان آزمـون مهرآفرینـان گفـت: بـرای بازدید 
زیرسـاخت ها امـروز همـکاران اقـدام کردنـد و اگر موفق شـوند تا 

پایـان مهرمـاه آزمـون برگزار می شـود.
وزیـر آمـوزش و پـرورش تاکید کـرد پـاداش پایـان خدمـت را به 

همکارانـم گفتـم کـه تمـام آن را پرداخـت کنید.
وی با اشـاره به اختـالف قیمت نرخ سـرویس های مـدارس گفت: 
متأسـفانه پیمانـکاران از قیمت هـای اعالمـی در سـامانه تمکین 

نکردنـد البته این مشـکل فقط در شـهر تهـران وجـود دارد .

گزارش
خانه ملت
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: ای
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یـک مـاه بعـد از تذکر شـورای شـهر به شـهرداری، 
درآمـد شـهرداری کرمـان با100میلیـارد تومـان 
افزایـش بـه 500میلیـارد تومـان رسـید و درصـد 
تحقـق درآمـد نسـبت بـه برنامـه، تـکان خاصـی 
نخـورد؛ بـا ایـن حـال شـهرداری کـه هـزار 
و800میلیـارد تومـان  تـا تحقـق صـد درصـدی 
بودجـه فاصلـه دارد، شـهردارش مدعـی اسـت تـا 
پایـان سـال حداقـل 80 درصـد بودجـه 2 هـزار و 
300میلیـاردی را محقق می کند. شـعرباف تبریزی 
در ایـن گفت و گو همچنیـن از پیگیری هـای برخی 
از نماینـدگان بـرای تغییـر درآمـد ارزش افـزوده 

شـهرداری ها خبـر می دهـد.
 آقـای شـهردار طبـق آخریـن گـزارش که 
مربـوط بـه تيرمـاه اسـت، شـهرداری عقب 
ماندگـی جـدی در تحقـق درآمدهـای خود 
دارد. شـما چـه پاسـخی در ایـن خصـوص 

داریـد؟
طبق گزارشـی که مـا در 5 ماهه داریـم از آن چیزی 
که نسـبت به درآمدهای کل 2هـزار و 300 میلیارد 
مصـوب داشـتیم، حـدود 35 تـا 40 درصـد عقبیم. 
تحقق درآمـد در ۶ مـاه اول در همه شـهرداری ها ۶ 
به 12 یا 5 بـه 12 نیسـت. در واقع ایـن موضوع یک 
عرف اسـت، چـرا که شـیب درآمدهـا در نیمـه دوم 
بیشـتر می شـود. در واقـع اگـر االن عـددی حـدود 
۷5 تـا 80 درصد از آن  نسـبت پنج بـه دوازدهم هم 

محقق شـده باشـد، عملکرد خوب اسـت.
علت ایـن امـر هم مشـخص اسـت؛ چـرا کـه مردم 
بـرای مراجعه پروانه، آخر سـال را انتخـاب می کنند 
و درآمـد اختصاصـی اعتبـارات دولتی هـم معموال 

نیمـه دوم می آیـد.
حتی اگر ایـن موضـوع را هم لحـاظ کنيم باز 

شـهرداری کرمان عقب است.
بلـه. امـا مـا نسـبت بـه ایـن موضـوع 15 تـا 20 
درصـدی عقـب هسـتیم. عـددی کـه مـا در 5 مـاه 
داریـم حـول و حـوش 500میلیـارد تومـان اسـت. 
عـدد 500 میلیـارد تومان نسـبت بـه آن چیزی که 
بایـد باشـد 250 تـا 300میلیـارد تومـان در حـوزه 

درآمـدی کمتـر اسـت. 
آقای شـهردار 50 تا 60 درصـد از همين عدد 
درآمـدی هـم کـه تاکنـون  محقق شـده از 
محـل ارزش افـزوده بـوده و عمـال در بخش 
ردیف هـای جدیـد درآمـدی اتفـاق خاصی 
نيفتـاده و حتی شـهرداری نسـبت به وصول 
درآمدهای خاصـه شـهرداری و تعرفه ها هم 

موفق نبوده اسـت. 
بله درست است. 

 علت این عملکرد چيست؟
2دلیـل مشـخص دارد. اولیـن دلیـل مربـوط بـه 
حـوزه پروانه  هاسـت. تخفیفی کـه در انتهای سـال 
گذشـته داده شـد، باعث شـد تـا بخشـی از افرادی 
که مخصوصـا در منطقـه 2 در ابتدای اردیبهشـت و 
فروردین پروانه می خواسـتند، همان ابتدای اسـفند 
گرفتنـد . بنابراین اگـر چـه دریافتـی پروانه های ما 
نسبت به سال گذشـته تقریبا برابر اسـت اما نسبت 
به بودجه درصدش کاهـش پیدا کرده اسـت؛ یعنی 
منطقه 2 مـا در 5 مـاه اول به انـدازه 5 ماه اول سـال 

گذشـته درآمد داشـته اسـت اما این می بایست 1.5 
تـا 1.8بیـش از این مقدار باشـد. 

*شـما منتقد کاهـش تخفيفات عـوارض در 
انتهای سـال هسـتيد؟

این موضـوع قابـل بحـث اسـت. واقعیت این اسـت 
که تخفیـف در شـرایطی بوده که شـهرداری شـهر 
کرمـان زمیـن نفروختـه اسـت. سـال 1400 حتما 
ایـن تصمیم، یـک تصمیم درسـت بـوده اسـت. در 
آن سـال باید طبق قاعـده، شـهرداری نزدیک 400 

میلیـارد تومـان زمیـن می فروخت. 
اوال زمینـی بـا سـند ثابـت مشـخصی نبـود کـه 
شـهرداری بتوانـد آن را در مزایـده بفروشـد. دومـا، 
سیاست شهرداری مخصوصا در ۶ ماه دوم به سمتی 
رفت کـه تا می توانـد زمین نفروشـد،  بلکـه زمین را 
تبدیل کـرده و بانک امالکـش را کامل کنـد. نتیجه 
ایـن شـد کـه در انتهـای سـال گذشـته نزدیـک به 
200 میلیـارد تومـان از 400میلیـاردی زمینی که 
باید طبـق بودجـه فروخته می شـد، فروخته نشـد.
اگـر ایـن 200میلیـارد تومـان زمینی کـه فروخته 
نشـده بود، به طریقی تامین نمی شـد مـا در ابتدای 
فروردیـن و اردیبهشـت دچـار مشـکل حقوقـی 
می شـدیم.آن مقطـع شـاید منطقی تریـن کار ایـن 
بـود که مـا به جـای فـروش زمین تـا تکمیـل بانک 
امالکمـان، تخفیفاتی بـرای پروانه در نظـر بگیریم. 
االن هـم یکـی از مهمتریـن عامل هایـی کـه باعث 
شـده کاهـش درآمـد در ایـن 5 ماه دیـده شـود باز 
فـروش زمین اسـت. بـا اینکه درصـد درآمـد پروانه 
نسـبت به بودجه عقب اسـت اما نسـبت به پارسـال 

باز هم مناسـب اسـت. 
با توجـه بـه وضعيـت فعلـی فکـر می کنيد 
در نهایت چقـدر از بودجه شـهرداری محقق 

می شـود.
ما در حـوزه فروش زمیـن و در حوزه پروانـه و ارزش 
افـزوده بـه تحقـق می رسـیم. 2 آیتم اسـت کـه آن 
2 آیتم بـرای اولیـن بـار در شـهرداری قـرار گرفته. 
یک آیتم بخش تسـهیالت اسـت که ادعـای ما این 
اسـت که اگر 200میلیـارد تومان تسـهیالت بگیرم 
و در بخـش عمرانی خـرج کنم، بـه صرفه اسـت. در 
ایـن رابطـه رایزنی هایی هم  بـا بانکی ملی داشـتیم 
و قول هایی داده شـده اما هنوز محقق نشـده اسـت. 
صـد میلیـارد تومـان هـم موضـوع اوراق مشـارکت 
اسـت. در واقع ما یک عـدد 300میلیـارد تومانی در 
بودجه داریـم که این  هـا در قالـب درآمدهای جدید 

اسـت و همه صـرف بودجـه عمرانی می شـود.
تسـهیالت آن طـور کـه کار جلـو رفته قـول قطعی 
را گرفتیـم امـا در بحـث اوراق مشـارکت هنـوز بـه 
قطعیـت نرسـیدیم. اگـر متغیـر ایـن 300میلیارد 
و ارزش افـزوده نبـود می گفتـم بـاالی 85 درصـد 
بودجـه محقـق می شـود.  بـه غیـر از موضـوع 
تسـهیالت و ارزش افزوده که هنوز به جـواب نهایی 
نرسیدیم در سـایر موضوعات حتما 85درصد تحقق 

درآمـد را خواهیـم داشـت. 
 بـر فـرض رقـم ناشـی از تسـهيالت و اوراق 
مشـارکت بـرای شـهرداری محقـق شـود، 
هيچ کدام از ایـن 2 آیتم در قالـب درآمدهای 
پایـداری کـه جـز ء شـعارهای شـما و تيـم 
شـورای شـهر بـوده نيسـت و صرفـا بدهی 
بـرای شـهرداری در سـنوات آتـی ایجـاد 
می کنـد. آقای شـهردار چـه برنامـه ای برای 

خلـق درآمـد پایـدار در شـهرداری در نظر 
گرفته شـده اسـت؟

بـرای بحـث ارزش افـزوده پیگری هـای ویـژه ای 
انجـام  شـده اسـت. مـن دبیـر کارگـروه اقتصادی 
از  مجمـع کالن شـهرها هسـتم و در بخشـی 
پیگری هـای مـا نماینـدگان کرمـان هـم کمـک 
کردنـد. ایـن موضوعـات باعث شـد تا عـدد ارزش 
افـزوده بـرای کل شـهرداری ها  در 2 مـاه اخیـر 
متفـاوت شـود؛ هـم نحـوه محاسـبه تغییر کـرد و 
هم برخـی از بدهی هایی که ما از سـالیان گذشـته 

داشـتیم پیگیـری شـد. 
انتهـای  سیاسـی  فضـای  درگیـر  مـا  البتـه 
مجلـس هسـتیم و نگرانیـم بـه خاطـر بعضـی از 
سـرویس دهی های نمایندگان مجلس، محاسـبات 
ما بهـم بریـزد. امـا اگر اتفـاق خاصـی نیفتـد، عمال 
ارزش افـزوده درآمـد پایـدار و قابـل اتکایـی بـرای 

ری هاسـت. ا شهرد
منظـور شـما از سـرویس دهی نماینـدگان 

مجلـس چيسـت؟
واقعیـت این اسـت که یک سـال به انتهـای مجلس 
مانـده و برخـی از نماینـدگان شـهرهای کوچـک 
کامال تمایـل دارند کـه ارزش افـزوده را بـه نحوی و 
حتی فراتر از نسـبت جمعیت به شـهرهای کوچک 
و روسـتاها ببرنـد. علـت هـم ایـن اسـت کـه ایـن 
شـهرهای کوچک و روسـتاها رای دارند. به صراحت 
بخواهـم بگویـم، ایـن موضـوع تضمینی بـرای رای  

دوره هـای بعدشـان اسـت. 
کـدام یـک از نماینـدگان کرمان دنبـال این 

سـرویس دهی اسـت؟
شـهری مثـل تهـران و یـا شـهرهای بزرگـی مثـل 
کرمـان، معـادالت رای آوریشـان متفاوت اسـت، اما 
اگر در یـک شـهر کوچک و یـا روسـتا درآمد شـهر 
افزایـش ناگهانـی یابـد و خدمـات دیده شـود قطعا 

رای آور اسـت. 
این نگرانی را مـا داریم و چندین طرح هـم در این 2 
الـی 3 ماه اخیـر مطرح شـده و ما در مجلـس رفتیم 
و با فشـار زیـاد و کمک دوسـتان حل کردیـم. آقای 
دکتـر پورابراهیمـی و دکتـر زاهـدی و حسـن پور 
کمک کردنـد و تا االن جلـوی برخی از ایـن طرح ها 

گرفته شـده است. 
به غيـر از درآمـد ارزش افزوده که بـه نوعی 

شـهرداری در تحقـق آن دخيـل نيسـت، 
شـهرداری کرمـان چـه آیتمـی در بحـث 
درآمـد پایـدار مـد نظـر دارد؟ شـهرداری 
برخـی از کالن شـهرها  به صورت مشـارکتی 
سـرمایه گذاریی هایی حتی در حوزه سـاخت 
و سـاز انجـام داده و از این طریق بـرای خود 

خلـق درآمـد کردند.
آیتـم سـرمایه گذاری  بـرای ما مسـئله جـدی بوده 
اسـت. اوال ما دیگر امـالک را نمی فروشـیم و جمع 
می کنیـم، مخصوصـا در بحـث تفکیـک این هـا 
را آرام، آرام کنـار هـم تفکیـک می کنیـم. یعنـی 
قطعـات بـزرگ را بـرای سـرمایه گذاری بـه وجود 
می آوریـم. مـا نسـبت بـه سـال گذشـته 2 تـا 2.5 
برابر قطعات قابل سـرمایه گذاری بیشـتری داریم. 
هم اکنـون 30 بسـته سـرمایه گذاری کـه نـرخ 
بازگشـت آن محاسـبه شـده، آماده اسـت. نکته ای 
که وجـود دارد، این اسـت که سـرمایه گذار بسـیار 
سـخت در کرمـان سـرمایه گذاری کـرده و اعتماد 
می کنـد. معمـوال می گوینـد تـا زمانی کـه صاروج 
شـما اینطـور اسـت و هتـل بـام و پـروژه بیرم آباد، 
بدیـن شـکل اسـت، تمایلـی بـه سـرمایه گذاری 
نداریم؛ بهترین زمیـن هم پیشـنهاد دهیم ان قلت 

دارد و یـا شـرایط خیلی خاصـی دارد.
ایـن 30 بسـته اقتصـادی حداقـل 3 هـزار میلیارد 
تومان سـرمایه گذاری اسـت اما به شـدت پیگیریم 
که این افـراد بـرای امضای قـرارداد نهایـی بیایند.

این 30 بسته در چه حوزه ای است؟
مثـال حـوزه گردشـگری دارد. حمـام ته بـاغ هلل که 

االن 80 درصـدش آمـاده اسـت. 
چقدر به امسال می رسد؟

حداقـل 4 الـی 5  مـورد سـرمایه گذارش قطعـی 
شـده و به امسـال می رسـد. بخشـی ممکن اسـت 
قـراردادش در قالـب اجـاره و یـا بـی او تـی باشـد 
.مثـال در مـورد حمـام ته بـاغ هلل کـه فـردی فرضا 
3میلیارد هزینـه  می کند مـن 5 یا ۶ و یـا حتی 10 
سـال ممکن اسـت این حمام به فرد واگذار شـود و 
بعد در اختیار شـهرداری قـرار می گیـرد اما جلوی 
یـک سـرمایه گذاری کـه دارد از بیـن مـی رود، 
گرفته می شـود.یا اگـر تعییـن تکلیف صـاروج اگر 
انجـام شـود و تعهـدات بـا هزینه بـاال انجام شـود، 

نشـانه خوبی اسـت.

گزارش
مرضیه قاضی زاده

هر
س: م

عک

کاغذ اقتصادی



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال پنجم | شماره پیاپی 41330

سه شنبه 12 مهرماه 1401

نایـب رییس انجمـن داروسـازان ایـران با اشـاره به 
وضعیت کمبودهـای دارویی، در عیـن حال چرایی 

کمبود برخـی آنتی بیوتیک هـا را تشـریح کرد.
دکتـر سـید علـی فاطمـی در گفت وگـو با ایسـنا، 
دربـاره وضعیـت بـازار دارو بعـد از اجـرای طـرح 
دارویاری و همچنین وضعیت کمبودهـای دارویی، 
گفـت: علی رغـم اینکـه اعالم شـده بـود بـا اجرای 
طرح دارویـاری، کمبودهای دارویی رفع می شـود، 
امـا هنـوز برخـی کمبودهایـی در بـازار دارو وجود 
دارد. بایـد توجه کـرد کـه در طـرح دارویـاری باید 
پیش بینی هایـی در زمینـه قیمت گـذاری دارو 
انجـام می شـد کـه انجام نشـد و بـر همین اسـاس 
برخـی از تولیدکنندگان بـه قیمت گـذاری که بعد 
از طـرح دارویاری انجام شـد، انتقـاد دارنـد؛ به ویژه 

تولیدکننـدگان آنتی بیوتیـک.

چرایی کمبود آنتی بیوتیک ها
وی افزود: در طرح دارویاری از یک فرمول اسـتفاده 
کردنـد و نقش و تاثیـر مواد اولیـه ای کـه ارز 4200 
تومانـی دریافـت می کردنـد، بـر قیمـت کل دارو 
را سـنجیدند و بـا نسـبتی همـه داروهـا افزایـش 
قیمـت داشـتند. زیـرا ارز 4200 تومانی بـه ارز 22 
هزار تومانـی تبدیل شـد )تبدیـل ارز دولتی بـه ارز 
نیمایـی( و این اختـالف قیمت زیـاد جایی خودش 
را نشـان می دهـد. حـال در حـوزه آنتی بیوتیک ها 
تفاوتـی وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه قیمـت 
مـواد اولیـه کـه در سـایر داروهـا 30 درصد اسـت، 
بـرای آنتی بیوتیک هـا ۶0 تـا ۷0 درصـد قیمـت 
نهایی شـان، قیمت مواد اولیه اسـت. یعنی با تغییر 
ارز دولتـی بـه ارز نیمایی، اختـالف عدد زیـادی در 
خرید مواد اولیه شـان اتفاق می افتـد. از طرفی اقالم 
بسـته بندی آنتی بیوتیک ها مانند شیشـه هایی که 
بـرای شـربت اسـتفاده می کننـد، افزایـش قیمت 
بسـیار زیادی پیدا کـرده اسـت. در نتیجـه افزایش 
قیمتی که سـازمان غذا و دارو برای آنتی بیوتیک ها 
داده، مـورد رضایت شـان نبـوده و باعـث شـده کـه 

تولیدکننـدگان، تولیدشـان را کاهـش دهند.

کاهش تولید آنتی بیوتیک ها در 
آستانه فصل سرد سال

فاطمی ادامـه داد: کاهـش تولید در حالـی که مواد 
اولیـه در کارخانه هـا وجـود دارد، رخ داده اسـت. به 
هر حـال عاقبـت قیمـت دسـتوری همین اسـت. 
اگر در حـال حاضـر بـه داروخانه ها مراجعـه کنید، 
انواع مکمل ها را می بینیـد، انـواع داروهای تقویتی 

و لـوازم آرایـش بـه وفـور وجـود دارد، امـا دارویـی 
ماننـد آنتی بیوتیـک که جان مـردم به آن بسـتگی 
دارد، بـه دلیل قیمت هـا، کاهش تولیـد و در نتیجه 
کمبود داشـته اسـت. باید توجـه کرد کـه علی رغم 
اجرای طـرح دارویاری هنـوز قیمت برخـی داروها 
و مشـخصا آنتی بیوتیک هـا واقعـی نشـده اسـت؛ 
بویـژه آنتی بیوتیک هایـی کـه سوسپانسـیون 
هسـتند و بـه صـورت شـربت عرضـه  می شـوند. 
آنتی بیوتکی هایـی که به صـورت قرص و کپسـول 
عرضه می شـوند نسـبتا وضعیت شـان بهتر اسـت، 
امـا آنتی بیوتیک هایـی کـه بـه صـورت شـربت 
هسـتند و برای کودکان هـم مصرف دارند، بیشـتر 

دچـار کمبـود شـده اند.
نایب رییس انجمن داروسـازان ایران تاکید کرد: در 
حال حاضر که داریم به سـمت فصل سـرد و شیوع 
عفونت های سینوسـی، ریوی و ... می رویم،  مصرف 
آنتی بیوتیک ها باال می رود و اگـر بخواهیم با همین 
تولیـد کـم ادامـه دهیـم، قطعـا در زمسـتان دچار 
مشکل می شـویم. بنابراین باید برای قیمت گذاری 
آنتی بیوتیک هـا فکری کنند تـا کارخانه هـا تا قبل 
از رسـیدن بـه فصـل سـرما و بیماری هـای عفونی 

تولید را بـاال برند.

وضعیت توزیع سرم در کشور
فاطمی با بیان اینکه جلسـاتی هـم تولیدکنندگان 
آنتی بیوتیک  با سـازمان غذا و دارو داشته اند، گفت: 
باید توجه کرد کمبـود در برخی دیگـر از داروها هم 
همیشـه وجود دارد. به عنـوان مثال بـا وجود اینکه 

چهار تـا پنج میلیـون سـرم از خـارج از کشـور وارد 
شـده، اما هنوز وضعیت عـادی نشـده و داروخانه ها 
به سـختی می تواننـد سـرم را تامیـن کننـد. برای 
توزیع سـرم عمدتا داروخانه های منتخـب و دولتی 
در اولویـت اول قـرار دارند. بعد از آن بیمارسـتان ها، 
درمانگاه هـا و داروخانه هـای نزدیـک بـه مراکـز 
جراحی محدود در اولویتند. داروخانه های سـرپایی 
هنوز هـم سـرم را با سـهمیه ای دریافـت می کنند.

فاطمی با بیان اینکه جلسـاتی هـم تولیدکنندگان 

آنتی بیوتیک  با سـازمان غذا و دارو داشته اند، گفت: 
باید توجه کرد کمبـود در برخی دیگـر از داروها هم 
همیشـه وجود دارد. به عنـوان مثال بـا وجود اینکه 
چهار تـا پنج میلیـون سـرم از خـارج از کشـور وارد 
شـده، اما هنوز وضعیت عـادی نشـده و داروخانه ها 
به سـختی می تواننـد سـرم را تامیـن کننـد. برای 
توزیع سـرم عمدتا داروخانه های منتخـب و دولتی 
در اولویـت اول قـرار دارند. بعد از آن بیمارسـتان ها، 
درمانگاه هـا و داروخانه هـای نزدیـک بـه مراکـز 
جراحی محدود در اولویتند. داروخانه های سـرپایی 
هنوز هـم سـرم را با سـهمیه ای دریافـت می کنند.

نامه نگاری با رییس جمهور درباره بدهی 

تامین اجتماعی به داروخانه ها در طرح 
دارویاری

وی دربـاره وضعیـت بـازار دارویـی بعـد از اجـرای 
طـرح دارویـاری، افـزود: عمـده شـرکت های 
داروسـازی از اجـرای طـرح دارویـاری رضایـت 
دارنـد؛ چراکه مشـقتی که بـرای تامیـن ارز 4200 
تومانی می کشـیدند، دیگـر وجود ندارد و بسـیاری 
از داروهـای تولیـد داخلـی راحت تر وارد می شـوند 
و عمـده کارخانه ها هم بـا قیمت گذاری هـا رضایت 

دارنـد و تولیـد می کننـد. در عیـن حـال نمی توان 
گفـت کـه در کوتاه مـدت می تـوان کمبودهـا را 

رفـع کـرد.
فاطمـی بـا بیـان اینکـه چیـزی کـه خیلـی طرح 
دارویـاری را تهدید می کنـد، رفتار سـازمان تامین 
اجتماعـی اسـت، اضافـه کـرد: با وجـود اینکـه ماه 
سـومی اسـت کـه طـرح دارویـاری اجرا می شـود، 
امـا تامیـن اجتماعـی هنـوز ریالـی بـه داروخانه ها 
بابت این تغییـر یارانـه نپرداخته اسـت. بدهی های 
سـال قبـل را پرداختنـد و روی آن تاکید دارنـد، اما 
طرح دارویـاری از تیرماه آغاز شـد و اکنون سـه ماه 
اسـت که تامین اجتماعی پرداختی نداشـته است. 
این موضوع نگران کننده اسـت و اگر قرار باشـد این 
روند تداوم داشـته باشـد، باید فکری اساسـی کرد.
به گفتـه وی، داروخانه ها دارو را نقدا از شـرکت های 
پخش خریده و بیمه ای به دسـت بیمـار می دهند، 
امـا پـول آن را بـه آنهـا نمی پردازنـد. خوشـبختانه 
پرداخـت از جیـب بیمـار هـم افزایـش نیافـت، اما 
عمـال داروخانه هـا هسـتند کـه کمـاکان دارو را بـا 
قیمـت قبل بـه مـردم می دهند. ایـن فشـار زیادی 
بـه داروخانه هـا وارد می کند. کجـا سـراغ دارید که 
یارانه را بخـش خصوصی به دولت بدهـد و پولش را 
دریافت نکند. سـازمان تامین اجتماهی هزینه های 
باالیـی دارد و در نتیجه پولی را که سـازمان برنامه و 
بودجه بـه آن هـا داده، احتماال صرف مسـائل دیگر 
کرده اسـت؛ چراکه اکنون بیمه سـالمت بـه موقع 
مطالبات را پرداخـت می کند، امـا تامین اجتماعی 
پرداختی نداشـته و این نشـان می دهد که احتماال 
اعتبار مربوط به دارویاری سـرجای خودش مصرف 

نمی شـود.
فاطمی گفـت: نامه نگاری بـا رییس جمهـور و وزیر 
بهداشـت داشـتیم و اعـالم کردیم که ایـن موضوع 

نگران کننده اسـت و باید فکری اساسـی شـود. 

اعـالم زمـان برگـزاری آزمـون معلمـان 
مهرآفرین/پرداخـت 20 درصـد از پـاداش 

پایـان خدمـت فرهنگیـان
وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه 
گفـت:  مـدارس  سـرویس  مشـکالت 
پیمانـکاران تمکیـن نکردنـد، امـروز هـم 
جلسـه ای داشـتیم. شـهر تهـران ایـن گونه 
اسـت. تاکسـیرانی 4000 تاکسـی را در 
اختیـار قـرار داده اسـت تـا ایـن مشـکل 
سـرویس رفـع شـود. نرخ گـذاری سـرویس 
مدارس را شـورای شـهر انجام می دهـد و به 

مـا ابـالغ می شـود.
به گـزارش ایسـنا، یوسـف نوری در حاشـیه 
یک گردهمایـی در اردوگاه باهنـر و در جمع 
خبرنـگاران در پاسـخ بـه پرسشـی مبنی بر 
جزئیـات و زمـان برگـزاری آزمونـی بـرای 

معلمـان مهرآفریـن اظهـار کـرد: نماینـده 
سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی امـروز 
بازدیـدی از وزارتخانـه جهـت سـنجش 
آمادگـی زیرسـاخت های برگـزاری آزمـون 
داشـت کـه اگـر زیرسـاخت ها تایید شـوند، 
قرار اسـت آزمـون 22 مهرمـاه برگزار شـود.

وی افـزود: البتـه ممکـن اسـت که بـا دیرتر 
پاسـخ دادن ایـن سـازمان، انجـام آزمـون 
بـه پایـان مهرمـاه موکـول شـود. البتـه مـا 
نظرمـان ایـن اسـت هـر زمـان مجـوز صادر 

کننـد، انجـام شـود.
واریز بخشـی از معوقات رتبه بنـدی معلمان 

مهرآفرین بـه خزانه
وزیـر آموزش و پـرورش دربـاره زمـان واریز 
فوق العـاده رتبه بنـدی بـرای معلمـان مهـر 
آفرین نیـز گفت: بـرای پرداخـت فوق العاده 

رتبه بنـدی مهرآفرینـان، بخشـی از مبلغ به 
خزانـه رفته اسـت و امـروز صبح پیگیـر این 
موضوع شـدم که ان شـاءاهلل پرداخت شـود.

20 درصـد از پـاداش پایـان خدمـت   
شـد  ارسـال  نـه  خزا بـه  فرهنگیـان 

نوری دربـاره پرداخت پـاداش پایان خدمت 
بازنشسـتگان فرهنگـی نیـز عنـوان کـرد: 
امـروز پیگیـر ایـن موضـوع نیـز شـدم. روز 
گذشـته در هیئـت دولـت ایـن موضـوع را 
مطرح کردم کـه پاداش هـا یک دفعـه برای 
این افراد واریز شـود و در پاسـخ عنوان شـد 
کـه 20 درصـد مبلـغ بـه خزانـه فرسـتاده 
شـده و بخشـی دیگـر را هـم می خواهنـد 

بفرسـتند. 
دانـش آموزانـی کـه هنـوز کتـاب ندارنـد، 
اعالم کننـد تا کتاب برایشـان ارسـال شـود 

وی در ادامـه پیرامـون توزیـع کتب درسـی 
دانش آمـوزان گفـت: هـر دانش آمـوزی کـه 
کتاب بـه دسـتش نرسـیده، باید رسـیدگی 
شـود. هـر دانش آمـوزی کـه کتـاب نـدارد، 
اعـالم کنـد تـا کتـاب برایش ارسـال شـود. 
البتـه تعـدادی از دانش آمـوزان در سـامانه 
ثبـت نـام نکرده انـد و احتمـال دارد کـه 
بخواهنـد از کتاب های سـال گذشـته سـایر 
دانـش آمـوزان اسـتفاده کننـد یـا هنـوز 
انتخاب رشـته نکـرده باشـند. با ثبـت نام در 
سـامانه، کتاب به مدرسـه ارسـال می شـود.

وزیر آموزش و پـرورش دربـاره کمبود معلم 
در آغـاز سـال تحصیلی نیـز اظهار کـرد: هر 
مدرسـه ای کـه معلـم نـدارد، بایـد سـریع 
معلم تخصیص داده شـود و مشـکلی در این 

زمینـه نداریم.

ایب ریيس انجمن داروسازان اعالم کرد

کمبود برخی آنتی بیوتیک ها در آستانه فصل سرد

اعالم زمان برگزاری آزمون معلمان مهرآفرین

پرداخت ۲0 درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان

گزارش
ایسنا

ميزان اثر بخشی جلسات مشاوره 
در مورد دادخواست طالق توافقی 

بسيار پایين است
برای حـل مشـکالت زناشـویی، معمـوال مراجعه بـه مشـاور، راهی 
مناسـب بـرای گره گشـایی مشـکالت و تـداوم زندگـی مشـترک 
اسـت؛ اما این واقعیت قابل انکار نیسـت که برخی از مشـاوران، گره 
مشـکالت را کورتر می کنند و متاسـفانه تشـویق و توصیه به طالق 
در میان روانشناسـان بسیار گسـترده شده اسـت این درصورتی که 
در روانشناسـی چیزی بـه نام طالق توافقـی وجود نـدارد؛ بلکه باید 

مسـائلی که بیـن طرفین وجـود دارد، تبیین شـود.
 اعظم نژادی مدرس دانشـگاه و مشـاور اجتماعی خانـواده پیرامون 
وظایف مشـاور و تصمیم گیری مراجعـان بیان کـرد: توانمندی فرد 
بـرای تصمیم گیری بـرای مانـدن یـا رفتـن، مسـیر او را در زندگی 
مشـخص میکنـد و مشـاور بایـد الیه هـای پنهـان زندگـی را بـه 
مراجعه کننده نشـان دهـد، چرا که اکثـر مراجعـان در مهارت های 
ابتدایی زندگی مشـکل دارند و مشـاور در این موضوع سـهم زیادی 

دارد، امـا سـهم مراجعه کننده بیشـتر اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای ورود بـه حرفـه ی روانشناسـی یا هـر حرفه ی 
دیگری، ممکـن اسـت نظارت هـای وجود داشـته باشـد، امـا آنچه 
که از همـه مهمتر اسـت وجـود انسـانیت افراد اسـت کـه تخصص 
نمی توانـد دانش باشـد زیـرا دانـش یکسـری کلی گویی و مسـائلی 
اسـت کـه بایـد صیقـل خـورده تـا مسـیر را بـرای مراجعـه کننده 

همـوار کند.
بهزاد وحیدنیـا معاون مشـاوره امور شـناختی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور، گفـت: روانشناسـی علمـی اسـت کـه بـه مطالعـه رفتـار 
می پـردازد و نتیجه آن کمـک به شـناخت و عملکرد بهتر انسـان ها 
در شـرایط مـورد نیـاز اسـت و در ایـن راسـتا، در ابتـدای جلسـات 
مشـاوره بایـد مشـاوره انگیزشـی بـرای افزایـش انگیـزه فـرد برای 
تـداوم جلسـات داشـت. مسـئولیت تصمیـم بـا خـود فرد اسـت و 
اثـر آن در زندگی پایدار اسـت و تسـلط بـر رویکرد هـای مداخالتی 
علمـی کمک میکند تـا مراجعه کننـده تصمیمات پخته تـری را در 

زندگـی اتخـاذ کند.
 وی دربـاره اینکـه مشـاوران در افزایـش طـالق در جامعـه موثـر 
هسـتند یا نه بیـان کـرد: روانشناسـی باید مبتنـی بر امـور فرهنگ 
جامعـه باشـد و روانشـناس باید شـرایط فرد را بـرای تصمیـم بهتر 
در نظر بگیـرد. اگـر روانشـناس دارای صالحیـت الزم باشـد، قطعاً 
بـه ایـن موضـوع آسـیبی نمی زنـد و کمـک کننـده اسـت. البتـه 
ممکن اسـت افـرادی باشـند کـه مطابـق بـا شـاخص های علمی و 
تخصصـی رفتـار نکننـد. در هـر صـورت در برنامه ریزی هـا در نظر 

گرفتـه می شـود.

4 هزار دانش آموز ناشنوا در
 کشور داریم

معـاون سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی گفـت: بایـد زبـان 
اشـاره در جامعه متـداول گـردد. باید همه افـراد جامعه مشـکالت 
ناشـنوایان را درک و تـا حـد ممکـن بتواننـد بـا آن ارتبـاط برقـرار 

کننـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، اسـماعیل برقـی معـاون برنامـه ریزی 
آموزشـی و توانبخشـی سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی در 
همایـش گرامیداشـت هفتـه جهانـی ناشـنوایان گفـت: این گونـه 
مراسـم به آگاهی افـکار عمومی کمـک می کند تـا جامعـه، خود را 

در قبـال ناشـنوایان مسـئول بداند.
برقی یکـی از رویکردهای سـازمان آمـوزش و پرورش اسـتثنایی را 
جذب حداکثـری اعتبارات بـرای آموزش ناشـنوایان و زبان اشـاره 
اعالم کـرد و افزود: مـا معتقدیـم جامعه و شـهر خوب جایی اسـت 
که حقـوق همه افـراد در آن رعایت شـود و امکان رشـد بـرای همه 

افراد سـالم و معلـول فراهـم گردد.
وی بـا بیـان اینکـه حـدود 4 هـزار دانش آمـوز ناشـنوا در کشـور 
داریم گفـت: ناشـنوایان در مدارس خـاص تحصیل می کنـد اما ده 
هـزار دانش آموز کـم شـنوا هـم در مدرسـه نزدیک محل سـکونت 
خـود تحصیـل می کنند و تـالش داریـم که شـرایط بـرای تحصیل 

مناسـب همه آنـان فراهم شـود.
معاون سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی بـا تاکید بـر نهضت 
آمـوزش زبـان اشـاره گفـت: بایـد زبـان اشـاره در جامعه متـداول 
گـردد. باید همه افـراد جامعه مشـکالت ناشـنوایان را درک و تا حد 
ممکن بتواننـد با آن ارتباط برقـرار کنند. کـودکان پاکند و کودکان 
اسـتثنایی پاک ترین کودکان هسـتند. هیچ چیـز زیباتـر از ارتباط 

مطلوب افـراد جامعه بـا ناشـنوایان وجـود ندارد.

گفتمان گردشگری باید از مدارس 
شروع شود

رئیـس فراکسـیون گردشـگری و میـراث فرهنگـی مجلـس گفت: 
انتظـار داریم بـا هماهنگـی وزارت میـراث فرهنگی و تـوان مجلس 
به میراث فرهنگـی و گردشـگری و صنایع دسـتی در دروس دانش 

آموزان اشـاره شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، دومیـن رویـداد سراسـری ایـران و 
گردشـگری خـوراک در سـده نـو پیـش از ظهـر امـروز در سـالن 
همایش هـای صـدا و سـیما برگزار شـد در ایـن مراسـم محمدرضا 
دشـتی اردکانـی رئیس فراکسـیون گردشـگری و میـراث فرهنگی 
مجلـس، افـزود: در برنامه هفتم توسـعه با توجـه به مسـائلی که در 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام رایزنی شـده و در سیاسـت های 
کلی مقـام معظم رهبری به گردشـگری اشـاره شـده اسـت و گفته 
کـه مجلـس چـه کاری بایـد بـرای گردشـگری انجـام دهـد. امروز 
گردشـگری در سیاسـت های ابالغـی وجـود دارد و می توانیـم 
بهتریـن قوانیـن را بـرای آن بنویسـیم تـا از آن بتـوان در برنامـه 5 

سـاله آینـده اسـتفاده کرد.
وی بـا توجـه بـه حضـور وزیـر آمـوزش و پـرورش در ایـن برنامـه 
اظهـار داشـت: گفتمـان گردشـگری بایـد از مدارس شـروع شـود 
انتظـار داریم بـا هماهنگـی وزارت میـراث فرهنگی و تـوان مجلس 
در دروس دانـش آموزان به میـراث فرهنگی و گردشـگری و صنایع 
دسـتی اشـاره شـود. صنایع دنیا در گرو گردشگری اسـت اگر از آن 
عقـب بمانیـم از گردشـگری دنیـا عقـب افتـاده ایـم. در یک سـال 
گذشـته وزارت میـراث فرهنگـی اقدامات خوبـی انجام داده اسـت 
اما اگـر از نظـر زیـر سـاخت های فیزیکی پیـش نرویم حتمـاً موفق 

نخواهیم شـد.

آزادی بيش از 3 هزار زندانی
 جرایم غيرعمد 

حبـس و زنـدان مختـص قشـر خاصی نیسـت و 
بررسـی وضعیت زندانیان جرایـم غیرعمد حاکی 
از آن اسـت که هر انسـانی ممکن اسـت ناخواسته 
و در اثـر یک حادثه یا اشـتباه خـود و خانـواده اش 

را گرفتـار کند.
حبس برای بدهـکاران به ویـژه در جرایم غیرعمد، آثـار زیانباری 
نه تنها برای مددجویان و خانـواده آنان در پـی دارد بلکه قربانیان 
جـرم نیـز بایـد ایـن آثـار و زیان هـا را تحمـل کننـد. لطمه های 
روحـی و روانـی، فقر و مشـکالت اقتصـادی، فسـادهای اخالقی، 
اعتیـاد و دیگـر آسـیب های اجتماعـی از عواقـب ایـن امـر بـوده 
که از جنبه هـای فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی قابل بررسـی و 

تامل اسـت.
حجت االسـالم والمسلمین غالمحسین محسـنی اژه ای رئیس 
قـوه قضاییـه ششـم اردیبهشـت سـال جـاری در نشسـت بـا 
جمعـی از خیرین و فعـاالن اجتماعی با تشـریح نقـش خیرین 
و فعـاالن اجتماعـی در »پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی« 
اظهارداشـت: وقتـی فـردی بـه واسـطه خطـا یـا جرمـی بـا 
محکومیـت مواجـه می شـود و به زنـدان مـی رود، مشـکالت و 
معضالتـی از ایـن ناحیـه متوجـه خانـواده او می شـود کـه این 
موضوع موجب شـکل گیری پیامدهای نامطلوب و آسـیب های 
بعدی اسـت؛ در اینجاسـت کـه نقش آفرینـی خیـران و فعاالن 
اجتماعـی بـرای پیشـگیری از سـرایت آسـیب بـه خانـواده 

زندانیـان برجسـته و متبلـور می شـود.
رئیس قوه قضاییه، »زندگی عزتمندانه انسـان ها«، »همزیسـتی 
مسـالمت آمیز آنها«، »توانمندسـازی محرومان و نیازمنـدان« و 
»پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی« را چهار هـدف عمده مد 
نظر اسـالم در مقولـه مسـئولیت های اجتماعی دانسـت و نقش 
خیریـن و فعـاالن اجتماعـی را در تحقـق این چهار هدف بسـیار 

پررنگ و برجسـته ارزیابـی کرد.
محسـنی اژه ای به تبییـن اهمیـت »فرهنگ سـازی و ترویج امر 
خیر در جامعه« پرداخت و گفت: کمک و مسـاعدت خیران برای 
آزادسازی زندانیان فی نفسـه بسیار مبارک و پسـندیده است که 

ما نیز در دسـتگاه قضایی از آن اسـتقبال می کنیم.
رئیس قوه قضاییه در این نشسـت به خیران و نیکـوکاران توصیه 
کرد که بـا شفاف سـازی فعالیت هـای خیرخواهانـه و نیکوکارانه 
خـود، بیـش از پیش نسـبت به جلـب اعتمـاد و مشـارکت مردم 
اهتمام ورزنـد و شـرایطی فراهم کنند تا مردم نسـبت بـه نحوه و 

محل هزینه کـرد مبالـغ و اعانه ها آگاه شـوند.

سامانه حمل و نقل دانش آموزی 
رصد می شود

معاون نظارت و بازرسـی امور سیاسـی و قضایی سـازمان بازرسی 
کل کشور، بازرسـان کل اسـتان ها را مامور کرد که بر نحوه اجرای 
سـامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی »سـپند« رصد و نظارت 

داشته باشند.
به گـزارش ایرنـا از سـازمان بازرسـی کل کشـور، احمد اسـدیان 
با اشـاره بـه فعالیـت سـامانه پایش حمـل و نقـل دانـش آموزی 
»سـپند«  اظهار داشـت: مدیریت و نظـارت بر سـرویس مدارس 
با توجـه بـه آیین نامه حمـل و نقـل دانش آمـوزی مصوب سـال 
8۷ هیئت وزیـران و ابـالغ دسـتورالعمل اجرایی آن در سـال ۹۷ 
توسـط وزیر کشـور، با تعیین تکلیـف در دو بخش شـهرداری ها 
و آمـوزش و پرورش مشـخص شـده اسـت.  وی ادامـه داد: بر این 
اسـاس بـه منظـور سـاماندهی، مدیریـت و نظـارت مسـتمر بـر 
عملکـرد دسـتگاه های متولی، اسـتفاده والدیـن و امـکان پایش 
برخط اطالعـات و ایجـاد شـفافیت در حوزه های مالی، سـازمان 
شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور مکلف شـده اند بـا همکاری 
وزارت آموزش و پرورش نسـبت به ایجاد سـامانه ای برای فعالیت 

همـه ذی نفعـان و دسـتگاه های متولی اقـدام کنند.
معاون نظارت و بازرسـی امور سیاسـی و قضایی سـازمان بازرسی 
با اشـاره به راه اندازی سـامانه سـپند از سـال ۹8 توسـط سازمان 
شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور، بازرسـان کل اسـتان ها را 
مکلف کـرد که بـرای رصـد و نظـارت بر نحـوه اجـرای ایـن امر و 

سـامانه یادشـده در سـطح اسـتان ها اقدام کنند.
اسـدیان تاکید کرد: به طور حتـم انتقال فرایند اجرایی سـرویس 
مدارس بر بستر سـامانه سپند امکان سیستمی شـدن فرایندها، 
افزایـش ایمنی سـفر و امنیـت دانش آموزان، سـهولت نظـارت و 
شفاف سـازی مالی و نظارت مسـتمر والدین بر رفت و آمد دانش 

آموزان از طریق نـرم افزار تلفن همـراه را به همـراه دارد.

خبر

خبر

فاطمی با بيان اینکه جلساتی هم توليدکنندگان آنتی بيوتيک  با سازمان غذا و دارو داشته اند، گفت: 
باید توجه کرد کمبود در برخی دیگر از داروها هم هميشه وجود دارد. به عنوان مثال با وجود اینکه 
چهار تا پنج ميليون سرم از خارج از کشور وارد شده، اما هنوز وضعيت عادی نشده و داروخانه ها 
به سختی می توانند سرم را تامين کنند. برای توزیع سرم عمدتا داروخانه های منتخب و دولتی در 
اولویت اول قرار دارند. بعد از آن بيمارستان ها، درمانگاه ها و داروخانه های نزدیک به مراکز جراحی 

محدود در اولویتند. داروخانه های سرپایی هنوز هم سرم را با سهميه ای دریافت می کنند.

ستا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون 
تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقد 

رسمي سـند 
برابـر راي شـماره 1401۶031۹01200082۶ هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 

مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي 
خانـم عهدیـه ایـران نـژاد پاریـزي فرزنـد محمد بـه شـماره شناسـنامه 1042 صـادره از 
سـیرجان در یـک بـاب خانه به مسـاحت 221 مترمربع پالک ۹3۹ اصلـي واقع در اراضی 
حسـنی بخـش 3۶ کرمان خریـداري از مالک رسـمي  ورثه اصغرنژاد کرمـی خرمه محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي 
مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۷/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۷/2۷

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 138۷215

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون 
تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقد 

رسمي سـند 
برابـر راي شـماره 1401۶031۹012001۷4۶ هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 

مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي 
خانـم رضـوان دریـا بیگـي بلـوردي فرزنـد اسـداهلل بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از 
سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت 521۷۶/12 مترمربع 
پـالک 3408 اصلـي واقـع در روسـتای اهلل آبـاد بخـش 3۶ کرمـان خریـداري از مالـک 

رسـمي آقـاي عبدالعلـی زیدآبادی و عـوض خواجویی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۷/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۷/2۷

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 138۷21۶

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئين نامه قانـون تعيين 
تکليـف وضعيت ثبتی و اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی

برابـر راي شـماره 1401۶031۹008000۹۹1 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای جواد زمانـی بابگهری فرزند 
جـان احمـد بـه شـماره شناسـنامه 308004۶013 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 2۷4.50 مترمربـع از پـالک ۷5۶1 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان به 
آدرس خیابـان امیرکبیـر کوچـه 21 خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان 
محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاي 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۷/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۷/2۷

حسین توحیدی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 138823۶

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هيـات موضـوع قانون تعييـن تکليـف وضعيت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده  13 آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای  شـماره 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   1401/0۶/28  -  1401۶031۹0۷۹00031۷
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و  سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد گل محمـدی نیـا فرزند گل محمـد بشـماره شناسـنامه ۷2۶5 صادره از 
جیرفـت در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت 83۹۹5 متـر مربـع پـالک 11 
فرعـی از 1۹2 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1۹2 اصلی قطعه سـه واقع در 
رودبـار جنـوب –روسـتای هزارکهـور خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهرا سـعیدی 
مالکـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله  
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات  

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد ./م الف:14۶
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/12 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/2۷
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چهار شهيدی که فيلم زندگی شان به جشنواره فجر امسال می آید

رونق بیوگرافی شهدا

کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

 نکته 
درباره جوایز »نوبل«

موعـد اعـالم برگزیـدگان جوایز »نوبـل« فرا 
رسیده اسـت و به زودی شماری از چهره های 
جدیـد بـه فهرسـت دریافت کننـدگان ابـن 
جایـزه معتبـر در حوزه هـای علـوم، ادبیات، 

اقتصـاد و صلـح اضافـه خواهند شـد.
به گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از الجزیـره، آغاز 
ماه اکتبر نویـد اعالم برگزیـدگان جوایز نوبل 
را می دهد. در بـازه زمانی شـش روزه جمعی 
از دانشـمندان، نویسـندگان، اقتصاددانـان و 
رهبران حقوق بشـر سراسـر جهان به عنوان 
دریافت کنندگان شـش جایـزه نوبل معرفی 

خواهند شـد.
فصل جوایز نوبل امسـال از دوشنبه با معرفی 
برگزیـده بخش پزشـکی آغـاز می شـود و به 
دنبـال آن برندگان شـاخه فیزیک، شـیمی، 
ادبیات، صلح نوبل و اقتصاد مشـخص خواهد 

. شد
در ادامه با پنـج نکته درباره جوایز نوبل آشـنا 

خواهید شد:
چـه کسـی جایـزه نوبـل را تاسـيس 

کـرد؟
جوایز شـاخه های پزشـکی،  فیزیک، شیمی، 
ادبیـات و صلح به درخواسـت »آلفـرد نوبل«  
کارخانـه دار ثروتمنـد سـوئدی و مختـرع 
دینامیت تاسـیس شـدند. نخسـتین جایزه 
در سـال 1۹01 یعنـی پنـج سـال پـس از 
درگذشـت »نوبل« بـه برگزیدگان اهدا شـد.
هـر کـدام از جایزه هـا 10 میلیـون کـرون 
سـوئد معـادل حـدود ۹00.000 دالر ارزش 
دارد و بـه همـراه یک دانشـنامه و مـدال طال 
هر سـاله در یکم دسـامبر مصـادف بـا تاریخ 
درگذشـت »آلفرد نوبـل« )در سـال 18۹۶( 

اهـدا می شـود.
جایـزه بخـش اقتصـاد که بـه طور رسـمی با 
عنوان »جایـزه علوم اقتصـادی بانک مرکزی 
سـوئد به یاد آلفرد نوبل« شـناخته می شـود 
توسـط »نوبـل« ایجاد نشـد و بانـک مرکزی 

سـوئد در سـال 1۹۶8 آن را تاسیس کرد.
در فاصلـه 1۹01 تـا 2021، جوایـز نوبـل و 
جایـزه علـوم اقتصـادی ۶0۹ بار اهدا شـدند.
چـه کسـی می دانـد برنـده کيسـت 

و چـرا؟
اسـاس نامه »جوایـز نوبـل« داوران را از 
صحبت درباره نامزدهـای جوایز تا 50 سـال 
بعد از اهـدا، منع می کند. پـس احتماال مدت 
بسـیار زیادی باید بگذرد تا ما متوجه شـویم 
داوران چطور برندگان سال 2022 را انتخاب 
کردند و چه کسـانی در فهرسـت نهایی آن ها 

قرار گرفتـه بودند.
داوران سـخت تـالش می کننـد تـا پیـش از 
اعـالم رسـمی سـرنخی دربـاره برگزیـدگان 
ندهند، اما برخـی اوقات اطالعاتـی به بیرون 

رخنـه می کنـد.

طرح تغذیه رایگان 
دانش آموزی بزودی آغاز 

می شود
وزیر آمـوزش و پـرورش گفـت: اعتبـار طرح 
تغذیـه رایـگان بـه چنـد اسـتان ابالغ شـده 

اسـت تـا کار از همیـن هفتـه آغاز شـود.
یوسـف نوری امـروز به خبرنـگار ایرنـا درباره 
طـرح تغذیـه رایـگان دانش آمـوزی گفـت: 
روز گذشـته هـم از سـازمان برنامـه و بودجه 
این موضـوع را پیگیری کـردم و قرار شـد که 

اعتبـار کلـی هفته آینـده داده شـود.
وی افـزود: طـرح تغذیـه رایـگان بـرای 5 
اسـتان ابـالغ شـده و اعتبـار آنهـا تخصیص 
داده می شـود تـا از همیـن هفتـه کار را آغاز 

کننـد.
بـه گـزارش ایرنـا، وزیر آمـوزش و پـرورش 5 
مهرمـاه در آیین افتتاح مدرسـه 12 کالسـه 
برکت در آبادان از ابالغ اعتبار یکهـزار و 150 
میلیـارد تومانـی بـه منظـور تغذیـه رایگان 
دانش آمـوزان به اسـتان ها خبـر داده و گفته 
بود:از هفتـه آینده تعدادی از اسـتان ها توزیع 

تغذیـه رایـگان را آغاز خواهنـد کرد.
وی بـا اشـاره به حساسـیت روی توزیع شـیر 
بخصـوص اطمینـان از سـالمت و توزیـع به 
موقـع گفـت: تغذیـه رایـگان در تعـدادی از 
اسـتان های کشـور به صـورت 2 روز در هفته 

آغـاز خواهد شـد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: با توجـه 
بـه اعتبـار موجـود تمـام دانش آمـوزان زیـر 
پوشـش تغذیـه رایـگان قـرار نمی گیرنـد.

نـوری همچنیـن در شـورای آمـوزش و 
پـرورش آذربایجان غربـی اعـالم کـرده 
بـود: از مهرمـاه سـه میلیـون دانش آموزان 
تغذیـه رایـگان دریافت می کنند. براسـاس 
طـرح تغذیـه رایـگان و توزیـع شـیر میـان 
دانش آمـوزان مقـرر شـده بـود کـه بیـن 
دانش آموزان ۷0 نوبت شـیر در طول سـال 
تحصیلـی توزیع شـود اما از سـال تحصیلی 
۹۶-۹۷ توزیع شـیر در میـان دانش آموزان 
به دلیـل کمبـود بودجه قطع شـد کـه این 
موضـوع موجـب انتقـادات بسـیاری نیز در 
جامعـه شـد. امـا اهمیـت توزیـع تغذیـه و 
شـیر در میان دانش آموزان به قدری اسـت 
که یوسـف نوری وزیر آمـوزش و پرورش از 
زمان شـروع به کار خـود، بر اجـرای دوباره 
طرح تغذیه رایـگان در مـدارس تاکید کرد 
و اعـالم کـرده بـود: تغذیـه رایـگان پس از 
10 سـال وقفـه به مـدارس بـاز می گـردد. 
بسـته امنیـت غذایـی دانش آمـوزان نیـز 
از مهـر سـال آینـده در مناطـق محـروم، 
الزم التوجـه، مرزی، روسـتایی و عشـایری 

و حاشـیه شـهرها اجـرا می شـود.

ثبت نام 1996 اثر در جشنواره 
بين المللی فيلم کوتاه تهران

هیئـت مدیـره انجمـن سـینما جـوان گفـت: در جشـنواره 
بین المللـی فیلـم کوتـاه تهـران 1۹۹۶ اثـر ثبت نـام کردنـد که 

نسـبت بـه گذشـته 220 اثـر بیشـتر دریافت شـده اسـت.
مهـدی آذرپنـدار، مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن 
سـینما جـوان و دبیـر سـی و نهمین جشـنواره بین المللـی فیلم 
کوتـاه تهـران در برنامـه »کافـه رادیـو« رادیـو جـوان دربـاره 
فیلم هـای کوتـاه در جشـنواره گفـت: دریافـت آثـار در مـرداد 
بـه اتمام رسـید. نسـبت بـه دوره هـای گذشـته 220 اثر بیشـتر 

دریافـت کردیـم. 
مهـدی آذرپنـدار ادامـه داد: 1۹۹۶ اثـر ثبت نـام کردنـد کـه 
نسـبت بـه سـال های گذشـته 220 اثـر بیشـتر دریافـت شـده 
بـود. در بخش بین الملـل حدود 5000 اثـر دریافـت کردیم. باید 
گفت که جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران بین المللی تریـن رویداد 
سینمایی اسـت. چرا که این جشـنواره مورد تایید آکادمی اسکار 

اسـت و در بخـش بین الملـل وارد رقابـت اسـکار خواهد شـد. 
رئیس هیئت مدیره انجمن سـینما جـوان با بیان اینکه اسـتقبال 
جهانی از ایـن رویـداد زیاد اسـت، افـزود: 5 مرداد ارسـال آثـار در 
بخـش داخلی بـه پایان رسـید و بازبینی ها شـروع شـده اسـت. از 
آنجایی که در جشـنواره بین المللی فیلم کوتـاه تهران چهار بخش 
داریم که شـامل فیلم های داسـتانی، پویانمایی، تجربی و مسـتند 
اسـت، آثار را در هر چهار بخـش اعالم کردیـم. در بخش بین الملل 
هم حداکثـر این هفتـه یا هفتـه آینده فیلم هـا اعالم می شـود که 

بعـد از آن وارد مرحله داوری خواهد شـد. 
دبیـر سـی و نهمین جشـنواره بین المللـی فیلـم کوتاه تهـران در 
پاسـخ به این سـوال که آیا ممکن اسـت کسـانی که در خـارج از 
ایـران یا شـهر های مختلـف زندگی می کننـد، بتوانند بخشـی از 
فیلم ها را در بسـتر اینترنـت ببینند، توضیـح داد: بله، مـا هنگام 
ثبت نـام فیلم سـازان از آن هـا می پرسـیم کـه آیـا بـا نمایـش 
آنالین فیلمشـان موافق هسـتند یا خیـر. در این حیـن، تعدادی 
از فیلم سـازان موافقـت می کننـد. از آنجایـی که عـده ای دیگر از 
فیلمسـازان می خواهنـد در جشـنواره های دیگـر شـرکت کنند 
یا نگـران امنیت پخش فیلمشـان هسـتند و ... با نمایـش آنالین 
فیلمشان موافق نیسـتند.  در این جشـنواره هم حدود 50 درصد 

فیلم هـا نمایـش آنالیـن دارند.

جشـنواره چهل و یکـم فیلم فجر امسـال میزبـان چهار 
فیلـم سـینمایی بـا محوریت زندگی شـهدای شـاخص 
دوران دفـاع مقـدس می شـود. محمدابراهیـم همـت، 
سـردار علـی هاشـمی، مهـدی زین الدیـن و محمـد 
بروجـردی چهـار شـهیدی هسـتند کـه قـرار اسـت 
داسـتان زندگی شـان در قالـب فیلـم سـینمایی تصویر 

شـود. 
عالوه بر فیلم شـهید بروجردی، سـازمان اوج سـه فیلم 
دیگر درباره شـهدای شـاخص دوران دفاع مقدس برای 
جشـنواره چهـل و یکـم در دسـت تولیـد دارد. شـهید 
محمدابراهیـم همـت، سـردار علـی هاشـمی و شـهید 
مهـدی زین الدیـن پروژه هـای سـینمایی هسـتند کـه 
جزئیات سـاخت این آثار رسانه ای نشـده است اما طبق 
شـنیده ها توسـط سـه کارگردان مطرح تولید خواهند 
شـد. آن چـه روشـن اسـت ایـن کـه زندگـی و منـش 
شـهیدان همـت، هاشـمی و زیـن الدیـن ظرفیتـی باال 

برای تبدیـل به اثـری مانـدگار را دارا هسـتند. 
فیلم سـینمایی غریب شـرحی بر احواالت درونی شهید 
محمـد بروجـردی، شـیوه فرماندهـی و تـالش او برای 
ایجـاد اتحـاد در غـرب کشـور در دوران دفـاع مقـدس 
اسـت. این فیلم بـه نویسـندگی و تهیه کنندگـی حامد 
عنقا و کارگردانی محمد حسـین لطیفـی در حالی وارد 
فـاز تولید شـده که سـال هـا اسـت خبرهایـی مبنی بر 
سـاخت اثـری دربـاره شـهید بروجـردی به گـوش می 
رسـد. آن پروژه هـا راه به جایـی نیافتند و حـاال مقطعی 
از زندگـی ایـن فرمانـده شـاخص در فیلـم غریـب بـه 
تصویر کشیده خواهد شـد. بابک حمیدیان در این فیلم 
ایفاگر نقش شـهید محمد بروجردی اسـت و بر اسـاس 
نشـانه ها و سـابقه سـازندگان می توان به اثـری درخور 
امیدوار بود.»غریب بازگشـت محمد حسـین لطیفی به 
سـینمای دفاع مقدس پـس از 1۶ سـال محسـوب می 
شـود؛ کارگردانـی کـه روز سـوم او بـا موضـوع مقاومت 
مردم خرمشـهر، اثـری ممتاز اسـت که تحسـین خاص 

و عـام را برانگیخت.
پـس از وقفـه ای نـه چنـدان طوالنـی، سـازمان هنری 
رسـانه ای اوج بـه عرصـه سـینمای مقاومـت و دفـاع 
مقدس بازگشـته اسـت. به تازگی فیلـم غریب محصول 
جدید سـازمان اوج کلید خورده و چند پـروژه دیگر این 

سـازمان در پیـش تولیـد قـرار دارند. 
در کارنامـه اوج در حـوزه سـینمای مقاومـت و دفـاع 
مقدس آثار زیـادی به چشـم می خـورد کـه در ادامه به 

ایـن آثـار اشـاره می شـود. 

منصور / ۱۳۹۹
فیلم سینمایی منصور که سـال پیش اکران عمومی شد، 
دربرگیرنـده مقاطعـی از زندگی شـهید منصور سـتاری 
اسـت. ایـن فیلـم را سـیاوش سـرمدی کارگردانـی کرد 
کـه حاصل آن یـک اثر زندگـی نامـه ای موفق بـود. فیلم 
منصور روایتگر زندگی شـهید ستاری اسـت که در زمان 
جنگ تحمیلی با راه اندازی کارگاهی، برخی از تجهیزات 
الزم برای سـاخت هواپیمـا را به ایـران آورد و به سـاخت 
هواپیما در کشـور پرداخت تا بسـیاری از مشکالت کشور 

در زمـان جنگ را حـل کند.

آبادان یازده ۶0 / ۱۳۹۸
دوران دفـاع مقـدس سرشـار از اتفاقات بدیعی اسـت که 
هنوز جایی در سـینما و تلویزیون نیافته اند. یکی از آن ها 
ماجرای مقاومـت کارکنان رادیـو نفت ملی آبادان اسـت 
که تا پای جان ایسـتادند و اجـازه ندادند نبض رسـانه ای 
شهر سـقوط کند و به دست دشـمن بیفتد. اگر این اتفاق 
رخ مـی داد روحیه مـردم تضعیف می شـد امـا بچه های 
رادیو با دسـت خالی مقاومت کردند. مهرداد خوشـبخت 
در فیلم آبادان یـازده ۶0 این اتفاق مهـم را دراماتیزه کرد 

و اثری مطلوب تحویل مخاطبـان داد. 

۲۳ نفر / ۱۳۹۷
کتـاب »آن 23 نفر« بـه قلم احمد یوسـف زاده بر اسـاس 
اتفاق هـای واقعـی نوشـته شـده اسـت. سـازمان اوج این 
کتـاب را بـه کارگردانـی مهدی جعفـری تبدیل بـه فیلم 
کرد و باعث آشـنایی بیشـتر مخاطبان با یک واقعه خاص 
شـد. ماجرا درباره اسـارت 23 سـه نفر از رزمندگان 13 تا 
1۷ سـاله کشـورمان به عـالوه مالصالـح قـاری در دوران 
دفاع مقدس اسـت که سرگذشـتی دراماتیک داشـته اند. 

به وقت شام / ۱۳۹۶
هشـت سـال دفـاع مقـدس، نقطـه طالیـی کشـورمان 
در تاریـخ اسـت کـه رزمنـدگان بـا مقاومـت خـود اجازه 
تـاراج وطن بـه دشـمن را ندادنـد. زمـان گذشـت و فرقه 
انحرافـی داعـش سـودایی شـبیه آن چـه صدام در سـر 
داشـت، را به شـکلی دیگر دنبال مـی کرد. ایـن بار جبهه 
مقاومت کمـی آن سـوتر از مرزها بـود و در داخل کشـور 
کسـی صدای تفنگ و آژیـر را نمی شـنید. مدافعان حرم 
در برابـر داعـش ایسـتادند و امنیـت را بـرای منطقـه به 
ارمغـان آوردنـد. ابراهیـم حاتمـی کیـا در فیلم بـه وقت 
شـام پیوندی هنری میان دوران دفاع مقـدس و مبارزه با 
داعش زد و یک پدر و پسـر را در کانون داسـتان قـرار داد. 
حاتمی کیا بـا کوله بـاری از تجربه در سـاخت آثـار دفاع 

مقـدس، نگاهـی متفـاوت به ایـن فیلم داشـت. 

تنگه ابوقریب / ۱۳۹۶
بهرام توکلی در نهمین فیلمش سـراغ سـوژه ای رفت که 
هم در کارنامه اش نو اسـت و هم تا حـاال فرصت پرداخت 
سـینمایی بدسـت نیاورده بود. داسـتان تنگه ابوقریب بر 
اسـاس یک اتفـاق واقعـی نوشـته و سـاخته شـد: در 21 
تیرمـاه 13۶۷، حملـه وسـیعی سراسـر جبهه جنـوب را 
درگیر می کنـد، یکی از نقاط حساسـی که دشـمن قصد 
عبور از آن و رسـیدن به شـهرها و جاده های کلیدی ایران 
را دارد تنگـه ابوقریـب اسـت... فیلـم ادای دینی اسـت به 
رشـادت های گردان عمـار کـه در گمنامی ایثـار کردند و 
بر تـارک تاریـخ درخشـیدند. با ایـن حال سـال ها خیلی 
ها از ماجرا بـی اطالع بودند و تنگه ابوقریـب عامل زدودن 

غبار از واقعـه بود. 

بادیگارد / ۱۳۹۴
ابراهیم حاتمـی کیا فیلـم بادیـگارد را زمانی می سـازد 
کـه جنـگ شـکل دیگـری گرفتـه و حـاال بحـث تـرور 
دانشـمندان هسـته ای در میان اسـت. به همین نسبت 
او قهرمـان اصلـی اش را یـک محافـظ قـرار مـی دهـد 
کـه بخاطـر یـک خطـا مـورد سـوء ظـن و عتـاب قـرار 
گرفته اسـت؛ بـاز هـم یـک قهرمـان تنهـا از سـینمای 
حاتمی کیا. ایـن بار حـاج حیدر ذبیحـی با بـازی پرویز 
پرسـتویی. حـاج حیـدر آدم دهـه نود اسـت؛ بـا دغدغه 
هـا و مقتضیـات آن. در اوج پختگـی و طمانینـه اسـت؛ 
اقتضـای سـن و شـغل)حفاظت( و البته تجربـه اش این 
حجـم از آرامش را مـی طلبد. حـاج حیدر دل شکسـته 
از گـردش روزگار اسـت کـه چـرا بایـد مـورد سـوءظن 

باشـد. او اما قاعده بـازی را مـی پذیرد و به کار شـخصی 
روی مـی آورد. حاج حیـدر آدم جنـگ اسـت و هنوز به 
مـرام بچـه هـای آن زمان کـه آرمـان حاتمی کیا اسـت 

، وفـادار مانـده.

ایستاده در غبار / ۱۳۹۴
ایسـتاده در غبار شـرحی اسـت از فرماندهی حـاج احمد 
متوسـلیان، رشـادت ها و ذکاوت او در مدیریـت بحـران. 
محمد حسین مهدویان در اولین تجربه فیلمسازی خود، 
شـیوه ای مسـتندگونه برای روایـت داسـتان برگزید که 
منجر به فیلمـی با سـاختاری متفاوت شـد. همـه امتیاز 
ایسـتاده در غبار به سـاختار آن نیسـت و روایت صادقانه 
، غیر کلیشـه ای و غیر شـعاری از شـخصیت حـاج احمد 
متوسـلیان برگ برنـده اصلی آن محسـوب می شـود. در 
این فیلم هادی حجـازی فر نقش متوسـلیان را بازی کرد 
و به شـهرت و محبوبیت رسید. اغراق نیسـت اگر بگوییم 
ایسـتاده در غبار یکـی از شـاخص ترین آثـار زندگی نامه 
ای با موضـوع فرماندهان دفاع مقدس اسـت کـه خاص و 

عام آن را پسـندیدند. 

سریال ها
اولیـن سـریال ایـن سـازمان با نـام آسـمان من سـاخته 
شـد که روای تالش سـربازان گمنـام برای ایجـاد امنیت 
در پروازها اسـت. مینو سـریالی اسـت با موضوع مقاومت 
خرمشـهر و گیله وا بـه مقاومـت جنگل مـی پـردازد. رد 
مقاومت حتـی در سـریال کمـدی پایتخت 5 دیـده می 

شـود کـه روایتگر سـبعیت داعش اسـت.
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وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: دانـش 
آموزانـی کـه هنـوز کتـاب درسـی دریافت 
نکرده انـد، با ثبت نـام در سـامانه کتاب های 
درسـی بـرای آنها کتـاب ارسـال می شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار گـروه جامعـه ایرنـا، 
نـوری روز گذشـته در جمـع  یوسـف 
آزمـون  برگـزاری  خبرنـگاران دربـاره 
مهرآفرینـان اظهارداشـت: سـازمان امـور 
آزمـون  برگـزاری  بـرای  اسـتخدامی 
بازدیـدی  طـی  امـروز  مهرآفرینـان 
زیرسـاخت ها را ارزیابـی کرد تا اگر مناسـب 
بودن آن هـا تایید شـود، آزمون رتبـه بندی 

22 مهرمـاه برگـزار گـردد.
وی افـزود: امـا ممکن اسـت با دیرتـر جواب 
دادن ایـن سـازمان در خصـوص تاییـد 
زیرسـاخت هـای الزم، ایـن آزمون بـه پایان 

مهرمـاه موکـول شـود.
وزیر آمـوزش و پـرورش در پاسـخ بـه اینکه 
فوق العـاده رتبه بنـدی بـرای مهـر آفرینان 
انجـام می شـود یـا خیـر، ادامـه داد: اعتبـار 
الزم بـرای فوق العـاده مهرآفرینـان بخشـی 
به خزانه رفته اسـت و بنده امـروز پیگیر این 

موضـوع شـدم تا بـه نتیجه برسـد.
نوری دربـاره پرداخت پـاداش پایان خدمت 
همکاران بازنشسـته آموزش و پرورش ادامه 
داد: امـروز پیگیـر ایـن موضـوع شـدم، روز 
گذشـته هـم در هیات دولـت گفتم کـه این 
مبلـغ بایـد بـه صـورت کامـل و یـک دفعه 
برای ایـن افـراد واریز شـود، اما عنوان شـده 
که 20 درصد مبلغ به خزانه فرسـتاده شـده 
که بخشـی دیگـر هـم بـرای آنهـا پرداخت 

می شـود.
وی دربـاره توزیـع کتـاب درسـی میـان 
هـر  کـرد:  خاطرنشـان  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزی که کتاب بدسـتش نرسـیده، 
بایـد بـه ایـن موضـوع رسـیدگی شـود، هر 
دانش آمـوزی کـه کتاب نـدارد، اعـالم کند 

تـا کتـاب برایـش ارسـال شـود.
وزیر آمـوزش و پرورش افـزود: البته تعدادی 
از دانش آمـوزان در سـامانه بـرای دریافـت 
کتاب درسـی ثبت نـام نکرده انـد و احتمال 
دارد کـه بخواهنـد از کتـاب هـای سـال 
گذشـته سـایر دانش آمـوزان اسـتفاده مـی 
کنند یـا پایـه دهمی هایی که هنـوز انتخاب 

رشـته نکرده انـد.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره کمبـود 
معلـم در آغـاز سـال تحصیلـی اظهـار کرد: 
هر مدرسـه ای کـه معلم نـدارد، باید سـریع 
اعالم کنـد تا معلم برای آنها فرسـتاده شـود 
و مشـکلی در خصـوص کمبـود معلـم برای 

کالس هـای درس نداریـم.
وزیـر آموزش و پـرورش دربـاره افـراد خرید 
خدماتـی گفـت: برخـی از اسـتان ها تبدیل 
وضعیت صـورت گرفته اسـت، قانون تعیین 
تکلیـف و ایثارگـران بوده انـد. براین اسـاس 
تعـداد نیروهای خریـد خدمـات در برخی از 
اسـتان ها مانند لرسـتان مـازاد شـد، نیروی 
خرید خدمـات در مواقـع نیاز بی شـک بکار 

گرفتـه می شـود.
نـوری دربـاره پذیرفتـه شـدگان در آزمـون 
نهضـت سـوادآموزی یادآورشـد: هرکـدام 
نهضـت  آزمـون  شـدگان  پذیرفتـه  از 
سـوادآموزی، جـزو افـراد تعییـن تکلیـف 
باشـند از اول مهـر بایـد سـر کالس حاضـر 

شـوند.
وی ادامـه داد: تعییـن تکلیـف شـدگان 
مشـمول قانـون از اول مهـر باید سـر کالس 
باشـند مگر در جایـی که مـازاد نیرو باشـد، 
افراد مـازاد هـم اگـر در نقاط کمبـود حاضر 

شـوند، در خدمـت آنهـا هسـتیم.
وزیـر آمـوزش و پـرورش دربـاره مشـکالت 
کـرد:  خاطرنشـان  مـدارس  سـرویس 
پیمانـکاران در برخـی از مـدارس تمکیـن 
نکردنـد، روز گذشـته هـم جلسـه ای بـرای 
رسـیدگی بـه ایـن موضـوع برگـزار شـد و 
بیشـتر مشـکل بـرای شـهر تهـران اسـت.
نوری افزود: تاکسـیرانی 4 هزار تاکسی را در 
اختیـار قـرار می دهد که مشـکل سـرویس 

ایـاب و ذهـاب دانش آمـوزان رفع شـود. نرخ 
گـذاری سـرویس مـدارس را شـورای شـهر 
انجـام می دهد و به مـا ابالغ می شـود. انتظار 
داریم پیمانکاران هم منصفانه ایـن نرخ را در 

نظـر گیرند.
وی دربـاره اسـتخدام سـرایداران مدرسـه 
عنـوان کـرد: بحـث کمبـود سـرایدار را در 
جلسـه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور 
مطـرح کردیـم و قرار شـد تعدادی سـرایدار 
جذب شـود. امسـال اگر 10 هـزار نفر جذب 

شـود، مناسـب است.
وزیر آموزش و پـرورش با بیـان اینکه حدود 
104 هنرسـتان در حوزه کشـاورزی داریم، 
اظهـار کـرد: در حوزه هـای تربیـت نخبگان 
شـامل المپیادها، نیرو و اسـتفاده از خدمات 
آموزشی، خدمات سـاخت و ساز و تجهیزات 
مدارس هـم اقدامـات خوبی صـورت گرفته 

. ست ا
نوری خاطر نشـان کرد:سیاسـت جمهوری 
اسـالمی ایـران براسـاس قانـون اساسـی و 
ابالغ هـای مقـام معظـم رهبـری این اسـت 
که بـا کشـورهای مقاومـت ارتباط وسـیع و 

تعامـل موثری داشـته باشـیم.
وی یـادآور شـد: رییس جمهـور هـم بـه 
امضـای تفاهم نامه همـکاری با کشـورهای 
مقاومت تاکیـد دارد کـه در این خصوص هم 
تفاهم نامـه امضا شـود و هم مـوارد آن حتما 

اجرایـی شـود.

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث   مدیـرکل 
صنایع دسـتی اسـتان گیالن بازدیـد ارزیاب های 
یونسـکو از ماسـوله را رضایت بخش توصیف کرد، 
اما گفـت: ثبت جهانـی ماسـوله به نتیجـه نهایی 

گـزارش ارزیاب هـای یونسـکو منـوط اسـت.
شـهر تاریخی ماسـوله که از دهه هشـتاد چشـم  
انتظار ثبـت در فهرسـت میـراث جهانی اسـت و 
در پـی موانعـی که بـرای ثبـت آن وجود داشـت 
و بی توجهـی بـه رفـع آن هـا، در فهرسـت موقت 
یونسـکو همچنـان منتظـر باقـی مانـد. اینـک با 
باز شـدن پرونـده ثبت منظـر فرهنگی این شـهر 
تاریخی، ارزیاب ها و کارشناسـان یونسکو سفری 
به ایـن منطقـه داشـته اند. منظـر فرهنگی شـهر 
تاریخـی ماسـوله بـه گفتـه مسـئوالن گیـالن 
سـال 1400 در فهرسـت میـراث جهـان اسـالم 
)آیسسـکو( نیـز ثبـت شـده اسـت. ماسـوله در 
سـال 1354 در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت 

رسـیده اسـت.
بـرای ثبـت منظـر فرهنگی ماسـوله در یونسـکو 
امـا موانعـی از جملـه پراکندگـی کابل هـای برق 
و مخابـرات، وضعیت سـاختمان نیمـه کاره خانه 
معلـم، مدیریـت فضـای مـزار شـهدای گمنـام، 
کیوسـک های  و  اقامتگاه هـا  سـاماندهی 
بین راهـی، ایجـاد پارکینـگ و مدیریـت بـاِر 
ترافیـک و تصفیه خانـه فاضـالب ماسـوله وجـود 
داشـت کـه بایـد برطـرف می شـدند. متولیـان 
گیـالن امـا اعـالم کرده انـد اقداماتـی را در ایـن 

بـاره همزمـان بـا سـفر کارشناسـان یونسـکو 
انجـام داده اند و بـرای برخـی از آن هـا طرح های 

بلندمـدت در نظـر گرفته انـد.
ولـی جهانـی ـ مدیـرکل میـراث  فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی ـ دربـاره رونـد 
ارزیابـی کارشناسـان یونسـکو همزمان بـا پایان 
کار آن هـا در ماسـوله، به ایسـنا گفـت: ارزیاب ها 
ششـم مهرمـاه بـرای بازدید بـه ماسـوله آمدند و 
یکشـنبه، دهـم مهرمـاه 1401 هـم جلسـه ای با 
اسـتاندار داشـتیم، کار آن ها تمام شـده و منتظر 
گـزارش نهایـی هسـتیم. ارزیاب هـا دو هفتـه 

فرصـت دارنـد ایـن گـزارش را اعـالم کننـد.
او افـزود: آن هـا از شـهر ماسـوله، خانه هـای 
تاریخـی، موزه هـا و ییالقـات آن بازدیـد کردند و 

همچنین مسـیرهای پشـت و غیرقابل دسـترس 
ماسـوله رو را بـا بالگرد دیدنـد، از آبشـار »خربو« 
و امامزاده هـای ماسـوله نیـز بازدید داشـتند. در 
این بازدید چنـد روزه نشسـت های تخصصی نیز 
با سـمن ها، شـهرداری و مردم ماسـوله داشـتند. 
همچنیـن از مناطـق دامـداری دیدن و بـا مردم 
آن صحبـت کردنـد؛ چـرا کـه بحـث ثبـت منظر 

فرهنگـی ماسـوله مطرح اسـت.
جهانی بـا بیـان این کـه ماسـوله دیگر آشـفتگی 
منظری نـدارد و تمام آن حل شـده اسـت، اظهار 
کـرد: تمام موانـع از جملـه پراکندگـی کابل های 
برق و سـاختمان نیمـه کاره که بـرای ثبت منظر 
فرهنگی ماسـوله در فهرسـت آثـار جهانی وجود 

داشـت، برطرف شـده است.

ثبت جهانی ماسوله در انتظار گزارش 
ارزیاب های یونسکو

کتاب درسی برای دانش آموزان 
ارسال می شود

گزارش
ایسنا

رنا
: ای

س
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: ای

س
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کتـاب »گـوزن زرد ایرانـی« از مجموعـه پنـج جلـدی 
»حیات وحش ایران« توسـط انتشـارات کانون پرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان منتشـر و راهی بازار نشـر 

شـد.
به گزارش خبرگزاری مهـر، کتاب »گـوزن زرد ایرانی« 
اثر علی گلشـن از مجموعه پنج جلـدی »حیات وحش 
ایـران« به تازگـی توسـط انتشـارات کانـون پـرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان منتشـر و راهی بازار نشـر 

شـده است.
علی گلشـن، فریبـرز حیدری، حسـین خادمـی و علی 
ثقفی با عکس های مختلـف، روایتی تصویـری از گوزن 

زرد ایرانـی دارند.
در این کتـاب که بـرای گروه سـنی نو نـگاه )بـاالی 12 
سـال( منتشـر شـده، داسـتان پرماجـرای گـوزن زرد 
ایرانـی را می خوانیـم، از زمانـی که یـک قدم بیشـتر تا 

انقراض فاصله نداشـت، تا کشـف دوبـاره آن و شـروع 
زندگـی تـازه اش در مناطقـی کـه خیلـی دورتـر از 
زیسـتگاهش بودنـد. در فصل های اول کتاب، با شـکل 
ظاهـری رفتار و محـل زندگی گـوزن زرد ایرانی آشـنا 

می شـویم.
بخش دیگـری از این کتـاب نگاهـی کوتـاه دارد به دو 
عضو دیگـر از خانواده گوزن هـا که آنها هـم در مناطق 
جنگلی ایـران زندگـی می کننـد. در یکـی از بخش ها 
به پسـرعموهای اروپایـی گـوزن زرد ایرانـی پرداخته 
شده است. در پایان دردسـرهایی را که گوزن های زرد 
با آنها روبه رو هسـتند می شناسیم و سـرانجام کتاب با 
این پرسـش که »آیـا گوزن هـای زرد ایرانـی منقرض 

خواهند شـد؟« بـه پایان می رسـد.
این کتـاب بـا قیمـت 3۷ هـزار تومـان در شـمارگان 

2500 نسـخه منتشـر شـده اسـت.

کتاب »گوزن زرد ایرانی« منتشر شد
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نماینـدگان ایـران در اولیـن دوره جـام جهانی 
ورزش هـای رزمـی دانشـجویان بـا کسـب 21 

مـدال بـه کار خـود پایـان دادند.
بـه گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، کار 
تیم های ملی دانشـجویی ایـران در اولیـن دوره 
جام جهانی ورزش هـای رزمی دانشـجویان که 
در ترکیه برگزار شـد با  حضور نمایندگان ایران 
در رشته های سـاندا، تالو، کشـتی آزاد و کشتی 
فرنگی به پایان رسـید و کاروان ایران موفق شد 

13 طـال، 3 نقـره و 5 برنز به دسـت آورد.

تالو
نماینـدگان تالـو ایـران در جـام جهانـی 
ورزش هـای رزمی دانشـجویان، موفق شـدند 
یک مدال طال، یـک نقره و 3 برنـز را در بخش 
زنان و مردان کسـب کننـد. در چانـگ چوان 
زنان، منیره پناهـی به مدال برنز دسـت یافت 
و طاهـا بدیعـی هـم در چانـگ چوان مـردان 
بـه مـدال برنـز رسـید. محمدعلـی مجیـری 
سـومین نماینـده تالـوی ایـران نیـز صاحـب 
مـدال طـالی ایـن فـرم شـد و نخسـتین 
مـدال طـالی کاروان ایـران را در جام جهانـی 
ورزش هـای رزمی دانشـجویان جهان کسـب 
کرد. مجیـری همچنیـن در رقابت هـای فرم 
نانچـوان صاحـب مـدال نقره شـد تـا دومین 

مدال خود را در مسـابقات دانشـجویان جهان 
کسـب کنـد.

ساندا
تیـم ملـی ووشـوی دانشـجویان ایـران در 
مسـابقات جهانـی بـا کسـب 4 مـدال طـال، 
قهرمـان بخش سـاندا شـد. در وزن منهـای ۶0 
کیلوگرم دختران، مهنا رحیمی موفق به کسب 
مـدال طـالی ایـن رقابت هـا شـد و در بخـش 
پسـران  نیز در وزن منهای ۶0 کیلوگرم، شجاع 
پناهـی از ایـران اول بـه مقـام اول دسـت یافت. 
در وزن منهـای ۷0 کیلوگـرم نیـز، حمیدرضـا 
سهندی از ایران طال گرفت و در وزن منهای 80 
کیلوگرم، علی خورشـیدی از ایـران طال گرفت.

کشتی آزاد
تیم ملـی کشـتی آزاد دانشـجویان ایـران موفق 
شد با کسـب ۷ مدال طال توسـط ۷ نماینده خود 
به عنوان قهرمانی مسـابقات دانشـجویان جهان 
برسد. سعید اسـماعیل زاده در وزن ۷۹ کیلوگرم 
و دانیـال شـریعتی نیـا در وزن ۹۷ کیلوگـرم بـا 
شکسـت تمامی حریفان، عنـوان قهرمانـی این 
مسـابقات را کسـب کردند. رضا مومنـی در وزن 
5۷ کیلوگرم، احمد بـذری در وزن ۹2 کیلوگرم، 
عرفـان الهـی در وزن ۷4 کیلوگرم، سـید مهدی 
هاشـمی در وزن 125 کیلوگـرم و محمـد رضـا 
باقـری در وزن ۶5 کیلوگـرم موفـق به کسـب 5 
مـدال طـالی دیگـر در ایـن رقابت ها شـدند. در 

رده بنـدی نهایی مسـابقات جهانی دانشـجویان 
در رشته کشـتی آزاد تیم ایران با کسـب ۷ مدال 
طال قهرمـان جهـان شـد، تیـم ترکیه بـا 2 طال 
و تیـم اوکرایـن نیز با کسـب یـک مـدال طال به 

ترتیب دوم و سـوم شـدند.

کشتی فرنگی
تیم ملی کشـتی فرنگی ایـران نیز در مسـابقات 
جهانـی دانشـجویان با کسـب 5 مـدال بـه کار 
خود پایـان داد. در این مسـابقات یک مدال طال 
توسط سـجاد عباسـپور در وزن ۶0 کیلوگرم به 

دسـت آمد، 2 مدال نقره توسـط محمـد هادی 
شـعبانی در وزن 55 کیلوگـرم و آرمیـن محب 
ثابـت در وزن ۶3 کیلوگرم کسـب شـد. محمد 
امین جبالی فـر در وزن ۶۷ کیلوگرم و غالمرضا 
فرخـی در وزم ۷2 کیلوگـرم نیز با کسـب مدال 
برنـز بـه کار خـود پایـان دادنـد و همچنیـن 
مرتضـی پـور عیسـی در وزن ۷۷ کیلوگـرم 
بـه مقـام پنجم رسـید تـا تیـم کشـتی فرنگی 
دانشـجویان ایـران در ایـن دوره از رقابت هـا بـا 
کسـب 5 مدال شـامل یک طال، 2 نقره و 2 برنز 

بـه کار خـود پایـان دهد.

۲۱ مدال ایران در اولین جام جهانی ورزش های رزمی
گزارش

ایسنا

2 دستيار ایرانی در کنار سرمربی کره ای 
تيم  ملی تيروکمان

2 دسـتیار ایرانی تیم های ملی کامپوند و ریکـرو به منظور فعالیت 
در رده سـنی جوانان و بزرگساالن، انتخاب شدند.

به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، پـس از انعقـاد قـرارداد 
فدراسـیون تیراندازی با کمـان با هونگ سـونگ هو کـره ای که در 
فاز اولیـه به صـورت ۶ ماهه بـوده و در صـورت توافـق دو طرف این 
قرارداد تا پایان المپیک 2024 پاریس تمدید خواهد شـد، 2 مربی 

ایرانی به عنـوان دسـتیاران این سـرمربی کره ای انتخاب شـدند.
»هـو« از اول مهرماه هدایـت تیم ملی جوانـان و بزرگسـاالن ایران 
را برعهده گرفته اسـت و بر اسـاس تاکید فدراسـیون تیرانـدازی با 
کمان باید دسـتیاران این سـرمربی کـره ای به دلیل لحـاظ منافع 
ملی و توجه بـه مقولـه دانش افزایی از بیـن مربیان ایرانـی انتخاب 
می شـدند که در نهایـت مجید قیـدی در کامپونـد و امین پیرعلی 
در ریکرو انتخاب شـدند و به عنوان دسـتیاران ایرانـی در اردوهای 

تیم های ملی جوانـان و بزرگسـاالن، حاضر خواهنـد بود.

خطر بيخ گوش فدراسيون جهانی 
پرورش اندام

آژانس جهانی مبارزه با دوپینـگ در مورد عدم انطباق فدراسـیون 
بین المللـی بدنسـازی و تناسـب انـدام با کـد ایـن آژانس، بـه این 

فدراسـیون تذکر داد.
به گزارش روز دوشـنبه ایرنا،  در جلسـه کمیته اجرایی وادا، گزارش 
کمیته بررسـی انطبـاق بـا قوانین جهانـی مبـارزه بـا دوپینگ در 
خصوص عدم انطباق فدراسـیون بین المللی بدنسـازی و تناسـب 
اندام )IFBB( با کد وادا را بررسـی و به این فدراسـیون بین المللی 
تذکـر داد. ایـن عـدم انطبـاق بـه دلیـل عـدم اجـرای پنـج اقـدام 
اصالحی حیاتی اسـت که برای اولیـن بار طی ممیزی فدراسـیون 
بین 8 تا 15 ژوئن 2021 توسـط کمیته عدم انطباق وادا، شناسایی 

و به فدراسـیون جهانی پـرورش اندام اعالم شـد.
IFBB عضو اتحادیه فدراسـیون های مستقل )AIMS( است که 
با امضای کد وادا، آن را پذیرفته اسـت. در همین راسـتا، فدراسیون 
جهانـی پـرورش انـدام 21 روز مهلـت دارد تـا تخلف هـا و عـدم 
انطباق هـای اعالمی توسـط وادا را رفع و گـزارش آن را بـه این نهاد 
بین المللـی اعالم نمایـد. در صورت عـدم موفقیت این فدراسـیون 
بین المللـی در رفـع مـوارد مطروحـه، وادا تصمیمـات تنبیهـی 
متناسـب با عدم انطباق های این فدراسـیون را اتخـاذ خواهد کرد.

شمسایی: 
نياز داشتيم تا بازیکنان تيم ملی فوتسال 

در یک چهارم نهایی آماده باشند
سرمربی تیم ملی فوتسال کشـورمان گفت: بازی دادن به بازیکنان 
مختلف، اسـتراتژی ما در کنـار اسـتفاده از تاکتیک هـای مختلف 
بود. ما نیاز داشـتیم تـا بازیکنان مـان در مرحله یک چهـارم نهایی 

آماده باشـند.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، وحیـد شمسـایی در 
گفت وگو با سایت کنفدراسـیون فوتبال آسـیا در خصوص آخرین 
دیـدار ایـران در مرحله گروهـی جام ملت هـای فوتسـال 2022 و 
پیروزی برابر لبنان اظهار داشـت: بـازی دادن به بازیکنان مختلف، 
اسـتراتژی مـا در کنـار اسـتفاده از تاکتیک هـای مختلف بـود. ما 
نیاز داشـتیم تـا بازیکنان مـان در مرحله یـک چهارم نهایـی آماده 
باشـند. از نتیجـه راضی هسـتم. بـا ایـن 10 بازیکـن جدیـد، ما به 
زمان نیاز داریم تا سـازگار شـویم. وی ادامه داد: من رابطه خاصی با 
بازیکنان دارم و فقط فوتسـال و سرمربی بودن نیسـت. من دوست 
آنها هسـتم. به همیـن دلیـل اسـت کـه بعـد از گل اول دیدید که 
من را تصدیق کردند. ایـران هر ۹ گل بـه لبنان را بدون اسـتفاده از 
گزینه پاورپلی به ثمر رسـاند و شمسـایی معتقد اسـت بـا توجه به 
عملکردی که داشـته، این حرکت یک ضرورت نیسـت. سـرمربی 
ایران در این خصوص گفـت:  ما دو موقعیت در مورد زمان اسـتفاده 
از بـازی پاورپلی داریـم. اولین مـورد داشـتن مالکیت توپ اسـت. 
دوم اینکه در صورت عقب افتادن از بازی، سـعی می کنیم ریسـک 
کنیم و از قـدرت بازی بـرای گلزنی اسـتفاده کنیـم. تا به حـال در 
مسـابقه ای عقب نشـینی نکرده ایم و امیـدوارم مجبور نباشـیم در 

این رقابت هـا از آن اسـتفاده کنیم.
شمسـایی ضمن تمجید از عملکرد مسـلم اوالدقباد اظهار داشت: 
ما منتظـر گلزنـی او بودیم، اما مسـلم همیشـه مشـغول پاس گل 
دادن اسـت. در نهایت، در بازی لبنـان دیدیم که او بیـش از یک بار 
گل می زند و این مایه دلگرمی اسـت. تیم ملی فوتسـال کشورمان 
با سـه پیروزی در مرحلـه گروهـی، به عنـوان صدرنشـین از گروه 
سـوم صعود کرد و روز سه شـنبه از سـاعت 11 بایـد در مرحله یک 

چهارم نهایی بـه مصاف ویتنـام برود. 

تيم ملی کشتی آزاد دانشجویان به کشور 
بازگشت

تیـم ملـی کشـتی آزاد دانشـجویان کـه موفق بـه کسـب ۷ مدال 
طـال در مسـابقات قهرمانی دانشـجویان جهان شـد، بامـداد امروز 

وارد ایران شـد.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقـل از روابـط عمومی فدراسـیون ملی 
ورزش های دانشگاهی، تیم ملی کشـتی آزاد دانشجویان که موفق 
به کسـب ۷ مدال طال و احراز مقـام قهرمانی جهـان در رقابت های 
جام جهانی ورزش های رزمی دانشـجویان جهان شـده بـود بامداد 
امروز با اسـتقبال مسـئوالن ورزش دانشـگاهی از طریق فـرودگاه 

بین المللی امام خمینی )ره( وارد کشـور شـدند.
در این مراسـم علی دوسـت مدیـر کل تربیـت بدنی سـازمان امور 
دانشـجویان، کریمی رئیس اداره مسـابقات فدراسیون و مسئوالن 

ورزشـی دانشـگاهی و خانواده ورزشـکاران حضور داشتند.
رضـا مومنـی در وزن 5۷ کیلوگـرم، احمـد بـذری در وزن ۹2 
کیلوگرم، عرفان الهی در وزن ۷4 کیلوگرم، سـید مهدی هاشـمی 
در وزن 125 کیلوگـرم، محمـد رضـا باقـری در وزن ۶5 کیلوگرم، 
سـعید اسـماعیل زاده در وزن ۷۹ کیلوگرم و دانیال شریعتی نیا در 
وزن ۹۷ کیلوگـرم موفـق به کسـب ۷ مدال طـال در ایـن رقابت ها 
شـده بودند. احسـان امینـی به عنـوان سـرمربی، حسـن محمود 
آبـادی مربـی و دکتر علـی اکبر نـژاد به عنـوان سرپرسـت هدایت 

دانشـجویان کشـورمان را در ایـن رقابت هـا بر عهده داشـتند.
اولیـن دوره مسـابقات جام جهانـی ورزش های رزمی دانشـجویان 
دانشـگاه های جهـان از 28 شـهریورماه الـی 10 مهرمـاه در شـهر 
سامسـون کشـور ترکیه برگزار شـد و تیـم کشـتی آزاد دانشـگاه 
تهران به نمایندگی از کشـورمان در این رقابتها شـرکت کرده بود.

واکنش فدراسيون واليبال به تهدید 
باشگاه مس رفسنجان

به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایرنـا، دبیر 
فدراسیون والیبال در خصوص تهدید باشگاه 
مس رفسـنجان مبنی بر کناره گیـری از لیگ 

برتر توضیحاتـی ارائه کرد.
میالد تقـوی دبیر فدراسـیون والیبـال در خصـوص بیانیه 
باشـگاه مـس رفسـنجان و تهدید بـه کناره گیـری از لیگ 
برتر والیبال اظهار داشـت: هـدف ما قانونمنـد کردن لیگ 

برتر بـود تا سـمت حرفه ای شـدن پیـش برویم.
هفتـه اول لیگ برتـر والیبـال در شـرایطی برگزار شـد که 
فدراسـیون والیبـال اجـازه برگـزاری دیـدار تیم های مس 
رفسـنجان و فـوالد سـیرجان را نـداد تا مسـی ها بـا باخت 
فنی 3 بر صفـر روبـرو شـوند. دلیل ایـن موضوع هـم عدم 

تسـویه حسـاب این تیـم بـا طلبکارانش اعالم شـد.
در پـی ایـن اتفـاق باشـگاه مـس رفسـنجان بیانیـه ای را 
علیـه فدراسـیون والیبـال منتشـر کـرد. در ایـن بیانیـه 
آمده:»بی نظمـی و بی برنامگـی نیـم فصـل اول والیبـال 
ایران. بعـد از تایید سـالن ۹ دی رفسـنجان کـه 8 روز قبل 
از بازی هـا انجـام شـد، میزبانـی رفسـنجانی ها را به شـهر 
یزد بردنـد؛ آن هم دربی اسـتان کرمـان بیـن دو تیم مس 
رفسنجان و فوالد سـیرجان. با احترام به شـهر یزد اما آقای 
داورزنـی کجای دنیـا چنین اتفاقـی می افتد؟ کجـای دنیا 
سرپرسـت تیم لیگ برتری را بـه عنوان سرپرسـت هیئت 
اسـتان معرفـی می کنند کـه در مسـابقات ذینفع اسـت؟ 
سـالن های ورزشـی کـه اکثـرا چنـد منظـوره هسـتند را 
تک منظـوره و مابقـی ورزش ها را بـه نابودی می کشـانید.

با توجه به دسـتورالعمل های موجود در کشـور چـرا اصرار 
بـه خریـد کف پوش هـای خارجی کـه نمونـه داخلـی آن 
موجود اسـت، دارید؟ باشـگاه مس رفسـنجان سـه، چهار 
نامه به فدراسـیون در همین راستا زده اسـت که هیچ گونه 
جوابـی از فدراسـیون دریافت نکردیم. مگر می شـود شـما 
بـرای باشـگاه ها میزبانـی در شـهر دیگـر را بـدون اطـالع 
باشـگاه تعییـن کنید؟ آیـا شـما حقوقی بـرای باشـگاه ها 
در نظـر می گیریـد؟ علی رغم میـل باطنی مجبور شـدیم 
که بـه رسـانه ها اعالم کنیـم، حق خـود را از طریـق جراید 
بگیریـم و بـه مـردم اطالع رسـانی کنیـم.« همچنین علی 
علیـزاده، معـاون اجرایی باشـگاه مـس رفسـنجان هم در 
گفت وگویـی تهدیـد کـرد کـه ایـن باشـگاه از لیـگ برتر 
والیبـال کناره گیـری خواهـد کـرد. میـالد تقـوی دبیـر 
فدراسـیون والیبال در گفت وگو با ایرنـا، در خصوص بیانیه 
باشـگاه مـس رفسـنجان و تهدید بـه کناره گیـری از لیگ 
برتر والیبال اظهار داشـت: هـدف ما قانونمنـد کردن لیگ 
برتـر بود تا سـمت حرفه ای شـدن پیـش برویم. بـر همین 
اسـاس به باشـگاه ها اعالم کردیم تـا زمانی کـه بدهی های 
خـود را تعییـن تکلیف نکننـد اجازه حضـور در لیـگ برتر 
والیبـال را نخواهنـد داشـت. وی افـزود: تعییـن تکلیـف 
بدهی هـا به معنـای پرداخت کامـل آن نیسـت. همین که 
با طلبکارانشـان به توافق برسـند هم می تواننـد بازی های 
خـود را در لیگ انجـام دهند. مـس یکی از تیم هـای خوب 
لیگ برتـر والیبال اسـت؛ امـا نمی توانیـم اصرار بـه ماندن 
تیمی کنیـم. اگر می خواهیم سـمت لیگ حرفـه ای برویم  

بایـد قوانیـن رو محکم اجـرا کنیم.
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رئیس فدراسـیون تنیس گفت: نشـان دادیم بدون داشـتن زمین 
هم موفق هسـتیم و امیـدوارم با دسـتور وزیر ورزش مشـکل حل 

. د شو
به گـزارش خبرنـگار ورزشـی خبرگزاری فـارس، حمیـد عزیزی 
رئیـس فدراسـیون تنیس در نشسـت خبـری اظهـار داشـت: در 
نیم سـال اول امسـال بـرای برگـزاری رویدادهـای داخلـی تالش 
زیادی داشـتیم، اتفاق خوب برگزاری مسـابقات سـطح itf 3 بود 

که بـرای نخسـتین بـار میزبـان آن بودیم.
وی ادامـه داد: تـالش داریـم بـاز هـم برگـزار کننـده مسـابقات 
فیوچـرز باشـیم، احتمـاال در کیش برگـزار کننـده ایـن رقابت ها 

خواهیـم  بـود.
رئیـس فدراسـیون تنیـس در مـورد وضعیـت زمین هـای تنیس 
خاطرنشـان کرد: زمانـی در مجموعه های مختلـف صاحب زمین 
بودیـم اما امـروز فاقد هـر زمینـی هسـتیم، فکر می کنم شـرکت 
توسـعه هم به ایـن نتیجه رسـیده کـه فدراسـیون ها بایـد زمین 
داشـته باشـند. عزیزی تاکید کرد: البته در 2.5 سال گذشته نشان 
دادیم که بـدون زمین هم موفق هسـتیم اما با دسـتور وزیر ورزش 

امیدواریم کـه زودتر مشـکل زمین حل شـود. 

وی در پاسـخ بـه این سـوال که بـا بازگشـت مسـابقات فیوچرز به 
ایران و هزینه پیش بینی شـده برای آن گفت: برگزاری سـه هفته 
مسـابقات فیوچرز با تمام جوانب 2 میلیارد هزینـه دارد، با منطقه 
آزاد کیش و اسپانسـر صحبت هایی داشـتیم، هفته آینده موضوع 
نهایی می شـود. احتماال در دی ماه میزبان سـه هفتـه رقابت های 

فیوچرز خواهیـم بود.
عزیـزی تاکید کرد: مسـابقات پشـت سـر هم   بـه صـورت متوالی 
برگـزار می شـود. در حـال حاضـر جوانـان در تایلنـد هسـتند، در 
عرصه داخلـی مسـابقات در تمـام رده ها در هـر دو بخـش برگزار 

شـده و  پیگیر آن هسـتیم.
وی در پاسـخ به این پرسـش که بـا برگزاری مسـابقات بـرای رده 
های سـنی، کمبود بازیکنـان در تیم بزرگسـاالن جبـران خواهد 
کـرد؟ تاکید کـرد:  تیـم زنان بزرگسـال که بـه مسـابقات دیویس 
کاپ  مالزی رفـت، به جز یـک نفر بقیه زیر 1۶ سـال بودنـد. خانم 
یزدانی در یکی، دو سـال گذشـته اوج گرفت در حالی که 14 ساله 
اسـت، فکـر می کنـم آینـده خوبـی  در انتظـار تنیس اسـت. تنها 
مشـکل ما این اسـت بازیکنان از رده جوانان خارج می شـوند باید 
در مسـابقات فیوچرز شـرکت کنند که با توجه به هزینه هـا، اعزام 

سـخت شـده اسـت از این رو در رنکینگ جهانی هم به مشـکل بر 
می خورند. رئیس فدراسـیون تنیس در مورد زهرا مشـکات الزهرا 
و مسـائل تحصیلی او تصریح کـرد: مذاکراتی با آمـوزش و پرورش 
داشـتیم، همکاری خوبی با او شـد و امتحانات را برگزار کرد، او تازه 
وارد سطح بزرگساالن شـده است، آینده درخشـانی دارد، هرگونه 

کمکی الزم باشـه انجام مـی دهیم.
عزیـزی در مـورد زمیـن و اینکـه در کجـا قـرار اسـت زمیـن بـه 
فدراسـیون اختصاص داده شـود، گفت: تالش داریم یک مجموعه 
کامل زمین داشـته باشـیم، تـالش داریـم میزبانـی دیویس کاپ 
داشـته باشـیم، برگزاری این بـازی ها بـه امکانات سـخت افزاری 

نیـاز دارد. شـرکت توسـعه تصمیم گیرنده اسـت.
رئیس فدراسـیون تنیس بـا بیـان اینکه چند سـالی رقابـت های 
لیـگ برگزار نشـد، گفـت: سـال پیش بـا حضـور 48 تیم لیـگ را 
برگزار کردیم، در سـطح برتر به مدت دو هفتـه و متمرکز در تهران 
برگزار شـد، حضـور 4 بازیکـن خارجـی جذابیت خاصـی به لیگ 
داد. اتفـاق خوبـی بـود، انشـاهلل در جام حذفـی هم شـاهد حضور 
بازیکنـان خارجی باشـیم، همین مسـئله فاصله تنیس ایـران را با 

دنیـا کمتر مـی کند.

رئيس فدراسيون تنيس: 

 نشان دادیم بدون زمين هم موفقيم

بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از باشـگاه 
اسـتقالل، خسـرو حیـدری مربـی تیـم فوتبـال 
اسـتقالل، دربـاره پیـروزی 2 بر یک آبی پوشـان 
پایتخـت برابر گل گهـر در هفته هفتـم لیگ برتر 
فوتبـال، اظهار کـرد: فکـر می کنم بازی سـختی 

بـود. گل گهـر تیـم بسـیار خوبی اسـت.
 ما می دانسـتیم بازی کـردن در سـیرجان مقابل 
گل گهر سـخت اسـت. رونـد خوبی از چنـد بازی 
قبل داشـتیم که بعد از مسـابقه با نسـاجی، لیگ 
تعطیـل شـد و از طرفی زمانـی به دسـت آوردیم 
که مربی بیشـتر با بازیکنـان کار کنـد ولی توقف 
بازی ها هم کار را سـخت کـرد تا به شـرایط بازی 
برگردیـم. بـه بازیکنـان گفتیـم کـه بایـد مانند 
بـازی بـا نسـاجی عطـش داشـته باشـیم تا سـه 
امتیـاز را بگیریـم. دیدیـد کـه تیـم مـا حرفه ای 
بـازی کـرد و می شـد گل هـای بیشـتری هـم 

بزنیـم.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اتفاقـات پایـان 
بـازی گفـت: در ابتدای این بـازی آقای سـاپینتو 

بـا قلعه نویی خـوش و بش بسـیار خـوب و گرمی 
داشـت. حتـی سـاپینتو بـه قلعه نویی گفـت که 
خیلی بـه شـما احتـرام می گـذارم و حتمـا بازی 
خوبـی می شـود. دیدیـد کـه سـاپینتو بیشـتر 
دقایق مسـابقه روی نیمکت بود و خیلی کم کنار 
خـط آمـد. معلـوم بـود کـه می خواهـد آرامش و 
تمرکـز داشـته باشـد. بارهـا دیـدم کـه نیمکـت 
آن هـا بـا داور چهـارم مشـاجره می کـرد و داور 
بارهـا بـه آن هـا تذکـر داد. بیـن دو نیمـه هـم 

نیمکـت حریـف بـا داور صحبـت کـرد.
 الهویـی بـه داور گفت کـه سـاپینتو بـه پرتغالی 
توهیـن می کند ولـی مـن واقعـا ایـن را ندیدم و 
این یک ادعای نادرسـت و کذب اسـت. در اواخر 
نیمـه دوم یـک پنالتـی واضـح بـه نفع مـا اعالم 
شـد و همه کارشناسـان هـم آن را تاییـد کردند. 
نمی دانم چـرا نیمکت حریف ۷0 متـر وارد زمین 
شـد تا تصمیم داور را عوض کند. حتـی آن زمان 
هم سـاپینتو از محـل مربیان خارج نشـد. از خود 
داور هـم سـوالم ایـن اسـت کـه چـرا سـاپینتو 

اخراج شـد؟ او به دلیل اخراج نادرسـتش عصبی 
شـد. ما هنـوز هـم نمی دانیم چـرا او اخراج شـد. 
از قلعه نویـی تشـکر می کنـم. او مثل سـاپینتو به 
داور اعتـراض نمی کـرد ولـی نیمکـت گل گهـر 

زیـاد بـه داور اعتـراض می کرد.
حیـدری اضافه کرد: مـن در زمان اتفاقـات اواخر 
مسـابقه، نزدیـک صحنه هـا بـودم و همـه چیز را 
دیـدم. سـاپینتو کاری انجـام نـداد که مسـتحق 
کارت قرمـز باشـد، بلکـه دلیـل شـلوغی ها، 
تحریـکات نیمکـت نشـینان گل گهر بـود. آن ها 
نه تنها از نیمکت خودشـان به سـمت نقطه کرنر 
آمدنـد و بـه داور و کمک اعتـراض کردنـد، بلکه 
مقابـل نیمکـت مـا هـم تجمـع کردنـد و باعـث 

تحریـک تیـم ما شـدند. 
اگـر نیمکـت گل گهـر بـه تصمیـم درسـت داور 
احتـرام می گذاشـت، هیچ کـدام از ایـن اتفاقات 
نمی افتاد. سـاپینتو دلیلی برای اعتراض نداشـت 
زیـرا تیمـش در دقایـق پایانـی، صاحـب ضربـه 
پنالتـی شـد و هیچ نیـازی بـه اعتراض نداشـت. 

نیمکـت تیـم گل گهـر باعـث شـلوغ کاری و 
جنجال هـا بـود و آن هـا نـه تنهـا بـه سـرمربی 
مـا اتهـام کـذب زدنـد، بلکـه بعـد از بازی هـم از 

ادبیات بسیار زشـت و ناپسندی اسـتفاده کردند 
کـه بـی احترامـی کامـل بـود و انتظـار چنیـن 

رفتـاری را نداشـتم.

حیدری: نیمکت تیم گل گهر باعث شلوغ کاری و جنجال ها بود
مربی تيم فوتبال استقالل می گوید نيمکت تيم گل گهر باعث شلوغ کاری و جنجال ها بود.

ستا
: ای
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تازه تریـن رنکینـگ اتحادیـه جهانـی اعـالم و 
براسـاس آن پرافتخارتریـن کشـتی گیر ایـران به 

جایـگاه چهـارم وزن خـود سـقوط کـرد.
بـه گـزارش ایرنـا از اتحادیـه جهانـی کشـتی؛ 
رقابت هـای جهانـی کشـتی فرنگـی و آزاد در 
حالـی شـهریور مـاه امسـال در بلگـراد بـه پایان 

رسـید کـه تیـم کشـتی فرنگـی بـا کسـب سـه 
نشـان )محمدرضـا گرایـی در وزن ۶۷کیلوگـرم 
و امیـن میـرزازاده در وزن 130کیلوگـرم نقـره 
و محمـد هـادی سـاروی در وزن ۹۷ کیلوگـرم 
برنز( در جایـگاه چهارم قـرار گرفـت و آزادکاران 
نیـز بـا کسـب ۷ مدال)کامـران قاسـم پور در 

وزن ۹2کیلوگـرم و رحمـان عمـوزاد خلیلـی در 
وزن ۶5کیلوگـرم به نشـان طـال، حسـن یزدانی 
در وزن 8۶کیلوگـرم، رضـا اطـری در وزن ۶1 
کیلوگـرم، محمـد نخـودی در وزن ۷۹ کیلوگرم  
به نشـان نقـره و همچنیـن یونس امامـی در وزن 
۷4 کیلوگـرم و امیرحسـین زارع در وزن 125 
کیلوگـرم به مـدال برنز( توانسـت پـس از آمریکا 

بـه نایـب قهرمانـی جهـان برسـد.
در تازه تریـن اعـالم اتحادیـه جهانـی کشـتی، 
رنکینـگ فرنگـی و آزادکاران مشـخص شـد کـه 
کامـران قاسـم پور و رحمـان عمـوزاد توانسـتند 
در جایگاه نخسـت جدول وزن ۹2 و ۶5 کیلوگرم 

آزاد قـرار گیرنـد.
در وزن 5۷ و ۷0کیلوگـرم آزاد هیـچ نماینـده ای 
از کشـورمان در فهرسـت 10نفر نخسـت جدول 
قـرار نـدارد. در وزن ۶1 رضـا اطـری بـا 3۷هـزار 
امتیاز بـه رتبه پنجـم رسـیده اسـت. در وزن ۶5 
کیلوگـرم رحمـان عمـوزاد خلیلـی بـا 55 هـزار 

امتیـاز در جایـگاه نخسـت، در وزن ۷4کیلوگـرم 
یونس امامـی با 45هـزار امتیاز به جایـگاه چهارم 
صعـود کـرد و در وزن ۷۹ کیلوگـرم نیـز محمـد 
نخـودی بـا یـک پلـه سـقوط و کسـب 45هـزار 

امتیـاز بـه رده دوم رسـید.
همچنیـن در وزن 8۶ کیلوگـرم حسـن یزدانی با 
کسـب 45هزار امتیاز به جایگاه چهـارم و در وزن 
۹2کیلوگـرم کامـران قاسـم پور بـا کسـب طالی 
بلگراد همچنان بـدون تغییر جایگاه گذشـته و با 
کسـب 53 هزار امتیاز در رتبه نخسـت قرار دارد.
از نـکات جالب رنکینـگ اتحادیه جهانی کشـتی 
در وزن 8۶کیلوگرم آزاد با توجه به کسـب نشـان 
طال و نقره توسـط دیویـد تیلور و حسـن یزدانی، 
ایـن کشـتی گیران در رنکینـگ جدیـد اتحادیـه 
جهانی با تنـزل رتبه مواجه شـدند کـه جادوگر و 
نابغه در رده سـوم و چهارم ایـن وزن قرار گرفتند.

محمـد حسـین محمدیـان در وزن ۹۷کیلوگـرم 
بـا کسـب 4۶هـزار امتیـاز بـه جایـگاه پنجـم 

صعـود کـرد و امیرحسـین زارع نیـز بـا کسـب 
3۹هزار امتیاز با سـقوط به رده چهـارم وزن 125 

کیلوگـرم رسـید.
همچنیـن در کشـتی فرنگـی در اوزان ۶0، ۷2، 
۷۷، 82 کیلوگـرم هیـچ نماینده ای از کشـورمان 
در فهرسـت 10 نفره نخسـت قرار نـدارد. در وزن 
55 کیلوگـرم نیز پویـا دادمرز بـا 25هـزار امتیاز 
به رده هفتم رسـید. در وزن ۶3 کیلوگرم علیرضا 
نجاتی بدون تغییر و با کسـب 25 هـزار امتیاز در 

جایگاه هشـتم قـرار دارد.
در وزن ۶۷ کیلوگـرم نیـز محمدرضـا گرایـی بـا 
تنـزل جایـگاه و با کسـب 3۷هـزار امتیاز بـه رده 
چهـارم بسـنده کـرد. ناصـر علیـزاده در وزن 8۷ 
کیلوگرم بـا 35 هزار امتیـاز به رده چهـارم صعود 
کرد و محمد هادی سـاروی در وزن ۹۷ کیلوگرم 
با 31هـزار امتیاز بـه جایـگاه دهم سـقوط کرد و 
امین میـرزازاده با 43 هـزار و 400 امتیـاز به رده 

سـوم وزن 130 کیلوگرم رسـید.

سقوط یزدانی و گرایی در رنکينگ اتحادیه جهانی کشتی
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رهبر انقالب:

 درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند
خبرخبر

هم گاز اشک آور شليک 
شد، هم تيرهای پينت بال

دبیر انجمن اسـالمی دانشـجویان مسـتقل 
دانشـگاه شـریف گفت: هنـگام خارج شـدن 
دانشـجویان از دانشـگاه در سـردر دانشگاه و 
پارکینـگ درگیری هایـی رخ داد، نیروهـای 
امنیتـی از قبل لیدرهـای اعتراضی را نشـان 
کـرده بودنـد و آمـاده دسـتگیری بودنـد، اما 
هنگامـی کـه دانشـجویان از پارکینگ قصد 
خروج داشـتند درگیری رخ داد، گاز اشک آور 
شـلیک شـد و براسـاس آنچـه من شـنیدم 
تیرهـای پینت بـال هم شـلیک شـد و وقتی 
حراسـت مانـع می شـود کـه دانشـجویان 
توسـط نیروهای امنیتی دسـتگیر می شوند، 

آن نیروهـا بـا حراسـت برخـورد می کنند.
دبیر انجمن اسـالمی دانشـجویان مسـتقل 
دانشـگاه شـریف بـا روایتـی از اتفاقـات یک 
شنبه شـب دانشگاه شـریف، از نحوه مواجهه 
نیروهـای امنیتی با دانشـجویان انتقـاد کرد. 
امیرعبـاس جعفـری در گفت وگـو با ایسـنا، 
دربـاره اتفاقـات شـب گذشـته دانشـگاه 
شـریف اظهـار کـرد: دیشـب تجمـع مقابل 
دانشـکده کامپیوتـر دانشـگاه شـروع شـد و 
سـپس جمعیت به سـمت سـردر دانشـگاه 
حرکـت کردنـد و چـون قول هـای داده 
شـده بـه دانشـجویان دربـاره آزاد شـدن 
برخـی دانشـجویان هنـوز عملی نشـده بود، 
دانشـجویان تندتـر از تجمعـات قبلی شـعار 
می دادنـد، حتـی شـعارهای رکیکـی هم به 

مسـئوالن نظـام دادنـد.
وی ادامه داد: هنگام خارج شـدن دانشجویان 
از دانشـگاه در سـردر دانشـگاه و پارکینـگ 
درگیری هایـی رخ داد، نیروهـای امنیتـی 
از قبـل لیدرهـای اعتراضـی را نشـان کـرده 
بودند و آماده دسـتگیری بودنـد، اما هنگامی 
کـه دانشـجویان از پارکینـگ قصـد خـروج 
داشتند درگیری رخ داد، گاز اشک آور شلیک 
شـد و براسـاس آنچـه مـن شـنیدم تیرهای 
پینت بـال هم شـلیک شـد و وقتی حراسـت 
مانـع می شـود کـه دانشـجویان توسـط 
نیروهـای امنیتـی دسـتگیر می شـوند، آن 
نیروهـا بـا حراسـت برخـورد می کننـد. این 
اتفاقـات ادامـه داشـت تـا وزیـر علـوم آقای 
زلفـی گل وارد دانشـگاه شـده و بـا نیروهای 
امنیتـی صحبـت می کند پـس از آن مسـیر 
خروج دانشـجویان باز شـده و دانشـجویان با 
ون و اتوبوس هایی که از سـوی دانشگاه تهیه 
شـده بـود بـه خوابـگاه رفتنـد و عـده ای هم 
از دانشـگاه خودشـان خارج شـده و مشکلی 
پیـش نیامـد. وی تصریـح کـرد: مـن آماری 
از دستگیرشـدگان شـب قبل ندارم، مجروح 
شـدید هم نداریم فقـط یک فیلمی منتشـر 
شـد که فـردی تیـر سـاچمه ای خـورده و او 
را منسـوب به دانشـجویان دانشـگاه شـریف 
کرده انـد و مـن واقعـا از آن اطالعـی نـدارم. 

سليمی: 

مجلس برای ساماندهی 
تجمعات اقدام کند

یـک عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـالمی گفـت: بـا توجـه بـه اینکه 
در هر مقطعی شـاهد هسـتیم که دشـمنان 
از مطالبـات مـردم سوءاسـتفاده مـی کننـد 
ضـرورت ایجاب مـی کند تا مجلـس یازدهم 
در مسـیر سـاماندهی تجمعات و ایجاد بستر 
قانونـی مناسـب برای شـنیده شـدن صدای 

اعتراض مـردم گام بـردارد.
اصغـر سـلیمی در گفـت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
تاکیـد بـر ضـرورت پذیـرش اعتـراض های 
قانونـی و ایجـاد بسـترهای آن، بیـان کـرد: 
در مجلـس دهـم در کمیسـیون امورداخلی 
کشور و شوراها، بحث ساماندهی و ایجاد یک 
چهارچوب مناسـب برای برگزاری تجمعات 
و شـنیده شـدن صـدای مطالبـات مـردم را 
دنبال کردیم، بنا بـود نقاطی از سـوی وزارت 
کشور تعیین شـود و در هر شـهر و کالنشهر، 
چند جا مشخص شـود که معترضان بتوانند 
در این مناطـق اعتراض هـا و نظرات خـود را 
مطرح کننـد که متاسـفانه در مجلـس دهم 

ایـن موضوع بـه نتیجه نرسـید.
نماینده مـردم سـمیرم در ادامه اظهـار کرد: 
با توجه بـه شـرایط امـروز و اینکـه صف بین 
معترضان و اغتشاشـگران مشـخص نبوده و 
عده ای در حال سوءاستفاده از مطالبات مردم 
هسـتند ضرورت ایجاب می کنـد تا مجلس 
یازدهم بحث سـاماندهی تجمعـات را دنبال 
کرده و بسـتر قانونی مناسـبی برای شـنیده 
شـدن صـدای اعتـراض مـردم فراهـم کند. 
باید در هر شـهری نقاطی مشـخص شـود تا 
افراد معتـرض بتوانند در ایـن مناطق حضور 
یافته و در فضایـی آرام و بدون تنش مطالبات 
و اعتـراض هـای خـود را مطـرح کننـد.  این 
عضو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای 
اسـالمی، با تاکید بر اینکه مجلس باید بحث 
سـاماندهی تجمعات را با جدیت دنبال کند، 
تصریـح کـرد: ما اگـر فضـای مناسـبی برای 
مطرح شدن نقدها و انتقادهای مردم نتوانیم 
فراهـم کنیـم، دشـمنان نظـام و انقـالب بر 
موج اعتراض ها و نظرات مردم سـوار شـده و 
مطالبات به حق مردم را به سـمت اغتشـاش 

می کشـانند.
سـلیمی بـا تاکید بـر اینکـه باید فضـای نقد 
و انتقـاد در تلویزیـون و دانشـگاه هـا وجـود 
داشـته باشـد، اظهار کـرد: رئیـس مجلس و 
نمایندگان مجلس نیز بر ایـن موضوع تاکید 
دارنـد تـا مـا بتوانیـم فضاهایـی را در اختیار 

افرادی کـه اعتـراض دارنـد قـرار دهیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: 
تاکید دولت و وزارت کشور به اجرایی سازی و 
نهادینه کردن حق اعتراض مبتنی بر اصل 2۷ 

قانون اساسی است.
به گزارش ایسنا، عبداهلل مرادی مدیرکل 
سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح 
مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب 
اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه 
بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که 
در سال ۹5 تصویب شده است. بر همین مبنا 
این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این 
قانون برخی از احزاب حدنصاب الزم را ندارند 
و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع 
اساتید دانشگاه ها مجامع قانونی خود را بطور 
مشخص برگزار نکردند. وی تصریح کرد: دومین 
مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب در ارتباط با 
توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در 
کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان 
انتخابات شکل می گیرند و بعد از آن فعالیت 
چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری 

مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.
مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم 
که برخی از احزاب حدنصاب 300 نفر را هم 
نداشته و نمی توانند مجمع های خود را برگزار 
کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور 

مطالبی را مطرح می کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: به عنوان 
مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر 
اساس مصوبات کمیسیون مورخ ۹ /12/ 1400 
نداشته و حدود 243 نفر عضو دارد و به همین 
دلیل نتوانسته شرط تعداد 300 نفر را رعایت 
کند. در واقع بر اساس ماده 18 احزاب ارکان 

حزب مشروعیت قانونی را ندارد. لذا کمیسیون 
مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور 
یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع 
حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج 
خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در 
جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم 
کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع 
آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این 

مورد را نداشته است.
ادامه  مدیرکل سیاسی وزارت کشور در 
خاطرنشان کرد: تاکید وزارت کشور و دولت 
به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 
2۷ قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت 
شناخته شده است. رویکرد این است که این حق 

با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور 
نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این 
مسئله با چالش هایی مواجه هستیم از جمله 
آسیب هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود 
دارد و متاسفانه مداخالت خشونت آمیزی که 

عناصر ضد انقالب دارند موجب می شود که این 
اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.

وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق 
اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. 
آقای رئیس جمهور در گفت وگوی ویژه خبری 
به سه مولفه گفت وگو، انتقاد و اعتراض با هدف 
اصالح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم 
به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه 
اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن 
حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام 
شده است. مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام 
اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری 
انتخابات خانه احزاب بود که برای ماه ها به تعویق 
افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت 
سیاسی سالم و با حضور ۹1 حزب انتخابات خانه 
احزاب برگزار شد. وی تصریح کرد: خانه احزاب 
از محل هایی است که گفت وگو و انتقاد سیاسی 
در آنجا صورت می گیرد. با توجه به انتخاب هیات 
رئیسه جدید انتظار می رود که گفت وگوهای 

مستمر مطرح و پیگیری شود.

عضـو کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و فنـاوری 
مجلس شورای اسـالمی از ورود کمیسیون آموزش 
به اتفاقات روز یک شـنبه دانشگاه شـریف خبر داد.
مهـرداد ویـس کرمـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، 
در پاسـخ بـه این سـوال کـه کمیسـیون آمـوزش، 
تحقیقـات و فنـاوری در رابطـه بـا اتفاقـات شـب 
گذشـته )یکشـنبه 10مهرماه( در دانشـگاه شریف 
ورود مـی کند یا خیـر، گفت: بـه طور طبیعـی بله، 
کمیسـیون کلیت را بنـا بـر وظیفه ذاتـی اش رصد 
می کند و مسـائلی که وجـود دارد را قطعا پیگیری 

مـی کند.
وی افزود: وزیـر علوم تا حدود سـاعت 3 در جلسـه 
کمیسـیون حضور داشـتند که بـه نظرم بعـد از آن 
بـه دانشـگاه شـریف رفتنـد و قبـل از ایـن موضوع 
دربـاره نظـرات اعضـای کمیسـیون و دغدغـه 
هایشـان گفت و گو و تبادل نظر شـد و ان شاءاهلل از 
این به بعـد هم به طـور طبیعی مـا به وظیفـه ذاتی 

خـود در قبـال بررسـی مسـائل عمل مـی کنیم.
ایـن عضـو کمیسـیون آمـوزش مجلـس شـورای 
اسـالمی در ادامـه تصریـح کـرد: عصر روز گذشـته 
در کمیسـیون آمـوزش بـا حضور یوسـف نـوری و 
محمدعلـی زلفـی گل وزرای آمـوزش و پـرورش 
و علـوم بیـش از سـه سـاعت جلسـه داشـتیم کـه 
اختصـاص بـه موضـوع بازگشـایی دانشـگاه هـا و 

مـدارس و شـرایط اخیـر داشـت.
ویس کرمـی افزود: در جلسـه دیروز بـا وزرای علوم 
و آموزش درباره شـرایط موجـود و راه های برخورد 

درسـت با این موضـوع تبادل نظر شـد.
وی در مورد وضعیـت دانش آموزان و دانشـجویانی 
که در حـوادث اخیر بازداشـت شـدند، اظهـار کرد: 

نظر کمیسـیون و همه دلسـوزان بیشـتر این است 
کـه بـا بچـه هایـی کـه از سـر هیجـان وارد ایـن 
ماجراهـا مـی شـوند بـا تبییـن، روشـنگری و صبر 
و حوصلـه برخورد شـود. ضمـن اینکـه اولویت اول 
مـردم امنیت فرزنـدان آنها اسـت کـه در دانشـگاه 
هسـتند و کسـی نباید ایـن امنیـت را بر هـم بزند، 
امـا توصیه همـه نماینـدگان و وزیـر علوم هـم این 
بـود که برخـوردی که بـا بچه ها می شـود بـا توجه 
بـا اینکـه برخـی از آنهـا از سـر هیجـان وارد ایـن 
مقولـه مـی شـوند، پدرانـه و بـا گذشـت، تبییـن و 

روشـنگری باشـد.
رئیـس کمیته آمـوزش و پژوهش پزشـکی مجلس 
در ادامـه تصریـح کـرد: به طـور طبیعی مـی طلبد 
کـه صبـر و بردبـاری در ایـن رابطه بیشـتر شـود و 
صحبت بیشـتری بـا دانشـجویان انجـام شـود و از 
اسـاتید و مسـئوالن واحدهـای دانشـگاهی انتظار 
بسـیاری می رود کـه در جمـع دانشـجویان حاضر 
شـده و با آنهـا صحبت کننـد. ایـن مـوارد مطالبی 
بـود کـه هـم کمیسـیون بـر آن تاکیـد کـرد و هم 

اینکـه نظر وزیـر علوم نیـز در رابطـه با این مسـائل 
همیـن بود.

ویـس کرمـی در رابطـه بـا اینکـه بـرای آزادی 
دانشـجویان و دانـش آمـوزان بازداشـت شـده 
اخیـر چـه اقداماتـی توسـط کمیسـیون آمـوزش 
صـورت گرفتـه اسـت، گفـت: آقـای وزیـر گفتنـد 
که هماهنگـی هایی با قـوه قضائیه داشـته انـد و از 
مسـاعدتی که انجام شـده بـود نیز راضـی بودند. به 
هر حـال مسـائل امنیتـی ابعـاد مختلفـی دارد و به 
طور طبیعـی با رویکـرد گذشـت و عفو اسـت، ولی 
حقـوق مـردم و دانشـجویان نیـز مطـرح اسـت که 
باید به گونه ای باشـد که در مجموع امنیت کشـور 
و سـایر دانشـجویانی کـه در دانشـگاه تحصیل می 

کننـد، بـه خطـر نیفتد.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شـورای اسالمی 
در رابطه بـا اینکه آیـا آمـاری از تعداد دانشـجویان 
یا دانـش آموزان آزاد شـده پـس از بازداشـت ها در 
حـوادث اخیـر دارید یـا خیر، گفـت: آماری نـدارم، 
ولی شـنیده ام که ظاهرا تعـدادی را آزاد کـرده اند.

کمیسیون آموزش به اتفاقات روز یکشنبه 
دانشگاه شریف ورود می کند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور:

تاکید وزارت کشور و دولت به نهادینه 
کردن حق اعتراض

لزوم حل کردن مشکل اعتراض قانونی، 
یک بار برای هميشه

ایـن روزهـا پـس از اعتراضاتی کـه بـا ماجرای مهسـا امینی شـروع 
شـد، دوباره موضوع حـق قانونی اعتـراض، الزامات و بسـترهای الزم 
برای تحقـق آن به خصوص پـس از تبدیل شـدن برخـی اعتراضات 
به آشـوب و ناامنی، داغ شـده اسـت. موضوعی که رئیس جمهور هم 
به آن اشـاره کرد و گفت: یـک وقت اعتـراض، نقد و سـخن مخالفی 
وجود دارد که هیچ اشـکالی ندارد و باید شنیده شـود و شنیدن آن به 
اصالح امور کمـک می کند. چـه اشـکالی دارد که بـرای گفتگو، نقد 
و حتـی اعتـراض مراکزی اختصـاص پیـدا کند؟ ایـن امـر در قانون 

اساسـی هم جایگاه دارد.
به گزارش ایسـنا، اعتراض از مسـیر قانونی موضوعی بود کـه در آبان 
13۹8 و پـس از برگـزاری برخـی تجمعـات اعتراضی در شـهرهای 
کشـور در پـی سـهمیه بندی و افزایش قیمـت بنزیـن به آن اشـاره 
شـد و در 25 آبـان، عبدالرضـا رحمانی فضلـی وزیـر وقت کشـور در 
گفت وگویـی با بخـش خبری سـاعت 21 شـبکه یک سـیما عنوان 
کرد: »با توجه به شـرایطی که کشـور ما در آن واقع اسـت باید تالش 
کنیم همه مسـائل و اعتراضات را در بسـتر قانونی انجام دهیم وگرنه 
هرگونه اقدام و اعتـراض اگر در بسـتر قانون انجام نگیرد و در مسـیر 
اعتراضـات اجتماعی تنـش زا انجام شـود برای همه زحمـت خواهد 
شـد.« حاال و بـا اعتراضـات اخیر پـس از ماجـرای مهسـا امینی این 
موضوع که باید بسـتری برای اعتراضـات مردمی فراهم شـود دوباره 
داغ شده اسـت. اعتراضات اخیر در شـهرهای مختلف به دلیل آن که 
در آن میـان مـردم معتـرض و کسـانی که قصد اغتشـاش و آشـوب 
دارنـد، تمایزی وجـود ندارد بـا کوچک تریـن تحریکی چـه از طرف 
معترضان و چه از طرف نیروهای انتظامی، به تنش و آشـوب کشیده 
می شود و نتیجه آن چیزی جز درگیری و آسـیب جسمی و روانی به 
مردم و آسـیب مالی به امـوال عمومی و خصوصی نیسـت. در چنین 
فضای متشـنجی نه تنها حـرف معترضان اصلی شـنیده نمی شـود 
بلکه بـا امنیتی شـدن فضـا، نیروهـای نظامـی و امنیتی هـم تالش 

می کنند به جـای حـل موضـوع، آن را زودتر جمـع کنند.

نظارت ستادی رئيس جمهور این بار از 
وزارت ميراث فرهنگی

 به گزارش کاغذ وطن بـه نقل از ایرنا، آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی 
با حضور در وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی از این 
وزارتخانه بازدید کـرد و در جریان کار و فعالیت هـای آن قرار گرفت.

سـید عزت اهلل ضرغامی وزیر میـراث فرهنگی هـم در ایـن بازدید با 
ارائه گزارشـی از فعالیت های ایـن وزارتخانه اعالم کـرد: همکاران ما 
در آخریـن روز از هفته گردشـگری میزبان رئیس جمهور هسـتند و 

در همین راسـتا بازدیـد مفصل و مفیدی انجام شـد.
وی ادامـه داد: رئیس جمهـور بـا حوزه هـای فعالیـت وزارتخانـه که 
مکمل اطالعات بسـیار خـوب قبلی ایشـان اسـت، از نزدیک آشـنا 
شـد؛ البته قبـال گزارش هایی در مورد سـه حـوزه میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی توسـط مدیران ایـن وزارتخانه خدمت 

رئیس جمهـور ارائه شـده اسـت.
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رهبـر انقـالب در خصـوص حـوادث اخیـر واکنـش 
نشـان داد و ایجـاد اغتشـاش و ناامنـی را طراحـی 

صهیونیسـت و آمریـکا عنـوان کـرد.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقـل از ایرنا حضـرت آیت 
اهلل خامنـه ای فرمانـده معظـم کل قـوا صبـح دیروز 
)دوشـنبه( در مراسـم مشـترک دانـش آموختگـی 
دانشـجویان دانشـگاههای افسـری نیروهای مسـلح 
در سـخنان مهمـی با اشـاره به حـوادث اخیـر تأکید 
کردنـد: بـا صراحـت می گویم ایـن حـوادث طراحی 
آمریـکا، رژیـم صهیونیسـتی و دنباله روهـای آنهـا 
اسـت. مشـکل اصلی آنهـا بـا ایران قـوی و مسـتقل 
و پیشـرفت کشـور اسـت. ملت ایران در ایـن حوادث 
کامـاًل قوی ظاهر شـد و در آینـده نیز هر جـا که الزم 

باشـد، شـجاعانه وارد میـدان خواهد شـد.
رهبـر انقـالب اسـالمی در ابتـدای ورود بـه میـدان 
بـا حضور بـر مـزار شـهیدان گمنـام و قرائـت فاتحه، 
به دلیـران و قهرمانـان دفـاع از اسـالم و ایـران درود 
فرسـتادند. فرمانـده کل قوا سـپس از یگانهای حاضر 

در میـدان سـان دیدنـد.
رهبـر انقـالب اسـالمی در ایـن مراسـم در سـخنان 
مهمـی درباره حـوادث اخیـر کشـور گفتنـد: در این 
حوادث بیش از همه به سـازمان انتظامی کشـور و به 
بسـیج و به ملـت ایـران ظلم شـد. البتـه ملـت ایران 
در ایـن حادثـه نیـز همچـون حـوادث دیگـر کامـاًل 
قـوی ظاهـر شـد و در آینـده هم بـه همیـن صورت 

خواهـد بـود.
حضرت آیـت اهلل خامنـه ای تاکیـد کردنـد: در آینده 
نیز هـر جـا کـه دشـمنان بخواهنـد اختاللـی ایجاد 
کننـد، آنکه بیـش از همه سـینه سـپر خواهـد کرد، 

ملـت شـجاع و مؤمـن ایران اسـت.
ایشـان ملت ایـران را همچـون موالی خـود حضرت 
امیرالمومنین علـی)ع( ملتی مظلـوم و در عین حال 
قوی خواندنـد و افزودنـد: در این حادثـه ای که پیش 
آمد، دختـر جوانی درگذشـت که دل ما هم سـوخت 
اما واکنـِش به ایـن حادثه که بـدون تحقیـق و بدون 
اینکـه امـر مسـلّمی وجـود داشـته باشـد، عـده ای 
بیاینـد خیابانهـا را ناامـن کنند، قـرآن آتـش بزنند، 
حجاب از سر زن محجبه بکشـند، مسجد و حسینیه 
و خـودروی مـردم را بـه آتش بکشـند، یـک واکنش 

عـادی و طبیعـی نبود.
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن 
اغتشـاش ها برنامه ریـزی شـده بـود، گفتنـد: اگـر 

قضیـه ایـن دختـر جـوان هـم نبـود، بهانـه دیگری 
به وجود می آوردنـد تا امسـال در اول مهر، در کشـور 

ناامنـی و اغتشـاش ایجـاد کننـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تاکیـد کردنـد: مـن بـه 
صراحـت می گویـم ایـن اغتشـاش ها و ناامنی هـا، 
طراحی آمریـکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیسـتی 
بـود و حقـوق بگیـران آنهـا و برخـی از ایرانـی هـای 

خائـن در خـارج بـه آنهـا کمـک کردند.
ایشـان افزودنـد: برخـی افراد نسـبت به اینکـه گفته 
شـود فالن حادثـه طراحی و کار دشـمن بوده اسـت، 
حسـاس هسـتند و سـینه سـپر می کنند برای دفاع 
از سـازمان جاسوسـی آمریکا و صهیونیسـتها و انواع 
تحلیل هـا و لفاظی هـای مغالطه آمیـز را نیـز بـه کار 

می گیرنـد تـا بگوینـد کار خارجی ها نیسـت.
رهبر انقـالب اسـالمی خاطرنشـان کردنـد: در دنیا، 
اغتشـاش های زیـادی به وجـود می آیـد و در اروپـا و 
به خصـوص فرانسـه و پاریس هـر چند وقـت یک بار 
اغتشـاش مفصلـی به وجـود می آیـد امـا آیـا تاکنون 
شـده اسـت کـه رئیس جمهـور آمریـکا مجلـس 
نماینـدگان آمریـکا از اغتشاشـگران حمایـت کننـد 
و بیانیـه بدهنـد؟ آیـا سـابقه دارد کـه پیـام بدهنـد 
و بگوینـد در کنـار شـما هسـتیم؟ آیـا سـابقه دارد 
رسـانه های جمعی وابسـته بـه سـرمایه داری آمریکا 
و مـزدوران آنهـا همانند برخـی دولت هـای منطقه و 
از جمله سـعودی ها از اغتشاشـگران در این کشورها 
حمایت کننـد؟ و آیـا سـابقه دارد امریکایی هـا اعالم 
کنند که ما فالن سـخت افزار یـا نرم افـزار اینترنتی را 
در اختیار اغتشاشـگران قـرار می دهیم تا بـه راحتی 

ارتبـاط برقـرار کنند؟
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای افزودنـد: امـا چنیـن 
حمایت هایـی در ایـران بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت. 
پـس چگونـه اسـت کـه برخی هـا دسـت خارجـی 
را نمی بیننـد و چگونـه انسـان هوشـمند احسـاس 
نکنـد کـه در پشـت ایـن حـوادث دسـتهای دیگری 

در کار اسـت.
ایشـان با تاکید بـر اینکه اظهـار تأسـف آمریکایی ها 
بـرای از دنیـا رفتـن یـک دختـر دروغ اسـت و آنهـا 
برخـالف ظاهر، بـه علـت به دسـت آوردن ایـن بهانه 
بـرای حادثـه آفرینی شـادمان هسـتند، گفتنـد: در 
کشـور،  مسـئوالن سـه قـوه اظهـار تاسـف کردنـد و 
قوه قضاییـه قول داده اسـت کـه موضوع را تـا نهایت 
دنبال کند تا مشـخص شـود مقصـری وجـود دارد یا 
نـه و اینکـه مقصـر کیسـت؟ تحقیـق یعنـی همین. 
حال، چگونه می شـود یک سـازمان و یـک مجموعه 
عظیـم خدمتگزار بـرای احتمـال اینکه خطایی سـر 

زده باشـد، مـورد تهمـت قـرار گیـرد. هیـچ منطقی 
پشـت سـر ایـن کار نیسـت و ایـن، کار عاملـی جـز 
دسـتگاههای جاسوسـی و سیاسـت گـذاران عنـود 

خارجـی نـدارد.
رهبر انقالب اسـالمی بـا طرح این سـوال کـه انگیزه 
دولتهای خارجـی برای ایجـاد اغتشـاش و ناامنی در 
کشـور چیسـت؟ افزودنـد: آنها احسـاس مـی کنند 
کشـور در حال پیشـرفت به سـوی قدرت همه جانبه 

اسـت و ایـن موضـوع را نمی توانند تحمـل کنند.
حضرت آیـت اهلل خامنه ای با اشـاره به شـتاب گرفتن 
پیشـرفت کشـور در همـه بخشـها و تالشـها بـرای 
گشـوده شـدن برخی گره های قدیمی و فعال شـدن 
بخـش تولیـد و دانش بنیان هـا و توانایـی کشـور 
بـرای خنثـی کـردن تحریم هـا تأکیـد کردنـد: آنهـا 
نمی خواهنـد این پیشـرفتها در کشـور شـکل بگیرد 
و بـه منظـور متوقـف کـردن ایـن حرکـت، بـرای 
تعطیلی دانشـگاهها و ناامنی خیابانها و درگیر شـدن 
مسـئوالن به مسـائل جدید در شـمال غرب و جنوب 

شـرق کشـور، برنامه ریـزی کرده انـد.
ایشـان با تأکید بر اینکه دشـمن در محاسـبات خود 
دربـاره شـمال غـرب و جنـوب شـرق کشـور دچـار 
اشـتباه اسـت، گفتند: من در میان قوم بلـوچ زندگی 
کـرده ام و آنهـا عمیقاً بـه جمهـوری اسـالمی وفادار 
هسـتند. قوم ُکـرد نیـز یکـی از پیشـرفته ترین اقوام 
ایرانـی و عالقمنـد بـه میهن، اسـالم و نظام هسـتند 

بنابرایـن نقشـه آنهـا نخواهـد گرفت.
رهبر انقـالب اسـالمی خاطرنشـان کردنـد: طراحی 

و اقدامـات دشـمنان نشـان دهنده باطن آنها اسـت. 
همان دشـمنی که در اظهارات دیپلماسـی می گوید 
مـا قصـد تهاجـم بـه ایـران و تغییـر نظـام و قصـد 
دشـمنی نداریـم، چنیـن باطنـی دارد و بـه دنبـال 
توطئه ایجـاد اغتشـاش،  نابود کـردن امنیت کشـور 
و تحریـک هیجان کسـانی اسـت که ممکن اسـت با 

برخـی هیجان هـا تحریـک شـوند.
حضرت آیـت اهلل خامنه ای بـا تأکید بر اینکـه آمریکا 
فقط مخالـف جمهـوری اسـالمی نیسـت و بـا ایران 
قوی و مسـتقل نیـز مخالـف اسـت، افزودنـد: آنها به 
دنبال ایـران دوران پهلوی هسـتند کـه همچون گاو 

شـیرده مطیـع اوامر آنهـا بود.
ایشـان گفتنـد: پشـت صحنـه قضایـای اخیـر، ایـن 
زورگویـان قـرار دارنـد و دعـوا بـر سـر از دنیـا رفتن 
یک دختر جـوان و یـا بر سـر بـا حجـاب و بدحجاب 
نیسـت. خیلـی از کسـانی که حجـاب کامـل ندارند، 
جزو هـواداران جـدی جمهوری اسـالمی هسـتند و 
در مراسـم مختلـف شـرکت می کننـد. دعـوا و بحث 
بر سـر اسـتقالل و ایسـتادگی و تقویت و اقتدار ایران 

اسـالمی اسـت.
رهبـر انقـالب اسـالمی در ادامـه چنـد نکتـه را بیان 
کردنـد و افزودند: این کسـانی کـه در خیابانها فسـاد 
و تخریـب می کننـد، همـه یک حکـم ندارنـد برخی 
جوانـان و نوجوانانی هسـتند که بر اثر هیجان ناشـی 
از مالحظـه یک برنامـه اینترنتی به خیابـان می آیند. 
چنین افـرادی را می توان بـا یک تنبیـه متوجه کرد 

کـه اشـتباه می کنند.
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 1401۶031۹012001۷45 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـي خانـم سـمیه شـهاب الدینـي فرزند 

علـي بـه شـماره شناسـنامه 3۶4 صادره از سـیرجان در یـک قطعه زمیـن مزروعي به مسـاحت 8۹2۶5/5۷ 
مترمربـع پـالک  1۷8۶ اصلـي  اصلي واقع در جاده شـیراز روسـتای علی آبادکفه خریداري از مالک رسـمي 
آقـاي محمـد هورتـاش محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـي مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي 
تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۶/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۷/12 
محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 138213۶

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان جیرفت

بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء و سـهامداران محتـرم شـرکت تعاونـی دعـوت می شـود تـا در مجمع عمومـی عادی نوبـت اول که راس سـاعت 4 
بعـداز ظهـر روز چهارشـنبه مورخـه 1401/0۷/2۷ در محـل شـرکت تعاونـی تشـکیل می گـردد حضور به هم رسـانید.

ضمنـا بـه اطـالع میرسـاند کـه بـه موجـب مـاده 1۹ آیین نامـه نحوه تشـکیل مجامـع عمومـی تعـداد آراء وکالتی هر عضـو حداکثـر 3 رای و 
هـر شـخص غیـر عضـو تنهـا یـک رای خواهـد بود و اعضـاء متقاضـی اعطـای نمایندگی می بایسـت به همـراه نماینده خـود حداکثر تـا تاریخ 

1401/0۷/21 در محـل دفتـر شـرکت تعاونـی حاضـر تـا پـس از احـراز هویت و تاییـد وکالت برگـه ورود به مجمـع را دریافـت نمایند.
دستور جلسه:

1-   استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان.
2-   انتخاب اعضاء بازرسان برای یک سال مالی.

3-   استماع گزارش صورتهای مالی منتهی به سال ۹8و۹۹و1400  
4-اصالح اساسنامه تطبیق آن  و طرح و تصویب بودجه سال 1401 

رئيس هيئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگيان جيرفت .مهدی ساالری
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چاپ و لیتوگرافی: شاخه سبز

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنيد

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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اینفوگرافیک

عکس نوشت

مرحلـه دوم شـور ملی عاطفه هـا 11 مهرمـاه به صـورت نمادین در مدرسـه 
معرفت کرمـان برگزار شـد.

ناصر عسـکری نژاد مدیر کل کمیتـه امداد اسـتان کرمان در این مراسـم که 
با حضـور مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان و جمعی از مسـئوالن اسـتان 
برگزار شـد گفت: این مراسـم ملـی هر سـاله در آسـتانه بازگشـایی مدارس 
و به منظـور ترویـج و تقویت فرهنگ خیـر و احسـان در بین دانـش آموزان و 

جامعـه برگزار می شـود.
او  بیـان کرد: مرحلـه اول شـور عاطفه ها شـهریورماه امسـال در پایـگاه ها و 
میعادگاه های نمـاز جمعه برگـزار و مرحله دوم ایـن طرح ملی نیـز امروز در 

مدارس سراسـر اسـتان برگزار شـد.
عسـکری نـژاد افـزود: کمک هـای جمـع آوری شـده در شـور عاطفـه ها در 

اولین فرصت بـا هماهنگی مـدارس بیـن دانش آمـوزان نیازمنـد توزیع می 
شـود. مدیرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان به روش های مشـارکت در شـور 
عاطفه هـا اشـاره و بیـان کـرد: مـردم خیـر و نوع دوسـت اسـتان می توانند با 
شـماره گیری کـد دسـتوری #034*88۷۷* و یـا از طریـق شماره حسـاب 
220313۶105 و شماره کارت 585۹83۷0000۶48۷۹ کمک های نقدی 
خـود را بـرای حمایـت از دانـش آمـوزان نیازمند در آسـتانه سـال تحصیلی 

جدیـد پرداخـت کنند.
او افزود: سال گذشـته مردم خیر و نیکوکار اسـتان کرمان 1۹ میلیارد تومان 
به صـورت نقـدی و کاال در قالب طرح ملی شـور عاطفـه ها به دانـش آموزان 
نیازمنـد کمـک کردنـد کـه پیـش بینی می شـود امسـال شـاهد رشـد 20 

درصـدی کمک هـای مردم اسـتان در ایـن طرح ملی باشـیم.

رییس بازرسـی فرماندهی انتظامی اسـتان کرمان با اشـاره بـه رقم خوردن 
بیش  از 2۶ هزار تمـاس مردمی با سـامانه 1۹۷ پلیس گفت: این سـامانه به 
صورت زنده و شـبانه روزی آماده دریافت اطالعات و رسـیدگی به گزارشات 

مردمی اسـت.
سـرهنگ احمـد شـمس الدین نژاد افـزود: یکـی از جلوه هـای پلیـس 
مردم محـور در حوزه جلب مشـارکت های مردمی، پاسـخگویی به مسـائل 

و مشـکالت شـهروندان از طریـق پـل ارتباطـی 1۹۷ اسـت.
او اظهـار داشـت: در همیـن رابطه طی ۶ ماهه نخسـت سـال جـاری قریب 
به 2۶ هـزار تمـاس بـا این سـامانه برقـرار شـده کـه از ایـن تعـداد تماس، 
حـدود 13 هـزار و ۷00 پیام قابـل بهره برداری بـوده و پیام هـای مربوطه به 
رده های رسـیدگی کننده در سراسـر اسـتان کرمـان منعکس شـده و از آن 

طریـق رسـیدگی های الزم صـورت گرفته اسـت.
رئیـس بازرسـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمان بیـان کـرد: در همین 
رابطـه نتایـج رسـیدگی های انجـام شـده نیز بـه مخاطبـان اطالع رسـانی 
شـده و یا اینکـه مخاطبـان در همـان بـدو تماسشـان بـا 1۹۷ راهنمایی و 

پاسـخگوهای الزم را دریافـت کرده انـد.
او تصریح کـرد: طی این مـدت در دفتـر نظـارت همگانی تعداد 13 جلسـه 
ارتبـاط مسـتقیم در مرکـز اسـتان بـا حضـور فرمانـده انتظامی کرمـان به 
همراه روسـای پلیس هـای تخصصـی برگـزار و 120 جلسـه نیز در سـطح 
شهرسـتان های تابعه برگزار و طـی این جلسـات به صورت چهـره به چهره 
به مشـکالت و درخواسـت های بیش  از 2 هزار نفر از شـهروندان رسـیدگی 

شـده است.

50 درصد جنگل های کرمان آلوده به آفات است

سـکینه خدیش/ مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کرمـان گفـت: 50 درصد 
جنگل هـای طبیعی این اسـتان آلوده به آفت شـده که یـک تهدید به شـمار می رود.
 مهـدی رجبـی زاده در جریـان آیین معارفه سرپرسـت منابـع طبیعی بم، مسـاحت 
جنگل هـای دچـار آفت ایـن شهرسـتان را نیـز حـدود 40 درصـد برشـمرد و افزود: 
جنگل هـای طبیعـی بـه علـت بارش کـم بـاران طـی سـال های گذشـته بـه آفت و 

بیماری آلـوده شـده اند کـه تهدیـدی بـرای منابع طبیعی اسـت.
او خاطرنشـان کرد: بـه دلیـل اینکه مبـارزه با آفت هـا و بیمـاری جنگل ها سـخت و 
هزینه بـر خواهد بود تنها بـر روی 15 درصـد از جنگل های بم کار انجام شـده اسـت.

او بیان کـرد: سـال گذشـته بـرای حفاظـت از درخت هـای بنـه و بـادام کوهـی در 
جنگل هـای طبیعی منطقـه ِدهَبکـری شهرسـتان بـم کارهـای خوبی انجام شـده 

اسـت.

طرح کاداستر در بم ۹0 درصد پیشرفت دارد
مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان کرمـان در ادامه اظهار داشـت: بیش از 
۹0 درصد پیشـرفت در اجرای طرح کاداسـتر اراضـی ملی یا همان حدنـگاری و اخذ 

اسـناد تک برگ در سـطح شهرسـتان بم صورت گرفته اسـت.
او بیان کـرد: طـی 2 ماه آینـده مالکیت دولت و اشـخاص تثبیـت و این طـرح به طور 
کامل اجرایـی می شـود. این مسـئول با اشـاره بـه طرح های آبخیـزداری در اسـتان 
افزود: در کرمان نزدیک بـه 18 درصد کار آبخیزداری انجام شـده و شهرسـتان بم به 
علت اینکه این منطقه سـیل خیز و مسـتعد اجـرای طرح های آبخیزداری اسـت نیز 

نزدیک بـه همین عـدد طرح ها اجرا شـده کـه آمار بسـیار پایینی اسـت.
رجبی زاده اظهار امیـدواری کرد هرچه سـریعتر اعتبـار الزم برای اجـرای طرح های 

آبخیزداری تامین و کار به سـرعت انجام شـود.

نهال کاری ۳00 هکتار از عرصه های بیابانی
مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان کرمان تاکیدکرد: سـال گذشـته برای 
مقابلـه بـا بیابان زدایـی حـدود 300 هکتـار از عرصه هـای بیابانـی شهرسـتان بـم 
نهال کاری شـد. او گفت: در شـرق اسـتان کرمان نیز سال گذشته با احتسـاب اعتبار 

مالچ پاشـی حـدود 200 میلیـارد تومـان در امر بیابـان زدایی هزینه شـد.
به گفته رجبـی زاده کارهـای آبخیـزداری بزرگی در شهرسـتان ریـگان و حوزه های 
مشـرف بر شهرسـتان فهرج در حال انجام اسـت به طور مثـال در ریگان حـدود 20 

میلیارد تومـان قـرارداد داریم و پیمانـکار در حال فعالیت اسـت.

شهرداری بم در پارک جنگلی خوب عمل نکرد 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان تصریح کرد: سـال گذشـته 
پارک جنگلی شـهید سـلیمانی بم بـه شـهرداری احاله مدیریت شـد تـا کار بزرگی 
در این پارک انجام شـود اما متاسـفانه با گذشـت هشـت مـاه عملیـات فیزیکی قابل 

مالحظـه ای ندیـده ایم.
رجبی زاده اظهارداشـت: در طول 50 سـال از این پـارک محافظت شـده، در بهترین 
مکان شـهر قـرار دارد و متعلق به مردم اسـت. او گفت: براسـاس قـراردادی که داریم 
در مقاطع زمانـی خاص اگر کار پیشـرفت نکنـد اخطار خواهیـم داد و قرارداد فسـخ 

می شـود؛ اینک نیـز اخطار اول صادر شـده اسـت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان کرمـان عنوان کرد: شـهرداری می گوید 
در حال تهیه طرح اسـت که مـا هم امیدواریـم همین گونه باشـد زیـرا گام اول تهیه 
طرح اسـت اما انتظار می رفـت حداقل یـک تابلو درخور شـان جلو این پـارک نصب 

می کردند تا مشـخص شـود شـهرداری روی این امر جدیت دارد.
او اضافه کـرد: چون هنـوز با شـهرداری جلسـه ای برگـزار نکرده ایـم نمی توانم کامل 
قضاوت داشـته باشـیم اما امیدواریم این جدیت در شـهرداری وجود داشـته باشد تا 

برای عید امسـال فاز اول پارک شـهید سـلیمانی بـم به مرحله اجرا برسـد.

صدور سند ۲۶ هزار هکتار زمین ملی دهبکری
رجبـی زاده همچنین با اشـاره بـه اینکه مشـکل زمین خـواری در کل کشـور وجود 
دارد و شهرسـتان بـم هـم اسـتثنا نیسـت گفت:یکـی از دالیـل زمین خـواری بحث 
افزایـش بی رویه قیمت زمیـن بویـژه در مناطق ییالقـی و تمایل مردم بـرای زندگی 

ویالیی اسـت.
او افـزود: بـه دلیل اینکـه اراضی ملکـی مردم کم اسـت به سـوی اراضی ملـی هجوم 
می آوردنـد و بـا توجه بـه اینکه نیـروی یـگان حفاظتی مـا نیز محـدود اسـت خواه 
ناخواه نمی توانیـم در لحظه جایی حضور داشـته باشـیم و تصرفاتی انجام می شـود.
به گفتـه این مسـئول، تمامی تصرفات بـه پرونده قضایی تبدیل می شـود و دسـتگاه 

قضایی بم هـم کمک مـی کند.
رجبـی زاده توضیح داد: سـند منطقـه دهبکری به مسـاحت حـدود 2۶ هـزار هکتار 

زمین ملی تـا هفتـه آینده صـادر خواهد شـد.
او در عیـن حال بیان کـرد: جلو بسـیاری از تصرفات گرفته شـده و رفـع تصرفاتی نیز 

به صورت تخریب و قلـع و قمـع در منطقه دهبکری داشـته ایم.

بازدید رئيس 
جمهور از موزه 
ملی ایران 
سـيد ابراهيم رئيسـی، رئيس جمهور 
کشورمان، دوشـنبه 11 مهرماه 1401، 
از مـوزه ملـی ایـران بازدیـد کـرد و 
پـس از آن طـی جلسـه ای همـراه با 
عـزت اهلل ضرغامـی وزیـر ميـراث 
صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
دسـتی با مدیـران ایـن وزارت خانه 

دیـدار و گفت وگـو کـرد.

سنا
: ای

بع
من

مرحله دوم رویداد شور عاطفه ها در کرمان برگزار شد

برقراری 26 هزار تماس با سامانه 197 در کرمان

خبر

شـهردار کرمـان گفـت: در واگـذاری سـالن ها و 
زمین هـای ورزشـی متعلـق بـه شـهرداری بـه افراد 

دارای معلولیـت، هیـچ محدودیتـی نداریـم.
بـه گـزارش کرمان نو، سـعید شـعرباف، در نشسـتی 
که بـا حضـور رییس هیئـت ورزش هـای ناشـنوایان 
استان و چند تن از ورزشـکاران مدال آور و ناشنوایان 
شـاغل در شـهرداری کرمـان، برگـزار شـد، ضمـن 
تبریـک هفتـه جهانـی ناشـنوایان، افزود: نسـبت به 
افـراد دارای معلولیت، در مقایسـه با اقشـار و طبقات 

مختلـف، وظیفـه متفاوتـی داریم.
او خاطرنشـان کرد: شـهرداری نسـبت به سـه گروه 
افـراد دارای معلولیـت، کـودکان و زنـان، وظیفـه 
خاصـی دارد؛ چراکـه بـرای خدمت دهی به این سـه 
گروه، دچـار مشـکالت جدی زیرسـاختی هسـتیم.

شـهردار کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه در واگـذاری 
سـالن ها و زمین هـای ورزشـی متعلق به شـهرداری 
بـه افـراد دارای معلولیت، هیـچ محدودیتـی نداریم، 
افـزود: سـانس هایی که قـرار اسـت بـه افـراد دارای 
معلولیـت اختصـاص پیدا کنـد، از پرداخـت عوارض 
معـاف اسـت تـا بـرای ایـن افـراد به صـورت رایگان 

قابل اسـتفاده باشـد.
شـعرباف تاکید کرد: برای فعالیت های ورزشـی افراد 
دارای معلولیـت، نیازی بـه پرداخت هزینه نیسـت و 
اگـر در جایی ایـن موضـوع رعایت نمی شـود، اطالع 

دهند تا رسـیدگی شـود.
او در مورد درخواسـت حمایت شـهرداری از اشتغال 
افـراد ناشـنوا، بـا اشـاره بـه ممنوعیـت واگـذاری 
دکه های سـطح شـهر خـارج از مزایده، خاطرنشـان 
کرد: بـرای در اولویـت گذاشـتن افراد ناشـنوا جهت 
واگـذاری دکه هـا و وسـایل بـازی پارک هـا نیـاز بـه 
مصوبـه شـورا داریـم و ایـن درخواسـت ابتـدا بایـد 

ازطریـق شـورا پیگیری شـود.
شـهردار کرمـان بیـان کـرد: بـرای افـراد ناشـنوای 
شـاغل در شـهرداری کرمـان، هدیـه ای در قالـب 
کارت هـای رفاهـی آمـاده شـده کـه تقدیـم خواهد 
شد. شـعرباف افزود: ناشنوایان شـاغل در شهرداری، 
یـک نماینده مشـخص کنند تا مشـکالت ایـن گروه 
از کارمنـدان را به صـورت ماهانـه گـزارش دهنـد و 

رسـیدگی شـود.
او با اشـاره بـه اینکـه در حـوزه ورزش هـای همگانی 
افـراد ناشـنوا جلسـاتی برگـزار شـده، امـا هنـوز بـه 
نتیجـه نرسـیده اسـت، افـزود: هیئـت ورزش هـای 
ناشـنوایان، پیشـنهادهای خود را در این زمینه اعالم 
کنـد تـا هماهنگی هـای الزم بـا معاونـت فرهنگـی 
اجتماعی شـهرداری جهت مشـارکت شـهرداری در 

اموری از قبیـل برگـزاری و حمل ونقل افـراد، تامین 
جوایـز و تبلیغـات انجام شـود.

شـهردار کرمان یادآور شـد: درخصوص فراهم سازی 
امکان کسـب درآمد هیئت های ورزشـی ناشنوایان، 
شـهرداری می تواند در زمینـه صدور پروانـه تجاری 

برای مـکان مـورد نظر، مشـارکت کند.
رییس هیئـت ورزش های ناشـنوایان اسـتان کرمان 
نیـز در ایـن نشسـت، ضمـن گرامی داشـت هفتـه 
جهانـی ناشـنوایان، از شـهرداری کرمـان به خاطـر 
برنامه هایـی کـه بـه این مناسـبت بـرای ناشـنوایان 
شـهر کرمـان تـدارک دیـده، تشـکر کـرد و گفـت: 
خدماتـی از جملـه برگـزاری تـور گردشـگری ویـژه 
ناشـنوایان و اسـتفاده رایـگان ناشـنوایان از وسـایل 
شـهربازی در نظـر گرفتـه شـده کـه ۶0 نفـر در تور 

گردشـگری شـرکت کردنـد.
حجت االسـالم عـرب، بـا اشـاره بـه اینکـه هیئـت 
ورزشـی ناشـنوایان اسـتان کرمـان در 1۷ رشـته 
ورزشـی فعـال اسـت، افـزود: ورزشـکاران ناشـنوای 
اسـتان در رشـته های والیبـال، شـطرنج و فوتسـال، 
عضو تیـم ملـی و صاحـب مـدال قهرمانی هسـتند.

او خاطرنشـان کرد: در خدمات ورزشی به ناشنوایان، 
بـا تأسـی از گفتـه امـام علی)علیه السـالم( کـه 
فرمودنـد عدالـت در حـق محرومـان بایـد بیـش از 
سـایر گروه هـای جامعـه رعایـت شـود، نگاهمـان 
این اسـت کـه عدالـت در حـق محرومـان کـه افراد 

دارای معلولیـت هم بخشـی از آنها هسـتند، بیش از 
دیگـران رعایت شـود چـرا کـه این گـروه بیشـتر به 

عدالـت نیازمندنـد.
رییس هیئـت ورزش های ناشـنوایان اسـتان کرمان 
تاکیـد کـرد: بـرای حضـور فعـال افـراد ناشـنوا در 
اجتمـاع، بایـد برنامه هـای بیشـتری در حوزه هـای 

فرهنگـی و ورزشـی ناشـنوایان برگـزار شـود.
حجت االسـالم عـرب بـا بیـان اینکـه شـهرداری 
همیشـه یـاور مـا بـوده، افـزود: در حـال حاضـر، 
جمعیـت ناشـنوایان اسـتان، 3500 نفـر و در شـهر 
کرمـان، 500 نفر اسـت و باید بـرای ورزش همگانی 
ایـن افـراد برنامه ریزی شـود کـه نیازمنـد همکاری 

شـهرداری در ایـن زمینـه هسـتیم.
او همچنین خواسـتار حمایـت شـهرداری کرمان، از 
فراهم سـازی زمینـه اشـتغال جامعـه ناشـنوایان در 
حوزه های مرتبط با شـهرداری در سـطح شـهر شـد.

رییس هیئـت ورزش های ناشـنوایان اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: ناشـنوایان کرمـان، هیئـت مذهبی هم 
دارنـد و در مناسـبت های مختلـف، مراسـم برگـزار 
می کننـد، امـا در زمینـه مـکان ایـن هیئـت دچـار 
مشـکل هسـتیم که از شـهرداری تقاضـای حمایت 

در ایـن زمینـه را داریم.
در ایـن نشسـت، همچنیـن ناشـنوایان حاضـر در 
جلسـه، بـه بیـان مشـکالت و دغدغه هـای خـود 

پرداختنـد.

شهردار کرمان:
استفاده معلوالن از فضاهای ورزشی شهرداری کرمان رایگان است

کتاب »جالد الغر«
را  کتـاب  ایـن  ترسـناک  عنـوان  گـول 
نخوریـد! »جـالد الغـر« کتابی اسـت بـا عنوانی ترسـناک اما 

انسان دوسـتانه. داسـتانی 
 اگر طرفدار ادبیات وحشـت هسـتید یا نوجوانـی دور و برتان 
می شناسـید که بـه کتاب هایی بـا داسـتان های هیجان انگیز 
و ترسـناک عالقـه دارد، ایـن کتـاب می تواند گزینه مناسـبی 
سرشـانس  نویسـنده ی  شـان«،  »دارن  باشـد!  شـما  بـرای 
ایرلنـدی ژانر فانتزی و وحشـت این کتاب را بـا الهام از کتاب 
»ماجراهـای هاکلبـری فین« نوشـت و سـال 2020 وارد بازار 

کرد.
ایـن کتـاب قصـه  پسـری بـه نـام جیبل اسـت که یک سـفر 
بینـش او بـه زندگـی را تغییـر می دهـد. جیبـل پسـر جـالد 
شـهری بـه نـام وادی اسـت. او دوسـت دارد بعدها جانشـین 
پـدرش شـده و جالد شـهر بشـود امـا پـدرش او را شایسـته 
ایـن کار نمی دانـد. جیبـل از حاکم شـهر درخواسـت می کند 
او را توبیقـات بفرسـتد؛ جایـی که جنگجویان را می فرسـتند 
تـا دلیـری آنهـا را بیازمایند. همین سـفر باعـث تغییراتی در 
زندگی و نگاه او می شـود؛ سـفری پر از اتفاقات شـگفت انگیز 

عجیب. و 
جالد الغر

نویسنده: دارن شان
مترجم: فرزانه کریمی

نشر قدیانی
رده ی سنی: نوجوانان

فراخوان رقابت بين المللی 
عکاسی سياه و سفيد 
2022 Lensculture

مهلت: 2۷ مهر 1401
توسط Lensculture، یک مجله عکاسی  رقابت  این 
می خواهد  رقابت  این  می شود.  برگزار  هلند،  در  مستقر 
عکاسان برجسته که در زمینه عکس سیاه و سفید کار 
می کنند را از همه فرهنگ ها و سطوح تجربه کشف کند 
و آن ها را با مخاطبان جهانی و فرصت های تغییر حرفه در 
 Photo London نمایشگاهی در لندن در طی رقابت

2023 مرتبط کند.
لینک ها و دانلودها:

سفید  و  سیاه  عکاسی  المللی  بین  رقابت  وبسایت 
2022 Lensculture

کتاب

فراخوان 


