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راههایروستاییجنوبقربانیمیگیرند
سهم ۴۰ درصدی راه های روستایی در تلفات جاده ای در جنوب استان کرمان

برخورد قضایی با غاصبان اسناد هویتی 
استان کرمان

 مردم ناچار به واردات چمدانی 
دارو می شوند

هنوز تامین برخـی از داروها به سـختی انجام می شـود 
و برخـی از مـردم کـه از توانایـی مالـی بهتـری برخـوردار 

هسـتند واردات چمدانـی را بـرای دریافـت داروهـای تـک نسـخه ای انتخـاب کـرده اند.
هرچنـد از اوج بحـران دارو کاسـته شـده اسـت و دیگـر داروهایـی همچـون آنتـی بیوتیک 
های کودکان و شـربت های تـب بر مثل اسـتامینوفن و بروفـن نایاب نیسـتند و باالخره با 
مراجعه به چند داروخانه می توان این داروها را یافت اما کافیسـت هشتگ کمبود دارو را 
در فضای مجازی جسـتجو کنید تا ببینید همچنان تامین برخی از داروهای بیماران اس ام 

آی، انکولـوژی، دیابـت و غیره بـا چالش هایی همراه اسـت.

مدیرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان گفت: سـگ های 
ولگـرد غیر مفیـدی کـه بیمار باشـند بـه صـورت مرگ 
آرام بـه گونـه ای که حیـوان زجـر نکشـد از بیـن می روند.

بـه گـزارش کرمان نـو و بـه نقـل از ایرنـا مدیرعامـل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری 
کرمان کـه متولـی ایـن موضـوع اسـت در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا گفـت: زنده گیری، 
نگهـداری در پناهـگاه، واکسیناسـیون، غـذا دادن و عقیم سـازی سـگ های بالصاحـب 

برعهـده شـهرداری اسـت.

رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: دادسـتان های اسـتان 
کرمـان نسـبت بـه غاصبـان اسـناد هویتـی حسـاس بـوده و ایـن 
موضـوع را بـه صـورت ویـژه مـورد برخـورد قانونـی قـرار دهند. 

به گـزارش خبرگزاری تسـنیم از کرمـان ، حجت االسـالم ابراهیم حمیدی ظهـر دیروز در 
دیدار مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکـه دقـت کار در ثبـت احوال 
عامـل بازدارنـده از ورود پرونده ها به دسـتگاه قضایی اسـت، اظهار داشـت: صیانت از 
اسـناد هویتی و سـجلی موضـوع مهمی اسـت کـه در ایـن زمینه قانـون تدوین شـده و 

همـه ملزم بـه رعایـت ایـن قوانین هسـتند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان:

سگ های ولگرد بیمار با 
مرگ آرام از بین می روند
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کرمـان  اسـتاندار 
گفـت: دلیـل اینکـه 

خودروها در منطقه ویژه اقتصـادی ارگ جدید 
بم دپو شـده و عرضه نشده اند مشـکل از طرف 

شـرکت های خودروسـازی نیسـت.
بـه گـزارش کرمان نـو محمدمهـدی فـداکار روز 
یکشـنبه در سـفر بـه شهرسـتان بـم در جمـع 
خبرنـگاران دربـاره مشـکل خودروهـای دپـو 
شـده در منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد 
بـم گفت:زمانـی کـه خـودرو بایـد بـه گمـرک 
عرضه شـود به دلیل اینکه قطعـات و کاالهای 
خودروهـا توسـط شـرکت های مختلـف وارد 
کشـور شـده در زمـان عرضه خـودرو بـه گمرک 
بایـد اوراق و اسـناد آن هـا نیـز تحویـل گمـرک 
شـود که برخی شـرکت ها ایـن اوراق را دیرتر به 

گمـرک عرضـه مـی کننـد. 

مدیرعامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی 
بـا اشـاره بـه افـت قیمـت گوجه فرنگـی گفـت: 
مشـکالت گوجـه کاران در سـطح ملـی پیگیری 
و چاره اندیشـی می شـود. بـه گـزارش بـازار بـه 
نقـل از وزارت جهـاد کشـاورزی، محمدعلـی 
نیکبخت در اظهار داشـت: طی یک هفته اخیر 
مشـکالت گوجه کاران بـا جدیت دنبال شـده و 

پیگیری مستمری در این زمینه صورت 
می گیـرد.
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ادامه مطلب را در
 صفحه 2  بخوانید 

ادامه مطلب را در
 صفحه 8  بخوانید 

 برگزاری دومین جشنواره ملی خرمای کلوته در عنبرآباد

امید نخل داران عنبرآبادی به »کلوته«امید نخل داران عنبرآبادی به »کلوته«

رییس اتـاق بازرگانـی ایران ضمن اشـاره بـه کاهـش ۳۰ درصدی 
درآمـد سـرانه هـر ایرانـی و زیـر خـط فقـر بـودن ۱۰ میلیـون نفر، 
گفت کـه عـدم تدویـن واقعـی و درسـت برنامه هفتـم، فرصت 
بازیابی اقتصاد را از بین می برد. غالمحسـین شافعی در نشست 
هیات نماینـدگان اتـاق بازرگانی ایـران با بیـان اینکه هیـچ ایرانی 

دلسـوزی نمی تواند نسـبت به آنچـه در دو مـاه گذشـته رخ داده 
بی تفـاوت باشـد و امیـدوارم کشـور زودتـر بـه سـرمنزل آرامش 
برسـد، اظهار کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسـئوالن از ما 
سـوال می کننـد که بـرای بهبـود وضـع اقتصادی کشـور چـه باید 
کرد؟ در یک کالم پاسخ ما در دو مورد اساسی خالصه می شود.

سال پنجم      شماره پیاپی 1365      دوشنبه 30  آبان ماه 1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان

 ۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی قرار گرفتند

کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه ایرانیان

وضعیـت راه هـا در جنوب اسـتان کرمـان مطلوب نیسـت تا 
جایی که از راه های روستایی جنوب ۴۰ درصد تلفات جاده ای 
استان را به خود اختصاص داده اند و سـاالنه افراد زیادی را به 
کام مرگ می کشـند.  به گزارش خبرگزاری تسنیم ، وضعیت 

راه های مواصالتی در جنوب اسـتان کرمان مطلـوب نبوده و 
گالیه مـردم، راننـدگان و کاربـران جـاده ای از ایـن محورها کم 
نیسـت و همه این مسائل و مشـکالت در شـرایطی است که 
جنوب کرمان یکی از قطب های کشـاورزی کشـور محسـوب 

می شـود و سـاالنه تعـداد زیـادی کامیـون و ماشـین آالت 
سـنگین بـرای حمـل و جابه جـا کـردن ایـن محصـوالت و 
رساندن آن به اقصی نقاط کشـور و حتی دیگر کشورها در این 

جاده هـا تـردد می کننـد.

دپوی بیش از ۳۰ هزار خودرو در 
منطقه ویژه اقتصادی بم

استاندار کرمان: 
مشکالت گمرکی علت 

دپوی خودروها در
بم است

تامین کود و بذر یارانه ای 
برای کشاورزان

مشکالت گوجه کاران 
در سطح ملی پیگیری و 

چاره اندیشی می شود

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( و اصالحیه اسناد شماره :1401/39/ ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »ارائه خدمات تست و کالیبره تجهیزات اندازه گیري و ابزاردقیق 
خود و صدور گواهینامه دوره ای مورد تائید سازمان ملي استاندارد ایران« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
شرایط و دارای گواهینامه ISO 17025  از اداره استاندارد واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه اصالح شده به 
وب سایت این شرکت به نشانی  WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت14:00 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 در محــل دفترکمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ 
روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون 

کمیسیون معامالت جبران خسارت مختار مي باشد. 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت از انتقال آب از خلیـج فارس و 
عمان به سـه اسـتان خبـر داد و گفت: 
کشور به لحاظ آبی در شـرایطی است 

که بایـد انتقـال آب صـورت گیرد.
بـه گـزارش ایسـنا علـی سـالجقه در 
حاشـیه مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه 
بین المللـی محیط زیسـت کـه امروز 
در محل نمایشـگاه بین المللـی تهران 
برگـزار شـد، در جمـع خبرنـگاران در 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش ایسـنا کـه آبا 

انتقـال آب خلیـج فـارس مـورد تایید 
سـازمان محیـط زیسـت اسـت یـا 
نـه؟ گفـت: مسـئله ای کـه همیشـه 
مـورد انتقـاد مـا بـود، »انتقـال آب« 
درون حوضـه کشـوری بود کـه دولت 
سیزدهم هم پای این مسـئله ایستاده 
است و انجام نمی شـود اما مسئله مهم 
انتقال آب از منابع اقیانوسـی و دریایی 
است و کشور ما در شـرایطی قرار دارد 

کـه ایـن کار بایـد انجام شـود.
وی ضمـن بیـان اینکـه کشـورهای 

حاشـیه خلیـج فـارس به صـورت 
ایـن منابـع اسـتفاده  از  مطلـوب 
متاسـفانه  اظهارکـرد:  می کننـد، 
پسـماندهایی وارد آب می شـود و هـم 
خلیـج فـارس و هـم عمـان را دچـار 
مشـکل می کند. مـا بحث انتقـال آب 
از خلیـج فـارس و دریـای عمـان بـه 
داخل کشـور به خصوص به سیسـتان 
و بلوچسـتان، خراسـان رضـوی و تـا 
حـدودی خراسـان جنوبـی را داریـم.
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت بـا تاکیـد بـر اینکـه انتقـال 
آب، بیشـتر از دریـای عمـان انجـام 
خواهـد شـد، گفـت: کیفیـت آب 
عمان نسـبت به خلیـج فـارس تقریبا 
شـرایط مناسـب تری دارد و هزینه هـا 
کاهش می یابـد البتـه از جنبه هـای 
شـاخص های محیـط زیسـتی نیـز 
موضـوع را بررسـی می کنیـم تـا برای 
بـوم زیسـت اتفاقـی نیفتد.  سـالجقه 

در بخـش دیگـری از صحبت هـای 
خـود اظهار کـرد: خوشـبختانه انتظار 
داشتیم در کشـور از لحاظ علمی، فنی 
و اقتصادی برای حفظ محیط زیسـت 

اقدامـات خوبـی انجـام شـود. 
حـوزه  در  مختلـف  صنایـع 
جهـت  اجتماعـی  مسـئولیت های 
حفـظ محیـط زیسـت برنامه هـای 
خوبـی را اجـرا کرده انـد. وی افـزود: 
در حـال حاضـر همـت بلنـدی در 
مجموعه صنایـع پترو پاالیشـی و … 
شـکل گرفتـه و بازسـازی و نوسـازی 
بخش هـای مختلـف ایـن صنایـع 
جهت کاهـش آالیندگی هـای محیط 
زیسـتی آغـاز شـده اسـت همچنیـن 
کارهای خوبی در راسـتای بازچرخانی 
پسـاب ها انجـام شـده تـا از آب به نحو 
مطلوبـی اسـتفاده شـود و فشـار روی 
آب هـای سـطحی و زیرزمینـی کـم 

شـود.

سالجقه خبر داد
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان

 به ۳استان

دومین جشـنواره ملـی خرمـای کلوتـه جنوب کرمـان به 
میزبانی شهرسـتان عنبرآبـاد برگزار شـد.

این جشـنواره با هـدف توسـعه صـادرات و نـگاه اقتصادی 
و تجـاری سـازی خرمـا اولیـن دوره آن در سـال 98 در 

شهرسـتان کهنـوج برگـزار شـد.
جشـنواره در دومیـن دوره بعـد از تاخیـر یك سـاله بـه 
دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا در روزهـای پایانـی آبـان ماه  
29ام و 30ام آبـان بـا تالش اتـاق بازرگانی صنایـع معادن و 
کشـاورزی و جهاد کشـاورزی جنوب کرمان در شهرستان 

عنبرآبـاد در حـال برگزاری اسـت.
مراسـم در اولیـن روز برگـزاری بـا حضـور، مدیـر کل دفتر 
امور میوه های گرمسـیری و نیمه گرمسـیری وزارت جهاد 
کشـاورزی نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس، 
ریاسـت سـازمان جهادکشـاورزی جنوب کرمان، ریاسـت 
اتـاق بازرگانی، مدیـر کل سـازمان صمـت و رییـس مرکز 
تحقیقات آمـوزش و کشـاورزی  جنوب کرمـان با همراهی 

تجـار و بازرگانـان حـوزه خرما کار خـود را شـروع کرد.

نقش موثر اتاق بازرگانی در توسعه کارآفرینی
مدیر اجرایـی اتـاق بازرگانـی صنایع معـادن و کشـاورزی 
جنوب کرمـان در ابتدای مراسـم حضور شـرکت کنندگان 
را خیر مقدم گفـت و اظهار داشـت: امکان توسـعه، تولید و 
گسـترش کارآفرینی بایـد با رشـد صادراتی همراه باشـد تا 
شـاهد رونق اقتصادی در منطقه شـویم. و در این پیشرفت 

اتـاق بازرگانی می تواند نقش بسـزایی داشـته باشـد.
علـی محبـان بـا تشـکر از تـالش مسـئوالن  شهرسـتان 

عنبرآبـاد در برگـزاری این مراسـم اظهـار داشـت: خرمای 
کلوته در همـه پنج شـهر جنـوب کرمـان وجـود دارد و در 
دومین دوره عنبرآباد میزبان این جشـنواره اسـت و در طی 
دو روز برگزاری جشـنواره  دوره های  تخصصی آموزشـی با 
عنـوان قوانیـن واردات و صادرات، بسـته بندی آموزشـی و 

سـمینارهای تخصصـی برگزار می شـود.

عنبرآباد مستعد وجود بازار بزرگ خرما
در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان عنبرآباد که میزبـان دومین 
جشـنواره ملی کلوته اسـت،هدف اصلی توسـعه اقتصادی 
را فقرزدایـی دانسـت و بیان کـرد: گام برداشـتن در زمینـه 
توسـعه اقتصادی که اهـداف اصلـی آن افزایش ثـروت، فقر 
زدایی و ایجاد اشـتغال در راسـتای عدالت اجتماعی اسـت، 
بایسـتی در این حوزه مشـارکت در تمام سـطوح و همراه با 
مدیریت جهـادی، کار و تالش مبتنـی بر علـم و درایت مد 

نظر قـرار بگیرد.
یـزدان افشـاری پـور در ادامـه ضمـن اینکـه  تـالش اتـاق 
بازرگانی و همـکاری و همراهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
در برگزاری این جشـنواره  را سـتودنی دانشـت افـزود: این 
جشـنواره  با هدف توسـعه بـازار و رویکرد توسـعه بازرگانی 
به طـور خـاص محصـول خرمـا و در کنـار آن شناسـاندن 
پتانسـیل ها و ظرفیت هـای ایـن منطقـه برگزار می شـود.

فرماندار عنبرآبـاد با ابراز امیـدواری از اینکـه جنوب کرمان 
از تك بعـدی بودن خارج شـود ادامـه داد: جنـوب کرمان را 
با کشـاورزی می شناسـند و عنبرآباد با بیـش از هفت هزار 
هکتار نخیـالت نقـش اساسـی در تولیـد و امنیـت غذایی 

کشـور دارد و با  احـداث 44  واحد سـردخانه و اسـتقرار 23 
واحد آن در شـهرک صنعتـی  باال رفتن ظرفیـت نگهداری 
این محصـول در شـهر عنبرآبـاد  باعث ایجـاد بـازار بزرگ 
خرمـا در عنبرآبـاد شـده اسـت.ایجاد  و رونـق این بـازار در 
شـهر عنبرآباد بـه توسـعه بـازار ایـن محصـول در کشـور 
کمـك و منجر بـه افزایـش توسـعه پایـدار  صنعـت در این 

شـهر می شـود.

چالش تولید پاجوش خرما پیش روی نخل داران
ریاست سـازمان جهاد کشاورزی در سـخنان خود در جمع 
حاضریـن در ایـن مراسـم بیان کـرد: جشـنواره امسـال بـا 
رویکـرد  معرفی ظرفیت ها و پتانسـیل ها صـورت می گیرد 
و رویکـرد مهم تـر بررسـی چالش هـای تولیـد در بخـش 

کشـاورزی است.
احمـد احمدپـور چالش هـای پیـش روی  محصـول خرما  
را عارضـه خشـکیدگی خوشـه خرمـا  و آفـت سوسـك 
سـرخرطومی خرمـا  دانسـت و اظهار کـرد: رویکـرد اصلی 
ما در این جشـنواره شناسـایی و  معرفی چالش های پیش 
رو اسـت کـه در ایـن مـوارد به نتیجـه برسـیم که اگـر این 
چالش هـا برطرف نشـود یـك دهـه بعد دیگـه نمـی توان 
از خرمـا حرفـی زد. احمد پور ادامـه داد: کلوته بـه این دلیل 
خرمـای اول صادراتـی  محسـوب می شـود زیرا کـه بومی 
این منطقه اسـت و نسـبت به خیلـی از آفـات و بیمـاری و 
عارضه هـای  فیزیولوژیکی مقاوم تـر بوده و همیـن موضوع 

ظرفیـت تولیـد را بـاال می برد.
ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان بـا عنوان 
اینکه با چالـش تولید پاجوش خرمـا روبرو هسـتیم   افزود:  
پیگیر اعتبار الزم هسـتیم تـا برنامه تکثیر از طریق کشـت 
بافت و  تولیـد پاجـوش را دنبال کنیـم. و در آینـده با توجه 
بـه تغییـرات اقلیمی کـه داریـم باید  بحـث توسـعه باغات 
خرما بـا ارقـام  بومـی را مدنظر قـرار دهیـم و در خصوص با 
توسـعه ارقام بومی، خرمای مرداسـنگ به دلیـل کیفیت و 
قابلیـت بـاالی فـرآوری آن می توانـد رتبـه اول صادراتی را 

ازآن خـود کند.
احمد پـور بـا اشـاره بـه اینکـه بـدون نـگاه منطقـه ای بـه 
اسـتان می توانیم از ظرفیت هـای خدادادی اسـتفاده کنیم 
اظهارداشـت: وجود کارخانه فرآوری خرما در عنبرآباد الزم 
اسـت و منطقـه عنبرآبـاد  با وجـود ظرفیـت بـازار خرما به 

عنوان قطـب تولیـد در بازاریابـی خرمـا ورود می کند.

 برگزاری دومین جشنواره ملی خرمای کلوته در عنبرآباد

امید نخل داران عنبرآبادی به »کلوته«
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دوشنبه  30  آبان ماه 1401

خبر
 قاچاقچیان سوخت  در 
عنبرآباد نقره داغ شدند

فرمانـدار عنبرآبـاد از توقیـف 30 دسـتگاه 
خـودروی سـواری به علـت قاچاق سـوخت 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: جهت 
شناسـایی قاچاقچیان در جایگاه های عرضه 
سـوخت دسـتگاه پالک خـوان نصب شـده 

اسـت.
 یـزدان افشـاری پـور در گفـت و گو با ایسـنا 
از اهتمـام ویژه شـورای تامیـن  عنبرآبـاد در 
برخـورد قاطـع بـا قاچاقچیان سـوخت خبر 
داد و افـزود: بـا متمرکـز شـدن کارت هـای 
آزاد سـوخت در جایگاه هـای بحرینی جهت 
جلوگیـری از ایجاد صـف هـای طوالنی عده 
ای بـا سوءاسـتفاده از ایـن موضـوع اقـدام به 
سـوختگیری های مکرر کـرده اند کـه برای 

مـردم مشـکل سـاز شـده بود.
وی از  رصـد شـبانه روزی جایـگاه هـای 
سـوخت در راسـتای نظـارت بـر نحـوه 
سـوختگیری های مکـرر به منظـور رضایت 
شـهروندان سـخن گفـت و اظهـار کـرد: بـا 
بررسـی هـای بـه عمل آمده مشـخص شـد 
این افـراد نسـبت بـه قاچـاق سـوخت اقدام 
می کردند. افشـاری پور از نصـب پالک خوان 
در یکـی از  جایگاه  های عرضه سـوخت خبر 
داد و گفـت: بـا نصـب دسـتگاه پـالک خوان 
در یکـی از جایگاه هـا  اقدامـات قابل توجهی 
جهت شناسـایی افـرادی که اقدام بـه قاچاق 

سـوخت می کننـد انجـام شـده اسـت.
به گزارش ایسنا، دادسـتان عمومی و انقالب 
عنبرآبـاد نیـز ضمـن هشـدار به کسـانی که 
به صـورت سـازمان یافته در عرضه سـوخت 
اختـالل ایجـاد مـی کننـد و از طرفـی مورد 
انتقاد افکار عمومی اسـت، افـزود: با پیگیری 
دسـتگاه هـای نظارتـی و همکاری دسـتگاه 
قضایـی و اعضـای شـورای تامین تعـداد 30 
دسـتگاه خـودروی سـواری کـه اقـدام بـه 
قاچـاق سـوخت در شهرسـتان می کردنـد 
توقیف شـدند. ابراهیم سـلیمانی برخـورد با 
قاچاقچیان سوخت را از اولویت های دستگاه 
قضایی عنـوان کـرد و افـزود: بـا قاچاقچیان 
سـوخت طبق قانون و بـدون هیـچ اغماضی 

برخـورد خواهد شـد.
به گـزارش ایسـنا، در سـفر اخیـر رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمان به جنوب کرمان 
و بازدیـد از جایـگاه هـای عرضـه سـوخت و 
مشـاهده  صـف هـای طوالنـی، بـرای  حـل 
مشـکالت ایجاد شـده برای مـردم تمهیدات 
نظارتی اندیشیده شد که نتیجه اش برخورد 
قاطع با یـك شـغل کاذب اما  خـوش رنگ و 

لعاب بـه عنوان سـوخت بری شـده اسـت.

امام جمعه کرمان:
 نسل جوان را باید در برابر 

تهاجم فرهنگی دشمن 
مجهز کنیم

امام جمعه کرمان گفت: شـرایط اخیر کشور 
توجه ویژه بـه مراکـز فرهنگـی را دو چندان 
کرده و در رسـالت جدی و جهانـی خود باید 
بتوانیم جوانـان را مخاطب خود قـرار دهیم و 
ذهن آنها را نسـبت به ظهـور آمـاده و در برابر 

آسـیب های دشـمن مجهز کنیم. 
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، دومیـن 
جلسه شـورای سیاسـت گذاری پشـتیبانی 
و هماهنگـی فعالیت هـای مهـدوی اسـتان 
کرمـان صبح امـروز با حضور حجت االسـالم 
والمسـلمین حسـن علیـدادی سـلیمانی، 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعـه 
کرمـان و رئیـس شـورای سیاسـت گذاری، 
پشـتیبانی و هماهنگی فعالیت های مهدوی 
استان کرمان و اعضای این شـورا برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین حسـن علیدادی 
سـلیمانی در این جلسـه با گرامیداشـت یاد 
شـهدا بـه ویـژه شـهدای امنیـت و شـهدای 
تروریسـتی اخیـر بـا بیـان اینکـه سـخنان 
حکیمانـه مقـام معظـم رهبـری بخشـی از 
اختالفـات مـا بـا اسـتکبار جهانی را روشـن 
کرد، اظهار داشـت: ریشـه این امـر اعتقادی 
اسـت و این نگاه به مـا مأموریـت می دهد که 

بسـتر را بـرای ظهـور فراهـم کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه زمینه سـازی ظهـور 
یـك مأموریـت بـزرگ سیاسـی اعتقـادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و مأموریتـی بـرای 
نجات جـان انسـان ها اسـت، گفت: شـورای 
سیاسـت گذاری فعالیت هـای مهـدوی در 
اسـتان بایـد بـا جدیـت بیشـتری وارد عمل 

شـده تـا گام هـای مؤثرتـری برداریـم.
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکه شـرایط اخیـر کشـور توجه 
ویژه بـه مراکـز فرهنگـی را دو چنـدان کرده 
اسـت، افـزود: فعالیت هـا و برنامه هـای ارائـه 
شـده باید تـداوم داشـته باشـد و در رسـالت 
جـدی و جهانـی خـود بایـد بتوانیـم جوانان 
را مخاطـب خود قـرار دهیـم زیرا ذهـن آنها 
باید نسـبت به ظهـور آمـاده و مجهز شـود تا 
در برابر آسـیب های دشـمن بتواننـد نه تنها 
از خـود دفاع کـرده و بلکـه بر اطرافیـان خود 
نیز تأثیرگذار باشـند. حجت االسـالم مهدی 
عرب پور، رئیـس بنیـاد مهـدی موعود)عج( 
اسـتان کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـا بیان 
اینکـه مسـائل مهدویـت می توانـد فرصـت 
خوبی برای جهاد تبیین باشـد، اظهار داشت: 
به هر انـدازه فعالیت هـای مهدوی گسـترده 
شـود بـه همـان انـدازه می  تـوان در عرصـه 

جهـاد تبییـن کار کرد.
وی با بیان اینکه نماد شـهرها باید بیشـتری 
بـه سـمت مسـائل اعتقـادی پیـش بـرود، 
گفـت: امـروز تابلوهـای شـهری بیشـتر در 
حـوزه تبلیغـات اسـت و اگـر بتوانیـم طـرح 
سه شـنبه های مهـدوی را اجرا کنیـم اجرای 
این طـرح در ترویج فرهنگ مهدویت بسـیار 

مؤثـر خواهـد بود.

برخورد قضایی با غاصبان اسناد 
هویتی استان کرمان

رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت: دادسـتان های اسـتان 
کرمان نسبت به غاصبان اسـناد هویتی حسـاس بوده و این موضوع را 

به صورت ویـژه مـورد برخـورد قانونی قـرار دهند. 
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کرمـان ، حجت االسـالم ابراهیـم 
حمیدی ظهر دیـروز در دیـدار مدیـرکل ثبت احـوال اسـتان کرمان 
با اشـاره به اینکـه دقـت کار در ثبـت احـوال عامـل بازدارنـده از ورود 
پرونده هـا به دسـتگاه قضایی اسـت، اظهـار داشـت: صیانت از اسـناد 
هویتی و سـجلی موضوع مهمی اسـت که در این زمینـه قانون تدوین 

شـده و همه ملـزم به رعایـت ایـن قوانین هسـتند.
وی با اشـاره به اینکـه حساسـیت های الزم درباره پرونده هـای مربوط 
به اسـناد سـجلی و ثبت احـوال در مراجع قضایـی وجـود دارد، گفت: 
این فرهنـگ بایـد در مـردم جا بیفتد که اسـناد سـجلی تغییـر پذیر 

. نیستند
رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان به اهمیت موضـوع تابعیت نیز 
اشـاره و بیان کرد: نباید اجـازه داد که اتباع بیگانـه و غیرایرانی بتوانند 
تابعیت جمهوری اسـالمی گرفته و شناسـنامه ایرانی دریافت کنند و 
همچنین نیز بایـد به نحوی اقدام شـود کـه از افـراد ایرانی نیز سـلب 
تابعیت نشـود. وی با اشـاره بـه اینکه هـر چـه در اسـناد هویتی دقت 
کنیم، سـوء اسـتفاده های احتمالـی کاهش پیـدا می کند، گفـت: به 
تبـع آن از ورود پرونده هـا به دسـتگاه قضایی نیز جلوگیری می شـود.

حمیدی بر توسعه فرهنگ اسـتفاده از نام های ایرانی و اسالمی تاکید 
کرد و ادامه داد: در این حوزه نیاز اسـت کـه نهادهای فرهنگی اقدامات 
برنامه محور و هدفمند را دنبال کنند. رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمان با بیان اینکه صیانت از اسـناد هویتی و سـجلی موضوع بسـیار 
مهمی اسـت، گفت: بـه دادسـتان های اسـتان کرمان اعالم می شـود 
که نسـبت به غاصبان اسـناد هویتی حسـاس بوده و این موضوع را به 

صورت ویژه مـورد برخورد قانونی قـرار دهند. 
محمد قاسـمی مدیرکل ثبت احوال اسـتان کرمان نیز در ایـن دیدار 
با اشـاره به اینکه تالشـگران عرصه ثبت احوال مرزبان هویت ایرانیان 
هسـتند، اظهار داشـت: ثبت احـوال به صورت بـه روز آمـار جمعیتی 
را رصـد می کنـد.   وی بـا بیـان اینکه بـر این اسـاس جمعیت اسـتان 
کرمان در پایان مهرمـاه 3 میلیـون و 361 هزار و 800 نفر بوده اسـت، 
گفت: تـا کنون بیـش از 50 درصـد شناسـنامه های اسـتان کرمان به 
صورت مکانیزه صادر شـده اسـت. مدیرکل ثبت احوال استان کرمان 
افـزود: تا پایـان مهرماه سـال جاری بیشـترین نـام پسـران مربوط به 
امیرعلی، علی، حسین، ابوالفضل و آراد و بیشترین نام دختران مربوط 

به فاطمـه، زهرا، فاطمـه زهرا، رسـتا و زینب بوده اسـت.

دپوی بیش از ۳۰ هزار خودرو در منطقه ویژه اقتصادی بم

 استاندار کرمان: مشکالت 
گمرکی علت دپوی خودروها در 

بم است
اسـتاندار کرمـان گفـت: دلیـل اینکـه خودروهـا در منطقـه ویـژه 
اقتصـادی ارگ جدید بم دپو شـده و عرضه نشـده اند مشـکل از طرف 

شـرکت های خودروسـازی نیسـت.
به گـزارش کرمان نـو محمدمهـدی فـداکار روز یکشـنبه در سـفر به 
شهرستان بم در جمع خبرنگاران درباره مشـکل خودروهای دپو شده 
در منطقه ویژه اقتصـادی ارگ جدید بـم گفت:زمانی که خـودرو باید 
به گمرک عرضه شـود بـه دلیل اینکـه قطعـات و کاالهـای خودروها 
توسط شـرکت های مختلف وارد کشـور شـده در زمان عرضه خودرو 
به گمرک بایـد اوراق و اسـناد آن ها نیز تحویل گمرک شـود که برخی 
شـرکت ها ایـن اوراق را دیرتر بـه گمرک عرضـه میکنند. بـه گفته او 
ماشـین تولید و آماده عرضه اسـت اما به دلیل اینکه یك قطعه خاص 
وارد شـده و اوراق آن تحویل گمرک نشـده اجازه ترخیـص و خروج از 
منطقه توسـط گمـرک داده نمی شـود. اسـتاندار کرمان عنـوان کرد: 
طـی رایزنی بـا گمرک کشـور مقـرر شـد جلسـه ای در هفتـه جاری 
برگزار شـود و به نسبتی که خودروسـاز تسـویه نکرده مثال 10 درصد 
از قطعات خودرو بالتکلیف مانده اسـت به همان میزان جلوی خودرو 
آن ها به عنوان ضمانت گرفته شـود و مابقی خودروها ترخیص شـود. 
فداکار خاطرنشـان کرد: بیـش از 30 هزار خـودرو در ایـن منطقه دپو 
شـده و مشـکالت گمرکی دارند که با مدیر گمرک ایران رایزنی شـده 
و امیدواریم در جلسـه هفته جاری مشـکل این خودروهـا حل خواهد 
شـد. به گفتـه او ظرفیت های خوبـی در منطقـه ویژه اقتصـادی ارگ 
جدید بـم ایجاد شـده کـه امیدواریم بـا افزایـش ظرفیت، تولیـد این 
خودورسـازها به عدد قابل توجهی برسـد و به نیاز عرضه خودرو پاسخ 
دهد. او درباره خروج کاالهای تولیدی اسـتان که توسـط گمرک های 
اسـتان های دیگر صادر شـده نیز گفت: این موضوع آسـیب شناسـی 
شـده و همچنین مذاکره گردید کـه امیدواریم به زودی حل شـود. به 
گفته فداکار مقصر گمرک اسـتان کرمـان نبوده بلکـه گمرک برخی 
اسـتان های دیگر اسـت زیرا مربـوط به کارت هـای اجاره ای اسـت که 
بـه زودی حل مـی شـود. اسـتاندار کرمان همچنیـن درباره مشـکل 
سـوخت مردم شـرق اسـتان کرمان گفت: شـهروندان باید گازکشی 
منازل خود را انجـام می دادند کـه در این زمینه مـردم کوتاهی کردند 
و گازکشـی انجام ندادند که برای حل مشـکل شـهروندان در جلسه با 
فرماندار شـرق اسـتان کرمان مقرر شـد تـا پایان هفته مشـکل مردم 

در سـوخت حل شود.

خبر راههای روستایی جنوب قربانی می گیرند
سهم ۴۰ درصدی راه های روستایی در تلفات جاده ای در جنوب استان کرمان

گزارش
تسنیم

وضعیت راه ها در جنوب اسـتان کرمان مطلوب نیسـت 
تـا جایـی کـه از راه هـای روسـتایی جنـوب 40 درصد 
تلفـات جـاده ای اسـتان را به خـود اختصـاص داده اند و 

سـاالنه افـراد زیـادی را بـه کام مرگ می کشـند. 
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ، وضعیـت راه هـای 
مواصالتـی در جنـوب اسـتان کرمـان مطلـوب نبـوده 
و گالیـه مـردم، راننـدگان و کاربـران جـاده ای از ایـن 
محورها کم نیسـت و همـه این مسـائل و مشـکالت در 
شـرایطی اسـت که جنـوب کرمـان یکـی از قطب های 
کشـاورزی کشـور محسـوب می شـود و سـاالنه تعـداد 
زیـادی کامیـون و ماشـین آالت سـنگین بـرای حمل و 
جابه جـا کردن ایـن محصـوالت و رسـاندن آن به اقصی 
نقـاط کشـور و حتـی دیگـر کشـورها در ایـن جاده هـا 

تـردد می کننـد.
از سـوی دیگر موقعیـت جغرافیایی این اسـتان، کرمان 
را در مسـیر شـاهراه های مواصالتی شـمال به جنوب و 
شـرق به غرب کشـور قرار داده و این مسـئله باعث شده 
که جاده های این اسـتان سـاالنه پذیرای تعـداد زیادی 
از خودروهای سبك و سـنگین باشـد، جاده هایی که به 
با وجود موقعیت اسـتراتژیك اسـتان کرمـان در جنوب 

شـرق کشـور از وضعیت خوبی برخوردار نیستند.
در این شـرایط مردم از کیفیت پایین جاده ها، آسـفالت 
نامناسـب، نقاط حادثه خیـز و جاده هـای ناایمن، گالیه 
دارنـد و از پروژه هـای نیمـه تمامـی می گوینـد کـه بـه 
دلیـل کمبـود اعتبـارات پـس گذشـت سـال ها هنـوز 
به نتیجـه نرسـیده اند. مـردم جنوب اسـتان کرمـان از 
تـردد ناایمـن در راه هایی می گوینـد که با شـروع فصل 
بارندگی بارها و بارها مسـدود می شـوند و سـاالنه شمار 

زیـادی را بـه کام مرگ می کشـاند.
وضعیت راه ها در جنوب اسـتان کرمان مطلوب نیسـت 
تا جایی که راه های روسـتایی جنوب اسـتان 40 درصد 
تلفـات جـاده ای اسـتان را به خـود اختصـاص داده اند و 
کشـاورزان ایـن منطقـه مجبور هسـتند حاصـل ماه ها 
زحمـت و تـالش خـود را بـا قیمتـی انـدک بـه دالالن 
بفروشـند چـرا کـه بـا مشـکل انتقـال محصـول خـود 
مواجـه هسـتند و بـه واسـطه نبـود زیرسـاخت های 
مناسـب در حوزه راه ها در جنـوب اسـتان کامیون های 
حمل بار اسـتهالک بیشـتری داشـته و تمایلی به تردد 

در ایـن محورهـا ندارند.
ذبیـح اهلل اعظمـی نماینـده مـردم شهرسـتان های 
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی در 
گفت وگـو بـا تسـنیم بـا اشـاره بـه مشـکالت راه هـای 
جنوب استان کرمان، اظهار داشت: بخشـی از اعتبارات 
ایـن حـوزه در اختیـار وزارتخانه هـا و بـه صـورت ملـی 

اسـت.

وی بـا بیـان اینکه هفتـه قبل جلسـه ای بـا تعـدادی از 
مسـئوالن وزارت راه و شهرسـازی برگـزار شـد، گفـت: 
در این جلسه مقرر شد در بودجه سـال 1402 اداره کل 
راهداری و حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان 

بیشـتر دیده شـود.

راه های جنوب استان کرمان نیازمند توجه 
بیشتر مسئوالن است

نماینـده مـردم شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآباد در 
مجلـس شـورای اسـالمی با اشـاره بـه اینکه بخشـی از 
اعتبارات اسـتانی اسـت، ادامـه داد: بـا اسـتاندار کرمان 
برای مشـکالت راه های جنوب اسـتان کرمان جلساتی 
گذاشـته شـده و مقرر شـد در این حـوزه کمـك کنند.

وی با بیان اینکه اسـتاندار کرمان پیگیر حل مشـکالت 
جنوب استان اسـت، گفت: درخواسـت داریم به جنوب 
اسـتان کرمان کـه هـم از مناطق محـروم اسـت و طول 
راه هـای اصلـی و فرعـی آن زیاد اسـت، توجه بیشـتری 

. د شو
اعظمی با اشـاره به اینکه در دهـه 40 و 50 ظرفیت های 
کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان مشخص شـده است، 
افـزود: متاسـفانه زیرسـاخت های الزم در زمینـه حمل 
و نقـل محصـوالت کشـاورزی در ایـن منطقـه در نظـر 

گرفته نشـده اسـت.
وی با بیان اینکه حدود دو ماه پیش اعضای کمیسـیون 
کشـاورزی مجلـس شـورای اسـالمی با رئیـس جمهور 
جلسـه داشـتیم، گفت: در این جلسـه هم تاکید شد که 
برای حمل و نقل محصوالت کشـاورزی جنوب اسـتان، 

به دلیل نبود راه های روسـتایی مناسـب مشـکل داریم.
عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسـالمی 
با اشـاره بـه اینکـه دسـتگاه ها و ماشـین آالت راهداری 
جنـوب اسـتان کرمـان تقریبـاً مسـتهلك اسـت و نیاز 
اسـت ایـن ماشـین آالت بازسـازی و نوسـازی شـود، 
افـزود: از اسـتاندار و معاونـت امـور عمرانی اسـتانداری 
درخواسـت داریم بـرای ایـن مهـم اعتباراتی گذاشـته 

شـود.
مجتبـی محمـودی مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان نیـز در گفت وگـو بـا 

تسـنیم با اشـاره به اینکه جنوب اسـتان کرمـان از نظر 
طول راه هـا، در رتبه 14 کشـوری قـرار دارد، افـزود: در 
حال حاضـر 240 کیلومتر قرارداد آسـفالت بـا پیمانکار 
داریم کـه حـدود 95 کیلومتـر تاکنون آسـفالت شـده 
اسـت. وی با بیان اینکه در سـفر اسـتانی رئیس جمهور 
به اسـتان کرمان اعتبارات خوبـی برای احـداث راه ها از 
جمله راه های روسـتایی گذاشـته شـده که جای تقدیر 
دارد، پروژه هایـی در جنـوب اسـتان داریـم کـه حـدود 
17 سـال پیش عملیـات آن آغاز شـده امـا بهره برداری 
نرسـیده و نبـود اعتبـارات باعـث ایـن مشـکالت بـوده 

اسـت.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه پروژه محـور قلعه گنج 
رمشـك از سـال 81  آغاز شـده اسـت، بیـان کـرد: این 
پروژه اگـر به نتیجه برسـد بسـیاری از مشـکالت مردم 

منطقـه را حـل می کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه پروژه های شـاخص راه هـای جنوب 
اسـتان کرمـان احصـا و اولویت بنـدی شـدند، گفت: به 
عنـوان مثـال محـور جیرفـت بـه سـمت رابر دو سـال 
پیش و بعـد از 18 سـال بـه بهره برداری رسـید کـه کار 

بزرگـی بود.

محمودی با اشـاره به اینکـه 95 درصد اشـتغال جنوب 
اسـتان کرمان بر محور کشـاورزی اسـت، افـزود: حمل 
و نقـل محصـوالت کشـاورزی در جنوب اسـتان کرمان 
بسـیار اهمیـت داشـته و راه روسـتایی زیـادی در ایـن 

منطقه وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکـه احـداث راه آهـن در جنوب اسـتان 
کرمـان یـك ضـرورت مهـم اسـت، ادامـه داد: بـرای 
جابه جایـی محصـوالت کشـاورزی بـا این حجـم زیاد، 
حتماً راه آهن نیاز اسـت و از سـرمایه گذاران درخواست 

داریـم در ایـن حـوزه وارد شـوند.

ماشین آالت راهداری و راهسازی جنوب استان 
کرمان نیازمند بازسازی و نوسازی است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اسـتان 
کرمان بـا بیان اینکـه جنـوب اسـتان کرمـان در حوزه 
وجـود ماشـین آالت راهـداری و راهسـازی رتبـه آخـر 
کشـوری را دارد، گفـت: ماشـین آالت موجـود نیازمند 

بازسـازی و نوسـازی است.
وی با اشـاره بـه اینکه محـور جیرفـت به سـمت بلوک 
بـه طـول 57 کیلومتر یکـی از محورهـای فرعی جنوب 
اسـتان کرمان است، اظهار داشـت: این محور یك محور 

بسـیار پر تردد اسـت.
محمـودی بـا بیـان اینکـه روزی که ایـن جـاده احداث 
شـد، یك مسـیر فرعی بود اما امـروز از جاده های اصلی 
جنوب اسـتان کرمان به شـمار مـی رود که تـردد در آن 
زیـاد اسـت، افـزود: عملیـات بهسـازی و تعریـض ایـن 

محـور از دو سـال پیش آغاز شـده اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه در حـال حاضـر 25 کیلومتر این 
محور تعریض شـده اسـت، گفـت: عملیات بهسـازی و 
تعریض 17 کیلومتر آن نیز در برنامه اسـت که از امسال 

عملیاتی می شـود.
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کاغذ استان

فرمانده سـپاه شهرسـتان جیرفت با بیان اینکه 
اتفاقـات اخیر هیچ خللـی در اراده بسـیج ایجاد 
نمی کند، گفـت: بیـش از 100 برنامـه در هفته 

بسـیج در جیرفت اجرا می شـود. 
سرهنگ محسـن نسـب امیری ظهر در نشست 
خبری بـا اصحاب رسـانه که بـه مناسـبت آغاز 
هفته بسـیج برگزار شـد، با تبریك هفته بسـیج 
اظهـار داشـت: امیـدوارم رسـالت بسـیج کـه 
دفـاع و ادامـه دهنـده راه شـهدا اسـت ادامـه 

داشـته باشد.
وی بـا بیـان اینکـه بسـیج ویژگی هـای خاصی 
دارد، گفت: بسـیج ریشـه در ارزش ها، عاشـورا، 
خـون تمـام شـهدا و ... دارد و  یـك ارزش و یك 
نعمـت و رحمـت و مایـه برکـت بـرای جامعـه 

اسـت.
فرمانده سـپاه شهرسـتان جیرفت تفکر بسـیج 
را گره گشـای مشـکالت دانسـت و عنـوان کرد: 
اگر هـر جامعـه ای تفکر بسـیج را سـر لوحه کار 
خود قرار دهد، قطعـاً عاقبت بخیر خواهد شـد.

وی با بیـان اینکـه در هر نهادی که تفکر بسـیج 
حاکـم باشـد قطعـاً اتفاقـات خوبـی رخ خواهد 
داد، گفـت: امـام )ره( بـر تفکـر بسـیج تاکیـد 
می کنـد تـا ایـن مهـم حاکـم شـود چـرا کـه 

اعتقاد دارند تفکر بسـیج بسـیار کارسـاز است.
نسـب امیری با اشـاره بـه اینکه فضـای مجازی 
قدرت بسـیار باالیـی دارد و بایـد از این ظرفیت 
در جهـات مثبـت اسـتفاده کنیـم، افـزود: در 
حـوادث اخیـر کـه در جیرفـت رخ داد، وجـود 
رسـانه ها در ایـن زمینـه بسـیار کارسـاز و 
مشکل گشـا بـود چـرا کـه رسـانه تاثیرگـذار 

. هسـتند
وی بیـان کرد: نقـش رسـانه ها در حوزه بسـیج 
بسـیار تاثیرگـذار اسـت و می طلبـد امـروزه 
رسـانه میـدان داری کـرده و نقـش خـود را 
به خوبـی ایفـا کننـد از سـوی دیگـر رسـانه ها 
بایـد حواسشـان بـه چارچوب هـا و ارزش هـا 

باشـد.

یارانــه کــود و بــذر حمایتــی در شــش ماهــه 
ــه  ــل بودج ــاری از مح ــی ج ــال زراع اول س
1401 تامیــن شــده اســت. بــه گــزارش 
بــازار، محمــد قربانــی معــاون برنامــه ریــزی 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان ایــن 
ــوالت  ــذر از محص ــود وب ــت: ک ــب گف مطل
ــاده  ــد ط م ــه در بن ــردی ک ــی و راهب اساس
35 قانــون سیاســت های کلــی برنامه ششــم 
ــر  ــب شــده اســت و ب ــه تصوی ــرای آن یاران ب
ــرای  ــه ای ب ــذر یاران ــود و ب ــاس ک ــن اس ای

ــد. ــد ش ــع خواه ــاورزان توزی کش
قربانــی افــزود بــرای ســال 1402 و بــا 
رایزنــی بــا ســازمان برنامــه و بودجــه در 
نظــر اســت 40 هــزار میلیــارد تومــان یارانــه 
در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار 

دهنــد.
قربانــی تاکیــد کــرد مقــرر شــده اســت اگــر 
کاهــش درآمــدی بــرای کشــاورز بــه خاطــر 
ــن  ــد ای ــل ش ــت حاص ــوی کش ــرای الگ اج
ــد  ــران کن ــن ضــرر را جب ــد ای ــا بتوان یارانه ه
ــن  ــر ای ــد کشــاورز تحــت تاثی ــع درآم و منب

ــرد. ــرار نگی طــرح ق

معــاون برنامــه ریــزی وزارت جهــاد 
کشــاورزی گفــت ســازمان برنامــه و بودجــه 
بــا اصــل موضــوع یارانــه موافقــت کــرده، اما 
هنــوز دربــاره مبلــغ آن توافــق نشــده اســت.
یارانه هــای  تاکنــون  افــزود  قربانــی 
پرداختــی در قالــب کودهــای پتاســه 
و فســفاته بــا یــك ســوم قیمــت بــرای 
محصــوالت راهبــردی ماننــد دانه هــای کلزا 
ــه کشــاورزان  ــدم و جــو ب ــد ْ گن ــدر قن ْ چغن

پرداخــت شــده اســت.
ــه گفتــه ایــن مقــام مســوول تاکنــون هــر  ب
کشــاورزی کــه در قالــب طــرح الگــوی 
کشــت تقاضــای یارانــه کــرده ْ بــه او 

پرداخــت شــده اســت.

مدیرعامـل سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی 
بـا اشـاره بـه افـت قیمـت گوجه فرنگـی گفت: 
مشـکالت گوجه کاران در سـطح ملی پیگیری 

و چاره اندیشـی می شـود.
بـه گـزارش بـازار بـه نقـل از وزارت جهـاد 
کشـاورزی، محمدعلـی نیکبخـت در اظهـار 
داشـت: طـی یـك هفتـه اخیـر مشـکالت 
گوجـه کاران بـا جدیت دنبـال شـده و پیگیری 
مسـتمری در ایـن زمینـه صـورت می گیـرد.
وی اضافـه کـرد: بـه دسـتور وزیـر جهـاد 
کشـاورزی امـروز بازدیـد میدانـی از مـزارع 
گوجه فرنگـی دشتسـتان داریـم تـا مسـایل و 

مشـکالت را از نزدیـك دنبـال کنیـم.
مدیرعامـل سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی 
خاطرنشـان کـرد: مهمتریـن وظیفـه جهـاد 
کشـاورزی حمایـت از تولیـد و تولیدکننـده 
اسـت و همـه ظرفیت هـا را در ایـن زمینـه بـه 

کار گرفته ایـم.
وی بیـان کـرد: حـق کشـاورزان اسـت تـا 
محصـول آنهـا بـه موقـع بـه فـروش رود، اجرا 
و پیگیـری ایـن امـر مربـوط بـه وزارت جهـاد 
کشـاورزی بـه تنهایـی نیسـت و دسـتگاه های 
مختلـف در ایـن زمینـه تأثیرگـذار هسـتند.

نیکبخـت بـا بیـان ایـن کـه بـا همـه تـوان و 
ظرفیت از گوجـه کاران حمایـت خواهیم کرد، 
ادامـه داد: هیچ کـس در کشـور راضی بـه ضرر 
کشـاورزان نیسـت و همه تـوان خـود را در راه 

حمایـت از کشـاورزان بـه کار می گیریـم.
وی با اشـاره به این که مشـکل گوجـه کاران در 
سـطح ملی پیگیری و چاره اندیشـی می شـود، 
گفت: بـا هماهنگـی میادیـن تـالش می کنیم 
بـازار گوجه فرنگی بهبـود یابد. الزم بـه توضیح 
اسـت در هفتـه هـای گذشـته بـرای مقطعـی 
قیمـت گوجه فرنگـی افزایـش پیدا کـرده بود . 
افزایـش قیمت گوجـه فرنگی در بـازار مقطعی 
بـود و بـا برداشـت محصـول و تزریـق به بـازار 

قیمـت اصالح شـد. 

اتفاقات اخیر هیچ خللی در اراده 
بسیج ایجاد نمی کند 

تامین کود و بذر یارانه ای
 برای کشاورزان

مشکالت گوجه کاران در سطح ملی 
پیگیری و چاره اندیشی می شود

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان:

سگ های ولگرد بیمار با مرگ آرام از بین می روند
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان گفت: سـگ های ولگـرد غیـر مفیدی 
که بیمار باشـند بـه صـورت مـرگ آرام بـه گونـه ای که حیـوان زجر نکشـد 

از بیـن می رونـد.
به گـزارش کرمان نـو و به نقـل از ایرنـا مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری کرمـان کـه متولی ایـن موضـوع اسـت در گفت وگـو بـا خبرنگار 
ایرنا گفـت: زنده گیـری، نگهـداری در پناهـگاه، واکسیناسـیون، غـذا دادن و 

عقیم سـازی سـگ های بالصاحـب برعهـده شـهرداری اسـت.
مصطفـی عسـکری افـزود: شـهرداری تـا ایـن لحظـه عملیـات زنده گیـری 
سـگ های ولگرد را به پیمانـکار واگذار کرده اسـت و پیمانـکار در پنج منطقه 
شـهرداری شـهر کرمان به تفکیـك این اقـدام را انجـام می دهد و سـگ های 

بـال صاحـب را بـه پناهـگاه می آورند.
وی بیـان کـرد: زنده گیـری سـگ های ولگـرد توسـط دارت بیهوشـی انجام 
می شـود تا به این حیوانات آسیبی وارد نشـود و سـپس به پناهگاه شهرداری 

انتقـال می یابند.
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری کرمـان تصریح کـرد: در 
پناهگاه، سـگ های ولگرد غربالگری و سـگ های سـالم از بیمار جدا می شـود 
و بعـد از انجـام فراینـد واکسیناسـیون، عقیم سـازی و مراحل رهاسـازی آنها 
اتفاق می افتد؛ یعنی این سـگ ها مجدد به نقطـه قلمرو خودشـان برگردانده 
می شـوند و بعد از اتمام چرخـه عمر در نهایت تعداشـان محدود خواهد شـد.

مدیرعامل سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری کرمان بـا تاکید بـر اینکه 
ظرفیت پناهـگاه نگهداری سـگ های ولگـرد در شـهر کرمان محدود اسـت، 
گفـت:  اگـر ایـن چرخـه آمـدن سـگ های ولگـرد بـه پناهـگاه و در نهایـت 
عقیم سـازی و رهاسـازی آنها به صـورت کامل انجام شـود تعداد این سـگ ها 

به مرور زمـان کم می شـود و نیاز بـه افزایش ظرفیـت و ایجاد پناهـگاه جدید 
نخواهـد بود.

مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری کرمان با اشـاره به اینکه در 
کنترل جمعیت سـگ های بالصاحب بایـد ادارات مختلفی جـدی ورود کنند 
و کمـك دهنـد، تصریح کـرد: طبـق آمـار روزانـه از سـطح پنج منطقـه این 
شـهر نزدیك به 15 تا 20 قالده سـگ ولگـرد روزانـه زنده گیری می شـود اما 
ایـن ظرفیت وجـود دارد کـه تعداد زنـده گیـری این حیوانـات افزایـش پیدا 
کند البتـه به شـرطی که فراینـده عقیم سـازی و سـپس واکسیناسـیون این 

حیوانات بـه طـور کامل انجام شـود.
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه غـذا دادن به 
حیوانـات از منظـر ترحـم کـردن بـه حیوانـات طبیعـی اسـت ولـی از منظر 
دیگـری باعـث افزایـش جمعیـت سـگ های ولگـرد می شـود، بیـان کـرد:  
شـهروندان اگر بخواهنـد کمکی به این سـگ ها کننـد، می تواننـد این کمك 
را در اختیار شـهرداری بگذارنـد و عوامل شـهرداری در اختیار ایـن حیوانات 

ولگـرد بگذارنـد.
وی تاکیـد کـرد: مـردم خودشـان بـه سـگ های ولگـرد در خیابـان هـا غـذا 
ندهند زیـرا این موضـوع باعث افزایش جمعیت این حیوانات در سـطح شـهر 
می شـود و از سـوی دیگر شـهروندان خودشـان شـخصا بـه حیوانـات ولگرد 
نزدیك نشـوند زیـرا آن حیـوان ممکن اسـت در ظاهـر عالئمی نداشـته ولی 

هـار و دارای آلودگـی انگلی باشـد.
وی ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور، عوامل شهرداری سگ های 
بالصاحب را از سـطح فضای شـهری جمع آوری و زنده گیـری می کنند و این 
حیوانـات را در  محلـی کـه بـا کمـك سـازمان های مـردم نهـاد دایـر کردند 

نگهـدار می کنند تا سـگ های مفیـد و غیرمفید شناسـایی می شـود.
مدیرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان تصریح کـرد: بعـد از آوردن سـگ های 
بالصاحب بـه محـل نگهـداری در صـورت مفید بـودن اگـر متقاضـی وجود 
داشـته باشـد کارهـای واکسیناسـیون و درمـان  ضـد انگلـی در مـورد ایـن 
حیوانـات انجام و بـا گرفتن تعهـد تحویل اشـخاص متقاضی بـرای نگهداری 

می شـود.
وی توضیح داد: سـگ های ولگردی که در مرکز نگهداری غیرمفید تشـخیص 
داده شـوند 2 سرنوشـت دارند؛ در فرایند نخسـت  ابتدا عقیم سـازی و  سپس 
در مناطقـی کـه  کنتـرل بیشـتر بـر روی آنهـا وجـود دارد دوباره رهاسـازی 

می شـوند.
رشـیدی ادامه داد: سـگ های ولگرد غیر مفیـدی که بیمار باشـند به صورت 

مـرگ آرام به گونـه ای که حیوان زجر نکشـد از بیـن می روند.

مدیرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اسـتان کرمان بـا بیان اینکه جنوب اسـتان کرمان 
در حوزه وجود ماشـین آالت راهداری و راهسـازی رتبه آخر کشـوری را دارد، گفت: ماشـین آالت 

موجود نیازمند بازسـازی و نوسـازی است.
وی با اشـاره به اینکه محور جیرفت به سـمت بلوک به طـول 57 کیلومتر یکـی از محورهای فرعی 

جنوب اسـتان کرمان اسـت، اظهار داشـت: این محور یک محور بسـیار پر تردد اسـت.
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خبر
یک فعال حوزه کار:

دستفروشی به شکل 
آزاد به ضرر کسبه و 

مردم است 
یـك فعـال حـوزه کار تبدیـل شـدن 
دستفروشی به شـغل رسـمی را در راستای 
آسان شدن شـرایط کسـب و کار در جامعه 
عنـوان کـرد و گفـت: در حـال حاضـر توان 
خرید مغـازه و پرداخت اجاره های سـنگین 
وجـود نـدارد و افـراد مایلنـد بـه مشـاغلی 
بپردازنـد کـه کمتریـن هزینه و بیشـترین 
سـودآوری و درآمدزایی را برایشـان داشته 

باشـد.
 هـادی ابـوی در گفت وگو بـا ایسـنا، درباره 
تبدیل شـدن دستفروشی به شـغل رسمی 
در کشـور ابراز عقیده کرد و گفـت: معتقدم 
زمانـی کـه فضـای کسـب و کار را سـخت 
می کنیـم و دریافـت مجوزهـا دشـوار 
می شـود، پدیده ای مثل دستفروشـی رواج 
می یابـد. در شـرایط فعلـی ایجاد اشـتغال 
از هـر منظـر حایـز اهمیت اسـت و لـذا این 
اقدام را در راسـتای تسـهیل شـرایط کسب 

و کار مـی دانـم.
وی افـزود: سـالهای سـال اسـت کـه 
دستفروشـی  پدیـده  سـاماندهی  بـر 
و دستفروشـان در کشـور تاکیـد داریـم و 
در ایـن راسـتا مکان هایـی بـرای اسـتقرار 
دستفروشـان در نظـر گرفته شـده و جمعه 
بازارهـا و روزبازارهـا ایجـاد شـده اسـت.

 
این فعال حـوزه کار ادامه داد: بـه طور حتم 
دستفروشـی و مشـاغلی از ایـن دسـت که 
بازارهـای متعـددی ایجاد می کنـد و عالوه 
بـر درآمدزایـی، زمینـه عرضـه کاالهـای 
متنـوع را فراهـم می کنـد، هزینـه کمتری 
بـرای افـراد دارد. در حال حاضـر ایجاد یك 
کسـب و کار به قدری سـخت اسـت که اگر 
کسـی بخواهد مغازه ای بخرد یـا اجاره کند 
باید هر چه دارد بـرای این کار بگـذارد و لذا 
چـون تـوان خریـد یـا پرداخـت اجاره های 
سـنگین وجـود نـدارد افـراد مایلنـد بـه 
مشـاغلی بپردازنـد کـه کمتریـن هزینـه و 
بیشـترین سـودآوری و درآمـد را برایشـان 

داشـته باشد.
ابـوی دربـاره نحـوه فعالیـت دستفروشـان 
گفـت: دستفروشـان نمی تواننـد در هـر 
بلکـه  کننـد  بسـاط  کنـاری  و  گوشـه 
سـاماندهی آنهـا بایـد در دسـتور کار قـرار 
گیـرد چرا کـه برخـی از مشـاغل را به خطر 

زنـد. ندا می ا
باشـد  قـرار  اگـر  کـرد:  تصریـح  وی   
دستفروشـی به شـکل آزاد و در هر کجایی 
رواج داشـته باشـد بـه ضـرر کسـبه و مردم 

خواهـد بـود. 

جزئیات تجارت 7 ماهه ایران اعالم شد

قیمت ۳.5 برابری 
کاالهای وارداتی

نسبت به صادراتی

قیـاس وضعیـت واردات بـا صـادرات در 7 
مـاه نخسـت امسـال، حاکـی از 3.5 برابـر 
بودن میانگیـن قیمت کاالهـای وارداتی در 
مقایسـه با قیمت کاالهای صادراتی اسـت.
به گـزارش مهـر، بررسـی وضعیـت تجارت 
خارجـی کشـور در هفـت مـاه نخسـت 
امسـال نشـان می دهـد کـه 28.4 میلیارد 
دالر صـادرات غیرنفتـی داشـته ایم کـه از 
ایـن میـزان 8.5 میلیـارد دالر مربـوط بـه 
صـادرات اقـالم نفتی می شـود که سـهمی 
30 درصـدی از کل صـادرات را بـه خـود 

اختصـاص داده انـد.
همچنین 19.9 میلیارد دالر نیـز مربوط به 
صادرات سـایر کاالهاسـت که سـهمی 70 
درصدی از کل صادرات را شـامل می شـود.

تـراز تجـاری نیـز در 7 ماه نخسـت امسـال 
منفـی 3.3 درصـد بـود در حالـی کـه ایـن 
رقـم در مدت مشـابه سـال گذشـته منفی 

0.8 بـوده اسـت.
در ایـن بیـن بررسـی های اتـاق بازرگانـی 
تهران نشـان می دهد کـه در ایـن مدت که 
شـاهد بهبود 5.6 درصـدی ارزش صادرات 
)نسـبت به مـدت مشـابه پارسـال( بوده ایم 
کـه ایـن مسـاله صرفاً بـه دلیـل رشـد 29 
درصـدی میانگین قیمـت صـادرات همراه 
بـا افزایـش 14.4 درصـدی ارزش واردات 
بـه دلیل مشـابه در مقابـل افت تـوأم مقدار 
صـادرات بـه میـزان 18.3 درصـد و واردات 
بـه میـزان 15.8 درصـد طـی هفـت ماهـه 
نخسـت 1401 در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال قبـل بوده اسـت.
قیـاس وضعیـت واردات بـا صـادرات نیـز 
حاکـی از 3.5 برابـر بـودن میانگیـن قیمت 
کاالهـای وارداتـی در مقایسـه بـا قیمـت 

کاالهـای صادراتـی اسـت.
همچنیـن بررسـی ارزش 20 گـروه کاالیی 
صادراتـی کـه 21 میلیـارد دالر از صادرات 
غیرنفتـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد 
نشـان می دهد که بـه جـز 3 گـروه کاالیی 
شـامل ورق فـوالدی، مفتـول مسـی و 
هندوانـه، مابقی مشـمول فهرسـت مـواد و 
محصوالت خـام و نیمه خام )طبـق مصوبه 
هیأت وزیـران(، با ارزش حـدود 19 میلیارد 

و 600 میلیـون دالر می شـود.
 

پرداخت ۴هزار و 7۰۰ میلیارد 
تومان سود سنواتی به حساب 

27 میلیون سهامدار
 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرد: بیش 
از چهار هزار و 700 میلیارد تومان سود سنواتی از طریق سجام به حساب 

بیش از 27 میلیون سهامدار واریز شد.
 به گزارش ایرنا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات(، تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حاکی از آن است که از آغاز سال 
1401 تا پایان هفته سوم آبان ماه، 224 ناشر سود سنواتی سهامداران 
خود را از طریق اطالعات سامانه جامع مشتریان »سجام« پرداخت 
کردند.   بر اساس این گزارش، در این دوره زمانی 224 ناشر، چهار هزار 
و 705 میلیارد تومان مطالبات سنواتی 27 میلیون و 207 هزار و 201 
سهامدار را پس از سال ها با استفاده از سجام به حساب سهامداران 

واریز کردند.
  آمار واریز سود جاری ناشران

  افزون بر این، آمارهای منتشر شده نشان می دهد که از ابتدای امسال تا 
پایان هفته سوم آبان ماه، سود جاری 316 ناشر به مبلغ 46 هزار و 468 
میلیارد تومان با استفاده از طریق سامانه سجام به حساب 42 میلیون و 

505 هزار و 433 سهامدار واریز شده است.
 سامانه سجام چیست؟

 سجام یك سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان به منظور ورود 
به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که همه فعاالن این بازار اعم از 
سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یك بار 
برای همیشه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز 
هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده 
های تایید شده خواهند بود.  بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه 
اطالعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و 
اقامت دائمی فرد ثبت می شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به 
دریافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.  سهامداران می توانند با 
مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را 

به صورت الکترونیکی انجام دهند.

شوینده ها امسال چقدر افزایش 
قیمت داشتند؟

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران 
گفت که در سال جاری در یك مقطع قیمت شوینده ها 25 درصد افزایش 
یافت، اما با توجه به اینکه درخواست تولیدکنندگان افزایش 45 درصدی 
قیمت به خاطر افزایش هزینه های تولید بود، در حال رایزنی برای افزایش 

قیمت مجدد هستند.
بختیار علم بیگی در گفت وگو با ایسنا، از مذاکره برای افزایش قیمت 
محصوالت شوینده خبر داد و گفت: رایزنی ها تا این لحظه به نتیجه 
نرسیده است. با توجه به افزایش هزینه های تولید در سال جاری، 
تولیدکنندگان درخواست افزایش 45 درصدی قیمت شوینده ها را 
داشتند، اما در سال جاری یك بار با 25 درصد آن موافقت شد. وی با بیان 
اینکه هنوز مجوز افزایش باقیمانده درخواست تولیدکنندگان داده نشده، 
تصریح کرد: فعال از شرکت ها خواهش کردیم با همین شرایط به تولید 

ادامه دهند تا همزمان رایزنی ها برای تغییر قیمت انجام شود.

 ۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی قرار گرفتندخبر

کاهش 30 درصدی درآمد سرانه ایرانیان
گزارش

خبرآنالین

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشـاره بـه کاهش 30 

درصدی درآمد سـرانه هر ایرانـی و زیر خـط فقر بودن 
10 میلیون نفر، گفـت که عدم تدوین واقعی و درسـت 
برنامه هفتم، فرصت بازیابـی اقتصـاد را از بین می برد.

به گزارش خبرآنالین، غالمحسین شـافعی در نشست 
هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی ایـران با بیـان اینکه 
هیـچ ایرانـی دلسـوزی نمی توانـد نسـبت به آنچـه در 
دو مـاه گذشـته رخ داده بی تفـاوت باشـد و امیـدوارم 
کشـور زودتر بـه سـرمنزل آرامش برسـد، اظهـار کرد: 
ایـن روزهـا در جلسـات متعدد، مسـئوالن از ما سـوال 
می کننـد که بـرای بهبـود وضـع اقتصادی کشـور چه 
باید کـرد؟ در یـك کالم پاسـخ مـا در دو مورد اساسـی 

خالصـه می شـود.

دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی
رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران افـزود: اول اینکـه حـل 
مشـکل اقتصادی کشـور و بهبود وضع اقتصادی مردم 
نیازمنـد سـرمایه گذاری های عظیـم و دسترسـی بـه 

فناوری هـای بـه روز اسـت.
وی اضافه کرد: مـورد دوم هم اینکه حضـور افراد دارای 
اهمیـت حرفـه ای در مناصـب مهـم اقتصادی کشـور 
چاره سـاز اسـت. وی ادامـه داد: آنچـه تاکنـون اقتصاد 
مـا در طـول دهه های گذشـته بـا آن روبرو بـوده خالی 
از مـوارد فوق الذکـر و حرکت در مسـیری پر از اشـتباه 
بـوده کـه مـا را بـه نقطـه بحرانـی در اقتصـاد کشـور 

هدایـت می کنـد.

10 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند
شـافعی تصریح کرد: طبق محاسـبات گوناگون در 10 
سـال اخیر درآمد سـرانه حقیقی هر ایرانی بیش از 30 
درصد کاهش یافته اسـت و حـدود 10 میلیـون ایرانی 

زیر خـط فقـر رفته اند.
وی افـزود: چنـد سـال اسـت کـه حجـم اسـتهالک از 
حجم سرمایه گذاری پیشـی گرفته اسـت و فقر مطلق 

حدود دو برابر شـده اسـت.

فعاالن اقتصادی انگیزه ای برای سرمایه گذاری 
مولد ندارند

رئیس اتـاق بازرگانی ایـران اضافه کرد: میانگین رشـد 
اقتصـادی با نفت طـی سـال های 90 تا ابتـدای 1401 
بـر اسـاس آمارهـای بانـك مرکـزی نیـم درصـد بوده 
اسـت. وی ادامـه داد: ایـن وضعیـت نشـان از سـیطره 
نااطمینانی در فضای کسـب وکار و عـدم انگیزه فعاالن 

اقتصـادی بـرای سـرمایه گذاری های بـزرگ و مولد در 
کشـور دارد. زمانـی که سـرمایه گذاری صـورت نگیرد، 
تولیـد اشـتغال زا و پایـدار نخواهیـم داشـت و متعاقباً 
اشـتغال زایی برای جمعیت جوان کشـور رقـم نخواهد 

خـورد.

بیکاری فارغ التحصیالن هشدار جدی است
شـافعی اظهار کرد: بر اسـاس اعالم بانـك مرکزی نرخ 
بیـکاری جوانـان 15 تـا 24 سـاله در سـال 98 معادل 
26.1 درصـد و نـرخ بیـکاری جوانـان 18 تـا 35 سـاله 

معـادل 18 درصـد بوده اسـت.
وی افـزود: بررسـی ایـن شـاخص ها بـرای زنـان در 
مقایسـه بـا مـردان عمـق مشـکل را بیشـتر آشـکار 
می کنـد. ایـن نـرخ بـرای کشـوری کـه یکـی از 
مزیت هـای نسـبی آن نیـروی جـوان تحصیل کـرده 

اسـت هشـدار جـدی تلقـی می شـود.

ماهیت سیاست های اقتصادی دولت
 روشن نیست

رئیـس پارلمـان بخـش خصوصـی در ادامـه گفـت: 
نااطمینانی هـای گسـترده در اقتصـاد ایران هم ریشـه 
در سیاسـت های اقتصـادی داخلـی دارد و هـم در 

تحریم هـای ظالمانـه.
وی افـزود: واقعیت آن اسـت کـه هنوز همانند سـال ها 
قبل، ماهیت سیاسـت های اقتصـادی دولت نیـز برای 

فعاالن اقتصادی روشـن نیسـت.
شـافعی ادامـه داد: سیاسـت های دولـت و مجلـس 
دربـاره قیمت گـذاری انـرژی و قیمت گـذاری خوراک 
برای صنایع چیسـت؟ سیاسـت کشـور درباره نرخ ارز، 
دربـاره نرخ سـود بانکـی، دربـاره قیمت گـذاری کاالها 
و خدمـات و انـواع نهاده هـای تولیـد چیسـت؟ منطق 
سیاسـت های مالیاتـی دولـت و مجلـس چیسـت؟ 
وضعیـت بـورس به عنـوان دماسـنج اقتصـاد در چنـد 
سـال اخیر به وضـوح نتیجه سـردرگمی سیاسـت های 

اقتصـادی و راهبردهای سیاسـی کشـور اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بـدون وجـود چشـم انداز روشـنی 
درباره این سیاسـت ها، یـك فعال اقتصـادی نمی تواند 

تصمیمـات میان مـدت و بلندمـدت بگیـرد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی کشور

رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران در ادامـه بـه تدویـن 
اسـتراتژی توسـعه صنعتـی کشـور اشـاره کـرد که در 
دسـتور کار دولـت قـرار گرفتـه اسـت و گفـت: تدوین 
سـند اسـتراتژی توسـعه صنعتـی موضوع فرابخشـی 
اسـت. اتـاق ایـران امیـدوار اسـت بـا دعـوت از بخش 

خصوصـی در کارگروه هـای تدوین سیاسـت ها درباره 
رسـته های اولویت دار، مشـارکت عمومـی و همگرایی 

در اجرایـی شـدن سـند را قـوت بخشـد.
ً توسـط مرکـز  وی افـزود: گزارشـی کـه اخیـرا
پژوهش هـای اتـاق ایـران منتشـر شـده اسـت ضمـن 
بررسـی تجربه توسـعه صنعتـی کشـورهایی همچون 
چیـن، ژاپـن، تایـوان و کـره جنوبـی بـه ایـن نتیجـه 
می رسـد کـه در کشـورهایی کـه در توسـعه صنعتـی 
موفـق بوده انـد بـدون اسـتثنا از یـك توالـی صنعتـی 

تدریجـی پیـروی کرده انـد.
رئیـس پارلمان بخـش خصوصـی تصریح کـرد: به این 
معنا کـه در مراحـل اولیـه، مزیت های نسـبی خـود را 
سـکوی پرتابی بـرای مزیت سـازی و خلـق ارزش قرار 
داده انـد. وی افـزود: توسـعه اقتصـادی پایـدار، نشـأت 
گرفته از سیاسـت های صنعتی سـنجیده ای اسـت که 
در مراحـل ابتدایـی بـا مزیت هـای نسـبی یك کشـور 
همسـو بـوده و صنایـع سـازگار بـا سـاختار داخلـی و 

موجـود را هدف گـذاری کنـد.
شـافعی اضافه کرد: اسـتراتژی های توسـعه کـه بدون 
توجـه بـه مزیت هـا، صرفـاً بـا الگوبـرداری از مراحـل 
انتهایی توسـعه کشـورهای پیشـرفته سـعی بر تمرکز 
بـر روی صنایع سـنگین داشـتند، به شکسـت منتهی 

شـدند.

از مزیت های کشور برای توسعه زنجیره ارزش 
تولید بهره نبرده ایم

وی ادامـه داد: در کشـورمان نیز مزیت هـای عدیده ای 
وجود دارد که متأسـفانه بدون آنکه از آن ها در راستای 
تقویـت زنجیره هـای ارزش صنعـت اسـتفاده شـود 

یـا نادیـده گرفتـه و یـا صرفاً بـه خـام فروشـی منتهی 
شـده اند. از ایـن منظر شـما ببینید که چقـدر واقعیات 

اقتصاد مـا با تجـارب موفـق در تضاد اسـت.
شـافعی افـزود: به ایـن معنـا کـه از مزیت های نسـبی 
خـود نظیـر نیـروی کار تحصیل کـرده و بـه نسـبت 
ارزان و همچنیـن منابـع غنـی انـرژی و معدنـی برای 
توسـعه زنجیـره ارزش تولید در کشـور بهـره نبرده ایم 
و برعکـس صنایع سـرمایه بر و خام فروشـی در اولویت 

قـرار گرفته انـد.
وی تاکیـد کـرد: امیدواریـم تهیه ایـن سـند و اجرایی 
شـدن آن معضل تصمیم گیری هـای جزیـره ای را حل 
کنـد و از همه ایـن فرصت هـا و مواهـب بـرای تکمیل 

زنجیـره ارزش تولیـدات رقابت پذیر اسـتفاده شـود.

در برنامه هفتم توسعه نباید آمال و آرزوهای 
بلندپروازانه را طرح کرد

شـافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسـعه اشـاره 
کـرد و گفـت: اگـر دولـت و مجلـس می خواهنـد در 
عرصـه اقتصـاد تحولـی ایجـاد کننـد فرصـت برنامـه 
هفتـم توسـعه، بزنگاهـی اسـت کـه می تـوان بخشـی 
از ناکارآمدی هـای انباشـت شـده را حل وفصـل کـرد. 
تمام تـالش آن ها بایـد این باشـد که نـا اطمینانی های 
مربـوط بـه سیاسـت های اقتصـادی داخلـی را کاهش 

دهنـد.
وی افـزود: لـذا برنامـه هفتـم به جـای طـرح آمـال و 
آرزوهـای بلنـد پروازانـه بیـش از هـر چیـزی بایـد به 
دنبـال تغییر ریـل اداره کشـور در جهت تأمیـن منافع 
کشـور و مشـارکت حداکثری در اجـرای آن معطوف و 

متمرکـز شـود.
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کاغذ اقتصادی

فصلنامه برنامه و بودجه در پژوهشی به بررسی 
تاثیرات تورم بر نابرابری درآمدی پرداخته است. 
نتایج این پژوهش بیانگر آن است رابطه مستقیمی 
میان تورم مصرف کننده و نابرابری درآمدی وجود 
دارد. مطابق این پژوهش، در برخی گروه ها مانند 
»مواد غذایی« افزایش تورم اثر زیادی در افزایش 
نابرابری درآمدی دارد؛ درحالی که کاهش تورم 
)در قیاس با مسیر افزایش آن(، اثر کمتری در 
کاهش نابرابری درآمدی دارد. از آنجا که نابرابری 
و شکاف درآمدی در مسیر توسعه اقتصادی از 
اهمیت باالیی برخوردار است، پیشنهاد مولفان این 
است که کنترل تورم به اولویت اصلی سیاستگذار 

تبدیل شود.
شکاف درآمدی روی گسل تورم

یك پژوهش به بررسی تاثیرات تورم گروه های 
مختلف کاال و خدمات بر نابرابری درآمدی پرداخته 
است. محور اصلی این پژوهش این پرسش است که 
در صورت افزایش یا کاهش تورم، نابرابری درآمدی 
نیز به همان میزان افزایش یا کاهش پیدا می کند؟

 نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که رابطه 
مستقیم میان تورم در سبد کل و نابرابری درآمدی 
وجود دارد. به همین دلیل پیشنهاد آن است که 
برای کاهش نابرابری درآمد، کنترل تورم در مرکز 
توجه سیاستگذار قرار بگیرد. در سال های گذشته 
تورم های باال یکی از شاخص های منفی اقتصاد 
کالن ایران بوده است و به همین دلیل بررسی رابطه 
مذکور از اهمیت باالیی برخوردار است. فصلنامه 
علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه در گزارش 
»تحلیل اثر دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در ایران« 

به بررسی این موضوع پرداخته است.
 اهمیت نابرابری درآمدی در جامعه

 افزایش تورم همواره سبد مصرفی خانوارها را 
تحت تاثیر قرار می دهد. نکته مهم و قابل توجه 

آن است که اگرچه افزایش تورم همواره موجب 
کوچك تر شدن سبد خانوارها می شود، بررسی  
جزئی تر نشان می دهد که تورم بر گروه های مختلف 
مصرفی تاثیرات متفاوت یا در واقع اثر نامتقارنی 
دارد. بر اساس تعاریف این گزارش، در صورتی 
که کاهش تورم موجب کاهش نابرابری درآمدی 
شود، تغییرات تورم دارای اثر مطلوب بوده است. از 
طرفی در صورتی که تغییرات تورم موجب افزایش 
نابرابری درآمدی شود، اثر نامطلوبی برجای گذاشته 
است.  این پژوهش بیان می کند توزیع نابرابر درآمد 
سبب بروز مشکالت سیاسی و چالش های اخالقی 
فراوانی برای جوامع انسانی می شود. مقایسه حجم 
و شدت توزیع درآمد می تواند بیانگر اثر پیشرفت 
اقتصادی بر افزایش استاندارد زندگی افراد در 
جوامع باشد. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره 
مورد توجه سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی بوده 
است. وضعیت توزیع درآمد در جوامع مختلف فقط 
از لحاظ اقتصادی اهمیت نداشته و در ابعاد سیاسی 
و اجتماعی نیز دارای اهمیت است. تجربه های 
گوناگون گذشته در زمینه رشد و توسعه نیز این 
واقعیت را نشان می دهد که موفقیت اقدامات 

بلندمدت و پایدار حکومت ها در زمینه رشد و 
توسعه اقتصادی جامعه، مشروط به در نظر گرفتن 
آثار و پیامد سیاست های توزیعی از جمله توزیع 
عادالنه درآمد است. مساله توزیع درآمد بیشتر 
از دید مسائلی مانند عدالت اجتماعی و فقر مورد 

توجه قرار گرفته است.
این امر سبب می شود راه حل های کوتاه مدت برای 
رفع این مشکل پیشنهاد شود؛ این در حالی است 
که پدیده نابرابری توزیع درآمد به علت مقاومت 
نیروهای درونی از خود پایداری نشان می دهد و 
اجرای سیاست های کوتاه مدت و بدون شناخت 
عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع 
درآمد و رشد اقتصاد به همراه دارد. به همین دلیل 
است که برای مقابله با مساله توزیع ناعادالنه درآمد 
باید عوامل موثر بر آن شناخته شوند و با توجه به 
اثرات آن ها بر توزیع درآمد، سیاست های درست 
و مناسب در راستای بهبود نابرابری در سطوح 
و دهك های مختلف جامعه اتخاذ کرد. بررسی 
تاثیرات تورم بر نابرابری درآمدی یکی از راه های 
شناخت و مقابله با مساله توزیع ناعادالنه درآمد 

است.

به گفته دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران مطابق 
آمارها، 30 درصد کل صادرات کشور را صادرات 
کاالهای خام و نیمه خام تشکیل می دهد که حدود 
7.3 میلیارد دالر است. نکته دیگر این است که باید 
برای هر صنعت پیشران در کشور یك تصمیم 

خاص گرفته شود.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا غزنوی در نشست 
خبری به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی اظهار 
کرد: باید در استراتژی های صنعتی  تجدیدنظر و 
زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن فراهم شود. 
برنامه پنج ساله صنعتی یا حتی برنامه پنج ساله 
برای انتخاب صنایع مزیت دار در کشور وجود ندارد 
که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید این مسائل 
در نظر گرفته شود. موضوع پیشران های اقتصادی 
تاکنون کمتر در محافل اقتصادی و کالن کشور 

مطرح شده است.
وی همچنین با اشاره به خشکسالی های پیاپی در 
کشور، وضعیت نامناسب کشاورزی و دامداری متاثر 
از آن و اینکه صنایع های تك در کشور مزیت ندارد، 
تصریح کرد: بر این اساس باید به سمت صنعتی 
شدن هر چه بیشتر در کشور حرکت کرد و در این 
راه می توان از تجارب موفق کشورهایی همچون 
کره جنوبی، آلمان، ژاپن و حتی ترکیه استفاده کرد.
دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه 
حمایت های ویژه در موضوع بهره بانکی و مالیات، 
جلوگیری از واردات کاالهای مشابه داخلی، 
کاهش تعرفه مواد اولیه مورد نیاز، جلوگیری 
از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع 
پیشران و جلوگیری از بروز رقابت مخرب داخلی 
با محدودسازی صدور مجوزها، بخشی از حمایت 
دولت های کشورهای یاد شده از شرکت های 
بزرگ و پیشران صنعتی است، اظهار کرد: توجه 
صرف به بنگاه های کوچك و متوسط هیچ وقت 

نمی تواند موجب تنومند شدن اقتصاد شود و باید 
به سمت تولید انبوه برویم تا قیمت و کیفیت تولید 

منطقی شود.
به گفته وی باید شرکت های بخش خصوصی دارای 
پتانسیل و مزیت دار که توانایی مدیریت صنعتی را 
دارند انتخاب و حمایت شوند؛ چرا که در موضوعی 
مثل تحریم ها نیز شرکت های بزرگ قادر به کنترل 

مشکالت هستند نه شرکت های کوچك.
غزنوی با بیان اینکه کمبود تسهیالت بانکی 
یکی از مشکالت اساسی پیشران ها است، گفت: 
در شرایط کنونی، وام و تسهیالت کمتری برای 
تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها 
داده می شود. بانك های کشور به دو دسته تقسیم 
شده اند. دسته نخست بانك هایی هستند که 
زیان انباشته دارند، اما با وجود این به راحتی در 
حال کار کردن هستند و حتی سود بیشتری برای 
جذب سپرده های بیشتر مردم در نظر می گیرند. 
دسته دوم بانك هایی هستند که می توانند 
تسهیالت ارائه کنند، اما قوانین موجود سبب 
شده تا به سمت تولید و ارائه تسهیالت به این 

بخش نروند.

برج ها و خانه های خالی متعلق به بانک ها، 
آفتی برای تولید کشور

وی با بیان اینکه مطابق آمارها از ابتدای امسال 
تاکنون کمتر از 40 درصد تسهیالت سهم صنعت 
در کشور از سوی بانك ها پرداخت شده، تصریح 
کرد: تعداد زیادی برج ها و خانه های خالی متعلق به 
بانك ها در کشور وجود دارد که سال هاست خالی از 
سکنه هستند و استفاده ای نمی شوند. قانون برای 
مقابله با این رویکرد بانك ها وجود دارد، اما تاکنون 

اقدامی علیه آنها انجام نشده است.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه فروش 
این منابع به ویژه برج هایی که برخی بانك ها در 
مناطقی همچون الهیه، زعفرانیه و غیره در تهران 
دارند، مشکالت تولیدی کشور را رفع خواهد کرد، 
اظهار کرد: برخی آمارها حاکی از وجود یك میلیون 
و 740 هزار واحد خالی در کشور است که بیش 
از 900 هزار واحد آنها متعلق به اشخاص حقوقی 
به ویژه بانك ها ست. اگر خواستیم منابعی برای 
بانك ها از طریق فروش امالک شان ایجاد کنیم، 
باید قانون سختگیرانه و نظارت جدی در این زمینه 

وجود داشته باشد.

نابرابری با التهاب قیمت ها تشدید می شود
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران:

۳۰ درصد صادرات کشور، کاالهای خام و نیمه خام است
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شـاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشـته )یکشـنبه( بـا 11 هـزار و 555 واحد 
افزایـش در ارتفاع یـك میلیـون و 404 هزار واحدی ایسـتاد.

به گـزارش خبرنگار ایرنا، شـاخص هـم وزن با چهـار هـزار و 896 واحـد افزایش بـه 402 هزار 
و 855 واحـد و شـاخص قیمت با 2 هـزار و 916 واحد رشـد به 239 هـزار و 956 واحد رسـید.
شـاخص بازار اول، 10 هـزار و 690 واحد و شـاخص بـازار دوم، 16 هـزار و 313 واحـد افزایش 
را ثبت کردنـد. روزگذشـته در معامالت بورس تهـران، بیش از هفـت میلیـارد و 472 میلیون 

سـهم، حق تقـدم و اوراق بهادار بـه ارزش 35 هـزار و 661 میلیـارد ریال معامله شـد.
همچنین فـوالد مبارکه اصفهـان )فوالد( بـا یك هـزار و 145 واحد، ایـران خودرو )خـودرو( با 
888 واحـد، پاالیش نفـت بندرعباس )شـبندر( بـا 725 واحـد، پاالیش نفت اصفهان )شـپنا( 
با 662 واحد، شـرکت سـرمایه گـذاری تامین اجتماعی )شسـتا( بـا 662 واحـد، پاالیش نفت 
تهران )شـتران( بـا 646 واحد و سـایپا )خسـاپا( بـا 470 واحد تاثیـر مثبت بر شـاخص بورس 
داشـت.   در مقابـل مبیـن انـرژی خلیج فـارس )مبیـن( بـا 65 واحـد، صنعت غذایـی کورش 
)غکورش( بـا 35 واحـد، معدنـی و صنعتی چادرملـو )کچاد( بـا 32 واحـد و حمـل و نقل بین 
المللـی خلیج فـارس )حفارس( بـا 26 واحـد تاثیر منفی بر شـاخص بـورس به همراه داشـت.

سرپرســت صنــدوق بازنشســتگی فــوالد از اجرایــی شــدن افزایــش حقــوق و مســتمری 
بازنشســتگان فــوالد از ایــن مــاه خبــر داد.

بــه گــزارش ایرنــا از صنــدوق بازنشســتگی فــوالد، »ســید حجــت کاظمــی« افــزود: پــس 
ــتگان و  ــوق بازنشس ــش حق ــر افزای ــی ب ــس مبن ــط مجل ــت توس ــه دول ــب الیح از تصوی
ابــالغ ایــن مصوبــه بــا همــکاری و مســاعدت ســازمان برنامــه و بودجــه در راســتای بهبود 
کیفیــت و ارتقــای ســطح معیشــت، از ایــن مــاه حقــوق بازنشســتگان فــوالد 9 میلیــون 
ــش  ــهریور 1401 افزای ــی ش ــم حقوق ــه حک ــبت ب ــد نس ــج درص ــراه پن ــه هم ــال ب ری

می یابــد.
سرپرســت صنــدوق بازنشســتگی فــوالد ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن افزایــش حقــوق و در 
راســتای اجــرای مــاده 16 قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت، کمــك هزینــه 
اوالد بــه میــزان 100 درصــد و حــق عائلــه منــدی بــه میــزان 50 درصــد افزایــش یافــت.
کاظمــی بیان داشــت: ایــن افزایــش حقــوق بــه همــراه یــك مــاه معوقــه، از همیــن مــاه 

ــود. ــز می ش ــتگان واری ــاب بازنشس ــه حس ــت ب ــورت ثاب به ص

بورس کاال شـرایط خرید پـژو 207 را ابـالغ کرد. براین اسـاس قرار اسـت 1000 دسـتگاه پژو 
207 متعلق به شـرکت ایران خـودرو با قیمـت پایـه 187 میلیـون و 400 هزار تومـان در 30 

آبـان روی تابلوی عرضـه می رود.
 به گـزارش ایرنا از پایـگاه خبـری بـورس کاالی ایـران، در جدیدتریـن نامه محمـد نوروزپور، 
مدیر بازرسـی و امـور اعضـای بـورس کاالی ایـران درخصـوص خرید محصـول پـژو 207 در 
تاریخ 30 آبان آمده اسـت: مهلت ثبت سـفارش سـاعت 12 روز یکشـنبه 29 آبـان خواهد بود.

همچنین پیش دریافـت خرید خـودرو به میزان 100 درصد اسـت و اشـخاصی کـه در عرضه 
های قبلی موفق بـه خرید خودرو سـواری شـده اند امـکان ثبت سـفارش نخواهند داشـت.

هر کد بورسـی صرفا امکان یك ثبـت سـفارش را دارد و ثبت سـفارش برای اشـخاص حقوقی 
مجاز نیسـتند.

تحویل این خـودرو به صـورت 3 ماهه بـوده و در تاریخ 30 بهمن بـه خریداران انجام می شـود 
و این خودرو دارای فرمان برقی و رنگ سـفید اسـت.

همچنین خریداران باید شرایط سنی 18 سال تمام را داشته است.

بازگشت شاخص بورس
 به مدار صعود

افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان 
فوالد از این ماه اجرایی می شود

شرایط خرید پژو 2۰7 در بورس
 کاال ابالغ شد
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دوشنبه  30  آبان ماه 1401

خبر

ختیاری شدن نوبت کاری 
شب برای مادران باردار 

شاغل در وزارت بهداشت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در اجرای 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
گفت: ضرورت پرداخت حقوق و مزایای 
متخصصان ضریب کا در ایام مرخصی زایمان 
و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری 
پزشکان متخصص مشمول تعهدات ضریب کا 
از اقدامات وزارت بهداشت در راستای حمایت 

از سیاست های کلی جمعیت و خانواده است.
به گزارش ایسنا، دکتر بهروز رحیمی با اشاره 
به بخشنامه ها و ابالغیه های متعددی که 
در خصوص سیاست های کلی جمعیت و 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
و سازمان های تابعه وزارت بهداشت ابالغ 
شده است، گفت: ضرورت پرداخت حقوق و 
مزایای متخصصان ضریب کا در ایام مرخصی 
زایمان و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری 
پزشکان متخصص مشمول تعهدات ضریب کا 
از اقدامات وزارت بهداشت در راستای حمایت 
از سیاست های کلی جمعیت و خانواده ابالغی 
مقام معظم رهبری و قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت بوده است. وی در ادامه با 
اشاره به اختیاری شدن نوبت کاری شب برای 
مادران شاغل باردار یا دارای فرزند شیرخوار 
در وزارت بهداشت، اظهار داشت: حضور 
پدران در مشاغل و فعالیت هایی که نیازمند 
نوبت  کاری شب است تا یك  ماهگی نوزاد، 
اختیاری است و در صورت انجام نوبت کاری 
توسط مادران شاغل دارای فرزند شیرخوار، 
استفاده از مرخصی شیردهی در شیفت شب 
دو ساعت و در شیفت های مضاعف به ازای هر 
شیفت کاری یك ساعت لحاظ خواهد شد. 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
تصریح کرد: با هدف حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در بخشنامه ای به معاونان توسعه 
مدیریت و منابع دانشکده ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و مؤسسات تابعه این 
وزارتخانه، بر اعطای کامل مدت مرخصی 
زایمان برای مشموالن این قانون تأکید شده 
است. بنابر اعالم وزارت بهداشت، رحیمی از 
اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار 
خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه ابالغی 
وزارت بهداشت، مادران باردار می توانند 
حداقل چهار ماه در دوران بارداری در مشاغلی 
که امکان دورکاری در آن ها فراهم است، 

به صورت دورکار فعالیت کنند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

راه اندازی سکوهای 
استعدادیابی دانش آموزی

وزیـر آمـوزش و پـرورش از فراهـم شـدن مقدمـات راه انـدازی 
سـکوهای اسـتعدادیابی دانش آموزان خبر داد و گفت: الزم اسـت 
هماهنگی های الزم با پژوهشـگاه رویان انجام شـود تـا در پژوهش 

سـراهای دانـش آمـوزی، شـعبه ای از رویان ایجاد شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، یوسـف نـوری در آییـن تبـادل تفاهم نامـه 
همکاری میـان وزارت آمـوزش و پـرورش و پژوهشـگاه رویان که 
در دفتر مرکـزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شـد ضمن عرض 
تسـلیت به مناسـبت بـه شـهادت رسـیدن تعـدادی از هموطنان 
در ایـذه و بـه خصـوص سـه دانـش آمـوز شـهید گفـت: تفاهـم با 
پژوهشـگاه رویـان را به چنـد دلیـل انجـام دادیم، نخسـت تحقق 
شـعار سـال مبنی بـر تولید دانـش بنیـان، اشـتغال آفرین اسـت.
وی افـزود: رویکـرد و دلیـل دوم معرفـی چهره هـای برجسـته 
علمی اسـت. مرحـوم کاظمـی آشـتیانی، معلم بـود و یـك مرتبه 
اشـاره کرده بود کـه هرچـه دارد از دوران معلمی اسـت. زنـده یاد 
آشـتیانی، پایه گـذار پژوهشـگاه رویان بـود و مقام معظـم رهبری 
در روز 21 اردیبهشـت به ایشان اشـاره و فرموده بودند که چندنفر 

در جامعـه بـا این انسـان بزرگ آشـنا هسـتند؟.
وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه موفقیت هـای رویـان، 
علـت بعـدی توسـعه ایـن همکاری هـا اسـت گفـت: پژوهشـگاه 
رویـان به عنـوان یکـی از رویش هـای انقالب اسـالمی در سـطح 
جهـان تغییراتـی ایجـاد کـرده اسـت. می خواسـتیم ببینیـم آیا 
جامعـه معلمـان ما هـم آمادگـی بـرای پذیـرش همـکاری دارد 
یـا خیـر؟. رویـان در مشـهد اجالسـیه ای بـرای معلمـان برگزار 
کرد کـه بازخوردهـای خوبی گرفتیـم و حدود 3 میلیـون و 900 
هزار نفـر سـخنرانی متخصصان رویان را در شـبکه شـاد تماشـا 

کـرده بودند.
نوری با اشـاره بـه اینکـه رهبـری در روز 27 مهرمـاه انتظـارات از 
دسـتگاه ها در مقابـل نخبـگان را بیـان و تاکیـد کردند کـه انتظار 
اصلی، حمایـت عاقالنه، خردمندانـه و با توجه بـه جوانب گوناگون 
اسـت گفت: ما بایـد راه بدهیم کـه ایـن مجموعه هـا وارد آموزش 
و پرورش شـوند. زمینه ایـن کار در آموزش و پـرورش وجود دارد.
وی ادامـه داد: 5/1 میلیون نفر از سـال 86 تا قبـل از کرونا در یکی 
از پژوهشسـراهای نانـو آموزش مـی دیدنـد و همین هـا اکنون در 
حوزه نانـو حضـور دارند و رشـد خوبـی داشـته ایم. زمینه کشـف 
اسـتعدادها  وجود دارد و رسـیدن به پیشـرفت در آینـده از همین 

راه میسـر می شـود.

خبر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد

ایران دهمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه ای
گزارش

ایسنا
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا بیان 
اینکـه سـه کشـور بـزرگ چیـن، آمریـکا و هند، 
بیـش از 80 درصـد گازهـای گلخانـه ای جهـان 
را تولیـد می کننـد، اظهـار کـرد: ایـران دهمیـن 
کشـور تولیدکننـده گازهـای گلخانـه ای اسـت 
کـه هرچنـد نقـش کمـی در ایـن موضـوع داریم 
ولی بـه عنوان یکـی از کشـورهایی هسـتیم که با 
توجه بـه وضعیتی کـه دربـاره تغییـرات اقلیمی، 
سـوخت های فسـیلی، ناوگان حمل و نقـل اعم از 
بین شـهری و درون شـهری و هم صنایع و معادن 
و ... داریـم، در ایـن رابطـه گازهـای گلخانـه ای 

تولیـد می کنیـم. 
 به گـزارش ایسـنا، علی سـالجقه در یـك برنامه 
تلویزیونـی دربـاره گازهـای گلخانـه ای و تـاب 
آوری کشـور دربرابـر تغییـر اقلیـم اظهـار کـرد: 
مسـئله تاب آوری دسـتور کار کپ هـای متفاوت 
و نشسـت های متفـاوت دربـاره تغییـر اقلیـم 
برگـزار شـد. از سـال 92 که سـازمان ملـل بحث 
کنوانسـیون تغییر اقلیم را مطرح کـرد، جمهوری 
اسـالمی نیز با کسـب مجوزی از دولـت و مجلس 
شـورای اسـالمی بـه ایـن کنوانسـیون پیوسـت. 
هـر سـاله در یکـی از کشـورهایی کـه در ایـن 
کنوانسـیون عضـو بودند نشسـت ها برگزار شـد و 
آخرین نشسـت یعنی بیسـت و هفتمین نشسـت 
بـا عنـوان cop 27  در کشـور مصر و شـهر شـرم 

الشـیخ برگـزار شـد.
وی ادامـه داد: موضـوع اصلـی در این نشسـت ها 
بحـث تـاب آوری، سـازگاری، کاهـش انتشـار 
و .... اسـت و انسـان بایـد بـا ایـن واقعیـت کنـار 
آیـد. این کـه بـا بحـث تـاب آوری کشـور چگونه 
مواجـه شـود این اسـت کـه مـا بایـد به آنچـه که 
اتفـاق افتـاده بیندیشـیم که آیـا طبیعی اسـت یا 
مصنوعـی و غالـب اندیشـمندان دنیـا معتقدنـد 
کـه دسـت کاری و دخالتهای بشـر در ایـن بحث 
باعث شـده اسـت که گازهای گلخانـه ای افزایش 
یابـد و همچـون پتـو اطـراف کـره زمیـن را در 
برگیرند و اجـازه فـرار گرمـا را از جو ندهنـد. این 
باعث می شـود تبعات بسـیاری همچون سیالب، 
خشکسـالی و ... اتفـاق افتـد. مـا بایـد نسـبت به 
کاهـش گازهـای گلخانـه ای اقـدام کنیـم کـه 
دسـتورالعمل اصلـی نشسـتهای تغییـر اقلیـم به 

صـورت سـالیانه اسـت و چـه از سـال 2015 در 
فرانسـه که با عنـوان معاهده پاریس مطـرح بود و 
چه از گالسـگو که سـال گذشـته برگزار شد و چه 
امسـال کـه در مصـر و با شـعار همـه با هـم برای 
اجـرا مطـرح شـد، ایـن قضیـه همیشـه اهمیـت 

داشـته اسـت.

 نقش ایران در میزان تولید گازهای 
گلخانه ای جهان

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت افزود 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـران چنـد درصد 
از گازهـای گلخانـه ای جهـان را تولیـد می کند؟ 
گفـت: سـه کشـور بـزرگ چیـن، آمریـکا و هند، 
بیـش از 80 درصـد گازهـای گلخانـه ای جهـان 
را تولیـد می کنند و باقـی کشـورها آن 20 درصد 
باقـی مانـده را تولید مـی کننـد و ایـران دهمین 
کشـور تولیدکننـده گاز گلخانـه ای اسـت کـه 
هرچند نقش کمـی در این موضوع داریـم ولی به 
عنوان یکی از کشـورهایی هسـتیم که با توجه به 
وضعیتی کـه درباره تغییرات اقلیمی، سـوختهای 
فسـیلی، ناوگان حمـل و نقـل اعم از بین شـهری 
و درون شـهری و هم صنایـع و معـادن و ... داریم، 
در این رابطـه گازهای گلخانـه ای تولید می کنیم. 

خوشـبختانه بـا توجـه بـه اقدامـات انجـام شـده 
مبتنی بـر قانون هوای پـاک که عالوه بـر نواقصی 
کـه دارد، قانـون رو بـه جلویـی اسـت، کارهـای 
خوبی انجام شـده اسـت. در کشـور در ایـن رابطه 
در کاهـش صنایـع آالینده، وسـایل حمـل و نقل 
و زیرسـاختهای اصلـی اقدامـات بسـیار خوبی در 

دسـت اجرا اسـت.
وی ادامـه داد: سـال 1400 بـا توجـه بـه دسـتور 
معـاون اول رئیـس جمهـور و در قالـب سـتاد 
هـوای پـاک کشـور تقریبـا 176 تکلیـف بـرای 
دسـتگاههای مختلـف کشـور مشـخص شـد. 

چـون قانـون هـوای پـاک 13 آییـن نامـه دارد، 
بـر ایـن اسـاس 176 تکلیـف بـرای 23 دسـتگاه 
مشـخص کردیم. بر اسـاس مـاده 2  قانـون هوای 
پـاک سـازمان حفاظت محیط زیسـت بـه عنوان 
ناظـر اسـت و باید حتمـا پایـش و گـزارش کند و 
وضعیـت انجـام ایـن 176 برنامه مشـخص شـده 
طـی سـال گذشـته در میـان 23 دسـتگاه اصـال 

مناسـب نبـود.

تخصیص بودجه 100 هزارمیلیارد تومانی 
در راستای کاهش گازهای گلخانه ای

رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت ادامه داد: 
نشسـت هایی که سـازمان حفاظت محیط زیست 
و معاونیـن سـازمان بـا معاونیـن وزارتخانه هـای 
مختلـف داشـتند، این اتفـاق افتاد و بـه یك مبلغ 
بسـیارباالیی برای سـال 1402  بـاالی 100 هزار 
میلیـارد تومـان برای یـك بخـش و بـرای بخش 
دیگر نیز بیـش از 3 میلیـارد دالر ارزی نیز در نظر 
گرفته خواهد شـد کـه اعداد بسـیارباالیی اسـت 
تا کل مباحث ماشـینهای فرسـوده، ناوگان حمل 
و نقـل و کیفیت سـوخت را اصـالح کنیـم و ما در 

واقـع باید بـه سـمت و سـویی برویم کـه گازهای 
گلخانـه ای کاهـش یابد.

وی بـا تاکید بـر اینکـه ایران بـه معاهـده پاریس 
تعهـدی نـدارد، گفـت: درمعاهـده پاریـس قـرار 
شـد که ایران 4 درصـد انتشـار گازهـای گلخانه 
ای را تـا 2030 کاهش دهـد  و از طرفـی هم قرار 
شـد کـه اگـر تحریـم هـا بـه طـور کامـل حذف 
شـود، تا  12 درصـد این میـزان کاهـش گازهای 
گلخانـه ای ارتقـا یابـد ولـی هیـچ تعهـدی داده 
نشـد. مـا عضـو کنوانسـیون تغییـرات اقلیمـی 
سـازمان ملـل متحـد هسـتیم ولـی در معاهـده 
پاریـس کـه سـال 2015 برگزار شـد مـا در آنجا 
هیـچ تعهـدی نداریـم چـرا که ایـن تعهـد مبنی 
بـر اختصـاص یـك 51 میلیـارد دالر و یـك 17 
میلیـارد دالر برای کشـور ما هزینه داشـت. چون 
کشـورهای توسـعه یافتـه یـا در حـال توسـعه 
نقش اساسـی در تخریـب ازون و افزایش گازهای 
گلخانـه ای دارنـد چـرا کـه صنعتـی شـده اند و 
بـالی بسـیاری بـه سـر زمیـن آورده اند حـاال به 
دنبال متعهـد کردن کشـورهایی همچـون ایران 
هسـتند تا سـوخت فسـیلی را که به نوعـی برای 
ایـران نعمت اسـت کنـار بگذارنـد. در ایـن بحث 
کسـانی که اول تخریب هسـتند باید پاسـخگوی 
کارشـان باشـند و تصحیـح کننـد. بنابرایـن این 
بحث بـرای تعهدآور نیسـت چـرا که هـم باید در 
مجلس شـورای اسـالمی تایید می شـد و سـپس 
بـه شـورای نگهبـان ارسـال میشـد کـه بـه طور 

کلـی رد شـد و مـا متعهد نیسـتیم.

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

 سـه کشـور بزرگ چین، آمریکا و هنـد، بیـش از 8۰ درصد گازهـای گلخانـه ای جهان 
را تولید می کننـد و باقی کشـورها آن 2۰ درصـد باقی مانـده را تولید می کننـد و ایران 
دهمین کشـور تولیدکننده گاز گلخانه ای اسـت که هرچنـد نقش کمـی در این موضوع 

داریم.

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي)تجدید آگهی (
برابر راي شـماره 139860319012002058 هیـات دوم)که در آگهی 

قبلی نام هـر دو مالك رسـمی قید نگردیده اسـت( مالك رسـمی موضوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبـت ملك سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي خانم بي بـي فاطمه 
افتخاري حسـیني فرزند سـید احمد به شـماره شناسـنامه 283 صادره از سـیرجان در 
یك قطعه خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 1402/36 مترمربع پـالک 414 اصلـي واقع در 
بخش 36 کرمـان خریداري از مالك رسـمي آقـاي احمد علی طاهری و سـلیمان حمزه 
پور محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مدت یـك ماه 
اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یك مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/30

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1404928

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شـماره 140160319012001480 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 
مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك سـیرجان تصرفـات مالکانه 

بالمعارض متقاضي آقـاي میثم شـاهمرادي فریدوني فرزند اکبر به شـماره شناسـنامه 
3060085528 صـادره از سـیرجان در یك باب مغـازه به مسـاحت 161/82 متر مربع 
پالک 5464 اصلي واقع در سـیرجان روسـتای جعفر آباد بلوار شـهدا بخـش 37 کرمان 
خریداري از مالك رسـمي آقاي احمـد یزدانی محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مـي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولین آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـي تقدیـم نماینـد. بدیهي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/15

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/30 
محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1405063

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شـماره 140160319012003137 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 
مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك سـیرجان تصرفـات مالکانه 

بالمعارض متقاضـي آقاي اکبر ایرانمنش پاریزي فرزند اسـداله به شـماره شناسـنامه 1 
صادره از سـیرجان در یك قطعه باغ مشـتمل بر اتـاق کارگری به مسـاحت 13069/77 
مترمربـع پـالک 3976 اصلي واقـع در سـیرجان روسـتای دارینوئیه بخـش 37 کرمان 
خریداري از مالك رسـمي آقـاي مسـعود فرزیـن ابراهیمی محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از 
تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکـور و عدم 

وصول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/8/30

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1405117

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 140160319012001487 هیـات دوم موضـوع 
قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند 

رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضي خانـم زهرا پور جعفـر آبادي فرزنـد غالمعباس به شـماره شناسـنامه 4 صادره 
از سـیرجان در یك قطعه باغ مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 11712/16 مترمربع 
پـالک 5365 و 5366 اصلي واقع در سـیرجان روسـتای شـریف آباد بخـش 37 کرمان 
خریداري از مالك رسـمي آقاي غالمعبـاس پورجعفرآبـادی محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند 
از تاریـخ انتشـار اولین آگهـي به مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
به مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/15 
محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1411866

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 140160319008001387 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملـك زرند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم سـمیه مومنـی رق آبادی 
فرزند موسـی به شـماره شناسـنامه 52 صادره از زرند در شـش دانگ خانه به مسـاحت 
639 مترمربع از پـالک 812 اصلی واقع در زرنـد بخش 13 کرمان به آدرس ریحانشـهر 
بلـوار امام بیـن کوچـه 53 و 51 خریـداری از مالك رسـمی خانـم عذری مومنـی محرز 
گردیده اسـت لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاي 
مدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/15

حسین توحیدي نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 1412643

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شـماره 140160319012001481 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 
مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك سـیرجان تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضي خانـم معصومـه خضري فرزنـد اصغر به شـماره شناسـنامه 9764 
صـادره از سـیرجان در یك بـاب خانـه بـه مسـاحت 130/62 مترمربع پـالک 45 و 46 
اصلي واقـع در خریـداري از مالك رسـمي آقاي یحیـی ابوجعفری محرز گردیده اسـت.

لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خود را بـه مراجع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذکور و 

عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/30

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/15 
محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1412756

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــوع  ــات دوم موض ــماره 140160319012003301 هی ــر راي ش براب
ــد  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاق قان
ــك ســیرجان  ــي حــوزه ثبــت مل ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبت

تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي احمــد علــي عتیقــي لرســتاني فرزنــد 
ببراز بــه شــماره شناســنامه 8399 صــادره از ســیرجان در یــك قطعه زمیــن مزروعي 
بــه مســاحت 6529/02 مترمربــع پــالک 629 اصلــي  واقــع در ســیرجان اراضــی آباد 
ــم  ــی و خان ــاي غالمحســین رفعت ــك رســمي آق ــداري از مال ــان خری بخــش 36 کرم
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــرز گردی ــی  مح ــر رفعت هاج
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، 
ــه مراجــع  ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/30

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/15 
محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1412955

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

هیات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمان فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 140160319002003974هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت 
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــی دول ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــوج  تصرف ــك کهن مل
ایــران بنمایندگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی وخدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت 
ــه  ــت ب ــه بهداش ــاب خان ــك ب ــدانگ ی ــه 14000235860 در شش ــماره شناس بش
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از12 - اصل ــالک 83 فرع ــع پ ــاحت 123 مترمرب مس
پــالک 12 - اصلــی قطعــه یــك  بخــش 46 کرمــان واقــع در اختیارآبــاد شــهر کهنــوج  
خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمــد دانشــمند وزیــری محــرز گردیده اســت.لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در 
صــورت انقضای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند مالکیت 

ــف:709  صــادر خواهــد شــد ./م ال
 تاریخ انتشار نوبت اول :15 /1401/08
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/30

علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

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

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمان فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 
ــون تعییــن تکلیف وضعیت  140160319002003973هیــات اول /دوم  موضــوع قان
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت 
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــی دول ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــوج  تصرف ــك کهن مل
ایــران بنمایندگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی وخدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت 

ــه  ــت  ب ــه بهداش ــاب خان ــك ب ــدانگ ی ــه 14000235860 در شش ــماره شناس بش
ــی مفــروز و مجــزی شــده  ــع پــالک 170 فرعــی از44 - اصل مســاحت 123.5مترمرب
از پــالک 2 فرعــی از 44 - اصلــی قطعــه یــك بخــش 46 کرمــان   واقــع امیرآبــاد شــهر 
کهنــوج  خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمــد قلنــدری محــرز گردیــده اســت.لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در 
صــورت انقضای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند مالکیت 

صــادر خواهــد شــد ./م الــف:708
 تاریخ انتشار نوبت اول :15 /1401/08
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/30

 علی رحمانی خالص
  رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی وسـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
140160319002003369هیـات اول  موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کهنوج  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی وخدمـات بهداشـتی و درمانـی جیرفـت بـه شـماره شناسـه 
14000235860 در ششـدانگ زمین محصور با بنای احداثی در آن  به مسـاحت 181 
متر مربع پـالک 924 فرعـی از93 - اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 93 - اصلی 
قطعـه یـك   واقـع در روسـتای ده حوت شـهر کهنوج بخـش 46 کرمـان   خریـداری از 
مالك رسـمی آقای جـان اهلل خاندانـی محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات  سـند مالکیت صـادر خواهد شـد ./م الـف:690 
 تاریخ انتشار نوبت اول :15 /1401/08
 تاریخ انتشار نوبت دوم :30 /1401/08

 علی رحمانی خالص
رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یـك قطعه زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت 45953.33 
متـر مربـع واقع درنـورک آبـاد قلعـه گنـج پـالک 1579 فرعـی از 497 
–اصلـی واقـع  بخـش 46 کرمـان مـورد تقاضـای آقای فتـح الـه بازگیر 
فرزند سـیف اله به شـماره ملـی 3160452921 نیـاز به تحدیـد حدود 

دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـك مـورخ 1401/08/29 آگهی تحدیـد حدود 
اختصاصی پالک فوق  منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخه 
1401/09/26 در محـل شـروع و بـه عمل خواهـد آمد، لـذا به مالـك و مالکیـن مجاور 
رقبه مذبور اخطار میشـود کـه در موعد مقـرر در این آگهـی در محل وقـوع ملك حاضر 
و چنانچه کسـی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد می توانـد از تاریخ 
تنظیم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 30 روز واخواهی خـود را به اداره ثبت اسـناد 
وامـالک کهنوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیـر این صـورت پس از 

انقضای مهلـت مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت .
تاریخ انتشار : دوشنبه 1401/08/30

 هوشنگ ساالری 
معاون اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.م الف :738



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 1365 
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سال 88 »خروس 
جنگی« را اکران کردم و 

حاال »بخارست«
مسـعود اطیابـی کارگـردان سـینما ضمـن 
اشـاره به لزوم توجه به شـرایط روحی حاکم 
بـر جامعـه در شـرایط بحرانی فعلـی، تأکید 
کـرد فیلـم »بخارسـت« می تواند پتانسـیل 
باالیی برای فروش در گیشـه داشـته باشـد.
مسـعود اطیابـی کارگردان سـینما کـه بعد 
از فـروش 58 میلیـارد تومانـی »دینامیـت« 
در سـال گذشـته و صدرنشـینی 73 میلیارد 
تومانـی »انفـرادی« در جـدول اکـران سـال 
جاری، از هفته گذشـته جدیدترین سـاخته 
سـینمایی خـود بـا نـام »بخارسـت« را بـه 
درخواست سـینماداران راهی پرده سینماها 
کـرده اسـت، در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر 
دربـاره تأثیـر اکـران فیلم هایی از این دسـت 
بر شـرایط نامسـاعد سـینمای ایـران گفت: 
مهمتریـن اتفـاق این اسـت کـه حـال مردم 
حتی برای زمـان کوتاهـی خوب شـود و اگر 
فیلم های مـن بتوانـد چنین حسـی را ایجاد 
کند بسـیار خوب اسـت. کاری کـه تندروها 
این روزهـا انجـام می دهنـد، شـرایطی را در 
جامعـه ایجـاد کـرده کـه حداقـل تا 2 سـال 
دیگـر احتمـاالً نمی تـوان بـه شـرایط عادی 
بازگشت و باید در انتظار مشکالت اجتماعی 
بیشـتری به خصوص در حوزه روانی باشـیم.
وی بیـان کـرد: بیـش از یـك دهه اسـت که 
فیلم هایـی می سـازم تـا در بدترین شـرایط 
کمکی بـه بهتـر شـدن حـال و هـوای مردم 
جامعـه داشـته باشـد، ایـن رونـد درسـت از 
اکـران »خـروس جنگـی« در اوج اتفاقـات 
سـال 88 آغـاز شـد. آن زمـان نیز سـینما با 
بحران بسـیاری همـراه بـود اما توانسـتیم با 
اکـران برخـی از فیلم هـا مـردم را به سـینما 

بازگردانیـم.
ایـن کارگـردان سـینما بـا اشـاره بـه اینکه 
واقعیـت ایـن اسـت مـردم مـا نسـبت بـه 
گذشـته سـخت گیر شـده اند و دیگـر به هر 
حرفـی تـن نمی دهنـد و بـا توجـه بـه حق 
انتخابی کـه دارنـد، فیلم مـورد نظر خـود را 
انتخاب می کننـد، ادامه داد: همین مسـئله 
سـبب شـده تا مـن نیـز در تولیـد فیلم های 
خود  کم کاری و کم فروشـی نکنـم و از لحاظ 
محتـوا و کیفیـت، فیلمـی تولیـد کنـم که 
نزدیك بـه موقعیـت وضعیت مـردم جامعه 

باشـد.
وی تاکیـد کـرد: از طـرف دیگـر باید بـه این 
مسـاله نیـز توجـه کرد کـه بـه وجـود آمدن 
وضعیت هـای ایـن چنیـن در جامعـه نباید 
به گونه ای باشـد کـه مـردم در نهایـت دچار 

سـرخوردگی و رخـوت شـوند. 

»تار« جایزه اصلی 
کمرایمیج 2۰22 را برد

درام »تـار« بـه کارگردانـی تـاد فیلـد جایزه 
اصلـی جشـنواره سـاالنه کمرایمیـج را برای 
فیلمبـرداری فلوریـان هوفمایسـتر دریافت 

کـرد.
به گـزارش خبرگزاری مهر به نقـل از ورایتی، 
هیات داوران جشـنواره کمرایمیج از داستان 
اسـتادانه یـك آهنگسـاز وسواسـی بـا بازی 
کیت بالنشـت در فیلم »تار« بـه وجد آمدند 
و با جایـزه قورباغه طالیی خـود به فیلمبردار 
این فیلـم فولریان هوفمایسـتر از وی تجلیل 

کردند.
قورباغـه نقـره ای و جایـزه فیپرشـی هـم به 
فیلمبرداری مجلل و عجیب داریوش خنجی 
در فیلم »باردو« ساخته آلخاندرو ایناریتو که 
تصویرگر داستان سـوررئال یك روزنامه نگار 

و فیلم سـاز مکزیکی اسـت، رسید.
جایزه قورباغـه برنـز کمرایمیج هـم به فیلم 
»زندگـی« سـاخته اولیـور هامرانـوس بـا 
فیلمبـرداری جیمی دی.رامسـی رسـید که 
تصاویـری نوسـتالژیك و فراگیـر از داسـتان 
بیداری عمیق و شـخصی یك کارمند دولتی 

را تصویـر می کنـد.
در مراسـم پایانـی این جشـن سـاالنه حضار 
ایـن جشـنواره همچنیـن شـاهد تجلیـل از 
سـارا گرین وود طـراح تولیـد بـرای کارهای 
خالقه انـه اش در فیلم هایـی چون »تـاوان«، 
»آنا کارنینا« و »شـرلوک هولمز« بـا قورباغه 

طالیـی بودند.
بـا اهـدای جوایز پـس از یـك هفتـه تجلیل 
از فیلمبـرداری از ورای لنزهـای عالـی در 
تمـام ژانرهـا و فیلم هـای متنوع، جشـنواره 
کمرایمیج در شـهر گوتیك تورون لهستان و 
پس از یك هفته سمینارهای مختلف درباره 
مسـائل فنی و اجتماعـی که سـینماگران با 
آن روبه رو هسـتند، بـه کار خود خاتمـه داد. 
در طول این هفته فیلمسـازان، دانشـجویان 
و روزنامه نـگاران بـا انبوهـی از نشسـت های 
کارگردان هـا و مدیـران ارشـد سـریال ها و 
آثـار جدیدی چـون »در جبهه غـرب خبری 
نیسـت«، »امپراتوری نور«و »برفك سفید« 

روبه رو شـدند.
در بخش لهسـتانی نیز »زنی روی پشت بام« 
بـا فیلمبـرداری آنـا زبرونیـك زایـت بـه 
کارگردانـی آنـا جادووسـکا دربـاره داسـتان 
بازنشسـته ای کـه سـعی می کنـد بـا یـك 
سـرقت همه چیـز را بـه هم بزنـد، بـرای کار 
سـنجیده دوربیـن هیـات داوران را فریفتـه 

خـود کـرد.
»کش کش« فیلمـی آلمانی-لبنانی-قطری 
دربـاره پـرورش کبوتـر روی پشـت بامی در 
لبنان بـا فیلمبـرداری یونـاس اشـنایدر و به 
کارگردانـی لـی نجـار قورباغه طالیـی فیلم 
بلند مسـتند را به خانه بـرد و قورباغه طالیی 
مسـتند کوتـاه هـم بـه فیلـم »یـك مقـدار 
بنزین« سـاخته جس کوهب با فیلمبرداری 

آدریك واتسـون رسـید.

سینما در دوره کرونا هم این 
شرایط را تجربه نکرد

محمـد احمـدی تهیه کننده سـینما بـا اشـاره به شـرایط نامسـاعد 
حاکـم بـر سـینماها تأکیـد دارد گیشـه سـینماها در دوره کرونا هم 
چنیـن شـرایطی را تجربـه نکرده بـود. محمـد احمـدی تهیه کننده 
سـینما در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشـاره به دریافت پروانه سـاخت 
برای فیلم »پـالن آخر بازی« بـه کارگردانی پیمان شـاه بداغلو گفت: 
چند ماه پیـش بـرای دریافـت پروانه سـاخت ایـن پروژه سـینمایی 
اقـدام کردیـم کـه بـه تازگـی پروانـه سـاخت آن صادر شـده اسـت، 
کارگردانی این فیلم توسـط پیمان شـاه بداغلـو انجام می شـود که از 
جملـه کارگردانان فیلـم اول به شـمار مـی رود. وی با اشـاره به اینکه 
زمان فیلمبـرداری »پالن آخر بازی« مشـخص نیسـت، توضیح داد: 
همانطور که از اسـم فیلـم می توان حـدس زد، ایـن پروژه بـا موضوع 
سـینما درباره یـك گـروه فیلمبرداری اسـت کـه مشـغول کار روی 
یك پـروژه سـینمایی هسـتند. این تهیه کننده سـینما کـه به عنوان 
یکی از اعضای شـورای صنفـی نمایش نیـز فعالیت می کنـد، درباره 
وضعیت اکـران و برنامه شـورای صنفـی در صورت احتمـال نمایش 
مسابقات جام جهانی در سـینماها تاکید کرد: شورا تصمیم هایی را در 
صورت نمایش مسـابقات فوتبال جام جهانی در سینماها گرفته و در 
صورت تایید نمایش مسـابقات این تصمیم ها اعالم خواهد شـد. وی 
ادامه داد: مسـاله این اسـت که در حال حاضر شـرایط اکـران فیلم ها 
در سـینماها چنـدان مسـاعد نیسـت بـه همیـن دلیـل راهکارهای 
مختلفی از سـوی شـورا ارائه شـده اسـت که از آن جمله می تـوان به 
این مسـاله اشـاره کرد که فیلم هایی کـه در حال حاضـر و همزمان با 
آغاز جام جهانی در سـینماها اکران شـود، هـر دو هفتـه از اکران یك 
هفته حسـاب می شـود که ایـن خـود می تواند بـه تشـویق صاحبان 
فیلم ها بـه اکران آثـار خود کمك کنـد. احمـدی در پایان با اشـاره به 
اینکه بی شـك نمایش مسـابقات جام جهانی در سـینماها می تواند 
به نفع سـالن های سـینما باشـد چرا کـه مـورد اسـتقبال مخاطبان 
قـرار می گیرد، گفت: اما مسـاله این اسـت سـینما در حـال حاضر در 
شـرایطی قرار دارد که حتی آن را در دوره کرونا نیـز تجربه نکرده بود 
و نمی توان پیش بینی دقیقی در زمینه اکران فیلم ها داشـته باشـیم.

»عامه پسند« سهیل بیرقی پروانه 
نمایش گرفت

 پروانـه نمایش 3 فیلـم »نفریـن آرتا« بـه تهیه کنندگی سـید جالل 
چاوشـیان و کارگردانـی مجیـد کریمـی، »عامه پسـند« بـه 
تهیه کنندگـی و کارگردانـی سـهیل بیرقـی و »هفـت بهـار نارنـج« 
به تهیه کنندگـی محمـد کمالی پـور و کارگردانی منصـور نورمحمد 
گل سـفیدی صادر شـد. به گزارش خبرنگار سـینمایی ایرنا، سـهیل 
بیرقی، 3 سـال پـس از تولیـد عامه پسـند، موفق بـه دریافـت پروانه 
نمایـش بـرای این فیلـم شـد. همچنین ایـن کارگـردان جـوان طی 
روزهـای اخیـر موفق بـه دریافـت پروانـه سـاخت بـرای جدیدترین 
پـروژه خـود تحت عنـوان بـی داد شـد. شـورای پروانـه نمایـش 
همچنیـن بـرای 2 فیلـم دیگـر یعنی نفریـن آرتـا بـه تهیه کنندگی 
سـید جالل چاوشـیان و کارگردانی مجید کریمی و هفت بهـار نارنج 
به تهیه کنندگـی محمـد کمالی پـور و کارگردانی منصـور نورمحمد 
گل سـفیدی نیـز مجـوز نمایش صـادر کـرده اسـت. ایـن آثـار بنا به 
درخواسـت تهیه کنندگان خود، در فهرسـت نمایش قـرار می گیرند.

بدنه سینما توهم بی نیازی از پژوهش سینمایی داردخبر
گزارش

ایسنا

یکـی از داوران جایـزه پژوهش سـال سـینمای ایران 
معتقد اسـت: بدنه سـینما بـا نوعـی توهـم بی نیازی 
نسـبت به پژوهش هـای سـینمایی در عرصـه آزمون 
و خطـا، بـه دوگانه فـن )سـینمای صنعتی( و شـهود 
)سـینمای هنـری( بسـنده کـرده و نگرشـی کـه در 
سـینما به تضاد میـان دانش نظـری با دانـش مهارتی 

و حرفـه ای قائل اسـت، درسـت نیسـت.
به گزارش ایسـنا، محسـن بهلولی، عضو هیات علمی 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و از اعضـای شـورای علمی 
پنجمیـن جایـزه پژوهش سـال سـینمای ایـران که 
بـه عنـوان یکـی از اعضـای هیـات داوری ایـن دوره 
حضـور دارد، دربـاره اهمیـت و جایـگاه پژوهـش در 
سـینما، ضرورت و لزوم  برگزاری جایزه پژوهش سال 

سـینمای ایران بـه بیـان نکاتـی پرداخته اسـت.
او تاکیـد دارد که جایزه پژوهش سـینما بایـد بیش از 
آن که درباره سینما باشـد، برای سینما باشـد؛ به این 
معنا که رویکردی ناظر بر حل مسـئله داشـته باشـد.

در ادامه پاسخ های او را به چند سوال می خوانید:
در ابتـدا دربـاره ضـرورت و لـزوم توجـه بـه 

مقولـه پژوهـش در سـینما بگوییـد؟
 دیـدگاه رایـج و سـنتی، خواهـان مجزا کـردن دانش 
آکادمیـك از مهـارت حرفـه ای اسـت. در فضـای 
آکادمیـك اهمیـت آن چه کـه در ذهـن وجـود دارد 
بیشـتر از آن چیزی کـه در دسـتان افراد وجـود دارد. 
در سـر دیگر طیف دل مشـغولی های نظـری، اموری 
کامـال انتزاعی، ذهنـی و گسسـته از واقعیـت موجود 
و بعضـا ناشـی از ناتوانـی در حیطـه ورود بـه عالـم 
مهارت هـا قلمـداد شـده اسـت. در فضای سـینمایی 
ایران ما با نوعی دوگانه سـینمای مهارتی دانشـگاهی 
مواجه هسـتیم کـه عمومـا هر کـدام فهم متفـاوت از 
دیگری درباره سـینما داشـته و رغبـت چندانی برای 
بـه اشـتراک گذاشـتن مسـائل و یافته هـای خـود بـا 
دیگـری ندارنـد. از ایـن رو پژوهش هـای سـینمایی 
در فضـای آکادمیـك تولیـد، نگهـداری و در نهایـت 
فراموش می شـوند و رجـوع بـه آن ها بعضا به شـکل 
عملی تزیینی هـم  پایه دیـدار از موزه سـینما خواهد 
بـود، بـه همیـن خاطـر مـی تـوان آن را »پژوهـش 

مـوزه ای« نامیـد.
بـه چـه دلیل یـک پژوهشـگر نمـی توانـد از 
پژوهـش خـود در حـل مسـائل مهم سـینما 
اسـتفاده کنـد و چگونـه می شـود از پژوهش 

مـوزه ای بـه پژوهـش کاربردی رسـید؟
در واقـع پژوهشـگر سـینما می توانـد ذخیـره غنـی 
از اطالعـات و معلومـات و تحلیل هـای سـینمایی در 

اختیـار داشـته باشـد، امـا هرگـز ندانـد کـه چگونـه 
باید بـه پرسـش های خاص پاسـخ دهـد. بـه عبارتی 
پژوهشـگر آن چنـان سـرگرم پرداختن بـه ماهیت و 
طـرح نظریه های مختلف می شـود که پرسـش اصلی 
این کـه پژوهـش حاضـر چگونـه می تواند نقشـی در 
حـل مسـائل مهـم سـینما برعهـده داشـته باشـد را 
فرامـوش می کنـد. لـذا بایـد از پژوهـش مـوزه ای به 

پژوهـش کاربـردی گـذر کرد.
عـدم توجـه بـه پژوهش هـای سـینمایی چه 

تاثیـری در بدنه سـینما دارد؟
بدنـه سـینما بـا نوعـی توهـم بـی نیـازی نسـبت به 
پژوهش هـای سـینمایی در عرصـه آزمـون و خطا به 
دوگانه فـن )سـینمای صنعتی( و شـهود )سـینمای 
هنـری( بسـنده کـرده اسـت. در نتیجـه در مشـاغل 
مهارتـی و حرفه ای بـه مانند سـینما، به دلیـل فقدان 
ترکیـب دانـش نظـری و عملـی اغلـب رویکـردی 
محدود بـه موضـوع دانش حرفـه ای خـود دارنـد. اما 
ضرورت وجود دانـش آکادمیك و نظـری و بهره بردن 
از پژوهش هـا و نظریه ها برای بسـیاری از انـواع، امری 
کامـال بدیهی اسـت و نبـود آن مانـع درک مناسـب و 
کافـی و همچنین ارزیابی درسـت از مهـارت حرفه ای 
در حـوزه سـینما خواهـد شـد. بنابرایـن نگرشـی که 
قائل بـه تضاد میـان دانش نظـری با دانـش مهارتی و 
حرفه ای در حوزه سـینما اسـت، نادرست اسـت. زیرا 
هیـچ نـوع مهـارت حرفـه ای بـدون دانش نظـری به 
معنـای دقیـق و درسـت آن صـورت نخواهـد گرفت. 
البته در اینجا سـخن از رابطـه تقدم و تاخر یـا ارتباط 
طولـی میـان پژوهـش سـینمایی و حرفـه سـینما و 
در صـدر نشـاندن یکـی بـر دیگـری نیسـت زیـرا که 

در حقیقـت سـینما در شـکل مطلـوب آن حاصـل 
دیالکتیکـی میـان ایـن دو بعد نظریـه و عمل اسـت.

به نظر شـما چـه چیـزی مانـع دیده شـدن و 
عـدم پرداخـت بـه پژوهش هـای مرتبـط در 

میـان اهالی سـینما شـده اسـت؟
مسـاله جالـب توجـه ایـن اسـت کـه حتـی پژوهش 
های سـینمایی نیـز خـود در قالـب دوگانه نشـریات 
دانشـگاهی و غیردانشـگاهی فضایـی کامـال بیگانه با 
یکدیگـر را تجربـه می کننـد. واقعیـت این اسـت که 
پژوهش هـای بنیـادی و حتـی کاربـردی سـینمایی 

بـا ماهیـت علمـی پژوهشـی راهـی بـه دل مجـالت 
تخصصـی سـینمایی کـه بـی شـك خواننـدگان بی 
شـماری از هـر دو طیـف مخاطب تخصصی سـینما و 
حتی خـود سـینماگران از یك سـو و مخاطـب عام از 
سـوی دیگر را در بر می گیـرد، ندارنـد. در واقع تکلف 
دست و پاگیر انتشـار پژوهش های علمی در نشریات 
دانشـگاهی به قصد اخذ امتیازات آکادمیك و ثبت در 
رزومه علمی )اگرچـه در کمال ناباوری نشـریه علمی 
پژوهشـی خاص با نـام و یـا با موضـوع خاص سـینما 
در میان انبوهی از نشـریات پژوهشـی به چشـم نمی 
خـورد( مانـع از پیونـد و دیده شـدن ایـن پژوهش ها 

در میان اهالی سـینما شـده اسـت.

بـه نظـر شـما جایـزه پژوهـش بایـد دربـاره 
سـینما باشـد یـا بـرای سـینما؟

از نظـر اینجانـب جایـزه پژوهش سـینما بایـد بیش از 
آن که درباره سـینما باشـد، برای سینما باشـد؛ به این 
معنا کـه رویکـردی ناظر بر حل مسـاله داشـته باشـد. 
در واقـع موضوعیت پژوهـش صورت گرفتـه به معنای 
مسـاله مـدار بـودن پژوهـش بـا محوریـت سـینمای 
ملـی می توانـد از شـاخصه های مهـم در گزینـش 
پژوهش هـای سـال سـینمای ایـران باشـد. همچنین 
مناسـب اسـت کـه پژوهش هـای ارایـه شـده فـارغ از 

گونه های مختلف آن )مقاله، رسـاله، جستار و غیره( در 
محورهای موضوعی تفکیك شـده به رقابـت بپردازید 
تا امـکان داوری بهینه به منظور مقایسـه مناسـب تر و 

منع پژوهـش های تکـراری را داشـته باشـیم.
با توجـه به آثار رسـیده به دبیرخانـه این دوره 
جشـن، کیفیت و جهت پژوهش هـای منتخب 

امسـال را چگونه ارزیابـی می کنید؟
خوشـبختانه پژوهش های ارسـال شـده به دبیرخانه 
جایزه پژوهش سال سـینمای ایران نشـان از کیفیت 
بـاالی فضـای پژوهـش و آمـوزش کشـور در حـوزه 
سـینما دارد. ایـن پژوهش هـا طیف هـای وسـیعی از 
پژوهش هـای بنیادیـن شـامل رویکردهای فلسـفی، 
جامعه شـناختی، روان شـناختی و مباحـث تئوریك 
از یـك سـو و مباحـث مربـوط بـه اقتصـاد سـینما 
خصوصـا بـا نـگاه بـه مسـئله نقـش و اهمیت شـبکه 
هـای اجتماعـی و شـبکه نمایـش خانگـی کـه ناظر 
بـر بعـد کاربـردی پژوهـش هاسـت را از سـوی دیگر 
شـامل مـی شـود. امیـد ایـن اسـت کـه در سـالیان 
بعد گونـه دیگـر و البتـه بسـیار مهـم از پژوهش های 
سـینمایی که در قالب دانشنامه های سـینمایی است 
نیـز، در کنـار دیگر آثار پژوهشـی مـورد بررسـی قرار 
گیرند. زیـرا دانشـنامه های سـینمایی به عنـوان آثار 
مرجـع و شـاخص نقـش مهمـی بـرای فعالیـت های 
پژوهشـی برعهـده دارنـد و البتـه نیازمند پژوهشـی 
گروهـی اسـت کـه متاسـفانه بنـا بـه دالیـل متعدد 
کمتر شـاهد این گونه فعالیت های پژوهشـی گروهی 
در میـان پژوهشـگران هسـتیم. بـرای نمونـه معدود 
دانشـنامه های سینمایی تالیفی در کشـور حاصل کار 
طاقت فرسـای یك نفره اسـت کـه معایب و کاسـتی 

های خـاص خـود را بـه همـراه دارد.
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معرفی داوران بخش مستند جشنواره 
تلویزیونی مستند

حامـد شـکیبانیا، آرش الهوتـی، محمدرضا کریمـی راد، مهدی فارسـی 
و مهـدی شـامحمدی بـه عنـوان داوران بخـش فیلم مسـتند ششـمین 

جشـنواره تلویزیونـی مسـتند معرفی شـدند.
به گـزارش ایرنـا از ارتباطـات و اطالع رسـانی مرکز گسـترش سـینمای 
مسـتند، تجربی و پویانمایـی، حامد شـکیبانیا تهیه کننده و مستندسـاز 
نام آشـنای کشـور اسـت. او تهیه کنندگی مجموعه های مسـتند ایـران و 
غرب و جنگ به شـیوه آمریکایی و فیلم های مسـتند من انرژی هسـته ای 
نیسـتم، فیلـم ناتمامی بـرای دختـرم سـمیه، زمناکـو، مادرکشـی و ... را 

برعهده داشـته اسـت.
آرش الهوتـی کارگـردان، فیلم نامه نویـس و مستندسـاز اسـت. از جمله 
مسـتندهای او می توان به دو ممیز چهـل و هفت، من عشـقبازم، راننده و 
روباه، پهلـوان و خرقه، آبی کم رنگ و ... اشـاره کـرد.  محمدرضا کریمی راد 

مستندسـاز و تهیه کننـده اسـت. او تهیه کنندگـی فیلم هـای از چکمه تا 
فـراک و تـوپ مرواریـد را برعهده داشـته اسـت. وی هم چنیـن مجموعه 
مسـتندهای حدیث سـرو مروری بـر زندگانی مرحـوم آیـت اهلل العظمی 
بهجت )ره( و مسـتندی دربـاره مرحوم عالمه جعفری را سـاخته اسـت.

مهـدی فارسـی مستند سـاز جـوان سـینمای کشـور اسـت. از جملـه 
مهمترین سـاخته های او می توان بـه فیلم هـای خاطرات خانـه متروک، 
نوِمن و شـهریار ُملك قرآن اشـاره کرد. او در تولید مجموعه مسـتندهای 

زیـادی همراه بـا پـدرش محمدعلی فارسـی همکاری داشـته اسـت.
مهدی شـامحمدی تهیه کننده و کارگردان اسـت. او ساخت مستندهای 
زیادی را در مقـام کارگـردان و تهیه کننـده دارد و از آن جملـه می توان به 
مسـتند هجده هزار پا، خانـه ای برای تـو، عملیات غیرممکـن، مدار هفت 

درجه و ... را برعهده داشـته اسـت. 

نگاهــی بــه تاریخچــه زبــان پهلــوی 
نشــان می دهــد اســتعان از زبــان 
بیگانــه و آن هــم زبــان ســامی در 
زبان هــای ایرانــی، ســنتی دیریــن 
کــه  کهن سازی ســت  شــالده  و 
کوتاه  تریــن  دوره اســتقرار آن بــه  
بیــش از هزار و پانصــد ســال پیــش 

. د د می گــر بر
بــه گــزارش ایســنا، زبــان پهلــوی بــر دو 
گونــه اســت: گونــه  ای کــه آن را پهلــوی 
ــد  ــکانی می  نامن ــوی  اش ــا پهل ــمالی ی ش
ــه  ــت. گون ــه در آن نیس ــات بیگان و کلم
ــوی  ــا پهل ــی ی ــوی جنوب ــر را پهل دیگ
نــد کــه  ساســانی اصطــالح کرده  ا
ــه به طــرزی خــاص در آن   کلمــات بیگان

ــت. ــه اس ــه کار رفت ب
در دوره ساســانیان، در ســرزمین 
ــراق  ــور ع ــه کش ــران آن روز ک ــی ای غرب
و بین النهریــن کنونــی را می ســاخته 
و در گرداگــرد پایتخــت زمســتانی و 
ــفون  ــانیان، تیس ــهر ساس ــن  ش بزرگتری
یــا مدائــن، مردمــی از نــژاد ســامی 
ــرزمین  ــی  آن س ــه بوم ــته  اند ک می  زیس
بــوده و اگــر همــۀ مــردم آن دیــار را 
ــت   ــل اکثری ــد، الاق ــم نمی کرده  ان فراه
ــد. ایــن  مــردم آنجــا از ایــن تیــره بوده  ان
ــد  ــم بوده  ان ــان قدی ــان آرامی ــردم هم م
ــی   ــان آرام ــام زب ــته  اند به ن ــی داش و زبان

ــامی  ــای س ــۀ زبان ه ــان ریش ــه از هم ک
یعنــی ســریانی و عبــری و نبطــی و غیره 
ــرون  ــازی از آن بی ــان ت ــوده اســت و زب ب
آمــده و لهجــه  ای از آن در میــان  طوایــف 
ترســایان شــمال غربــی و مغــرب ایــران 
کــه به نــام »کلدانــی« یــا درســت  تر 
ــوده، باقــی   ــام »آســوری« معــروف ب به ن
مانــد و کســانی کــه ایــن زبــان را در 
ــنیدند،  ــو ش ــا در رادی ــرزن ی ــوی و ب ک
خویشــاوندی   کــه  می  دانســتند 
نزدیکــی بــا زبــان عــرب دارد و 
ــروف و  ــارج ح ــباهت مخ ــاً ش مخصوص
ــان تــازی  بســیار آشــکار  ــا زب لحــن آن ب

ــت. ــده اس و زنن
ــن  ــر از ای ــانیان پ ــت ساس ــون پایتخ چ
مــردم بــود و زبان شــان روز و شــب 
را  تیســفون  شهرنشــینان  گــوش  
ــا  ــه تنه ــیار )ن ــات بس ــت، کلم می  انباش

اســامی و صفــات، حتــی افعــال  و ضمایر 
و حــروف عطف و ربــط( از زبــان آنها وارد 
ــوی ساســانی شــده  و آن هــم  ــان پهل زب
به طــرز شــگفت و خاصــی کــه در هیــچ 
زبــان دیگــر نظیــر نــدارد و آن این اســت  
کــه در نوشــتن کلمــات آرامــی را بــه کار 
ــا را در ذهــن  ــدن آنه ــرده و در خوان می ب
خــود ترجمــه می  کــرده و کلمــه ایرانــی 
را به جــای آن بــه زبــان می  آوردنــد 
و ایــن همــان  کلماتی ســت کــه در 
فرهنگ هــای متــداول، مخصوصــا در 
ــا را  ــه آن ه ــاً هم ــع تقریب ــان قاط بره
ــد«  ــد و پازن ضبــط کــرده و کلمــات »زن
ــن  ــه ای ــه دامن ــرا ک ــته  اند زی ــام گذاش ن
ــود  ــی کشــیده ب ــه جای بیگانه  پرســتی ب
که حتــی ایــن کلمــات آرامــی در اوســتا 
ــی  ــاب یعن ــن کت ــوب  ای ــخۀ مکت و نس

ــود. ــه ب ــز راه یافت ــد« نی »زن

ــش  ــرایط پخ ــاترا ش ــل س ــد روز قب چن
مســابقات جام جهانــی از پلتفرم هــای 
دارای مجــوز را اعــالم کــرد؛ خبــری 
ــاب  ــرار دادن ق ــار ق ــای در اختی کــه گوی
iframe( شــبکه های  اختصاصــی )
ــن پلتفرم هــا و البتــه  ــه ای ســه و ورزش ب
ــده  ــش تعیین ش ــی از پی ــن بایدهای تعیی
ــش  ــان پخ ــیاری از صاحب ــه بس ــود ک ب
ــد  ــازی را از تولی ــای مج ــده در فض کنن
ویــژه برنامــه ای بــرای جــام جهانــی 

ــرد. ــی ک ــرف م منص
ایــن الــزام همچنیــن در ادامــه بــا 
پرســش هایی از ایــن دســت از ســوی 
ــا  ــد: آی ــراه ش ــا هم ــرم ه ــان پلتف صاحب
ــر  ــرار دادن تصاوی ــار ق ــکان در اختی ام
ــود  ــداد وج ــن روی ــن( از ای ــرف )کلی ص
نداشــت و اساســا چــرا پخــش مســابقات 
ــه قــاب  جام جهانــی در پلتفرم هــا بایــد ب
ــا  اختصاصــی شــبکه های ســه و ورزش ب
گزارشــگرهای انتخابــی و حتــی تبلیغات 

ــود؟ ــدود ش ــا مح آنه
بــه گــزارش ایســنا، طبــق آخریــن 
اعــالم ســاترا، حــق مالکیــت پخــش 
ــال 2022  ــی فوتب ــام جهان ــابقات ج مس
ــداری  توســط ســازمان صداوســیما خری
شــده اســت و در نتیجــه پلتفرم هــای 
ــد  ــا می توانن ــاترا تنه ــوز از س دارای مج
 )iframe( ــی ــاب اختصاص ــق ق از طری
شــبکه های ســه و ورزش نســبت بــه 
ــدام  ــی اق ــام جهان ــابقات ج ــش مس پخ

کننــد.
در الــزام هــا و انحصــار تعییــن شــده 
ــرای پخــش مســابقات جــام جهانــی از  ب
پلتفــرم هــا، دو وجــه امنیتــی و اقتصادی 
احتمــال مــی رود کــه هــر کــدام از آنهــا 
بــار دیگــر پرســش هایــی را بــا خــود بــه 

ــراه دارد. هم
اگــر علــت ایــن تصمیــم وجــه امنیتــی و 
تاکیــد بــر اصــل انحصــار صــوت و تصویر 
ــد،  ــیما باش ــار صداوس ــر در اختی فراگی
شــاید بتوان ایــن پرســش را مطــرح کرد 
که آیــا بــا کمــی انعطــاف بیشــتر، ســاترا 
ــر  نمــی توانســت اجــازه پخــش »تصاوی
کلیــن« مســابقات )تصاویــری بــدون 
هیچگونــه صداگــذاری، زیرنویــس و 
تبلیغــات( را بــه پلتفــرم هــا بدهــد تــا در 
ــه کارگیــری گزارشــگر  ــا ب ایــن مســیر ب

و کارشناســان انتخابــی خــود، شــاهد 
شــکوفایی خالقیــت هــای بیشــتر و 
البتــه شــنیدن صداهــای تــازه تــر 

باشــیم؟
ــی  ــی م ــث مال ــه دوم و بح ــا در وج و ام
تــوان گفــت، آن طــور کــه مشــخص 
اســت اگــر پخــش مســابقات در پلتفــرم 
ــای  ــبکه ه ــای ش ــس ه ــا زیرنوی ــا ب ه
ه باشــد، در  پخــش کننــده همــرا
ــه  ــادی و مقول ــود اقتص ــا، س ــن بایده ای
ــان ســهم شــبکه هــای  ــات همچن تبلیغ
ــهم  ــی س ــور کل ــه ط ــده و ب ــش کنن پخ
ــه  ــد ک ــت. هرچن ــازمان صداوسیماس س
ــه  ــت ک ــه گذش ــن نکت ــوان از ای ــی ت نم
ــد  ــا خری ــی ب ــانه مل ــق رس ــر طری ــه ه ب
ــغ  ــابقات، مبل ــش مس ــق پخ ــی ح قانون
باالیــی را هزینــه کــرده کــه طبیعتــا 
ــر  ــم را ب ــن رق ــی از ای ــار دارد بخش انتظ
ــی  ــن م ــه روی آنت ــی ک ــاس تبلیغات اس
ــن  ــوان ای ــی ت ــا م ــد. ام ــتد برگردان فرس
ــا  ــه آی ــرد ک ــرح ک ــم مط ــش را ه پرس
ــیر از  ــن مس ــل در ای ــود حداق ــی ش نم
ــش  ــای پخ ــبکه ه ــای ش ــس ه زیرنوی
ــرم  ــا پلتف ــرد ت ــر ک ــرف نظ ــده ص کنن
ــا انگیــزه پخــش تبلیغــات، تمایــل  هــا ب
ــژه برنامــه هــای  ــه تولیــد وی بیشــتری ب
جــام جهانــی نشــان دهنــد، مخاطب هم 
امــکان انتخاب بیشــتری داشــته باشــد و 
ــرای  ــه ای را ب ــه ســاترا هــم هزین در ادام
پلتفــرم پخش کننــده در ازای پخــش 

ــد؟ ــن کن ــا تعیی ــازی ه ب

پاسخ ساترا به پرسش های
 مطرح شده

ــنا  ــگار ایس ــور خبرن ــن منظ ــه همی ب
در گفت وگویــی بــا محمد صــادق 
فراســیابی ـ معــاون کاربــران و  ا

ســاترا  اجتماعــی  تنظیم گــری 
ـ پرســش هایی را دربــاره ی نحــوه 
تصاویــر  دادن  قــرار  اختیــار  در 
رقابت هــای جــام  جهانــی بــرای 
پخــش از طریــق پلتفرم هــا مطــرح 

کــرده اســت.
ــم از نظــر  ــن تصمی ــه ای ــان اینک ــا بی او ب
مالــی بــرای صــدا و ســیما هزینــه 
اقتصــادی باالیــی داشــته اســت امــا 
ــا و  ــرم ه ــرای پلتف ــی آن ب ــد حمایت بع
کمــك به اجــرای قوانیــن پخش زنــده در 
کشــور مد نظــر بــوده اســت، اظهــار کرد: 
ــت  ــی رای ــذ کپ ــرای اخ ــیما ب ــدا و س ص
ــی از  ــام جهان ــای ج ــده بازیه ــش زن پخ
ــرم هــای دارای مجــوز هزینه  طریق پلتف
باالیــی بــه فیفــا پرداخــت کــرده اســت. 
ــن اســت کــه در  ــه ای ــزی اولی ــه ری برنام
صــورت امــکان تصویــری کــه بــه صورت 
ــرار  ــا ق ــرم ه ــار پلتف ــم در اختی آی فری
ــد. در  ــس باش ــد زیرنوی ــرد، فاق ــی گی م
ــرای  ــد ب ــا می توانن ــال پلتفرم ه ــن ح عی
برنامــه ســازی بــا موضــوع جــام جهانــی 
از شــورای تولیــد و انتشــار ســاترا مجــوز 
ــا  ــرح ه ــی ط ــون برخ ــا کن ــد و ت بگیرن
ــا  ــد ب ــد دی ــه بای ــد ک ــم مجــوز گرفتن ه
توجــه بــه محدودیــت زمــان آیــا موفــق 
ــر؟ ــا خی ــوند ی ــازی می ش ــه س ــه برنام ب

ــا  ــه آی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــی  ــه از مســابقات جام جهان ــری ک تصاوی
در اختیــار پلتفرم هــا قــرار می گیــرد، 
کلیــن خواهــد بــود، توضیــح داد: بازی ها 
ــا لوگــوی شــبکه ســه یــا ورزش ســیما  ب
و احتمــاالً بــدون زیرنویــس در قالــب ای 
فریــم )iframe( پخــش خواهند شــد و 
تصمیــم فعلــی بــر ایــن اســت ایــن اتفاق 
ــس  ــر نوی ــدون زی ــورت و ب ــن ص ــه ای ب

ــود. ــق ش محق

بیگانه ای که در اوستا 
هم نفوذ کرد

قوانین دست وپاگیر پخش جام جهانی از 
پلتفرم ها و پاسخ ساترا
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کاغذ فرهنگ و هنر

عضو هیات علمی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و از اعضای شـورای علمی پنجمین جایـزه پژوهش 
سـال سـینمای ایران که به عنوان یکـی از اعضـای هیـات داوری ایـن دوره حضـور دارد، درباره 
اهمیـت و جایگاه پژوهـش در سـینما، ضـرورت و لزوم  برگـزاری جایزه پژوهش سـال سـینمای 

ایران بـه بیان نکاتـی پرداخته اسـت.
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کاغذ ورزشدوشنبه  30  آبان ماه 1401
خبر

احضار 8 رکابزن به 
کمیته انضباطی بخاطر 

اعزام خودسرانه به 
مسابقات جهانی

فدراسیون دوچرخه سـواری هشت رکابزن 
تریال را بـه این علـت که بـدون هماهنگی 
با فدراسـیون به مسـابقات جهانی رفته اند، 

به کمیتـه انضباطی فراخوانده اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطن و بـه نقل از ایسـنا، 
محمـود وفایـی مدیرتیم هـای ملـی و 
سـخنگوی فدراسـیون دوچرخه سـواری 
دربـاره ی علـت احضـار 8 دوچرخه سـوار 
انضباطـی  کمیتـه  بـه  تریـال  رشـته 
فدراسـیون دوچرخه سـواری بیـان کـرد: 
ما اعـزام تیـم تریـال بـه مسـابقات جهانی 
امـارات را بـر مبنـای حضـور اسپانسـر 
برنامه ریـزی کـرده بودیـم. تمـام کارهـای 
الزم بـرای حضـور انجـام شـده بـود و 
مجـوز شـورای بـرون مـرزی نیـز گرفتـه 
شـد. سـه روز مانـده بـه اعـزام، سرپرسـت 
تیـم عنـوان کـرد کـه منصـرف شـدیم و 
تیـم شـرکت نمی کنـد. بـا وجـود اینکـه 
لغـو اعـزام وجهـه خوبـی نداشـت امـا بـه 
اتحادیـه جهانـی و کمیتـه برگـزاری اعالم 
کردیـم کـه تیـم ایـران شـرکت نمی کند. 
زمانی کـه مسـابقات شـروع شـد از طریق 
ارسـال عکـس و فیلـم متوجـه شـدیم که 
ورزشـکاران بدون اطالع و بدون سرپرست 
به امـارات رفته اند تا در مسـابقات شـرکت 
کننـد و از فدراسـیون هـم خواسـتند 

کارهـای الزم را انجـام دهـد.
او ادامـه داد: مسـئول روابـط بین الملـل 
فدراسـیون از اتحادیـه جهانـی سـوال 
کـرد کـه تیـم بـدون سرپرسـت یـا مربـی 
می توانـد در قهرمانـی جهان شـرکت کند 
کـه اتحادیه جهانـی هم عنوان کـرد چنین 
چیـزی نمی شـود و جـزو قوانین اسـت که 
بایـد سرپرسـت یـا مربـی مشـخص باشـد 
بنابرایـن در مسـابقات قهرمانـی جهـان 
هـم شـرکت نکردنـد. نفـرات فکـر کردند 
می تواننـد همیـن طـور بلیـت بگیرنـد و 
در قهرمانـی جهـان شـرکت کننـد. البتـه 
قبـل از رفتن ایـن نفـرات از کمیتـه تریال 
بـه مـا اعـالم کردنـد زمزمه هایـی مبنـی 
براینکه ورزشـکاران خودشـان می خواهند 
بـه امـارات برونـد، وجـود دارد و مـا هم به 
صـورت تلفنـی بـا آنهـا تمـاس گرفتیم که 
چنین اشـتباهی نکنند که خودشان بروند 
و امکانـش نیسـت و آنها هـم پاسـخ دادند 
کـه نمی رونـد. امـا در نهایـت ایـن نفـرات 
بـه نوعـی خواسـتند بـه فدراسـیون دهان 
کجـی کننـد و بایـد بـه کمیتـه انضباطـی 
بیاینـد و ایـن را پاسـخ بدهند که چـرا این 

کار را انجـام دادنـد.

علیرضا کریمی:

سطح رقابت های لیگ 
امسال کشتی، خیلی 

خوب است
دارنـده یـك مـدال نقـره و 2 برنز جهـان با 
بیان اینکه هدفش رسـیدن بـه دوبنده تیم 
ملی اسـت، گفـت: طبـق فرآینـد انتخابی 
کارم را از رقابت های قهرمانی کشـور شروع 

می کنـم.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
علیرضـا کریمـی دربـاره حضـور در مرحله 
نهایـی لیـگ کشـتی آزاد و کسـب عنـوان 
قهرمانـی همـراه بـا تیـم تاکسـتان، اظهار 
کـرد: پیش از عقـد قـرارداد تمریناتـم را به 
صورت شـخصی دنبـال می کـردم و خیلی 
انگیزه تمرین نداشـتم اما پس از پیوسـتن 
به تیم و حضـور در اردو تمرینـات خوبی را 
پشت سـر گذاشتم و خدا را شـکر در نهایت 
تیم بـه عنـوان قهرمانی رسـید. در مجموع 
خیلی آماده نبـودم و امیدوارم بـرای آینده 
با برنامه ای کـه دارم بتوانم به مـرز آمادگی 

برسـم.
وی دربـاره سـطح برگـزاری رقابت هـای 
لیـگ، گفت: نسـبت به سـال های گذشـته 
سـطح مسـابقات خیلـی بهتـر شـده بـود 
و شـاهد رقابت هایـی جـذاب بودیـم. 
برگزاری لیـگ از کارهای خـوب و زحمات 
فدراسـیون کشـتی و سـازمان لیگ است..
کریمـی افـزود: سـال های قبـل یـك تیـم 
یکطرفـه می آمـد و از ابتـدا مشـخص بـود 
چـه تیمـی قهرمـان می شـود. حتـی در 
فینـال هم همـان تیم بـا نتیجـه 8 بـر 2 یا 
9 بـر یـك می بـرد و لیـگ اصـال جذابیـت 
نداشـت امـا امسـال حتـی در گروهـی هم 
رقابت هـا نزدیـك بـود و در مرحلـه نهایـی 
هم دیدیـم کـه رقابت بیـن کشـتی گیران 
و تیم هـا بسـیار نزدیـك و تماشاگرپسـند 
بـود. قطعـا این اتفـاق به پیشـرفت و رشـد 

کشـتی کمـك زیـادی خواهـد کرد.
دارنـده مدال هـای نقـره و برنـز جهـان، 
دربـاره برنامه اش برای رسـیدن بـه دوبنده 
تیـم ملـی، گفـت: در حـال حاضـر قـرار 
اسـت به همـراه تیـم ملـی بـه جام جهانی 
آمریکا اعزام شـوم. پـس از آن طبق فرآیند 
انتخابی تیـم ملـی بایـد کارم را از قهرمانی 

کشـور شـروع کنم.
کریمـی دربـاره عملکرد خوب خـود مقابل 
حسـن یزدانـی و اینکه آیـا با هدف کسـب 
بـرد بـه میـدان آمـده بـود، گفـت: هیـچ 
کشـتی گیری بـرای باخـت به روی تشـك 
نمی آیـد، هـر چقـدر هـم شـرایطش بـد 
باشـد باز هـم هدفش بـرد خواهد بـود. من 
هم کشـتی خـودم را گرفتم و سـعی کردم 

مبـارزه خوبی داشـته باشـم.

صالحی جانشین موقت ثوری در 
فدراسیون بوکس شد

سیامك صالحی به طور موقت، جانشین حسـین ثوری در فدراسیون 
بوکس شد.

به گزارش کاغـذ وطن بـه نقل از ایسـنا، روز شـنبه 28 آبان، حسـین 
ثوری رئیـس فدراسـیون بوکـس ایـران، در حالی کـه به همـراه تیم 
جوانان عـازم مسـابقات قهرمانی جهان 2022 اسـپانیا شـده اسـت، 
با انتشـار ویدیویی در یکـی از رسـانه های خارج از کشـور اعـالم عدم 

بازگشـت و پناهندگـی کرد.
با توجه بـه شـرایط، طبق قوانیـن و اساسـنامه، همه مسـئولیت های 
رئیـس بـه نایـب رئیـس واگـذار می شـود.  بـه ایـن ترتیب سـیامك 
صالحی نایب رئیس حسـین ثوری، امور فدراسـیون را برعهده خواهد 
گرفـت تـا وزارت ورزش برای آینـده این رشـته تصمیم گیـری کند.

البتـه فعـال وزارت ورزش و جوانان ایـران موضع خود را نسـبت به این 
اقدام ثـوری اعالم نکرده اسـت.

سجادی:

هر کاری الزم بود برای تیم ملی 
انجام دادیم

سـجادی وزیر ورزش و جوانان گفـت: هر آنچه الزم بـود برای تیم ملی 
فوتبال جهت حضـور در جام جهانی قطر انجـام دادیم .

  بـه گـزارش کاغذ وطـن و بـه نقل از تسـنیم، حمیـد سـجادی، وزیر 
ورزش و جوانـان که بامداد روز یکشـنبه عـازم دوحه قطر شـد، درباره 
برنامـه سـفر خـود اظهـار داشـت: عـازم دوحـه خواهیم بـود تـا اگر 
قسـمت باشـد برای بازی افتتاحیه جام جهانی حضور داشـته باشیم، 
همین طـور کنار تیم ملی و دوسـتان هسـتیم و فـردا هم به تماشـای 
دیـدار ایـران و انگلیـس می رویـم. وی افزود: آقای رئیسـی به مراسـم 
افتتاحیـه جام جهانـی 2022 دعوت شـده بودنـد اما به دلیل مسـائل 
کاری که داشتند، نتوانسـتند بیایند و قرار شـد طبق مکاتبات وزارت 
امور خارجه، بنده به  عنوان نماینده ایران در مراسـم افتتاحیه شـرکت 
کنم و فـردا نیز کنار تیـم ملی باشـیم. وزیـر ورزش و جوانـان در مورد 
اینکه چقـدر به صعـود ایـران از مرحله گروهـی امیدوار اسـت، گفت: 
خیلی، نـه  تنها به صعـود بلکه امیـدوار بـه کیفیت عملکـرد تیم ملی 
هسـتیم، چیزی که کارشناسـان هم بـه آن اذعـان دارند. ایـن دوره از 
مسـابقات برای تمـام تیم ها متفاوت اسـت چـون جام جهانی وسـط 
مسـابقات باشـگاهی برگزار می شـود و تیم ها آماده هسـتند. شـرایط 
سـخت اسـت و تیم هایی مثل عربسـتان و قطـر بازیکنان شـان ماه ها 
کنار هم بودند و از اردوهای مسـتمر اسـتفاده کردند ولی سـایر تیم ها 
چون لژیونر داشـتند و بازیکنان شـان در مسـابقات باشـگاهی حضور 
داشـتند، مجبور به حضور در روز هـای فیفادی در تیم های ملی شـان 
بودند. سجادی ادامه داد: در این مسـیر کانادا اولین فیفادی ما را تغییر 
داد و بالفاصله مسـیر برنامه مان را تغییر دادیـم و اردویی در قطر و یك 
بازی بـا الجزایـر برگـزار کردیم، سـپس 2 دیـدار تدارکاتی در کشـور 
اتریش برگزار کردیم و در تهران به مصـاف نیکاراگوئه رفتیم و در قطر 
نیز بازی تمرینی بـا تونس برگزار کردیـم تا تکلیفـی روی زمین باقی 
نماند. آنچـه از دسـت مان برمی آمد انجـام دادیم و طبق گزارشـی که 
چند سـاعت پیش گرفتیم همه چیز حکایت از نظـم و انضباط در تیم 

ملی داشـت و حاشـیه  خاصی نیست.

خبر کاظمی:

 گلف باید همگانی شود
گزارش

ایسنا
سرپرسـت فدراسـیون گلـف  گفـت: همگانـی کـردن 
ورزش گلـف و همـراه  کـردن شـهرداری ها و ایجـاد 
تفاهم نامـه در ایـن زمینـه مـورد توجـه و پیگیری های 

بیشـتر قـرار گیـرد.
به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایسـنا، محمد کاظمی 
با حضـور در مجمـع سـالیانه هیات گلـف اسـتان البرز 
اظهـار کـرد: بیـش از 27 سـال در البـرز و رشـته های 
ورزشـی فعالیت و با جامعه آماری ورزش آشـنا هسـتم 
و در تالش هسـتیم تـا بتوانیم در کشـور و اسـتان البرز 

ورزش گلـف را بین مـردم وارد فـاز حرفـه ای نماییم.
سرپرست فدراسـیون گلف در ادامه از تخصیص بودجه 
بـه هیات هـای اسـتانی خبـر داد و گفـت: بودجـه از 
طـرف وزارت ورزش بـه هیات هـای اسـتانی اختصاص 
داده شـده و ایـن فدراسـیون در زمینـه کمـك  مالی در 
برگـزاری مسـابقات به هیـات گلف اسـتان البـرز دریغ 

نخواهـد کرد.
 کاظمـی بیـان کـرد: همگانـی کـردن ورزش گلـف و 
همـراه  کـردن شـهرداری و  ایجـاد تفاهم نامـه در ایـن 
زمینـه مـورد توجـه و پیگیری های بیشـتر قـرار گیرد.

رییـس فدراسـیون گلـف بـا تاکیـد بـر اینکـه در بحث 
اسـتعدادیابی تفاهم نامـه بـا آمـوزش و پـرورش بسـته 
شـود و تعامـالت الزم بوجـود آیـد تصریح کـرد: تالش 
می کنـم  حرکـت رو به جلـو ورزش، گلـف اسـتان البرز 
را بـه افق هـای جلوتر رهنمـون نماییـم چرا که نـگاه ما 

اشـاعه ورزش گلـف در میـان جوانان اسـت.
در ادامه رضـا عبـاس زاده، رئیـس هیات گلف اسـتان 

البـرز بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای ایـن رشـته ورزشـی 
درسـطح اسـتان و تالش هایـی کـه صـورت گرفتـه 
اظهـار کـرد: خوشـبختانه در مسـابقات کشـوری 
توانسـتیم بـا فعالیت هایی کـه صورت گرفـت صاحب 
مقـام قهرمانی در بخش انفرادی در کشـور شـویم و در 
بخش تیمـی نیـز بـرای 2 سـال پیاپـی صاحـب مقام 
دوم شـدیم که این امـر به رغم عـدم  امکانـات و درآمد 
خـاص مـورد انجـام گرفـت و ورزشـکاران مـا مجبـور 
بودنـد بـرای انجـام تمرین هـای خود بـه زمیـن گلف 

تهـران برونـد.
عبـاس زاده بیان کـرد: بـا توجه بـه بودجه هیـات برای 
اعزام هایمـان نیـز از اسپانسـرها کمـك گرفتیـم کـه 

همراهـی آنان جـای تشـکر بسـیار دارد.
رییـس هیات گلـف اسـتان توجه بـه بعد همگانـی این 
رشـته ورزشـی را مـورد توجـه قـرار داد و تصریـح کرد: 
تالش های بسـیاری تاکنـون در زمینه همگانـی کردن 
رشـته مینی گلـف و گلف صـورت گرفته اسـت و هیات 
گلف اسـتان با مکاتبات و انجام برنامه های آموزشـی در 
بین ادارات، دانشـگاه های اسـتان، مهدهای کودک و در 

سـطح پارک های شـهر تـالش کرده اسـت.
وی ادامـه داد: مکاتبـات بسـیاری نیـز در ایـن زمینه با 
دانشـگاه های اسـتان و آمـوزش و پـررش و شـهرداری 
و... داشـته ایم و در حـال رایزنی هسـتیم تـا بتوانیم این 

ورزش را در سـطح مـدارس و پارک هـا اشـاعه دهیـم.
وی بـا تاکید بـر اینکـه در بخش آمـوزش و پـرورش دو 
هزار مربـی آموزش و پـرورش نیروی محرکـه در جهت 
تحقق این امر هسـتند گفت: در بحث اسـتعدادیابی اگر 
فعالیت ها بـا حمایـت مسـووالن تقویت شـود خدمات 

موثری در سـطح مـدارس و جـذب اسـتعدادها صورت 
خواهـد گرفت.

عبـاس زاده اظهـار کـرد: 38 میـدان مینـی گلـف در 
سـطح اسـتان البـرز بـرای عالقه منـدان بـه این رشـته 
وجود دارد و مابقـی میادین در اختیـار بخش خصوصی 

قـرار دارد.
رییس هیات گلف اسـتان البرز گفـت: 10 هکتار زمین 
بـا توجـه بـه رایزنی هـای انجـام شـده در زمین هـای 

فـرودگاه پیـام  در حـال انعقـاد تفاهم نامه اسـت.
 عبـاس زاده بـه زمین هـای کاخ مرواریـد مهرشـهر و 
رایزنی هـای انجـام شـده در زمینـه بـه کارگیـری 

زمین های این کاخ درجهت توسـعه ورزش گلف استان 
و کشـور اشـاره کـرد و گفـت: بحـث زمین هـای کاخ 
مرواریـد مقدماتش آمـاده اسـت و دوسـتان اعالم کرده 
اند کـه مقدمـات الزم را بـرای بـه کارگیری ایـن زمین 

فراهـم  خواهنـد کـرد.
رئیـس هیـات گلـف اسـتان خاطرنشـان کرد: بیـش از 
22 برنامـه در جـدول برنامه هـای سـال 1402 مـورد 
برنامه ریـزی قرار گرفتـه کـه از آن  جمله می تـوان ارایه 
فعالیت در بخش های آموزشـی و کارگاه هـای آموزش و 
ایجاد زمین ورزشـی گلف در دهکده ورزشـی دانشـگاه 

خوارزمـی اشـاره کرد.

سنا
: ای

س
عک

سجادی:

 امیدوارم این جام جهانی برای ما متفاوت باشد
ســجادی وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: 
ــرای مــا نســبت  ــی ب امیــدوارم ایــن جام جهان
بــه دوره هــای قبــل متفــاوت باشــد و بتوانیــم 

ــم. ــود کنی ــود صع ــروه خ از گ
ــل از ایســنا،  ــه نق ــذ وطــن ب ــزارش کاغ ــه گ ب
حمیــد ســجادی کــه بــه همــراه کاروان 
ــگاران و ســایر مســئوالن راهــی دوحــه  خبرن
ــحالم  ــی خوش ــرد: خیل ــار ک ــد، اظه ــر ش قط
کــه اصحــاب رســانه نیــز در ایــن پــرواز 
ــی  ــان، اهال ــه خوب ــای هم ــد، ج ــور دارن حض
ورزش و پیشکســوتان خالــی اســت. امیــدوارم 
ــب ادا  ــی باشــیم و حــق مطل ــدگان خوب نماین
ــه عشــق تیــم  شــود. آرزوی موفقیــت دارم و ب
ملــی می رویــم. بعــد از مراســم افتتاحیــه 
بــازی ایــران و انگلیــس هســت کــه امیــدوارم 
ــی  ــم مل ــرای تی ــد. ب ــاق بیفت ــا اتف بهترین ه
ــدوارم  ــم. امی ــا می کنی ــای خــوب و دع آرزوه
ایــن همــه زحمــت کــه از طــرف فدراســیون، 
ــان کشــیده اند  ــك بازیکن ــك ت ــی و ت کادر فن
ــی  ــمند تیم ــوب و ارزش ــك کار خ ــه ی ــا ارائ ب
ــرد  ــد و از عملک ــش باش ــاءاهلل نتیجه بخ ان ش
ــی همــه خوشــحال و راضــی باشــند  ــم مل تی

ــن  ــا ای ــد ت ــاق بیفت ــه اتف ــا نتیج و بهترین ه
ــا ســایر جام جهانی هــا  جام جهانــی متفــاوت ب

ــد. ــم باش ــود تی ــاوت آن در صع و تف
وی گفــت: همــان طــور کــه اطــالع داریــد مــا 
6 بــار بــه جام جهانــی رفته ایــم، یــك بــار 
قبــل از انقــالب و 5 بــار بعــد از انقــالب. یکی از 
ــا  ــود م ــرعت صع ــی س ــای جام جهان تفاوت ه
بــود، مــا ســریعترین کشــور آســیا بودیــم کــه 
ــار  ــرای ســومین ب ــم و امســال ب ــود کردی صع
ــت  ــم. بیس ــود کرده ای ــی صع ــه پیاپ ــت ک اس
ــی در ســال 2022 اســت،  و دومیــن جام جهان
ــه شــکلی برنامه ریــزی شــده  ایــن دوره هــم ب
کــه دقیقــا در فصــل مســابقات بازیکنــان 
ــار  ــده در اختی ــرکت کنن ــای ش ــر تیم ه اکث
باشــگاه ها و در جاهــای مختلــف دنیــا و بویــژه 
ــده  ــن قاع ــم از ای ــران ه ــه ای ــند ک ــا باش اروپ
ــم  ــی از تی ــش اعظم ــوده و بخ ــتثنی نب مس
ملــی در تیم هــای باشــگاهی حضــور داشــتند. 
ــن کــه  ــه دلیــل ای 2 تیــم عربســتان و قطــر ب
ــوده شــرایط  ــا در اختیارشــان ب ــان آنه بازیکن
ــات  ــا اردو و تمرین ــاه ه ــتند. م ــری داش بهت
هماهنــگ برگــزار کردنــد و بازیکنــان در 

ــدارد  ــود، البتــه اشــکال ن اختیــار کادر فنــی ب
زیــرا بهتریــن تیم هــای دنیــا از جملــه برزیــل، 
اســپانیا و آرژانتیــن نیــز بازیکنانشــان در 

باشــگاه های مختلــف بودنــد.
ــل  ــی مث ــم بزرگ ــرد: تی ــح ک ــجادی تصری س
ایران نیــز چنین شــرایطی را داشــته، امیدوارم 
بــا زحماتــی کــه کادر فنــی کشــیده اند، خبــر 
ــت کــی  ــا مدیری ــی ب ــق دارم کــه کادر فن دقی
روش تــا ســاعت 2 تــا 3 بامــداد بازیهــای 
بچه هــا را چــك می کردنــد. بازیهایــی 
ــد  ــازی کردن ــف ب ــگاه های مختل ــه در باش ک
ــم  ــور در تی ــرای حض ــی ب ــت کم ــون فرص چ
ــن  ــو احس ــه نح ــا ب ــتند از فیلم ه ــی داش مل
ــد. فیلم هــا را آنالیــز و بازبینــی  اســتفاده کردن
می کردنــد، همــه زحمــت کشــیدند بــه ویــژه 
تاج رییــس فدراســیون فوتبــال، نبــی دبیرکل 
ــوده را  ــان ب ــه در توانش ــه ک ــیون آنچ فدراس
ــه  ــن لحظ ــا ای ــکر ت ــدا را ش ــد. خ ــام دادن انج

ــت. ــی نیس ــزارش خاص ــا گ ــاق ی اتف
ــن ســفر  ــر ورزش خاطرنشــان کــرد: در ای وزی
ــوت  ــور دع ــس جمه ــر از ریی ــر قط ــم امی ه
ــغله کار و  ــل مش ــه دلی ــا ب ــد ام ــرده بودن ک

برنامه هــای پرترافیــك رییــس جمهــور 
قســمت نشــد تشــریف بیاورنــد و طــی 
مکاتبــه ای کــه از ســوی امــور خارجــه انجــام 
شــده مــن افتخــار داشــتم بــه عنــوان نماینده 
ــران و از طــرف رییــس  جمهــوری اســالمی ای
ــان  ــادم ورزش و جوان ــوان خ ــه عن ــور ب جمه
ــا از  ــم. واقع ــه کشــور قطــر ســفر کن کشــور ب
ــای رییســی و تــك تــك اعضــای  زحمــات آق
هیــات دولــت و پشــتکاری کــه در حمایــت از 
تیم ملــی داشــتند تشــکر می کنــم. امیــدوارم 
ــا  ــد، م ــی بده ــه خوب ــا نتیج ــن حمایت ه ای
هــم قــدردان همــه ایــن محبت هــا در کشــور 
باشــیم و آن را تقدیــم بــه کادر فنــی و اعضــای 
ــا همــه ایــن تالش هــا  تیــم ملــی می کنیــم ت
ــا  ــوده و ب ــا ب ــه م ــه وظیف ــا ک و برنامه ریزی ه
ــردم و  ــحالی م ــر خوش ــه خاط ــان و دل و ب ج
ــم، نتیجــه  ــزاز پرچــم کشــور انجــام دادی اهت
دهــد. وقتــی ما خــوب عمــل کنیــم و کارهــا را 
ــژه جام جهانی  ــا و بوی طبق اســتانداردهای دنی
ــار را  ــن انتظ ــز همی ــردم نی ــم، م ــام دهی انج
دارنــد و مردم نیــز با نتیجــه عملکــرد بازیکنان 

ــد ــد ش ــحال خواهن ــی و خوش راض

وی در پایــان در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــما  ــه ش ــه توصی ــن ک ــر ای ــی ب ــنا مبن ایس
ــت:  ــت؟ گف ــی چیس ــم مل ــان تی ــه بازیکن ب
بچه هــای مــا همــه حرفــه ای هســتند. 
تجربــه خیلــی خوبــی دارنــد و خودشــان 
می داننــد کــه بهتریــن کار را مــی تواننــد 

انجــام دهنــد، مطمئــن هســتم کــه 
بــا راهنمایــی کادر فنــی بهتریــن اتفــاق 
ــه  ــتم ک ــن هس ــد زد.  مطمئ ــم خواهن را رق
بــا عملکــرد خــود در ایــن جــام جهانــی 
متفــاوت، اتفاقــات و نتایــج متفاوتــی بــه امید 

ــورد. ــد خ ــم خواه ــدا رق خ
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بررسـی آمـاری نتایـج تیـم ملـی فوتبـال ایـران در ادوار 
جام جهانـی بیانگر آن اسـت کـه سـرمربی پرتغالـی تیم ملی 
تا کنون بهتریـن نتیجه را در بازی نخسـت کشـورمان در این 

تورنمنـت بـزرگ کسـب کرده اسـت.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقل از ایرنـا، تیم ملی فوتبـال ایران 
در پنـج دوره حضـور در جام جهانـی فوتبـال 15 بـازی انجام 
داده که حاصل آن 2 برد، چهار تسـاوی و 9 باخت بوده اسـت. 
ایـران هـر چنـد در گـروه مـرگ جام جهانـی 2018 روسـیه 
نتایج درخشـانی کسـب کـرد امـا تاکنـون موفق به صعـود از 
مرحلـه گروهی نشـده اسـت. ایـران در جام جهانـی 2018 با 

کسـب چهار امتیـاز بهترین عملکـرد ممکن را داشـت.
یوزهـای ایرانی همچنین در جام جهانی 1998 با کسـب سـه 

امتیاز در جایگاه سـوم قـرار گرفتند.
یکـی از مهمتریـن مشـکالت تیـم  ملـی در ادوار مختلـف 
جام جهانی کسـب امتیـاز در بازی نخسـت بود. ایـران در پنج 
دوره گذشـته سـه بازی اول خود را واگـذار کرده اسـت. ایران 
در جام جهانـی 1978 آرژانتین بـازی را با نتیجه سـه بر صفر 
بـه هلنـد و در جام جهانـی 1998 بـا نتیجـه یـك بـر صفر به 
یوگسـالوی سـابق واگذار کـرد. در جام جهانـی 2006 آلمان 
هم بازنده دیدار نخسـت بود. شـاگردان برانکـو ایوانکوویچ در 
آن دوره از جام جهانـی بـا نتیجه سـه بر یك مغلـوب مکزیك 

شـدند.
تیم ملی فوتبال ایران در حالی روز دوشـنبه در بازی نخسـت 
مرحله گروهی جام جهانی قطر به مصاف »سـه شـیر« خواهد 

رفت کـه رویه باخـت یوزها در گام نخسـت با آمـدن کارلوس 
کی روش قطع شـده اسـت. او کـه سـومین حضـور متوالی با 
ایـران در جام جهانی را تجربـه خواهد کرد در سـال 2014 در 
بازی نخسـت موفق به کسـب تسـاوی برابر نیجریه شـد و در 
جام جهانـی 2018 روسـیه نیز تیم ملـی مراکش را بـا نتیجه 
یك بر صفـر شکسـت داد. بـه عبارتی کـی روش با هنـر خود 
رونـد ناکامی تیـم ایـران را در بازی هـای نخسـت جام جهانی 

را قطـع کـرد امـا همچنـان سـندروم باخـت در بـازی دوم 
وجـود دارد.

کـی روش تنها مربـی تیم ملـی فوتبال ایران اسـت کـه با این 
تیم موفق به کسـب امتیاز از بازی نخسـت شـده است. پیش 
از این مربیانی ماننـد برانکو ایوانکوویچ، حشـمت مهاجرانی و 
جالل طالبی طعم تلخ شکسـت را در بازی نخسـت چشـیده 

بودند.

رییـس اسـبق فدراسـیون فوتبـال دربـاره بازگشـت 
کارلوس کـی روش بـه ایـران گفـت: فکـر می کنم یك 

تصمیـم عاقالنـه ای بـود کـه گرفتند.
به گـزارش کرمان نو بـه نقل از ایلنـا، علی کفاشـیان در 
خصوص اینکه آیا عالقـه اش به فوتبال را از دسـت داده، 
اظهار داشـت: مسـابقات را دنبال می کنم. اگر تلویزیون 

را روشـن کنم و مسـابقه ای پخش شـود، نگاه می کنم.
وی دربـاره بازگشـت کارلـوس کـی روش بـه ایـران و 
قبول هدایـت تیم ملـی عنوان کـرد: آقای کـی روش، 
فکـر می کنم یـك تصمیم عاقالنـه ای بود کـه گرفتند 
و ایشـان آمد. االن تیم ما قشـنگ سـازماندهی شده و 
تیم در قطر بـا روحیه کار می کند. انشـااهلل بـا زحمات 
بازیکنان و دعـای مردم نتیجـه خوبـی در جام جهانی 

می گیریـم.

رییـس اسـبق فدراسـیون فوتبـال دربـاره اینکـه اگـر 
رییـس فدراسـیون بـود تصمیم بـه بازگشـت کارلوس 
کـی روش می گرفت، عنـوان کـرد: از نظر اخالقـی ما به 
آقای اسـکوچیچ بدهکار بودیم. تیم را بدون شکست به 
جام جهانی بـرده بـود و کار بزرگی کرده بـود؛ اما بعدش 
حواشـی که به وجود آمد شـاید مـن هم یـك کارهایی 
می کردم که تـا مطمئن باشـیم تیم ملـی در یك جای 

خوبی بتواند بایسـتد.
وی پیرامـون پیش بینـی اش از عملکـرد ایـران در 
جام جهانـی تصریـح کـرد: نمی توانـم بگویـم صعـود 
می کنیم یا نه اما خاطرم هسـت وقتی در گذشـته قرعه 
ما به آرژانتیـن و پرتغـال خورد مـردم نگران بودنـد، اما 
تیم ملی بازی خوبـی انجـام داد و جز بهتریـن بازیهای 

مـا در تاریـخ جام جهانـی بـود.

کی روش قهرمان دیدارهای نخست ایران در جام جهانی
کفاشیان: 

با قرعه سخت بهتر بازی می کنیم
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جباری:

اشتباهم را در مورد معتمدی پذیرفتم
وزنه بـرداری  تیـم  سـرمربی  جبـاری 
ذوب آهـن می گویـد، اشـتباهش را در مورد 
مصدومیت رسـول معتمدی پذیرفته است 
امـا سـرمربی تیم ملـی بایـد شـرایط بدنی 

ورزشـکار ملی پـوش را اطـالع مـی داد.
بـه گـزارش کرمان نـو بـه نقـل از ایسـنا، 
علـی جبـاری دربـاره اینکـه چـه ضرورتی 
وجود داشـت که وقتی در آسـتانه مسابقات 
قهرمانـی جهـان هسـتیم، رقابت بیـن رضا 
دهـدار و رسـول معتمـدی در دسـته 102 
کیلوگـرم لیگ برتـر سـنگین باشـد؟ بیان 
کـرد: هر کسـی به فکـر تیم خودش اسـت. 

مربـی ملـی حفـاری می خواهـد بهتریـن 
نتیجـه را بگیـرد و مـن هـم بایـد جوابگوی 
باشـگاه خـودم باشـم چـون باشـگاه دارد 
برنامه ریـزی  البتـه  می کنـد.  هزینـه 
می توانسـت بهتـر شـود و مانند سـال های 
گذشـته، نتیجـه ملی پوشـان در مسـابقات 
قهرمانـی آسـیا یـا جهانی بـرای لیـگ هم 
محاسـبه شـود تا سـه هفته بعد از قهرمانی 
آسـیا دوبـاره در لیگ وزنـه نزننـد و بعد هم 
دوبـاره در اردوی تیـم ملـی رکوردگیـری 

شـوند.
او در پاسـخ بـه این پرسـش کـه بـه عنوان 

کـه  مدعـی  تیم هـای  از  یکـی  مربـی 
ملی پوشـان زیادی دارید چنین پیشنهادی 
را به فدراسـیون ندادیـد؟ گفت: بـه صورت 

مکتـوب ایـن پیشـنهاد را ندادیـم.
جباری در پاسـخ به این پرسـش که شرایط 
بدنـی معتمـدی در لیـگ بـه گونـه ای بود 
که بتوانـد زیـر وزنـه 177 کیلوگـرم برود؟ 
تصریـح کـرد: سـرمربی تیـم ملـی بایـد 
شـرایط بدنـی ورزشـکاری کـه در اردوی 
تیـم ملـی اسـت را بـه مـا مـی گفـت. وزنه 
170 کیلوگرم که معتمـدی در حرکت دوم 
انداخت برایش سـنگین نبود. انتخاب خود 

مـن بـرای حرکـت سـوم وزنـه 173-172 
کیلوگـرم بود کـه معتمـدی خواسـت وزنه 
را باالتـر ببـرم و البته ایـن را قبـول دارم که 
تصمیم نهایـی را من مربی بایـد می گرفتم. 
البته ایـن سـوال را دارم اگر معتمـدی وزنه 
170 کیلوگرم را نمی انداخـت، انتخاب من 
برای حرکت سـوم چه بـود؟ قطعا زیـر وزنه  

175-176 کیلوگـرم نبـود و ممکـن بـود 
همین اتفاق بـاز هم رخ می داد. بـاز هم خدا 
را شـکر چون ما همـه فکر می کردیـم آرنج 
او در رفتـه اسـت اما ایـن اتفاق نیفتـاده و تا 
جایی کـه می دانم پشـت بـازوی او آسـیب 
دیـده اسـت و حاال بایـد پزشـك متخصص 

نظر قطعـی خـود را بدهد
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خبر
وزیر کشور: 

با اصل اعتراضات 
مشکلی نداریم

متولـی  کسـانی هـم کـه می خواهنـد 
اعتراضـات باشـند بایـد آن را در چارچـوب 
خـود کنتـرل کننـد و ایـن مانعـی نـدارد.
وزیـر کشـور گفـت: انتخـاب محلـی بـرای 
برگـزاری تجمعـات قبـاًل یـك بـار بحث و 
تصویـب شـده اسـت، امـا بـه دالیلـی کـه 
دسـتگاه های خارج از دولت یك اشـکاالتی 

گرفتنـد، بایـد مجـدداً بررسـی شـود.
 به گزارش کاغذ طـن به نقـل از ایلنا، احمد 
وحیـدی دربـاره این کـه بـا شـکل گیری 
اعتراضـات در کشـور بـار دیگـر بحـث 
اختصـاص محلی بـرای برگـزاری تجمعات 
مطـرح و گفتـه شـد وزارت کشـور متولـی 
ایـن امـر اسـت و در حـال رسـیدگی بـه 
ایـن موضـوع اسـت ایـن بررسـی ها در چه 
مرحلـه ای قـرار دارد، گفت: ایـن موضوع 2 
مسـئله دارد؛ نخسـت اصل مسـاله کسانی 
بـه هـر حـال بـه یـك موضوعـی اعتـراض 
دارنـد، مسـئله دیگـر اینکـه در یـك مکان 

خـاص باشـد.
 وزیـر کشـور کـه بـا ایلنـا گفتگو مـی کرد، 
با اشـاره بـه این کـه بـا اصـل اعتراضـات ما 
مشـکلی نداریم، تاکیـد کـرد: در چارچوب 
اعتـراض دارنـد،  افـرادی کـه  قانـون 
می تواننـد مجـوز بگیرند و مشـخص باشـد 
طـول آن چـه مدتی اسـت کـه می خواهند 

اعتـراض خودشـان را انجـام دهنـد.
 وی خاطرنشـان کـرد: کسـانی هـم کـه 
می خواهنـد متولـی اعتراضات باشـند باید 
آن را در چارچـوب خود کنتـرل کنند و این 
مانعـی نـدارد. البته بایـد در یك شـرایطی 
که بـه هر حـال شـرایط بهتـری باشـد این 
کار انجام شـود در اینصورت ما هم مشـکلی 
نداریم.  وحیدی بیـان کرد: دربـاره انتخاب 
محـل قباًل یـك بـار بحـث و تصویب شـده 
اسـت، امـا بـه دالیلـی دسـتگاه های خارج 
از دولـت یـك اشـکاالتی گرفتنـد کـه باید 

مجدداً بررسـی شـود.
وی دربـاره این کـه در ایـن مـدت احزابـی 
برای برگزاری تجمعات درخواسـت داده اند 
و گالیه مند از وزارت کشـور هستند، عنوان 
کـرد: بلـه احزابـی بـرای برگـزاری تجمـع 
درخواسـت دادنـد و جلسـه با آن هـا برگزار 
شـد امـا آن هـا غالبـاً مجمـع  خودشـان را 

برگـزار نکـرده بودند. 
وحیدی گفت: موضوع بیشـتر به خودشـان 
بازمی گـردد کـه آن مجامـع را بـه موقـع 
تشـکیل دهند و سلسـله کارهایی کـه باید 

اتفـاق بیفتـد، در واقع طبـق قانون باشـد.

صدور قطعنامه، اقدام 
غیر سازنده برای حفظ 

فشار حداکثری است
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی خاطرنشـان 
کـرد: پیش ازایـن همـه گفتـه بودیـم کـه 
صـدور قطعنامـه مشـخصاً یـك اقـدام غیر 
سـازنده برای حفظ فشـار حداکثری اسـت 
و کمکی بـه حـل مسـائل موجـود نخواهد 

کـرد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، 
محمـد اسـالمی، معـاون رئیس جمهـور و 
رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی در حاشـیه 
مراسـم بزرگداشـت چهلمیـن سـالگرد 
تشـییع 370 شـهید در آبـان 1361 و 23 
هزار شـهید اسـتان اصفهان با گرامیداشت 
یاد و خاطـره این شـهدا گفت: مـردم ایران 
همیشـه در صحنه هـای مختلـف سـربلند 
بوده انـد و مـردم اصفهـان نیـز در 25 آبـان 
1361 در آزمـون ایثـار در دفـاع مقـدس 

سـربلند بیـرون آمـد.
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی خاطرنشـان 
کـرد: هم اکنـون اصفهـان بیـش از هـزار 
خانـواده دارای دو شـهید و حـدود 60 
خانـواده دارد کـه 3 شـهید را تقدیـم ایـن 
انقـالب کرده انـد و حتـی خانواده هایـی آن 
روز فرزنـدان خودشـان را بـه جبهـه اعـزام 
می کردند کـه یك فرزنـد داشـتند و همان 
یك نفـر هم بـه فیـض شـهادت نائل شـد.

معـاون رئیس جمهـور در پاسـخ به سـوالی 
درباره قطعنامه اخیر شـورای حـکام آژانس 
بین المللی انـرژی اتمـی علیه ایـران اظهار 
داشـت: پیش ازایـن همـه گفتـه بودیم که 
صـدور قطعنامـه مشـخصاً یـك اقـدام غیر 
سـازنده برای حفظ فشـار حداکثری اسـت 
و هیچ کمکـی بـه طرف هـای مقابـل برای 

حل مسـائل موجـود نخواهـد کرد.
اسـالمی افـزود: مـا از مدیـرکل آژانس هم 
شـنیده بودیم و وی تأکید داشت که صدور 
قطعنامه کمکـی به پیشـبرد امـور نخواهد 
کـرد. به نظـر می رسـد سـه کشـور اروپایی 
و آمریـکا بـه اسـتفاده از انـواع روش هـای 
مختلـف فشـار ازجملـه صـدور قطعنامه و 
تحریـم عـادت دارنـد و پـر واضح اسـت که 
این گونه فشـارها بی سـرانجام خواهـد بود.

رئیس سـازمان انرژی اتمی در ادامه با بیان 
اینکه این اقـدام اشـتباه و تصویب قطعنامه 
علیه کشـورمان همانطـور کـه پیش تر هم 
گفتـه شـده بـود، پاسـخ محکمی از سـوی 
ایران به همراه خواهد داشـت، تصریح کرد: 
برنامه هـای هسـته ای جمهـوری اسـالمی 
ایـران مطابق قانون اقـدام راهبردی مجلس 
پیش می رود و صـدور قطعنامه های متعدد 
علیه ایران در پیشـبرد  ایـن برنامه ها خللی 

ایجاد نخواهـد کرد.
اسـالمی تصریح کـرد: تمامـی برنامه هایی 
کـه در عرصـه ملـی از سـوی مـا دنبـال 
می شـود برای رفاه و پیشـرفت ملـت ایران 

اسـت.

بسیاری از مسئوالن معتقدند 
باید دست به دامان خارج از 

کشور شویم
ــا  ــد از خارجی ه ــه بای ــد ک ــاد دارن ــئوالن اعتق ــیاری از مس بس
ــه  ــویم وگرن ــا ش ــرایط آن ه ــلیم ش ــد تس ــم و بای ــك بگیری کم

ــم ــودی نداری ــز ناب ــاره ای ج چ
ــای  ــری در صحبت ه ــم رهب ــام معظ ــه مق ــود ک ــته ب روز گذش
ــد:  ــد و فرمودن ــد بخــش اشــاره کردن ــه امی ــك تجرب ــه ی خــود ب
ــود.  ــی ب ــه ی مهم ــی حادث ــاله خیل ــت س ــدس هش ــاع مق »دف
ــاد. هشــت  ــی افت ــد چــه اتفاق ــا نمی دانن ــای م ــی از جوان ه خیل
ســال همــه ی قدرت هــای دنیــا یــك طــرف؛ ایــران یــك طــرف. 
ــه  ــی هســت، ب ــاًل در بعضــی از جا هــا یــك حوادث خــب حــاال مث
یــك کشــوری حمالتــی میشــود مثــاًل، اّوالً به آن وســعت نیســت 
ــا  ــه آن ه ــتند ب ــانی هس ــره کس ــاً باالخ ــود. ثانی ــران ب ــه در ای ک

کمــك می کننــد.
 آن زمــان ناتــو همــراه صــدام بــود، آمریــکا بــه خصــوص همــراه 
ــی از  صــدام بــود، شــوروی ســابق همــراه صــدام بــود، بعض
ــه شــوروی نداشــتند  ــی وابســتگی ب ــه خیل ــا ک کشــور های اروپ
ــا هــم همــراه صــدام  ــم نداشــتند آن ه ــکا ه ــه آمری وابســتگی ب
بودند.مــا در جنگ هشــت ســاله یــك پیــروزی کامل و درخشــان 

ــم.« ــدا کردی پی
موضوعــی کــه باعــث شــد تــا بــه ســراغ یــك کارشــناس مســائل 
سیاســی برویــم و دربــاره تجربیــات ایــن رویــداد و شــناختی کــه 

جوانــان مــا از آن دارنــد بیشــتر جویــا شــویم.
ــی از  ــت: یک ــا گف ــه م ــاره ب ــن ب ــکی در ای ــادق کوش ــد ص محم
ــن  ــام داده ای ــا انج ــه تمدن ه ــان هم ــر در زم ــه بش ــی ک اقدامات
ــان حــال و  ــود زم ــرای بهب ــات خــود را ب ــه تجربی ــوده اســت ک ب
ــل  ــرده اســت.ما در طــول 50 ســال قب ــده خــود اســتفاده ک آین
ــوادث  ــورمان ح ــته در کش ــال گذش ــد س ــول ص ــی در ط ــا حت ی
بســیاری را شــاهد بودیــم کــه وقتــی تجربیــات آن را گــرد آوری 
می کنیــم شــاهدیم کــه بخــش عمــده آن حــوادث تلــخ  و 
حوادثــی اســت کــه مــا در جنبــه منفــی آن بایــد عبــرت بگیریــم 
ــه مــا ایــن را می گویــد کــه چــه خطا هایــی را  و ایــن تجربیــات ب

ــم. ــرار کنی ــد تک نبای
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر در همیــن زمــان معاصــر خودمــان 
ــت در آن  ــارب مثب ــی از تج ــه انبوه ــتیم ک ــدادی هس ــاهد رخ ش
ــس ،  ــه نف ــاد ب ــاوری، اعتم ــه خداب ــه تجرب ــود دارد ؛ از جمل وج
ــت و  ــی ، خالقی ــود اتکای ــی ، خ ــوان داخل ــروی ج ــه نی ــاد ب اعتم
حل مشــکالت بــه وســیله اندیشــه بومــی و... دفــاع مقــدس همان 

ــت را دارد. ــای مثب ــن تجربه ه ــه ای ــه هم ــت ک ــه ای اس عرص
کوشــکی افــزود: مــا امــروز در جامعــه خودمــان بــه ویــژه در طی 
ــوه اقتصــادی فرهنگــی  ــا مشــکالت انب ــر م ــن ســال های اخی ای
ــاد  ــان بســیاری از مســئوالن اعتق ــن می ــم، در ای و .. مواجــه بودی
ــلیم  ــد تس ــم و بای ــك بگیری ــا کم ــد از خارجی ه ــه بای ــد ک دارن
شــرایط آن هــا شــویم وگرنــه چــاره ای جــز نابــودی نداریــم؛ ایــن 
فضــا بــرای بســیاری از نســل جــوان مــا نــا امیــدی ایجــاد کــرده 
اســت. در حالــی کــه مــا در تاریــخ خــود دفــاع مقدســی را داریــم 
ــه خــدا و شــناخت  ــوکل ب ــا ت ــن مملکــت ب ــه نســل جــوان ای ک
ــور در  ــن کش ــکل ای ــن مش ــتند بزرگتری ــود توانس ــا خ توانایی ه

ــا دســت خــود حــل کننــد. صــد ســال اخیــر را ب
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کاغذ سیاست

ایران از مولفه های قدرت خود در واکنش به 
قطعنامه شورای حکام استفاده کند

گزارش
ایرنا

تحلیلگـر مسـائل هسـته ای قطعنامـه شـورای حـکام 
را بـرای عقـب رانـدن ایـران از خواسـته های خـود در 
مذاکرات خوانـد و گفت: جمهوری اسـالمی ایـران باید 
پاسـخ های درخـوری به ایـن قبیـل اقدامات بدهـد و از 
مولفه های قدرت هسـته ای، موشـکی و منطقه ای خود 

اسـتفاده کند.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایرنا، سـید مصطفی 
خوش چشـم در مـورد قطعنامـه شـورای حـکام علیـه 
ایـران گفـت: قطعنامه هـای شـورای امنیـت دارای 
سـه لحـن نـرم، متوسـط و سـخت و بـه ایـن عبـارت 
اسـت که از کشـور مورد نظـر می خواهـد که بـا آژانس 
بین المللی انرژی اتمـی همکاری کند و یـا اینکه مهلت 
چندماهه ای را مشـخص می کنـد و یا کار را به شـورای 
امنیـت ارجـاع می دهـد لـذا دو قطعنامه ای که امسـال 
در مـورد ایـران مصـوب شـد فقـط بـا نرمتریـن لحـن 

خواسـتار همکاری شـده اسـت.
ایـن تحلیلگـر مسـائل هسـته ای افـزود: ایـن موضـوع 
بیانگـر این اسـت کـه دلیلـی وجـود دارد که به سـمت 
سـخت تر کـردن موضـع نمی رونـد چراکـه می دانند با 
واکنش ایـران مواجـه می شـوند و مذاکرات را بـه پایان 

می رسـاند.
خوش چشـم بیان کـرد: طرف غربـی به شـدت به دنبال 
این بود کـه مجموعـه فشـارهای ترکیبـی کـه در بهار 
در دوره اول و در پاییـز در دور دوم میـان دو شـورای 
حکام از شـهریور تا روز پنجشـنبه که شـامل طرح های 
توطئـه ای بـرای وارد آوردن خدشـه بـه اعتبـار جهانی 
ایـران، جنـگ ادراکـی، اغتشـاش، تحریـم، حملـه 
سـایبری، مداخلـه ارزی، سـعی در اخـالل در صادرات 
نفـت، تـرور و خرابـکاری و نهایتـاً فشـار دیپلماتیـك و 

سیاسـی در شـورای حـکام می شـود را اجـرا کنـد.
وی هـدف کوتاه مدت اینگونـه اقدامات کـه آخرین آنها 
در هـر دوره قطعنامه هـای شـورای حکام اسـت را تنها 
یـك مـورد و آنهم به عقـب رانـدن ایـران در مذاکـره از 

خواسـته هایش عنـوان کرد.
ایـن تحلیلگـر مسـائل بین الملـل تصریـح کـرد: البته 
اگـر بتوانند ایـن فشـارها را ادامـه دهنـد در میان مدت 
و بلندمـدت اهـداف دیگـری هـم دارنـد امـا در کوتـاه 
مـدت در پاییـز و زمسـتان به دنبـال ایـن هسـتند کـه 
ایـران در مذاکـرات رو به عقـب بـرود وگرنـه به راحتی 
می توانسـتند بـه جـای اقدامـات شـورای حـکام بـا 
اسـتفاده از مکانیسـم ماشـه در طول دو ماه، مذاکرات و 

برجـام را برهـم بزننـد.
خوش چشـم خاطرنشـان کـرد: حـال آنکـه می بینیـم 

نه تنها ایـن اقـدام را انجـام نمی دهند بلکه به مسـیری 
قدم گذاشـته اند کـه حتی اگر چنـد قطعنامـه دیگر در 
ماه های آتـی تصویب شـود و ظرف یکسـال آینـده کار 
به شورای امنیت کشـیده شود، چین و روسـیه از پیش 
اعـالم کرده انـد کـه وتـو می کننـد در صورتـی کـه در 
مکانیسـم ماشـه به راحتی و بـدون اینکه کسـی بتواند 
وتویی انجام دهـد می توانند مذاکرات را پایان بخشـند.
وی گفـت: رابـرت مالـی هـم در هفته هـای گذشـته به 
جـای اینکـه بگویـد مذاکـره به طـور کلـی تمام شـده 
یـا شکسـت خـورده فقـط عنـوان می کنـد کـه فعـال 
مذاکـره ای در کار نیسـت زیـرا منتظر بودند و هسـتند 
تا این فشـارهای ترکیبـی از جملـه اغتشاشـات آنها به 
نتیجه برسـد، قطعنامه شـورای حـکام هم صادر شـود 
و بعـد از قطعـا می خواهنـد مذاکـرات را از سـر بگیرند.
این تحلیلگر مسـائل هسـته ای ادامـه داد: البتـه قبل از 
اینکه بخواهند مذاکرات را از سـر بگیرنـد قطعا موضوع 
اینکه آیـا ایـران در مورد خواسـته هایش عقب نشـینی 
می کنـد یـا خیـر را ارزیابـی می کننـد. اگـر ایـران از 
خواسـته های خود بـه عقب رفـت مذاکـره می کنند در 
غیر اینصورت سـعی می کننـد همین فشـار ترکیبی را 
بـرای زمسـتان ادامـه بدهنـد تا جمهـوری اسـالمی را 
مجبـور بـه عقب نشـینی از خواسـته های خـود در میز 

مذاکـره کنند.
خوش چشـم اقـدام روز پنجشـنبه شـورای حـکام در 
صـدور قطعنامـه علیـه ایـران و حتـی لحـن آن را هـم 

تا حـدی قابـل پیش بینی خوانـد و اظهـار کرد: بسـیار 
واضح اسـت که هدف آنها این اسـت کـه از طریق دیگر 
ابـزار فشـار ترکیبی ماننـد اغتشـاش، حمله سـایبری، 
مداخلـه ارزی، جنـگ ادراکـی، تروریسـم و خرابکاری 
فشـارهای بیشـتری بر ایـران وارد کنند اما در شـورای 
حکام بـا وجود اینکـه در بهار هـم لحن و ادبیات بسـیار 
نرمـی وجود داشـت این بـار همان اتفـاق افتـاد و حتی 

بـه سـطح دو هـم نرفـت که مـدت زمـان مشـخصی را 
برای همـکاری اعـالم کند و یـا تهدیـدی انجـام دهد.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن مسـاله نشـان می دهـد که 
طـرف مقابـل از واکنـش جمهـوری اسـالمی ایـران 
در حـوزه هسـته ای کـه در بهـار انجـام شـد درس 
گرفتـه اسـت و هراسـان اسـت و سـعی می کنـد لحن 
قطعنامه هـای آژانس بین المللـی انرژی اتمی را شـدید 

نکنـد تـا بـا واکنـش بیشـتر ایـران مواجه نشـود.

این تحلیلگر مسـائل بین الملل اضافه کـرد: این موضوع 
درسـی هم برای ما اسـت کـه هر کجـا که هزینـه ای بر 
مـا وارد شـده اگـر هزینـه متقابلـی وارد کردیـم طرف 
مقابل تا حـد بسـیاری، حداقل تصاعـد بحران نـداده و 
سـعی در افزایش تنش و تشـدید تنش نکرده اسـت اما 
هر کجا کـه اقدامـات دشـمن بی پاسـخ مانده قطعـاً به 

سـمت تشـدید اقدامات خود رفته اسـت.

ایران از مولفه های قدرت خود در واکنش به 
قطعنامه شورای حکام استفاده کند

ــالمی  ــوری اس ــش جمه ــاره واکن ــم درب خوش چش
نســبت بــه تصویــب قطعنامــه شــورای حــکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی اظهــار کــرد: ایــران نــه تنها 
ــه جنــگ ترکیبــی طــرف  ــن قطعنامــه بلکــه ب ــه ای ب
آمریکایــی، رژیــم صهیونیســتی و ازنــاب آنهــا یعنــی 
عربســتان و ســایرین بایــد پاســخ های درخــوری 
ــش  ــش از پی ــود بی ــدرت خ ــای ق ــد و از مولفه ه بده
اســتفاده کنــد چراکــه  مولفه هــای قــدرت هســته ای، 

ــرار دارد. ــران ق ــتان ای ــه ای در دس موشــکی، منطق
وی یــادآور شــد: همانطــور کــه ایــن روزهــا در 
ــتان  ــم زمس ــاهده می کنی ــم مش ــا ه ــت اروپ وضعی
ــده  ــروع ش ــترده ش ــات گس ــا و اعتراض ــرد در اروپ س
کــه بــه شــکل روزافــزون و تعــداد بیشــتری در 
عمــوم کشــورهای اروپایــی در حــال پیگیــری اســت. 
بنابرایــن اســتفاده از حربــه انــرژی می توانــد در 
کنــار مولفه هــای دیگــر قــدرت مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار گی ق
ــن  ــرد: ای ــان ک ــته ای بی ــائل هس ــر مس ــن تحلیلگ ای
جنــگ یــك جنــگ اراده اســت کــه دور اول آن از 
بهــار آغــاز شــد و در حــال حاضــر در دور دوم آن قــرار 
داریــم و بایــد در همــه حوزه هــای یــاد شــده نــه تنهــا 
دســت بــه واکنــش و خنثی ســازی هجمه هــای 
ــد کنشــگرانه هزینه هــای  ــل زد بلکــه بای طــرف مقاب
ــاد شــده ای کــه در  ــی را در همــه حوزه هــای ی متقابل
ایــن جنــگ اراده هــا مــورد اســتفاده آمریــکا و شــرکا 

ــا وارد شــود. ــه آنه ــش اســت ب و متحدان

رنا
: ای

س
عک

گودرزوند: 

افزایش حقوق ها در احکام حقوقی اعمال می شود
نایــب رییــس  کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت کــه قانــون افزایــش حقــوق هــا در احــکام کارگزینــی کارکنــان 

دولــت اعمــال خواهــد شــد.
بــه گــزارش کاغــذ وطــن بــه نقــل از ایســنا مهــرداد گودرزونــد چگینی 
ــون بودجــه ســال 1401 کل  ــون اصــالح قان ــاره نحــوه اجــرای قان درب
کشــور و ترمیــم حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری 
گفــت: طبــق مصوبــه مجلــس افزایــش حقــوق بــه میــزان یــك میلیون 
ــود.  ــی ش ــال م ــت اعم ــان دول ــی کارکن ــکام کارگزین ــان در اح توم
همچنیــن در ایــن احــکام افزایــش 50 درصــدی حــق عائلــه منــدی و 

100 درصــدی کمــك هزینــه اوالد نیــز منــدرج خواهــد شــد.
وی دربــاره وضعیــت افزایــش حقوق بازنشســتگان لشــکری و کشــوری 
نیز گفــت: طبــق این قانــون، حقــوق بازنشســتگان لشــکری و کشــوری 
بــه میــزان 900 هــزار تومــان بــه اضافــه 5 درصــد افزایــش نســبت بــه 

حکــم حقوقــی شــهریور 1401 و همچنیــن افزایــش 50 درصــدی حق 
عائلــه منــدی و 100 درصــدی کمــك هزینــه اوالد خواهــد بود.

نایــب رییــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســالمی 
دربــاره اعمــال فــوق العــاده مشــاغل کارکنــان دولــت نیــز توضیــح داد: 
ــاده  ــوق الع ــش ف ــزان افزای ــا می ــوق ه ــش حق ــه افزای ــت در الیح دول
مشــاغل را »تــا 35 درصــد« تعییــن کــرده بــود. منتهــا بــه دلیــل اینکه 
ــد  ــت می کردن ــزان پرداخ ــن می ــتر از ای ــا بیش ــتگاه ه ــی از دس برخ
مجلــس تصویــب کــرد کــه میــزان افزایــش فــوق العــاده مشــاغل »تــا 

ــد. ــد« باش 50 درص
ــاده  ــوق الع ــش ف ــزان افزای ــن می ــار تعیی ــه اختی ــد ک ــادآور ش وی ی
ــت  ــا دول ــف ب ــای مختل ــتگاه ه ــرای دس ــد « ب ــا 50 درص ــاغل »ت مش

اســت.
ــان  ــوق کارکن ــم حق ــون ترمی ــی قان ــتورالعمل اجرای در بخشــنامه دس

ــاز در  ــت: » 3000 امتی ــده اس ــکری آم ــوری و لش ــتگان کش و بازنشس
احــکام کارگزینــی و قراردادهــای کارکنــان مشــمول قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری و کارکنــان شــاغل در شــرکت های دولتــی بــا عنوان 
»ترمیــم حقــوق« در یــك ردیــف مســتقل درج می شــود کــه معــادل 
ــه هــزار )10،059،000(  ــه میــزان ده میلیــون و پنجــاه و ن ریالــی آن ب

ــال اســت. « ری
ــران  ــران و مســتمری بگی ــوق بازنشســتگان، وظیفه بگی ــن حق همچنی
ــای  ــای بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســایر صندوق ه صندوق ه
ــون  ــه میلی ــغ ن ــی، مبل ــتگاه های اجرای ــه دس ــته ب ــتگی وابس بازنشس
ــه  ــبت ب ــد نس ــج درص ــر آن پن ــالوه ب ــرده و ع ــدا ک ــش پی ــال افزای ری

ــود. ــاد می ش ــز زی ــهریور 1401 نی ــی ش ــم حقوق حک
کمــك هزینــه اوالد و عائلــه  منــدی تمامــی گروه هــای مختلــف 
حقوق بگیــر اعــم از شــاغل و بازنشســته در دســتگاه های مذکــور 

ــادی،  ــعه، اقتص ــم توس ــاله شش ــه پنج س ــون برنام ــاده )29( قان در م
اجتماعــی وفرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران و همچنیــن نیروهــای 
ــان  ــل کارکن ــی از قبی ــرژی اتم ــازمان ان ــات، س ــلح، وزارت اطالع مس
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــأت علم ــای هی ــکری، اعض ــوری و لش کش
آمــوزش عالــی و پژوهشــی و قضــات، بــه ترتیــب به میــزان صــد درصد 
و پنجــاه درصــد بــه افزایــش پیــدا می کنــد؛ مبلــغ ریالــی کمــك هزینه 
اوالد و عائله منــدی بــه میــزان دو میلیــون و ســی و شــش هــزار و نهصد 
و چهــل و هفــت ریــال و یــك میلیــون و پنجــاه و شــش هــزار و صــد و 

ــود و پنــج ریــال اضافــه مــی شــود. ن
افزایــش فوق العــاده ویــژه موضــوع بنــد )10( مــاده )68( قانــون 
ــه  ــوط ب ــمولین آن، من ــرای مش ــوری ب ــات کش ــت خدم مدیری
تاییــد شــورای حقــوق و دســتمزد و تصویــب در هیــات وزیــران 

ــت. اس

رییـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس با 
اسـتقبال از برنامه دولت برای حمایت  از کسـب 
و کارهای مجازی گفت: بسـته حمایتـی وزارت 
ارتباطات شـامل حمایت های مالی و تسـهیالت 
بانکـی و همچنین معافیت هـای مالیاتی اسـت 
و مجلـس نیز مـی توانـد در ایـن مسـیر از منظر 
حقوقی و تقنینـی به دولـت و کسـب و کارهای 

مجـازی کمـك کند.
به گـزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنـا مصطفی 
طاهـری بـا اسـتقبال از بسـته حمایتـی وزارت 
ارتباطـات بـرای حمایـت از کسـب و کارهـای 
فضـای مجـازی گفـت: ایـن کسـب و کارهـا در 
شـرایط فعلـی و محدودیت هـای اعمـال شـده 
روی اینترنـت و برخـی پلتفرم هـای خارجـی 
نمی توانند همچون گذشته کسب و کار و درآمد 
خود را داشـته باشـند و باید بسـتر فعالیت خود 
را تغییر دهند که ایـن کار ممکن اسـت به آن ها 

آسـیب بزند.
رییـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
موضـوع حمایت هـای مالـی و معافیت هـای 
مالیاتـی را اولویـت بـرای اجـرای ایـن بسـته 
حمایتی توصیـف و تصریـح کـرد: در بحث های 
مالیاتـی و حمایت های مختلف بهتر اسـت ورود 
کنند تا انشـااهلل شـرایط عوض شـود و به حالت 

عـادی برگـردد.
طاهـری رویکـرد حاکمیـت در مباحـث فضای 
مجـازی را حمایـت از کسـب و کارهـا در ایـن 
حوزه خوانـد و گفت: کسـب و کارهـای مجازی 
بـا فـراز و نشـیب های مختلفـی در این سـال ها 
مواجه بوده انـد که دلیـل آن بی قانونـی و فقدان 
چهارچوب بـرای فعالیت این صنف تـازه نفس و 
جدیدالورود به عرصه کسـب و کارها بوده اسـت.

وی بسـیاری از مشـکالتی کـه امـروز کسـب و 
کارهای مجـازی بـا آن روبرو هسـتند را به دلیل 
عدم حمایـت از منافع آنهـا در نهادهـای قانونی 
توصیف و تصریح کـرد: پیـش از ایـن از حیات و 
شـاکله این کسـب و کارهـا حمایت نمی شـد و 
اقلیـت خـاص بـر اتحادیه هـای مختلـف حاکم 
بود و البتـه خود این کسـب و کارها نیـز به دلیل 
نوع ذائقـه جامعـه مایل نبودنـد بـه پلتفرم های 
داخلـی بیاینـد و ترجیـح می دادنـد در فضـای 
بـدون حمایـت و چارچـوب قانونـی روی بسـتر 

پلتفـرم هـای خارجـی بمانند.
نماینـده مـردم طـارم و زنجـان در مجلـس بـا 
بیان این کـه مجلـس در دو ماه اخیـر در جریان 
مشکالت ناشـی از محدودیت های اینترنت برای 
ایـن کسـب و کارها بـود، گفـت: این مشـکالت 
کسـب و کارهـای مجـازی زندگـی قشـری از 
جامعه را مدنظر قـرار داد؛ دغدغه هـا و نگرانی ها 
درباره این قشـر به حدی بود که وزیـر ارتباطات 
بـا حضـور در صحـن مجلـس بـه سـواالت 

نماینـدگان پاسـخ داد.

طاهـری با اعـالم ایـن کـه بایـد حمایـت های 
همـه جانبـه بـا توجـه بـه وضعیـت دو ماهـه 
گذشـته از کسـب و کارهـای فضـای مجـازی  
صـورت بگیـرد، گفـت: ایـن حـوزه از جملـه 
مهمتریـن زیرحوزه هـای دانـش بنیان بـوده و 
بسـیار اشـتغال زا اسـت و باید موانع توسعه آن 
سـریعاً برداشـته شـود چرا که بر اسـاس آمارها 
بخش قابل توجهـی از خانوارهـا در حال حاضر 
از طریق فضای مجازی معیشـت خـود را تامین 

. می کننـد
وی خاطرنشـان کـرد: مجلـس بـرای بـرای هر 
گونـه کمـك حقوقـی و تقنینـی بـرای تقویـت 
فعالیت کسـب و کارهای مجازی آمادگـی دارد.
نماینده مردم طـارم و زنجان در مجلس شـورای 
اسـالمی تصریح کرد: با توجه بـه ظرفیت خوبی 
که در بیـن فعاالن همین کسـب و کارهـا وجود 
دارد، هرگونـه طـرح یـا الیحـه ای که قرار اسـت 
برای سـیر مراحل قانونگذاری بـه مجلس بیاید، 
بایـد از دل همین کسـب و کارها بیـرون بیاید و 

شـالوده کلـی آن را خودشـان طراحی کنند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی برنامه دولت در احداث پاالیشگاه های 
فراسرزمینی را اقدامی ارزشمند برای توسعه صنعت 
نفت عنوان کرد و گفت: این اقدام عالوه بر کاهش 
خام فروشی، به صدور خدمات فنی و مهندسی 

کمك می کند.
به گزارش کاغذ وطن به نقل از ایرنا حجت 
االسالم موسی احمدی درباره عملکرد دولت در 
توسعه پاالیشگاه های فراسرزمینی گفت: دولت 
شروع ارزشمندی در این حوزه آغاز کرده است و 
شرکت های دانش بنیان هم به کمك دولت آمدند تا 
در دیگر کشورها پاالیشگاه های فراسرزمینی توسعه 
یافته و این مهم در کشور ونزوئال به انجام رسیده 
است. وی خاطرنشان کرد: به رغم تحریم های 
آمریکا در چهار دهه گذشته علیه کشورمان، با اتکا 
به متخصصان و توان داخلی موفق به افزایش تولید 
و توسعه میادین نفت و گاز هستیم و این رویه زمینه 
را برای صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت 

آماده کرده است.
وزیر نفت مهر ماه امسال از راه اندازی نخستین 
پاالیشگاه فراسرزمینی به نام ال پالیتو در ونزوئال و 
پاالیش روزانه 100 هزار بشکه نفت خام میدان های 

کشور در این پاالیشگاه خبر داد.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی همچنین گفت: رویکرد دولت و تاکید 
مجلس توسعه پتروشیمی ها و کاهش خام فروشی 
است که سبب اشتغال آفرینی، بهبود تولید و 
افزایش ارزش در صنعت نفت افزوده می شود. وی 
درباره عملکرد دولت در توسعه صنعت پتروشیمی  
و صنایع پایین دستی آن گفت: یکی از مسائلی که 
کمیسیون انرژی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم 
از ابتدا نسبت به آن حساسیت داشتند، توسعه 

پتروشیمی ها، کاهش خام فروش نفت و تامین 
خوراک پتروشیمی ها بوده است. نایب رییس 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: 
توجه به تاثیر مستقیم صنعت نفت در توسعه پایدار 
کشور، متولیان برنامه ریزی های خوبی برای تکمیل 
زنجیره پتروشیمی انجام داده اند به طوری که اکنون 
بخش های خصوصی بخصوص شرکت های بزرگ به 
این بخش ورود کرده اند. نماینده مردم جم، کنگان 
و دیر در مجلس شورای اسالمی با یادآوری اینکه 
پارک های پتروشیمی استان های ساحلی خلیج 
فارس در حال ایجاد است، اظهار داشت: برای توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی و تبدیل استان های 
جنوبی به قطب آن، مناطقی در نظر گرفته شده 
است که در آینده شاهد توسعه زنجیره ارزش متانول 

در صنایع پایین دستی پتروشیمی خواهیم بود.
وی این اقدام را در راستای کاهش خام فروشی نفت 
دانست و اظهار داشت: به هر میزان تولید محصوالت 
پتروشیمی در ایران توسعه یابد و صنایع پایین 
دستی آن گسترده شود، سبب اشتغال آفرینی، 
بهبود تولید و افزایش ارزش افزوده در صنعت نفت 

خواهیم بود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه 
دولت سیزدهم بهترین دوران برای کاهش خام 
فروشی نفت و توسعه صنایع پایین دستی است، 
عنوان کرد: وزارت نفت در بخش پارس جنوبی،  
معاونان وزارت نفت در شرکت ملی گاز، شرکت 
ملی پتروشیمی و دیگر دستگاه های مرتبط انسجام 
و اجماع بسیار خوبی در این باره دارند و برای به 
سرانجام رساندن آن به کمك یکدیگر آمدند. این 
نماینده مجلس نگاه دولت به توسعه پتروشیمی ها 
را ارزشمند خواند و گفت: سرمایه گذاری های 
متعددی در شهرستان های جم،  کنگان و دیر در 
حوزه پتروشیمی ها انجام شده و سرمایه گذاران 
جدیدی برای دریافت موافقت اصولی برای احداث 
پتروشیمی و تامین خوراک آن، حمایت شوند. 
وی با اشاره به مشکالتی که در مسیر به سرانجام 
رسیدن پروژه های پتروشیمی و نفتی در استان 
بوشهر وجود دارد، گفت: مسائل محیط زیستی از 
جمله مشکالتی است که نشست های تخصصی 
با مقامات استانی پیگیری می شود تا با رفع آن به 

افزایش اشتغال در استان کمك شود.

دولت با حمایت مالی و معافیت مالیاتی به کسب  و 
کارهای مجازی کمک می کند

احداث پاالیشگاه های فراسرزمینی گامی در 
توسعه صنعت نفت است
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تحلیلگر مسـائل هسـته ای در مورد قطعنامه شـورای حـکام در صـدور قطعنامه علیه 
ایـران اظهـار کرد: بسـیار واضح اسـت کـه هـدف آن ها این اسـت کـه از طریـق دیگر 
ابزار فشـار ترکیبی ماننـد اغتشـاش، حمله سـایبری، مداخلـه ارزی، جنـگ ادراکی، 
تروریسـم و خرابکاری فشـارهای بیشـتری بر ایران وارد کننـد اما در شـورای حکام با 
وجود اینکه در بهـار هم لحـن و ادبیات بسـیار نرمی وجود داشـت این بار همـان اتفاق 
افتاد و حتـی به سـطح دو هم نرفت کـه مدت زمـان مشـخصی را برای همـکاری اعالم 

کند و یـا تهدیدی انجـام دهد.
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از وانتی ها و دست 
فروش ها ماهی نخرید 
رئیـس شـبکه دامپزشـکی فهـرج گفت: 
به منظور حفظ سـالمتی، مـردم از خرید 
ماهـی و دیگر آبزیان از دسـت فروشـان یا 

وانتی هـا خـودداری کنند.
بماندشـتی گفـت: فعالیـت خودرو هـای 
سـیار و دوره گرد هایـی کـه در نقـاط 
مختلف شهرسـتان فهـرج، ماهـی و دیگر 
فراورده هـای آبـزی عرضـه می کننـد، 
بـه هیـچ عنـوان مـورد تایید دامپزشـکی 

نیسـت.
او افـزود: ایـن ماهی هـا در شـرایط غیـر 
اسـتاندارد و خـارج از یخچـال بهداشـتی 
عرضه می شـوند و مصرف آن هـا می تواند 
سـالمت خانواده هـا را بـه خطر بیانـدازد.
 رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان 
فهرج از شـهروندان خواسـت: بـا توجه به 
دریافـت گزارشـاتی مبنی بر مسـمومیت 
پـس از مصـرف ماهی هـای عرضـه شـده  
از سـوی افـراد دوره گـرد و خودرو هـای 
عرضـه کننـده، ماهـی مـورد نیـاز خـود 
را صرفـا از مراکـز مجـاز و تحـت نظـارت 

دامپزشـکی تهیـه کننـد. 
او بیـان کـرد: مـردم در صورت مشـاهده 
هرگونه تخلف بهداشـتی، مربوط به تولید 
و عرضه فراورده هـای خام دامـی از جمله 
ماهـی مراتـب را در کوتـاه ترین زمـان به 
شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان فهـرج  

اطـالع رسـانی دهند.

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
و صنایع دسـتی شهرسـتان کهنـوج از آمـوزش 
صنایع دسـتی بـه 140 نفـر متقاضـی در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
 موسـی ابراهیمـی اظهـار کـرد: »در ایـن دوره 
رشـته هایی همچون سـوزن دوزی بلوچ، گلیم بافی، 
خوس بافی، گالبتـون دوزی، دوخت البسـه محلی و 

حصیربافـی آمـوزش داده می شـود.«
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی شهرسـتان کهنـوج افـزود: »دوره  

مذکور با همـکاری کمیته امداد، بسـیج و تعدادی از 
صنعتگـران برگـزار می شـود.«

او بیان کـرد: »خوشـبختانه تعـدادی از صنعتگران 
پیشکسـوت این شهرسـتان عالوه بر اینکه آموزش 
دوره های مذکـور را بر عهده گرفته انـد برای حمایت 
از هنرمندان و متقاضیان، مواد اولیه را در اختیار آنها 
قرار داده و تولیدات آنها را نیـز خریداری می کنند.«

ابراهیمی خاطرنشـان کرد: »در تالشـیم بـا اعطای 
تسـهیالت کم بهره از هنرمندان حمایـت کنیم که 

خوشـبختانه در ایـن زمینه موفـق بوده ایم.«

نماینده اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی کرمـان در 7 شهرسـتان جنوبی 
گفـت: جشـنواره خرمـا کلوته بـه مـدت 2 روز 
در عنبرآبـاد برگـزار می شـود. کمال الدیـن 
ضیاکمالـی گفـت: جشـنواره خرمـا کلوتـه در 
روز هـای 29 و 30 آبان مـاه 1401 در عنبرآبـاد 

برگـزار می شـود.
او افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه خرمـا کلوتـه از 
محصوالت 7 شهرسـتان جنوبی استان کرمان، 
شـامل جیرفـت، کهنـوج، عنبرآبـاد، منوجان، 
فاریـاب، قلعه گنـج و رودبـار جنـوب اسـت که  
تـالش می شـود هـر سـاله ایـن جشـنواره در 
یکی از شهرسـتان های بیان شـده برگزار شود.

نماینـده اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 

و صنایع دسـتی اسـتان کرمان در 7 شهرستان 
جنوبـی بیـان کـرد: پارسـال جشـنواره خرمـا 
کلوتـه در کهنـوج برپـا شـد و امسـال نیـز 
شهرسـتان عنبرآبـاد میزبـان ایـن جشـنواره 

اسـت.
او تصریـح کـرد: در حاشـیه ایـن جشـنواره، 
فروش محصـوالت فصلی و همچنیـن تولیدات 
را  جنوبـی  شهرسـتان های  صنایع دسـتی 

خواهیـم داشـت.
ضیاکمالـی بیـان داشـت: اسـتقبال مـردم از 
جشـنواره پارسـال موجـب شـد، جشـنواره 
امسـال بـه شـکل بهتـری برگـزار شـود کـه 
امیدواریـم نتیجـه خوبـی را بـه دنبال داشـته 

باشـد.

آموزش صنایع  دستی به 1۴۰ نفر در کهنوج

برگزاری جشنواره خرما کلوته در عنبرآباد 

معاون دادگستری کرمان:

جرایم اینترنتی در استان کرمان 1۳ درصد 
کاهش یافت

معـاون دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: در هفـت ماهه سـال جـاری جرایم 
اینترنتـی 13 درصد کاهش داشـته و بیشـترین پرونده مربوط بـه کالهبرداری 

مرتبط بـا رایانه اسـت.
سـیدمهدی قویـدل در نشسـت تخصصـی بررسـی آسـیب ها و جرایـم فضـای 
مجازی بـا بیان اینکـه امـروز موضـوع پیشـگیری از وقـوع جرایم و آسـیب ها و 
حفظ امنیت شـهروندان در فضای مجـازی از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت، 
اظهار داشـت: باید با رصـد دقیـق جرایم فضـای مجازی نسـبت بـه بازنمایی و 
اطالع رسـانی این جرایم و آسـیب ها به مسـئوالن متولی بـرای تصمیم گیری و 

سیاسـت گذاری در زمینـه فعالیت هـای فضای مجـازی اقـدام کرد.
او در ادامـه افـزود: چنانچـه بخواهیـم در زمینه کاهـش جرایم فضـای مجازی 
موفـق عمـل کنیـم، دسـتگاه ها بایـد از انجـام اقدامـات جزیـره ای و مـوازی 
خـودداری کـرده و بـا هم افزایـی و همگرایـی در راسـتای کاهـش آسـیب های 

فضـای مجـازی اقـدام کنند.
معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان کرمـان با بیان 
اینکه بر اسـاس آمار اسـتخراج شـده از سـامانه مدیریت پرونده دادگسـتری در 
هفت ماهه سـال 1401 نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته جرایم اینترنتی 
13 درصـد کاهش داشـته اسـت و بیشـترین پرونـده مربـوط به کالهبـرداری 
مرتبط بـا رایانه اسـت، گفـت: شـهروندان باید بـرای حفظ امنیت حسـاب های 
بانکـی خود مراقـب کالهبـرداران اینترنتـی باشـند تـا در دام این افـراد گرفتار 

. ند نشو
او عنـوان کرد: بـرای پیشـگیری از وقـوع جـرم در بسـتر فضای مجـازی ضمن 
رصد و برخورد جـدی با مجرمین باید موضوع آموزش و ارتقای سـواد رسـانه ای 
در خانواده هـا و همچنیـن دانش آمـوزان و دانشـجویان و مدیـران سـایت ها و 
کانال هـای محلـی در دسـتور کار همـه دسـتگاه های فرهنگی و اطالع رسـانی 

قـرار گیرد.
قویدل با اشـاره بـه موضـوع فعالیت برخـی از کسـب  و کارها در فضـای مجازی 
خاطـر نشـان کـرد: یکـی از معضالتـی کـه هم اکنـون در جامعـه باعـث وقـوع 
بسـیاری از جرایـم در فضـای مجـازی شـده، عـدم نظـارت دقیـق بر کسـب  و 

کارهـای اینترنتی اسـت.
قویدل با اشـاره به اینکه سـامانه جامـع ارتباط مردمی )سـجام( قـوه قضائیه در 
حال حاضر حدود 11 هـزار عضو دارد، افزود: این سـامانه به عنـوان پل ارتباطی 
بین مـردم و قـوه قضائیه اسـت و شـهروندان می تواننـد مطالبات و مشـکالت و 
معضالت شـهر و محله و روسـتای خود را از طریق سامانه سـجام به قوه قضائیه 
منعکـس کنند تـا از طریـق دسـتگاه های نظارتـی از قبیل سـازمان بازرسـی و 

دادسـتان کرمان و همچنین دادسـتان های سراسـر اسـتان پیگیری شود.
ــه  ــرد: موضــوع تشــکیل هســته های تخصصــی در زمین ــوان ک ــه عن او در ادام
ــا  ــه ب ــوه قضائی ــجام ق ــامانه س ــتر س ــازی در بس ــای مج ــم  فض ــد جرای رص
ــوع جــرم و حفــظ امنیــت شــهروندان در دســتور کار  هــدف پیشــگیری از وق
ایــن معاونــت اســت تــا ایــن هســته های مردمــی موضوعــات مهــم در زمینــه 
ــی  ــانی و آگاه ــت اطالع رس ــازی را جه ــای مج ــم فض ــرداری و جرای کالهب
ــتان  ــر اس ــی سراس ــئوالن قضای ــری مس ــن پیگی ــی و همچنی ــی عموم بخش

ــد. ــزارش کنن ــجام گ ــامانه س ــق س ــان از طری کرم
 

گزارش

هنـوز تامین برخـی از داروهـا به سـختی انجام می شـود و 
برخی از مـردم که از توانایی مالی بهتری برخوردار هسـتند 
واردات چمدانـی را بـرای دریافـت داروهای تك نسـخه ای 

انتخاب کـرده اند.
هرچنـد از اوج بحـران دارو کاسـته شـده اسـت و دیگـر 
داروهایـی همچون آنتـی بیوتیك هـای کودکان و شـربت 
های تب بـر مثـل اسـتامینوفن و بروفـن نایاب نیسـتند و 
باالخره بـا مراجعه به چنـد داروخانه می توان ایـن داروها را 
یافت اما کافیست هشـتگ کمبود دارو را در فضای مجازی 
جسـتجو کنید تا ببینید همچنان تامین برخی از داروهای 
بیماران اس ام آی، انکولوژی، دیابـت و غیره با چالش هایی 

همراه اسـت.
کمبودهایی کـه برخی از مـردم را بـه این فکـر انداخته که 
نیاز عزیزانشـان را از طریق واردات چمدانـی برطرف کنند؛ 
داروهایی که معلوم نیسـت در چه شـرایطی به کشـور می 
آیند امـا نمی تـوان جلـوی آن را گرفت چـون آخرین امید 
خانـواده بیمـاران اسـت. البته برخی هـم در ایـن بین فقط 
به خاطـر کمبـود دارو نـه و بخاطـر بهـره منـدی از برندی 
خاص اقـدام بـه واردات چمدانـی داروهـا می کننـد. با این 
حال ضروری اسـت سـازمان غـذا و دارو به موضـوع واردات 
داروهـای تـك نسـخه ای بـه صـورت جـدی ورود کنـد و 
چالش هایـی کـه باعـث مـی شـود یـك داروی انکولوژی 
طی حداقل 2 تا 3 ماه بـرای مریضی که فقـط حداکثر یك 
هفته مهلت دریافـت دارو را دارد برطرف کننـد و این زمان 

را بـه کمتـر از دو تا یـك هفته کاهـش دهد.

کمبود دارو در نتیجه اهمال کاری مجلس 
کسـری امیـن لـو، کارشـناس صنعـت دارو در خصـوص 
واردات چمدانی برخی از داروهای بیماران شـیمی درمانی 
و دیابتی می گویـد: واردات چمدانـی دارو موضوع جدیدی 
نیسـت و در گذشـته هم شـاهد آن بودیم. امـا در خصوص 
داروی انسـولین تـا همیـن چنـد وقـت پیـش کمبودهـا 
برطرف شـده بود و مدتی اسـت که دوبـاره چالش زا شـده 
اسـت. با این حال اینکـه برخی مـی خواهند داروهایشـان 
را از طریـق واردات، آن هـم چمدانـی تامین کننـد بخاطر 
این اسـت که نسـخه های وارداتی در بازار کمیاب هسـتند 
و شـاید برخی ترجیـح دهنـد فقـط همـان دارو را مصرف 
کنند اما نوع ایرانـی خیلی از داروهـا در بازار موجود اسـت. 
بنابراین اینطور نیست که بگوییم دارو نیسـت و مردم دچار 

بحـران شـده اند.
وی در خصوص کمبودهـای دارویی فعلی بـازار دارو اضافه 
می کند: هنوز کمبـود دارویی داریم و یکسـری از کمبودها 
متعلق بـه داروهـای حیاتی اسـت و برخـی هـم متعلق به 
داروهای برند اسـت کـه داروی عمومی آن را در بـازار داریم 
امـا داروی برنـد در بـازار موجـود نیسـت. امـا در خصوص 
کمبـود سـرم بارهـا ایـن را گفتـه ام کـه در کشـور کمبود 
سـرم نداریم، اتفاقا افزایش تولیـد هم در این حوزه داشـته 
ایم امـا تجویـز سـرم منطقـی نیسـت. امین لـو ادامـه می 
دهد: سـرم فقط بـرای افرادی اسـت که سـطح هوشـیاری 
مناسـبی ندارند و در حالت اورژانسی هسـتند یا قدرت بلع 
ندارند و نمی تواننـد مایعات مصرف کنند و یـا حتی امکان 
تجویز دارو به شـیوه ای غیر از سـرم وجود ندارد باید تجویز 
شـود؛ یعنی در هیچ کجای دنیا نمی بینید کـه این حجم از 
سـرم به خاطر گلودرد، ضعف و بیحالی و غیره تزریق سـرم 
داشـته باشـند. اما در خصوص داروهای انکولـوژی کمبود 
وجود دارد. همچنین در مورد بیماران اس ام ای، تاالسـمی، 

دیابتـی کمبودهایی در حـوزه داروها وجـود دارد.
ایـن کارشـناس صنعـت دارو تاکیـد مـی کنـد: ایـن 
کمبودهـای دارویـی بـا توجه بـه اینکه بیـش از 10 سـال 
اسـت که تحریم هسـتیم، مشـکالت ارزی وجود دارد و هر 
سـال قدرت تامین بودجه سیسـتم درمانی سـخت تر می 
شـود به وجـود آمده اسـت. بـرای مثـال امسـال ارز مرجع 
بـرای دارو و کلیـه اقـالم از ارز ترجیحـی 4200 تومانـی به 
حـدود 29 هـزار تومـان ارز نیمایـی تبدیل و چندیـن برابر 
شـد. بنابرایـن مالیـات و ارزش افزوده شـرکت هـا افزایش 
یافت. از ایـن رو تالش زیـادی برای کاهش مالیـات و ارزش 

افزوده شـد تـا مجلس نیـز بـا آن موافقـت کند.
وی اضافـه مـی کنـد: بنابرایـن با اینکـه مجلس نسـبت به 
بـازار دارو اعتـراض مـی کنـد و حتی پـای اسـتیضاح وزیر 
را هـم وسـط مـی کشـد اصلـی تریـن مشـکلی کـه طـی 
ایـن یکسـال اخیر باعث مشـکالت شـده همیـن مخالفت 
های مجلـس در مـورد واقعی شـدن قیمت، تخصیـص ارز 
و کاهـش مالیـات بـر ارزش افـزوده به یـك درصـد و غیره 
اسـت. کاهش مالیات بر ارزش افـزوده ای که بعد از هشـت 
ماه بالتکلیفـی باالخـره اجرایی شـد. تصمیمی کـه باید از 
سـوی مجلس سـریع تر گرفته می شـود امـا تاخیـر در آن 
حتی باعث از دسـت رفتن حجم زیـادی دارو و مـاده موثره 

دارو در گمـرک شـد.

ضرورت کاهش زمان واردات داروهای تک نسخه ای
امین لو بـا اشـاره به وقفـه چنـد ماهه بیـن تولیـد و توزیع 
دارو بیـان می کنـد: االن کـه می گوییـم با چالـش دارویی 
مواجه شـدیم نتیجه سیاسـت گـذاری های چندین سـال 
اخیر اسـت. حتـی در این باره سـندیکای داروهای انسـانی 
نیز به رئیس جمهـور نامه زدنـد و گفتند اگر شـرایط با این 
وضع ادامه یابـد نمـی توانیـم دارو را تامین کنیـم و همین 
اتفـاق هم افتـاد. بـه طور کلـی قیمت گـذاری دسـتوری و 
تهدیـد و غیره باعـث شـده این شـرایط را داشـته باشـیم. 
بنابرایـن به جـای اینکه تمام انگشـت های اتهام به سـمت 
سـازمان غـذا و دارو نشـانه رود اول مجلس و سـازمان های 
نظارتـی بایـد تغییـری در روند سیاسـت هایشـان داشـته 
باشـد؛   چرا که آن هـا به صـورت دسـتوری اجـازه افزایش 
قیمت منطقی ندادند و مشـکالت دارویی را ایجـاد کردند.

وی اضافـه مـی کنـد: در مـورد بیمـاران خـاص همچـون 
انکولـوژی و ام اس و غیـره چـون دارو وارد مـی کنیم عالوه 
بـر یارانه یك یارانـه دیگر بـرای قیمت دارو تخصیـص داده 
می شـود. برای مثال قیمت جهانی یکـی از انـواع داروهای 
انکولـوژی حـدود 60 میلیـون تومـان اسـت کـه وقتـی به 
ایران وارد می شـود به قیمـت 6 و 7 میلیون می رسـد و در 
نهایت با بیمه بـرای بیمار حـدود 300 تا 400 هـزار تومان 
هزینـه در بـر دارد. ایـن هزینـه هنگفتی اسـت کـه دولت 
پرداخت می کنـد و خیلی خوب اسـت. امـا از طرفی بیمار 
بـرای دریافت داروهای تك نسـخه ای یك پروسـه دو سـه 

ماهه نیـاز دارد کـه خیلی زیاد اسـت.
این کارشـناس صنعت دارو می افزاید: وقتی دارو نیسـت و 
بیمار به سـازمان غذا و دارو درخواسـت مـی دهند، موضوع 
به شـورا و کمیسـیون ماده 9 می رود که در نهایت موافقت 
می شـود بودجـه آن تخصیـص یابـد و بـا ثبت سـفارش و 
واردات یك پروسـه سـه ماهه نیاز اسـت. این درحالی است 
که یك مریض ممکن اسـت نیاز داشته باشـد همین هفته 
دارو را دریافـت کنـد. بنابراین بیمـار به اجبار کسـی را پیدا 
می کنـد تـا از خـارج دارو را وارد کند یـا از طریق بـازار آزاد 
دارو تامین مـی کند که معلوم نیسـت دارو تقلبـی یا تاریخ 

گذشـته باشد.
این فعـال بـازار دارو ادامـه می دهـد: بنابرایـن در خصوص 
داروهای تك نسـخه ای نیاز اسـت که سـازمان غـذا و دارو 
بـه نحـوی تصمیـم گیری کنـد که بـه جای سـه مـاه طی 
یك هفته ای دارو تامین شـود. البته پروسـه سـختی است 
که بخواهیـم از یك کشـوری همچون آلمان دارو سـفارش 
دهیم و حمل نقـل و ترخیـص آن زمان بر اسـت امـا به هر 

حـال بازده سـه ماهه بـرای بیمـار زیاد اسـت.
امین لو تاکید می کنـد: االن بر روی داروهـای چمدانی هم 
گمرک خیلی سـخت گیری مـی کنـد. البته ایـن موضوع 
اقدام بدی نیسـت چـون مجـرای ورود دارو داخـل چمدان 
نیسـت. اما چاره ای هم نیسـت و وقتی کسـی دسترسی به 
دارو ندارد ناچار به این کار می شـود که سـختگیری زیادی 
می شـود. حتی مـوردی بـود یك مـاه پیـش دارویـی را از 
دبی سـفارش دادم که بـه گمرک آمد و خیلی سـختگیری 
کردند و باالخـره توانسـتیم دارو را ترخیص کنیـم. دارویی 
کـه بـرای نـوزاد چنـد روزه بود کـه نیاز داشـت به سـرعت 

دریافـت کند.
وی در پایان در خصوص روند تولیـد و واردات دارو بیان می 
کند: با اجرای طرح دارویار تولیـد و واردات دارو بهبود یافته 
اسـت. این صنعت در حال ورشکسـتگی بود کـه دارویار آن 
را نجـات داد و امیدواریـم تمامی مسـئوالن از ایـن طرح با 
زحمت های دکتر دارایی رئیس سـابق سـازمان غـذا و دارو 

انجام شـد حمایت کنند که ادامه دار باشـد.

مسئوالن سازمان غذا و دارو مشورت پذیر نیستند
حسـن کربکنـدی، عضـو داروسـاز هیئـت مدیـره نظـام 
پزشـکی اصفهان در خصـوص وضعیت فعلـی بـازار دارو به 
بازار می گوید: کمبـود هایی که در خصـوص آنتی بیوتیك 

هـای کـودکان و شـربت هـای تب بـر مثـل اسـتامینوفن 
و بروفـن وجـود داشـت کـه اکنـون شـرایط بهتر شـده اما 
هنوز بـه وضعیت قبـل برنگشـته ایم. البتـه در مورد سـرم 
هنـوز همانند چنـد هفته گذشـته کمبـود وجـود دارد. اما 
به طـور کلی داروهـای مـورد نیاز مـردم هرچند بـا کمبود 
هایی همراه اسـت اما مثل دو هفته گذشـته نایاب نیسـت.
وی در خصـوص واردات چمدانـی دارو کـه ایـن روزهـا پـر 
رنگ شـده اسـت می افزایـد: واردات چمدانی دارو بیشـتر 
مختـص به افـرادی اسـت که یـك برنـد خـاص دارو را می 
خواهند. به خصـوص که برندهـای مطرح غربـی وارد نمی 
شـود و جای خود را بـه نمونه های دیگـر داده انـد. بنابراین 
اقوام این افراد نسـبت بـه واردات چمدانی اقـدام می کنند. 
البته ایـن موضـوع در مـورد درصد قابـل توجهـی از مردم 
صدق نمی کنـد و تعداد کمـی از ایـن طریق داروهایشـان 

را تامین مـی کنند.
کربکندی در خصوص ملزوماتی که مسـئوالن باید در نظر 
بگیرند تـا بـازار دارویی کشـور بهبود یابـد ادامه مـی دهد: 
یکی از ملزوماتی که باید مورد توجه قـرار بگیرد جلوگیری 
از قیمت گذاری دسـتوری دارو اسـت. قیمت گـذاری دارو 
باید واقعـی شـود و بـا در نظـر گرفتن نظـر کارخانـه های 
داروسـازی انجـام شـود. همچنیـن یکـی از مسـائل مهـم 
در حـوزه دارو این اسـت کـه افـرادی کـه امروز بر کرسـی 
مدیریـت سـازمان غـذا و دارو نشسـته انـد چندان بـه امور 
دارو اشـراف ندارند. از طرفی به نظر می رسـد آن ها نسـبت 
به مشـورت با نخبگان صنعـت دارو هم کوتاهـی می کنند.
عضو داروسـاز هیئت مدیره نظام پزشـکی اصفهـان تاکید 
می کنـد: درحال حاضـر دو بـازوی مشـورتی خـوب برای 
مسـئوالن در کشـور داریم که داروسـازان خبـره و مطلع از 
بـازار دارو هسـتند که حتی در گذشـته نیز سـمت داشـته 
اند. یکـی از بازوها انجمـن داروسـازان و دیگـری همکاران 
داروساز در سـازمان نظام پزشـکی هستند. کسـانی که در 
این دو بخش حضـور دارند می توانند بازوهای مشـورتی در 
سیاسـت گذاری های حوزه دارو باشـند. این درحالی است 
کـه در وزارت بهداشـت خیلـی از تصمیمات مهـم را بدون 

مشـورت مـی گیرند.
وی اضافـه مـی کنـد: اگـر مسـئوالن نسـبت بـه دریافـت 
مشـورت از افراد آگاه اقـدام کنند به طور قطع شـاهد نتایج 
بهتری در این حـوزه خواهیم بود. برای مثـال چندی پیش 
یك مصاحبه از آقای سـید حیدر محمدی رئیس سـازمان 
غـذا و دارو خوانـدم که خود نشـان دهنده کم اطالعـی او از 
بـازار دارو اسـت؛ چـرا کـه در آن مصاحبـه گفته شـده بود 
علـت کمبـود آنتـی بیوتیـك هـا تجویز غلـط پزشـك ها 
اسـت. این درحالـی اسـت که ایـن تجویـز متعلـق به یك 
برهه زمانی خاص نیسـت کـه می خواهنـد کمبودهـا را با 

این موضـوع پوشـش دهند.
کربکندی بیـان می کنـد: محمدی رئیـس سـازمان غذا و 
دارو غیر از طـرح دارویـار که جنبه هـای مثبتی هـم دارد، 
طـرح دیگـری هـم در خصـوص آییـن نامـه داروخانـه ها 
اجرایی کرد کـه داروسـازان در انجمـن داروسـازان و نظام 
پزشـکی با آن مخالفـت داشـتند اما بـه صورت دسـتوری 
اجرایی شـد. حـاال همیـن فرد بـه عنـوان رئیس سـازمان 
غذا و دارو انتخاب شـده اسـت که نـه عالقه ای به مشـورت 
دارد و نـه تجربه مثبتی در حـوزه دارو در پرونده خـود دارد.
وی می افزایـد: یکـی از چالش های امـروز در صنعـت دارو 
این اسـت که شـنیده می شـود وزارت بهداشـت به صورت 
مجمع الجزایر اداره می شـود و یك نهـادی اعمال نظر غیر 
تخصصی مـی کنـد و مابقـی مجبور بـه اطاعت می شـوند 
که نتایج خوبـی نـدارد. در مجمـوع بـرای اینکه بـازار دارو 
بهبود یابد اول باید قیمت گذاری دارو اصالح شـود و قیمت 
دارو واقعـی باشـد کـه حتی به نظـر می رسـد با ایـن اتفاق 
نیاز چندانی بـه واردات دارو هم نداشـته باشـیم. همچنین 
مسـئوالن باید مشـورت پذیر باشـند و از افراد بـا تجربه تر 

در حـوزه دارو اسـتفاده کنند.

 مردم ناچار به واردات چمدانی دارو می شوند
رمان ما این جـا داریـم می میریم دومیـن اثر مریم 
حسینیان است و در آن داسـتان چند آدم متفاوت 
روایت می شـود کـه در خانـه ای ناچـار بـه تحمِل 
یکدیگرنـد. حسـینیان کـه رمـان قبلـی اش، بهار 
برایم کاموا بیاور، نامزد جایزه هوشـنگ گلشـیری بـود، در این 
رمان نیـز از زن ها و البته مردهایی می نویسـد کـه در یك »هم 

مکانی« اجبـاری رویاهـای خاصی در سـر دارند.
ما این جـا داریـم می میریم قصـه آدم هایی اسـت که زیـر نظِر 
چشـم های نگرانی مشـغول جعل خود و بودن شـان هسـتند و 
نویسـنده در این کتاب از آدم هـای زیادی صحبـت می کند: از 
زنی متعصب کـه کینه خواهـِر کوچـِك سرخوشـش را به دل 
دارد تا دختِر جوانـی که می خواهـد برای انتخابـات رای جمع 
کنـد؛ از زنی خانـه دار که شـاهد فرو ریختـِن خانه اش اسـت تا 

چند شـخصیت جادویی کـه ناظران ایـن جهـاِن پُرقصه اند.
کتاب ما این جا داریم می میریم

نویسنده: مریم حسینیان
انتشارات: چشمه

تعداد صفحات: 142
قیمت چاپ چهارم: 23000 تومان

فراخوان جایزه طراحی لوازم 
 LIV )پذیرایی)مهمان نوازی

2۰22 منتشر شد.
مهلت: 11 بهمن 1401

سـومین دوره جوایز طراحی مهمان نـوازی LIV در دو 
رشـته اصلی طراحی معماری و طراحی داخلی منتشـر 
شـده اسـت. برنامـه جوایـز LIV یـك پلتفـرم وسـیع 
اسـت کـه پروژه هـای اسـتثنایی را در میـان فضاهـای 
زندگـی روزمـره و غذاخـوری، از زندگـی مشـترک و 
بوتیك-هتل هـا گرفتـه تا اسـتراحتگاه های سـاحلی، از 
رسـتوران ها و سـالن های پذیرایـی خـوب تـا … دنبال 

می کنـد.
 LIV برنـده شـدن در جوایـز طراحـی مهمـان نـوازی
فرصتی بـرای قـدم گذاشـتن در کانـون توجـه جهانی، 
ارتقای مشـخصات شـرکت یـا تقویت یـك حرفـه تازه 

اسـت.
لینك ها و دانلودها:

وبسـایت رقابـت بیـن المللـی جایـزه طراحـی لـوازم 
2022 LIV )پذیرایی)مهمـان نـوازی

واژگونی خودروی حامل اتباع 
بیگانه در کرمان یک کشته
 و 11 مصدوم برجای گذاشت

ــور  ــته در مح ــه  روز گذش ــاع بیگان ــل اتب ــژو 405 حام ــواری پ ــی س واژگون
ــای گذاشــت.  ــك کشــته برج ــی و ی ــان 11 زخم ــه کرم ــیرجان ب س

واژگونــی ســواری پــژو 405 در کیلومتــر 50 محور ســیرجان بــه کرمان 11 
زخمــی و یــك کشــته برجــای گذاشــت کــه در ایــن حادثــه راننــده خــودرو 
ــی و از  ــه غیرایران ــه هم ــواری ک ــن س ــین ای ــت و 11 سرنش در دم جان باخ

مهاجریــن افغانســتانی بودنــد نیــز زخمــی شــدند.
ــس پیــش بیمارســتانی ســیرجان  ــور، رئیــس مرکــز اورژان نبــی اهلل حیدرپ
ــك  ــار داشــت: شــامگاه شــنبه ی ــه، اظه ــن حادث ــات ای ــه جزئی ــا اشــاره ب ب
ــار  ــاز دچ ــتانی غیرمج ــاع افغانس ــل اتب ــژو 405 حام ــواری پ ــتگاه س دس

ــد. ــه ش حادث
وی بــا بیــان اینکــه ایــن خــودرو از کرمــان بــه ســمت ســیرجان در حرکــت 
ــزود: در ایــن  ــه ســیرجان واژگــون شــد، اف ــود در کیلومتــر 50 نرســیده ب ب
حادثــه راننــده خــودرو در دم جان باخــت و 11 سرنشــین ایــن ســواری کــه 

غیرایرانــی بودنــد نیــز زخمــی شــدند.
رئیــس مرکــز اورژانــس پیش بیمارســتانی ســیرجان بیــان کــرد: مصدومان 
ــم  ــوی تی ــب از س ــی مناس ــات درمان ــام اقدام ــس از انج ــه پ ــن حادث ای

ــدند. ــل ش ــیرجان منتق ــتان های س ــه بیمارس ــکی ب ــای پزش فوریت ه
وی افــزود: بــر اســاس نظــر کارشناســان علــت واژگونــی خــودرو، ظرفیــت 
ــاال و ناتوانــی راننــده در کنتــرل  ســه برابــری مســافر در خــودرو، ســرعت ب

خــودرو اعــالم شــده اســت.

مسی یا رونالدو؟ 
در صورتـی که هر دو تیـم آرژانتیـن و پرتغال بتواننـد از گروه های 
خود صعـود کننـد و بـه مرحلـۀ نیمـه نهایی جـام جهانـی 2۰22 
برسـند، در مـاه دسـامبر )آذرمـاه( روبه روی هـم قـرار می گیرند 
کـه در این شـرایط لیونـل مسـی و کریسـتیانو رونالدو بـار دیگر 
مقابـل یکدیگر قـرار می گیرند. در ایـن اینفوگرافیک مقایسـه ای 
از عملکـرد ایـن دو بازیکـِن مهاجـم در ادوار جام هـای جهانـی را 

مشـاهده می کنیـد.


