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حسین میجانی خبر داد:

گام های بلند شرکت شهرک های صنعتی استان برای 
تحقق برنامه های دولت
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هشدار نسبت به مهاجرت فعاالن استارتاپی

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان در جشنواره خرما مطرح کرد

ضرورت تولید نهال خرمای کلوته در جنوب  کرمان
مدیر اجرایی اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
جنـوب کرمـان از عـدم وجـود نهـال خرمـای کلوتـه 
موردنیاز ابـراز نگرانی کـرد و گفت: کشـت و صنعت برای 

تولیـد نهـال وارد عمـل شـود زیـرا هیـچ نهالـی نداریم.

علی محبان در آیین اختتامیه دومین جشـنواره خرمای 
کلوتـه در شـهر عنبرآبـاد کـه بـا حضـور اسـتاندار، رئیـس 
اتـاق بازرگانی اسـتان کرمـان و فعـاالن اقتصـادی  برگزار 
شـد، گفت: خوشـبختانه اتفاقات خوبـی رخ داده و  ۲۵ 

غرفه به همـراه ۱۲ شـرکت معتبر 
در بخـش تولیـدات و صـادرات 

جشـنواره شـرکت کردنـد کـه یـک امتیـاز قابـل توجـه 
محسـوب می شـود.

فرش قرمز کشورهای منطقه برای متخصصان آی تی

بخشدار اعالم کرد

بخش ساردوئیه جیرفت رکورددار 
جاده های خاکی در استان  کاهش ۲۱ درصدی 

تولید شرکت های 
معدنی بورسی

طی مراسـمی بـا حضـور فـداکار اسـتاندار کرمـان بـا افتتـاح ۳ و نیـم کیلومتـر راه روسـتایی 
کناروئیه بخش اسفندقه به نمایندگی از ۲۸ کیلومتر راه روستایی ۱۷۲۰ خانوار در شهرستان 
جیرفت از راه مناسـب بهره مند شدند.  در حاشیه این مراسـم استاندار کرمان ضمن تقدیر 
از مجموعه اداره کل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب کرمان جهـت اقدامات انجام 
شـده در حـوزه راهسـازی گفـت: روسـتا قطـب اصلـی تولیـد اسـت کـه بـا سـاخت راه هـای 
روسـتایی ضمن ایجاد راه مناسـب برای کاربران جـاده ای از مهاجرت روسـتاییان جلوگیری 

می شـود و نتیجـه آن افزایـش رونق اقتصادی اسـت.

با حضور فداکار استاندار کرمان صورت گرفت

بهره برداری از ۲۸ کیلومتر راه روستایی با 
اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در جیرفت

بخشدار ساردوئیه از توابع شهرستان جیرفت از وجود ۱۷۰۰ کیلومتر 
جاده خاکـی در ایـن بخـش خبـر داد که در سـطح اسـتان کرمـان بی 

سابقه است. عباسعلی مسلمی مهنی با برشمردن ظرفیت های گردشـگری و زیارتی بخش 
ساردوئیه و شهر درب بهشت و دره مدیترانه ای دلفارد گفت: ساردوئیه که همزمان با استان 
یزد به بخش تبدیل شده، متاسـفانه علی رغم اقدامات انجام شده و ظرفیت های بی نظیر  

در محرومیـت به سـر می برد.
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معاون دادستان استان کرمان:

مافیای بسیار بزرگی 
پشت پسماند است

معاون دادسـتان عمومی و انقالب مرکز اسـتان کرمان با 
اعالم اینکه وجـود ۹۰۰ کارگاه ضایعاتـی در کرمان زیبنده 

ایـن شـهر نیسـت، گفـت: متاسـفانه طبـق آمارهـا ۷۰۰ مـورد از ایـن کارگاه هـا غیرمجـاز 
هسـتند.  محمـد ضیاءالدینـی بـا اعـالم ایـن خبـر بـر ضـرورت سـاماندهی کارگاه هـای 
ضایعاتـی در شـهر کرمـان تاکیـد کـرد و افـزود: شـعبه ویـژه رسـیدگی بـه پرونده هـای 
کارگاه های ضایعاتی غیرمجاز و متخلف، تشکیل می شود. او هشدار داد: مافیای بسیار 

بزرگی پشـت پسـماند اسـت و هـر فـردی نمی توانـد مدیریـت ایـن امـور را انجـام دهد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1367      چهارشنبه 2 آذرماه  1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان از برنامه های این 
شـرکت برای تحقق برنامه های محرومیت زدایـی دولت آیت اهلل 
رئیسـی خبر داد . حسـین میجانی در مراسـم آماده سـازی مسـیر 
دسترسی واحدهای صنعتی و خدماتی شهرک صنعتی شماره دو 
شـهر جیرفت که با حضور اسـتاندار کرمان برگزار شد، با بیان نقش 

شرکت شهرک های صنعتی در تحقق شعار سـال خاطرنشان کرد 
: در منطقـه جنـوب اسـتان کرمـان باالخـص شهرسـتان جیرفـت 
پتانسـیل های صنعتی و کشـاورزی زیادی وجـود دارد و در همین 
راسـتا بـا ایجـاد و گسـترش شـهرک های صنعتـی تـوان تولیـد و 

اشـتغالزایی در منطقه شتاب بیشـتری خواهد گرفت .

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم

آگهی مناقصه  آگهی شماره: 228/الف/8-1401 م

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
وماستان کرمان

ت د
نوب

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصات مشـروحه ذیل را از محـل اعتبارات عمرانـی همزمان بـا ارزیابی کیفـی و با حداقل 
تعداد شـرکت کننـدگان 5 نفر برای هـر مناقصـه را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. لذا از کلیه شـرکت هایی کـه دارای 
حداقل رتبه 5 در رشـته آب یا تاسیسـات دارای اعتبار، رتبه بندی از سـازمان برنامه و بودجه با مجوز دارای اعتبار در رشـته بهره برداری از تاسیسات 
آب و خطوط انتقال و مخـازن آب از آب و فاضالب کشـور و گواهی صالحیت ایمنـی دارای اعتبـار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشـد، دعوت 
می شـود. کلیه مراحل برگـزاری مناقصـات از دریافت اسـناد مناقصات تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شـد.
الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی 

را جهت شـرکت در مناقصه محقق سازند.
مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس  www.abfakerman.ir   موجود می باشد.
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 انجام کلیه خدمات
 راهبری،بهره برداری،

 تعمیر و نگهداری
 و رفع اتفاقات

 تاسیسات آب و
 فاضالب شهرستان

 های کهنوج،
 منوجان،قلعه گنج و

رودبار جنوب
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 انجام کلیه خدمات
 راهبری، بهره برداری،

 تعمیر و نگهداری
 تاسیسات آب و رفع

 اتفاقات شهرستان های
 شمالی استان کرمان
 )زرند، کوهبنان راور،

)بردسیر
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الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت گنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه آدرس: کرمـان- بلوار 22 بهمن- شـرکت 

مهندسـی آب و فاضالب اسـتان کرمان- دفتر قراردادها و تلفـن: 03433222282 
آدرس ارائه پاکت های الف: دبیرخانه شرکت، کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت: مرکـز تمـاس: 1456-021 دفتر 
ثبت نام: 88969738 و 85193768

نهایی شدن الیحه »اهدای جنین در مراکز ناباروری«
مدیـرکل دفتـر بررسـی های امـور حقوقـی معاونـت 
ریاسـت جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده، بـا اشـاره 
به خالء هـای قانـون »نحـوه اهـدای جنین بـه زوجین 
نابـارور« و در همین راسـتا اتمام تدویـن الیحه »اهدای 
جنیـن در مراکـز نابـاروری« از سـوی اداره حقوقی این 
معاونـت، گفـت: طبق ایـن الیحـه زین پـس هیچ   کس 
حق نـدارد صرفـا بـه بهانـه آنکـه فرزنـدی از راه اهدای 
جنین بـه وجـود آمـده، دعـوای نفـی و اثباِت نسـب یا 
اسـترداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانسـتن اهداء 
از یـک سـو و از سـوی دیگـر حکـم بـه اسـترداد فرزند 

حاصـل از آن، بی  معنـا اسـت.
رقیه سـادات مومن، در گفت وگو با ایسـنا، درباره اهداف 
تدوین الیحـه »اهدای جنیـن در مراکـز نابـاروری«، با 
بیان اینکه پدیده باروری و زایش نسـل در فرهنگ غنی 
اسـالمی و تمـدن ایرانـی از اهمیت ویـژه ای برخـوردار 
بوده و دعـوت به ایجاد و تربیت نسـلی مصلح و سـرمایه 
بندگی الهـی از اهداف مهم ارسـال رسـل و انـزال کتب 
الهـی برشـمرده شـده اسـت، اظهـار کـرد: لـذا در کنار 
تاکید بـر اهمیت کمیت نسـل مسـلمان ، کیفیـت این 
نسـل نیز مـورد نظر اسـالم بـوده و آنچـه کـه موجبات 
مباهـات نبـی اکـرم را در میـان سـایر امـم فراهـم می 
کند، امتی اسـت که عـالوه بـر فزونی جمعیـت، تمدن 

سـاز و تاثیرگذار باشـد. 
وی در ادامـه با اشـاره به سیاسـت هـای کالن جمعیت 
ابالغی مقـام معظم رهبـری در سـال 93، توضیـح داد: 
ایـن سیاسـت هـای کالن ابالغـی بـا تاکیـد بـر تربیت 
نسـل صالح و کارآمـد به اختصاص تسـهیالت مناسـب 
جهـت هزینه هـای درمـان نابـاروری مـردان و زنـان و 
تقویـت نهادهـا و مؤسسـات حمایتـی ذی ربـط اشـاره 

مسـتقیم دارد. از سـوی دیگـر بـه موجـب سـند ملـی 
حقوق کـودک و نوجـوان مصـوب سـال 1400 ، دولت 
موظف اسـت تمهیدات و تدابیر الزم بـرای فرزندآوری و 
سـالمت باروری را فراهـم آورد، همچنیـن دولت  مکلف 
اسـت بر حفظ حق نسـب کودک در والدت های ناشـی 
از روش ـهای نوین باروری از قبیل تلقیـح مصنوعی، رحم 

جایگزین، اهـدای جنیـن و... نظـارت کند.
بـه گفتـه مدیـر کل دفتـر بررسـی های امـور حقوقـی 
معاونت ریاسـت جمهـوری در امور زنـان و خانـواده، به 
موجب سـند تحول دولت مردمی مصوب سـال 1400، 
تقویـت زیرسـاخت های تربیتـی و حقوقـی مرتبـط بـا 
کودکان و حمایت از حقوق کودکان در سـطوح مختلف 
سیاسـتگذاری بـا محوریـت رفـع خالءهـای قانونـی و 
اجرای سـند ملی حقـوق کـودک و نوجوان، با اسـتفاده 
از ظرفیت هـای قانونی موجـود و پیشـنهاد قوانین الزم 
به طور مسـتقیم تکلیـف معاونت امـور زنـان و خانواده 

ریاسـت جمهوری اسـت.
مومن افـزود: از همیـن رو نیـز اداره کل حقوقی معاونت 
رئیس جمهور در امور زنـان و خانواده در راسـتای انجام 
وظایـف ذاتـی خـود از جملـه رصـد و پایـش مسـتمر 

مسـائل حقوقی قضایـی عرصـه زن و خانـواده و اولویت 
سـنجی مشـکالت و خالءهـای آن بـه منظـور تدوین و 
تصویـب قوانیـن و مقـررات موثـر و کارآمـد، همسـو با 
مقتضیـات زمـان بـا محوریـت فقـه جواهـری و نگرش 
سیسـتمی حقوقـی،  بـا همـکاری مجلـس شـورای 
اسـالمی، دسـتگاه های دولتـی و نهادهـای قضایـی 
مرتبـط و بـا دعـوت از فقهـا، حقوقدانـان و متخصییـن 
عرصـه درمان نابـاروری اقـدام بـه تدوین الیحـه اهدی 

جنیـن در مراکـز نابـاروری کـرد.

نَسب فرزند حاصل از اهداء جنین؛ 
مساله ای رها شده

وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه الیحه یـاد شـده کدام 
یک از مشـکالت فعلی زوجیـن نابارور را رفـع می کند؟، 
توضیـح داد: از زمـان تصویب قانون نحـوه اهدای جنین 
بـه زوجیـن نابـارور در سـال 1382 تاکنـون، برخـی 
ایـرادات و نواقـص آن آشـکار شـده کـه عمده ایـرادات 
و چالش هـای عملـی، بـه موضوع نسـب فرزنـد حاصل 
از اهـداء باز می  گـردد و ریشـه در ابهـام و اجمـال قانون 
دارد. در واقع قانون مصوب 1382، به  کلی مسـاله نسب 
را رهـا و از آن عبـور کـرده اسـت و ایـن ابهـام و اجمال، 
عوارض سـوء خـود را در عمـل نشـان می دهد. منشـاء 
ماجـرا نیـز آنجـا اسـت کـه محاکـم در مـوارد سـکوت 
قانـون، بـرای یافتـن پاسـخ مسـاله، بـه منابـع فقهی و 

فتـاوی مشـهور مراجعـه می  کنند.
بـه گفتـه مدیـر کل دفتـر بررسـی های امـور حقوقـی 
معاونت ریاسـت جمهـوری در امور زنان و خانـواده، نظر 
اکثریـت فقهـا آن اسـت که نسـِب فرزنـد، بـه صاحبان 

ژنتیکـی او )در اینجـا، اهداکننـدگان( بـاز می  گـردد.

واردات یک میلیارد دالری زغال سنگ
 در مقابل ذخایری که نادیده گرفته می شود

صمـدی، دبیـر انجمن زغـال سـنگ ایـران گفت: 
هـر چند ذخایر زغال سـنگ کشـور در حـدود 17 
میلیـارد تن برآورد شـده اما همچنان بـرای تامین 
نیـاز صنعت فـوالد این مـاده معدنـی در حجم باال 
وارد مـی شـود. زغـال سـنگ بـه عنـوان یکـی از 
مـواد معدنـی مهـم کشـور شـناخته می شـود که 
نقشـی اساسـی در تامین انرژی مورد نیـاز صنایع 
فوالدسـازی ایفـا مـی کنـد؛ نعمتـی کـه نصیـب 
ایـران شـده و برخی از مسـئوالن بـه جـای برنامه 
ریـزی بـرای افزایـش ظرفیـت تولید زغال سـنگ 
و بهـره منـدی از آن در صنایـع مختلف، راه سـاده 
تـر را انتخاب می کننـد و حجـم واردات را افزایش 
مـی دهند. بـه طوری کـه اکنون بـا بـرآورد حدود 
17 میلیـارد تـن ذخایـر زغال سـنگ در کشـور از 
ابتدای سـال تا به امـروز 504 میلیـون دالر از این 
مـاده معدنـی بـه کشـور وارد شـده و پیـش بینی 
مـی شـود تـا پایـان 1401 ایـن رقـم بـه دو برابر 

افزایـش یابد.
سـعید صمدی دبیـر انجمن زغال سـنگ ایـران با 
تایید مطالب فـوق  می گوید: متاسـفانه سیاسـت 
مشـخصی در مـورد صنعـت زغـال سـنگ وجـود 
نـدارد و به نظـر می رسـد ایـن صنعـت در اولویت 
مسـئوالن قـرار نـدارد؛ بـه طـوری کـه بـه رغـم 
برخـورداری از ظرفیـت بـاالی زغـال سـنگ در 
کشـور، آمـار واردات نشـان مـی دهـد طـی هفت 
ماه نخسـت امسـال 504 میلیـون دالر از این ماده 

معدنی وارد شـده اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه واردات 500 میلیون دالری 
زغال سـنگ رقم بسـیار بزرگی اسـت و به نظر می 
رسـد این رقـم تـا پایـان سـال افزایـش دو برابری 
داشـته باشـد اضافـه مـی کنـد: بـا ایـن شـرایط 
که طـی هفـت ماهـه نخسـت سـال این حجـم از 
واردات انجـام شـده و بعید نیسـت تا پایـان حجم 
واردات به یک میلیـارد دالر هم برسـد. این نیز در 

شـرایطی اسـت کـه تامیـن داروی خارجـی برای 
کشـور 2 میلیون دالر هزینه در بر دارد و مشـخص 
نیسـت چرا منابـع ارزی کشـور در جای نادرسـت 

صـرف می شـود؟
این فعـال صنعت معـدن با تاکیـد بر ایـن موضوع 
که مسـئوالن برنامه ای برای اسـتفاده مناسـب از 
ذخایـر کشـور ندارند مـی افزاید: برخـالف صنعت 
خودروسـازی کـه سیاسـت گـذاری حمایـت از 
تولیـد داخلـی اسـت و کاالی گـران تـر بـه مردم 
ارائـه می شـود امـا در حـوزه زغال سـنگ شـاهد 
قیمـت جهانـی باالتـری نسـبت بـه قیمـت هـای 
داخلـی هسـتیم و منابع داخلـی مغفـول باقی می 
ماننـد؛ چرا که طبـق اطالعاتـی که از کـدال ذوب 
آهن دریافـت کرده ایـم، قیمت امسـال ایـن ماده 
در هر تـن 12 میلیـون تومـان اسـت. در حالی که 
قیمـت هـای داخلی در هـر تـن زغال سـنگ تنها 

3.5 میلیـون تومان اسـت.
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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس کرمان:

22۰ درخواست برای 
تدفین شهید گمنام در 

استان کرمان داریم
 مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای 
دفـاع مقـدس اسـتان کرمـان گفـت: 220 
درخواسـت تدفین شـهید گمنام در استان 
کرمان را در دسـت بررسـی داریم و تاکنون 
میزبان 301 شـهید گمنام در 125 حرم در 

اسـتان هستیم.
سـرهنگ محمـود مهـدوی فرد در جلسـه 
بررسـی درخواسـت خاکسـپاری شـهید 
گمنـام در دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی 
صنعتـی و فنـاوری پیشـرفته ماهـان بـا 
گرامیداشـت هفته بسـیج اظهار کرد: 220 
درخواسـت تدفین شـهید گمنام در استان 
کرمان را در دسـت بررسـی داریم و تاکنون 
میزبان 301 شـهید گمنام در 125 حرم در 

اسـتان هسـتیم.
او بـا بیـان اینکـه درخواسـت دانشـگاه 
تحصیـالت تکمیلـی صنعتـی و فنـاوری 
پیشـرفته در اسـتان تاییـد و برای بررسـی 
به تهـران ارسـال شـده، اظهـار امیـدواری 
کرد امـکان خاکسـپاری شـهید گمنـام در 

دانشـگاه فراهـم شـود.
در ادامه جلسه دکتر حسـین محبی رئیس 
دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی صنعتـی و 
فناوری پیشـرفته ماهـان اظهار کـرد: یاد و 
نام شـهیدان مایه  سـربلندی و عزت اسـت. 
همـه وظیفـه داریـم شـهیدان را تکریـم 
کنیـم و عظمـت جایـگاه آنـان را در یادهـا 

مانـدگار سـازیم.
او تدفیـن شـهدای گمنـام در دانشـگاه را 
موجب برکـت و نعمت دانسـت و خواسـتار 
تصویـب و اجرایی شـدن پیشـنهاد تدفین 

شـهید گمنـام در دانشـگاه هایتک شـد.

ساخت مرکز درمانی 
و جراحی بسیج در 

سیرجان آغاز شد
عملیـات اجرایـی احـداث مرکـز درمانـی 
و جراحـی بسـیج سـپاه ناحیـه مقاومـت 
سـیرجان در ایـن شهرسـتان آغـاز شـد.

عملیـات اجرایـی احـداث مرکـز درمانـی 
و جراحـی بسـیج سـپاه ناحیـه مقاومـت 
سـیرجان به مناسـبت هفتـه بسـیج و طی 
آیینی و با حضور مسـئوالن موسسـه تامین 
درمان بسیجیان کشـور و مسئوالن استانی 

و محلـی آغاز شـد.
فرمانـده ناحیـه مقاومـت سـپاه سـیرجان 
در حاشـیه آغـاز عملیـات اجرایـی احداث 
مرکز درمانی و جراحی بسـیج سـپاه ناحیه 
مقاومت سـیرجان گفت: ایـن مرکز درمانی 
بـا زیربنـای بیـش از یـک هـزار مترمربـع 
تا نیمـه اول سـال آینـده بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
سـرهنگ علی دسـتوری هزینه مـورد نیاز 
اولیه این طـرح درمانـی را 50 میلیارد ریال 
اعالم کـرد و اظهـار داشـت: ایـن اعتبـار از 
محـل بودجـه و اعتبـارات موسسـه تامین 
درمـان بسـیجیان کشـور بـه ایـن طـرح 

اختصـاص داده شـده اسـت.
او تصریح کرد: با بهـره بـرداری از این مرکز 
درمانـی قشـرهای مختلـف مـردم بویـژه 
قشـرهای آسـیب پذیـر، خدمـات درمانـی 
را بـا تعرفـه هـای درمانـی دولـت دریافـت 
می کنند که نقـش موثـری در ارائه خدمات 
پزشـکی و درمانی در شهرسـتان سـیرجان 

خواهـد داشـت.

ایران جزو 1۰ کشور 
موفق در تجهیز بالگرد به 
سامانه دید در شب است

فرمانـده منطقـه ارتـش در جنـوب شـرق 
گفت: بـا همـت متخصصـان داخلـی ایران 
جزو 10 کشـور موفـق در تجهیـز بالگرد به 

سـامانه دید در شـب اسـت.
سـرتیپ دوم سـتاد امیر غالمعلیـان گفت: 
امسـال با همـت و تـوان و دانـش نیروهای 
بومـی ارتـش در کرمـان 67 طـرح دانـش 
بنیان ارائه و تاکنـون 10 مـورد آن به تولید 

رسـیده است.
او عنـوان کـرد: مهمتریـن دسـت آورد 
نیروهـای متخصص دسـت یابی به سـامانه 
دید در شـب و پرواز در شـب بالگردی است 
کـه تـا پیـش از ایـن ایـران در ایـن زمینـه 
توانایـی دسـت یابی بـه ایـن سـامانه را 
نداشـت و اکنون جز 10 کشـور دنیـا در راه 

انـدازی ایـن تخصـص و دانـش اسـت.
او گفـت: در کنـار توانمندی هـای دانـش 
بنیـان و تخصصـی، ارتـش همچنیـن در 
زمینـه اشـتغال و کارآفرینـی با آمـوزش و 
مهارت عالوه بر ارائه تسـهیالت اشتغالزایی 
افـراد را در زمینه کسـب و کار هـم حمایت 

کـرده اسـت.
فرمانـده مرکـز آموزشـی 05 کرمـان نیـز 
گفت: از سـال 99 تـا 1400 بـرای 360 نفر 
از سـربازان آمـوزش دیـده در رشـته های 
مختلـف مهارتی ایجاد شـغل شـده اسـت.
امیـر منصـور رحمانـی اظهـار داشـت: 
کالس های آموزشـی مهارتـی در این مرکز 
شـامل پـرورش قـارچ، جوشـکاری، تعمیر 
کولـر، تعمیـر موتـور خـودرو، آرایشـگری، 
تعمیـرات موبایـل اسـت کـه سـربازان 
آموزش دیـده با پایـش انجام شـده تاکنون 
در اسـتان های خودصاحـب کسـب و کار 
شـده اند و اکنـون خـودکار آفرین هسـتند.

انتشار مطالب کذب با انگیزه 
خصومت شخصی و رقابت شغلی 

رئیس پلیـس فتا اسـتان کرمـان از دسـتگیری فـردی که با انتشـار 
تصاویـر نامربـوط در فضـای مجـازی و منتسـب نمـودن آن به یکی 
از شـهروندان در فضـای مجـازی باعـث هتک حیثیـت او شـده بود، 

خبـر داد.
 سـرهنگ محمدرضـا رضایـی، در تشـریح ایـن خبـر اظهار داشـت: 
در پی اعـالم شـکایت یـک شـهروند کرمانی مبنـی بر اینکـه فردی 
با انتشـار یکسـری تصاویر نامربـوط در فضـای مجـازی باعث هتک 
حیثیت وی شده اسـت، بالفاصله موضوع در دسـتور کار قرار گرفت.
او با اشـاره به اینکـه با انجـام اقدامات فنی و پلیسـی کارشناسـان فتا 
و همچنیـن بررسـی اظهـارات شـاکی پرونـده، متهم که مـردی 29 
سـاله بود موردشناسـایی قـرار گرفت، افـزود: متهم در یـک عملیات 
غافلگیرانـه در مخفیگاهش دسـتگیر و بـه این پلیس منتقل شـد. 

سـرهنگ رضایی با بیـان اینکـه متهـم در تحقیقـات انجام شـده به 
جرم خود اعتـراف کـرد و هـدف از این اقـدام را خصومت شـخصی و 
رقابت شـغلی با شـاکی عنوان کرد، یادآور شـد:  متهم بعد از تشکیل 

پرونده بـرای انجـام مراحـل قانونی به مراجـع قضایی معرفی شـد.
رئیس پلیـس فتا اسـتان کرمـان یـادآور شـد: هتک حیثیت و نشـر 
اکاذیب جرمی اسـت که بر اسـاس آن شـخص، اخبـار دروغ و خالف 
واقع را با سـوءنیت و با علم به اینکه آنها دروغ هسـتند و پایه و اسـاس 
واقعی ندارند، منتشـر و یا بازنشـر می کند و یا اظهاراتی را بـه دروغ به 

افـراد حقیقـی و حقوقی نسـبت می دهد، گفته می شـود.
این مقام انتظامـی گفت: برابر قانـون جرایم رایانـه ای، هتک حیثیت 
و نشـر اکاذیب و تشـویش اذهـان عمومـی از طریق فضـای مجازی، 
جـرم تلقـی شـده و اشـخاص بایـد پاسـخگوی اعمـال خـود در این 
زمینه باشـند. رئیس پلیس فتا کرمان گفـت: شـهروندان در صورت 
مشـاهده هرگونه موارد مجرمانـه مراتب را از طریق سـایت پلیس فتا 
بـه آدرس www.cyberpolice.ir بخـش گزارشـات مردمـی یا 
مرکـز فوریت های سـایبری به شـماره تلفـن 096380 بـا پلیس فتا 

در میـان بگذارند.

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان در جشنواره خرما 
مطرح کرد

ضرورت تولید نهال خرمای کلوته 
در جنوب  کرمان

مدیر اجرایـی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی جنوب 
کرمـان از عدم وجود نهـال خرمای کلوتـه موردنیاز ابـراز نگرانی کرد 
و گفت: کشـت و صنعت بـرای تولید نهـال وارد عمل شـود زیرا هیچ 

نهالـی نداریم.
علی محبـان در آییـن اختتامیه دومین جشـنواره خرمـای کلوته در 
شـهر عنبرآباد کـه با حضـور اسـتاندار، رئیس اتـاق بازرگانی اسـتان 
کرمان و فعـاالن اقتصـادی  برگزار شـد، گفت: خوشـبختانه اتفاقات 
خوبـی رخ داده و  25 غرفـه بـه همـراه 12 شـرکت معتبـر در بخش 
تولیـدات و صـادرات جشـنواره شـرکت کردند کـه یک امتیـاز قابل 

توجه محسـوب می شـود.
او از اسـتقبال صنایـع جنبی خرمـا و بانک هایـی که در برگشـت ارز 
حمایت داشتند در نمایشگاه جشـنواره کلوته خبر داد و گفت: تعداد 
100 نفـر در حاشـیه ایـن رویـداد در بخش صـادرات و بسـته بندی 
آموزش دیدند کـه اگر هر فعال اقتصادی قرار باشـد ایـن آموزش  ها را 
ببیند هزینه زیـادی دارد در حالی که این  مهم را در قالب  یک بسـته 

آموزشـی ارائه دادیم.
محبان خروجی اولین جشـنواره خرمـای کلوته را تحول در شـهرک 
هـای صنعتی عنـوان کـرد و افـزود: بیـش از 30 کارگاه بسـته بندی 
خـاص خرمـای کلوتـه در شـهرک های صنعتی احداث شـده اسـت 
که به نوعی تحول عظیمی در شـهرک های صنعتـی و صنایع جانبی 

ایجاد شـده است.
او خرمـای کلوتـه را خاص کشـور ایـران و جنـوب کرمان دانسـت و 
گفت: این افتخـار را داریم که خرمای کلوته در ایـران و جنوب کرمان 
تولید می شـود و معرفی بیشـتر ایـن مهم در گـرو اهتمام مسـئوالن 

سـازمان جهاد کشـاورزی و معاونت حفـظ نباتـات را می طلبد.
مدیر اجرایی اتـاق بازرگانی جنوب کرمان تولید نهـال خرمای کلوته 
را  توسـط کشـت و صنعت یـک ضـرورت عنوان کـرد و گفـت: دیگر 
هیچ نهال و فسـیلی در منطقه نداریم و کشـت و صنعت جیرفت باید 

به موضوع تولیـد نهال وارد عمل شـود.
او از راه انـدازی سـتادی در سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 

بـرای مدیریت همـه رویدادهـای بخش کشـاورزی خبـر داد.

خبر حکایت تلخ دیابت در ایران 
 رئیس انجمن دیابت ایران: 3۵ سال پیش ما بلند گفتیم که ایران در وضعیت خطرناکی قرار دارد، 

اما کسی نشنید
گزارش
پیام ما

دیابت یکـی از تنها بیماری هـای غیرواگیـردار جهان 
اسـت که خطر مـرگ زودهنـگام در آن در جهـان، به 
جای کاهـش در حال افزایش اسـت. بیماریـی که هم 
می تواند به سـابقه خانوادگـی و افزایش سـن برگردد 
و هم به شـدت با عوامل محیطی چون سـبک زندگی 
و الگوی مصـرف پیونـد معنـاداری دارد. طبق آخرین 
 )IDF(آمارهای جهانی فدراسـیون بین المللی دیابت
تقریبـاً 537 میلیـون بزرگسـال 20 تـا 79 سـال بـا 
دیابـت زندگـی می کننـد. پیش بینـی می شـود کـه 
تعـداد کل افـراد مبتـال بـه دیابت تـا سـال 2030 به 
643 میلیون نفر و تا سـال 2045 به 783 میلیون نفر 
افزایش یابـد. وضعیت ایـران هم از جهان جدا نیسـت 
و طبـق آخرین پژوهشـی که با مشـارکت متخصصان 
و پژوهشگران پژوهشـکده غدد دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در سـال 2021 بر روی بیش از 163 هزار ایرانی 
بـه انجـام رسـید، شـیوع دیابـت و پیـش دیابـت بـه 
ترتیـب در بیـن بزرگسـاالن ایرانـی 35 تا 70 سـاله، 
برابر بـا 15.0 و 25.4 درصد بوده اسـت. پژوهشـگران 
این پژوهـش که از سـال 2011 در حـال پیگیری این 
مسـئله بوده انـد بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه در طـی این 
سـال ها همـواره دیابـت در ایـران رونـدی صعـودی 
داشـته، توجه ویژه بـه وضعیت این بیماری در کشـور 
را ضـروری دانسـتند. اسـداهلل رجـب، رئیـس انجمن 
دیابـت ایـران در ایـن رابطه بـه »پیـام مـا« می گوید 
کـه شـیوع دیابـت و بیماری هـای غیرواگیـردار از 
نبـود رویکـرد و فرهنـگ پیشـگیری در ایـران، رنـج 
می برند.  این یـک زنگ خطـری جدی بـرای ایرانیان 
اسـت. دیابت، چهارمین عامـل مرگ و میـر در جهان 
اسـت و در ایران نیز به سـرعت در حال افزایش اسـت. 
البتـه ایـن بیمـاری مزمـن جـدی و غیرواگیـردار، 
قابـل پیشـگیری اسـت ولـی نکتـه قابل توجـه ایـن 
اسـت که بیش از سـه چهـارم مبتالیـان بـه دیابت در 
کشـورهای در حال توسـعه زندگی می کنند. با اینکه 
سال هاسـت متخصصان دارنـد در این زمینه هشـدار 
می دهنـد، امـا رونـد ابتـال بـه ایـن بیمـاری در ایران 

همچنـان رو بـه افزایش اسـت.

زنگ خطر دیابت ۳۵ سال پیش زده شد
اسـداهلل رجب، رئیس انجمـن دیابت ایـران در رابطه 
با شـیوع قابل توجه ایـن بیمـاری در ایـران می گوید: 
»ایـن افزایش ابتـال، چیز جدیدی نیسـت. 35 سـال 

پیش ما بلند گفتیـم که ایـران در وضعیت خطرناکی 
قـرار دارد. منطقه خاورمیانه و شـمال آفریقـا همواره 
دچار شـیوع باالی دیابت بـوده و ما از همـان زمان در 

همه گیـری دیابـت بودیم.«

آگاهی از دیابت، آن را کنترل نکرده است
هرچند یکـی از عوامل مبـارزه با هر بیمـاری، آگاهی 
نسـبت به وجود آن اسـت، اما تحقیقات پژوهشگران 
دانشـگاه ایـران نشـان می دهـد کـه اگرچه بیـش از 
79 درصـد از افراد نسـبت به ابتـالی خود بـه دیابت، 
آگاه بودنـد امـا فقط حـدود 41 درصـد از آنهـا موفق 
به کنتـرل این بیماری شـده اند. نسـبت آگاهـی زنان 
مبتـال بـه دیابـت از بیمـاری خـود، بیشـتر از مردان 
بـود. زنـان تحـت درمـان دیابـت بودنـد و بیشـتر از 
مـردان قنـد خـون ناشـتای کنترل شـده داشـتند. 
رئیس انجمـن دیابـت ایـران در این رابطـه می گوید: 
»بـه نظـر مـن علـت اینکـه آگاهـی نسـبت بـه ابتال 
کمکـی بـه کنتـرل دیابـت نکـرده، ایـن نکته اسـت 
کـه هزینه هـای آمـوزش و پیشـگیری بـرای ابـزار و 
تجهیـزات الزم کنتـرل دیابت، هیـچ متولی نـدارد و 
بیمـه هـم آنهـا را گـردن نمی گیـرد و فقط بـه دنبال 

پرداخـت هزینـه  داروهاسـت.«

فقدان رویکرد پیشگیرانه مسئله اصلی 
بیماری های غیرواگیردار

ایـن متخصـص دربـاره علـل شـیوع دیابـت اضافـه 
می کنـد: »دلیـل اصلی ایـن مسـئله آن اسـت که در 
کشـور مـا بـه مسـئله پیشـگیری توجـه نمی شـود. 
دیابـت قابـل پیشـگیری اسـت امـا نـه بیمـاران نـه 
پزشـکان و نـه متولیـان حـوزه سـالمت، هیـچ کدام 
رویکرد پیشـگیری ندارنـد. ابتالی به دیابـت برای هر 
کسـی ممکن اسـت پیش بیاید، اما مهم این است که 
اقدامات پیشـگیرانه برای جلوگیری از عـوارض آن در 
دسـتور کار قرار بگیرد.« رجب ضمن انتقـاد از رویکرد 
دارومحـور در بخـش درمـان ادامـه می دهد: »اساسـاً 
بیماری ای مثـل دیابت با مسـئله پیشـگیری بیش از 

هر چیزی گـره خورده اسـت. اگر نحـوه برخـورد ما با 
آن پیشگیرانه باشد، آموزش و توانمندسـازی افراد در 
معرض دیابـت را اولویت قـرار می دهیم. آمـوزش باید 
در این زمینـه به نحوی باشـد کـه فرد برخـالف میل 
باطنی خود عمل کند و نسـبت به شـرایطش توانمند 
شـود و مسـئولیت اجتماعـی خـود را بـه عنـوان فرد 

دیابتـی بـه انجام برسـاند.«

پیشگیری ممکن است
ــد:  ــت می گوی ــرل دیاب ــاره کنت ــه درب رجــب در ادام
»در کشــورهای اروپایــی بــه ویــژه اروپــای شــمالی، 
شــیوع دیابــت 12 درصــدی اســت بــه بیــان دیگــر 
یعنــی 88 درصــد ایــن کشــورها توانســته اند از 
ــی  ــن بیمــاری، پیشــگیری کننــد. در حال شــیوع ای
ــه و  کــه میــزان شــیوع دیابــت در منطقــه خاورمیان
ــان  ــا بی ــت.« او ب ــدی اس ــا، 97 درص ــمال آفریق ش
ــان  ــن آمارهــا بی اینکــه بیــش از 30 ســال اســت ای
شــده، می گویــد: »نبــود فرهنــگ پیشــگیری و 
ــده  ــکل عم ــرای آن مش ــه ب ــردن هزین ــرف نک ص

ــت.« ــا اس م

ابتالی یزدی ها به دیابت بیشتر ا
ز سایر مناطق

طبق تحقیقات پژوهشـگران دانشـگاه ایران، بررسی 
شـیوع دیابـت در مناطـق مختلـف ایـران نشـان داد 
که بیشـترین شـیوع دیابت بـه ترتیب در یـزد حدود 
20.8 درصـد و کم ترین شـیوع در ارومیه حـدود 8.3 
درصـد مشـاهده شـده اسـت. همچنیـن بیشـترین 
شـیوع پیش دیابـت در سـاری حـدود 42.8 درصد و 
کم تریـن شـیوع در فسـا حـدود 6.5 درصد اسـت. به 
عالوه در تازه ترین اخبـار 200 هزار نفـر در مازندران 
بـه دیابـت مبتـال هسـتند کـه از ایـن جمعیـت، 60 

درصدشـان زن هسـتند.

سبک زندگی و تغذیه نامناسب
 عامل ابتال به دیابت

رئیـس انجمن دیابـت ایران با اشـاره به تغییر سـبک 
زندگـی از روستانشـینی بـه شهرنشـینی در ادامـه 
گفت: »بیش از 80 درصد ایرانیان شهرنشین هستند 
و شهرنشـینی مشـکالت متفاوتـی بـا روستانشـینی 
دارد. تغییـر شـیوه زندگـی بـه سـمت کم تحرکـی، 
اسـترس، تغذیه نامناسـب همگی وضعیـت تحمیلی 
سـختی بـرای مـردم ایجـاد کـرده اسـت.« ایـن 
متخصـص در آخـر با اشـاره بـه ایـن نکته کـه دیابت 
و بیماری هـای مشـابه آن با رویکـرد انداختـن امروز 
به فـردا رفع نمی شـود و بایـد به موقع بـه متخصصان 
مراجعه کـرد تاکید کرد کـه فرهنگ پیشـگیری باید 
در ارتباط بـا این بیمـاری درونـی شـود همانطور که 

سـایر کشـورها توانسـته اند آن را کنتـرل کنند.
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کاغذ استان

 سـردار محمدعلـی نظـری، در افتتـاح مرکـز 
رشـد واحـد فنـاور شـهرک صنعتـی سـدید بـا 
گرامیداشـت هفته بسـیج بـه فهرسـت اجمالی 
برخـی از دسـتاوردهای ایـن نهـاد مقـدس در 
برهه هـای مختلـف انقـالب اعـم از جنـگ 
تحمیلـی، بازسـازی پـس از جنـگ، بهداشـت، 
واکسـن فلج اطفـال، حوزه هـای دانـش بنیان و 

علمـی و...پرداخـت.
فرمانده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان ظهار کرد: 
بسـیج به معنای یک سـاختار و تشـکل نیسـت 
کـه یـک مکتـب و اندیشـه و فکـری اسـت کـه 

کارزار را درک می کنـد.
او بـا تاکیـد بـر اهمیـت ایـن مطلـب کـه بایـد 
افـراد معتقـد و صاحـب فکـر و اندیشـه و هـدف 
را در راسـتای تمدن نوین اسـالمی وارد سیستم 
اقتصـادی و کار و تـالش کنیم تـا در میانـه راه با 
انحرافات فکری مواجه نشـویم؛ افزود: با مسـئله 

محـوری بـه هـدف می رسـیم.
سـردار نظـری بـا قدردانـی از فعالیت هـای قابل 
توجه مرکز رشـد شـهرک سـدید اظهار کرد: در 
این مرکـز اراده، انگیزه، هدف شناسـی، اعتقاد و 
مدیریت جهادی که بر کار سـاری و جاری شـده 
سـپس سـراغ ایده و فکر و علم و فناوری و تولید 

و بازار رفته اسـت.

او مسـئله مهـم در فعالیت هـای بسـیج را 
مسـجدمحوری دانسـت و گفت: این مهـم را در 
محله اسـالمی دنبال مـی کنیم تـا در یک محله 
همـه دور هم جمع و مشـکالت را احصـاء و آن را 

حـل کنند.
فرمانده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمان رشـد بدون 
کار فرهنگـی و نقشـه راه را منجـر بـه اقتصـاد 
سـرمایه داری دانسـت و سـپس بـا اشـاره بـه 
اهمیـت بازاریابی مراکـز رشـد و فناورانه تصریح 
کرد: اگر بـازار محصـول نباشـد، کار درجـا زدن 

اسـت.
او اظهـار کـرد: بـرای مقابله بـا برخـی معاندین 
که قصـد دارنـد از طریـق محله ها اقـدام کنند، 
بهتریـن بهتریـن راهـکار پایگاه هـای بسـیج 

اسـت.

معـاون دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکز اسـتان 
کرمان با اعالم اینکـه وجـود 900 کارگاه ضایعاتی 
در کرمان زیبنده این شـهر نیست، گفت: متاسفانه 
طبق آمارهـا 700 مـورد از این کارگاه هـا غیرمجاز 
هسـتند.  محمد ضیاءالدینی بـا اعالم ایـن خبر بر 
ضرورت سـاماندهی کارگاه های ضایعاتی در شـهر 
کرمـان تاکید کـرد و افزود: شـعبه ویژه رسـیدگی 
بـه پرونده هـای کارگاه هـای ضایعاتـی غیرمجاز و 

متخلف، تشـکیل می شـود.
او هشـدار داد: مافیای بسـیار بزرگی پشت پسماند 
اسـت و هـر فـردی نمی تواند مدیریـت این امـور را 
انجـام دهـد. ضیاءالدینـی تصریح کـرد: می گویند 
سـاماندهی کارگاه هـای ضایعاتـی، زیرمجموعـه 
بنـد 20 مـاده 55 قانـون شهرداری هاسـت؛ در 
صورتی کـه بنـد 20 بـرای صنـوف مزاحم اسـت و 
کارگاه هـای ضایعاتـی، مربوط بـه قانـون مدیریت 
پسـماند می شـود. معاون دادسـتان کرمان با اشاره 
به اینکه در قانـون مدیریت پسـماند، صراحتاً آمده 
که مدیریـت کلیه امور مربوط به پسـماند در شـهر 
بـا شـهرداری اسـت،گفت: شـهرداری می توانـد 
این امـور را به اشـخاص حقیقـی یا حقوقـی مانند 
انجمـن حمایـت از زندانیان واگـذار کنـد. او تأکید 
کرد: شـکایت شـهرداری و فرم اعالم جرم از ناحیه 
شـهرداری حتمـاً بایـد روی پرونـده کارگاه هـای 

ضایعاتـی متخلـف باشـد و پرونده هـا به صـورت 
مـوردی ارجـاع شـوند. ضیاءالدینـی یـادآور شـد: 
امـور مربوط بـه پسـماندها بهتر اسـت به شـخص 
حقوقی واگـذار شـود نه حقیقـی و اگر به شـخص 
حقیقی داده می شـود، حتمـاً سـوابق وی از نیروی 
انتظامی استعالم شـود و به هر کسـی واگذار نشود. 
معاون دادسـتان کرمان با تاکید بـر ضرورت پلمپ 
کارگاه های بازیافتی غیرمجاز، بیان کرد: شهرداری 
باید اعـالم جـرم کنـد تـا نیـروی انتظامـی بتواند 
جدی تـر برخـورد کنـد. او بـا بیـان اینکـه انجمن 
حمایت از زندانیان، این تـوان را دارد که امور مربوط 
به پسماند را با همان کیفیتی که مدنظر شهرداری 
اسـت، انجام دهد، گفت: طبق قانـون، هیچ صنفی 
تحت هیچ شـرایطی نباید مجوز بدهد و اگر کسـی 

اقدام بـه صدور مجـوز کنـد، غیرقانونی اسـت.

بخشــدار ســاردوئیه از توابــع شهرســتان 
جیرفــت از وجــود 1700 کیلومتــر جــاده 
خاکــی در ایــن بخــش خبــر داد که در ســطح 

ــت. ــابقه اس ــی س ــان ب ــتان کرم اس
عباســعلی مســلمی مهنی بــا برشــمردن 
زیارتــی  و  گردشــگری  ظرفیت هــای 
بخــش ســاردوئیه و شــهر درب بهشــت و 
ــاردوئیه  ــت: س ــارد گف ــه ای دلف دره مدیتران
ــش  ــه بخ ــزد ب ــتان ی ــا اس ــان ب ــه همزم ک
تبدیــل شــده، متاســفانه علــی رغــم اقدامات 
ــر  در  ــی نظی ــای ب ــده و ظرفیت ه ــام ش انج

محرومیــت بــه ســر می بــرد.
او وســعت بخــش ســاردوئیه را  3200 
ــا داشــتن  ــع اعــالم کــرد کــه ب کیلومتــر مرب
1700 کیلومتــر راه خاکــی روســتایی 
رکــورددار در ســطح اســتان کرمــان اســت و 
اهتمــام  اداره کل راهــداری جنــوب کرمان را 

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــتا م ــن راس در ای
مســلمی افــزود: در ایــن بخــش روســتاهایی 
ــودن  ــی ب ــل خاک ــه دلی ــه ب ــود دارد ک وج
ــرف  ــعه و برط ــکان توس ــی ام ــاده دسترس ج
کــردن مشــکالت آنهــا وجــود نــدارد و مــردم 

ــتند. ــکل هس ــار مش ــان دچ همچن

بخشــدار ســاردوئیه جیرفــت بــر لــزوم 
ــران  ــرای عم ــتایی ب ــای روس ــعه راه ه توس
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــتاها تاکی ــی روس و آبادان
ــعه،  ــتایی و توس ــای روس ــاد جاده ه ــا ایج ب
امــکان برگشــت ســاکنان روســتاها از 
ــم  ــتاها فراه ــی روس ــدگاری اهال ــهر و مان ش

. د می شــو
ــه برکــت  او بابیــان ایــن مطلــب کــه امــروز ب
ــادی در  نظام جمهــوری اســالمی، خدمات زی
ایــن بخــش صــورت گرفتــه، امــا بــه واســطه 
ــم  ــه چش ــاال ب ــی ب ــاد و پراکندگ ــعت زی وس
ــی  ــارات مل ــد، گفــت: اختصــاص اعتب نمی آی
راهگشــای مشــکالت بخــش ســاردوئیه 

ــت. اس

همزمان با هفته بسیج مرکز رشد 
شهرک صنعتی سدید کرمان افتتاح شد

مافیای بسیار بزرگی پشت
 پسماند است

بخش ساردوئیه جیرفت رکورددار 
جاده های خاکی در استان 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

۷۰درصد کشاورزان سواد الزم برای استفاده از فناوری را ندارند
بـه گفتـه معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رییـس سـازمان حفـظ 
نباتات کشـور 70 درصد از چهار میلیـون و 200 هزار بهـره بردار در 
حوزه کشـاورزی ایران سـواد الزم برای اسـتفاده از فناوری را ندارند.

عالیی معاون وزیر جهاد کشـاورزی و رییس سـازمان حفـظ نباتات 
کشـور با بیان اینکـه 70 درصد از چهـار میلیـون و 200 هـزار بهره 
بردار در حوزه کشـاورزی ایران سـواد الزم برای اسـتفاده از فناوری 
را ندارند و سـازمان نباتات مسـئولیت حفاظت از محصـوالت زراعی 
و باغی در تالش اسـت عالوه بـر تامین سـموم کشـاورزان، باغداران 

را نیز به آگاهـی الزم برای پیشـگیری و مقابله برسـاند.
معـاون وزیر جهاد کشـاورزی و رییس سـازمان حفظ نباتات کشـور 
گفت: توانسـتیم 100 میلیارد تومان اعتبار از مدیریـت بحران برای 
مقابله بـا سوسـک سـرخرطومی حنایـی در هفـت اسـتان دریافت 
کنیم کـه در مجمـوع 30 میلیـارد تومان بـرای کرمـان و جنوب آن 

اختصـاص خواهـد یافت.
شاهپور عالیی مقدم در مراسـم اختتامیه دومین جشـنواره خرمای 
کلوته در شهرسـتان عنبرآبـاد واقع در جنوب اسـتان کرمـان اظهار 
داشـت: مـواد شـیمیایی و ابـزار الزم را بـرای مقابلـه بـا سوسـک 
سـرخرطومی حنایـی در اختیـار کارشناسـان و کشـاورزان قـرار 

می دهیـم.
عالیی مقدم تاکید کرد: امروزه کشـاورزی سـهم بسـزایی در امنیت 
دنیا دارد و دیگر فقط داشـتن تسـلیحات نمی تواند امنیت جوامع را 

حفظ کنـد بنابراین همـه کشـورها می خواهنـد عیار امنیت کشـور 
خود را بـا تامین محصـوالت غذایی بـاال ببرند.

او با اشـاره بـه اینکه ایـران از لحـاظ ظرفیت آبی در مقایسـه بـا دنیا 
کشـور خشـک و نیمه خشک محسـوب می شـود یادآور شـد: ایران 
14 میلیـون هکتار سـطح زیـر کشـت باغـی و زراعـی دارد که 106 

میلیون تـن محصـوالت تولید می شـود.
عالیـی مقـدم ادامـه داد: چهـار میلیـون و 200 هـزار بهـره  بـردار 
داریم که میانگیـن تولید هر کشـاورز 30 تـن می شـود بنابراین اگر 
جمعیـت 84 میلیونی کشـور را مدنظر قـرار دهیم یک هـزار و 500 

تن سـبد کشـاورزی ماسـت.
معـاون وزیر جهاد کشـاورزی و رییس سـازمان حفظ نباتات کشـور 
گفت: 70 درصـد از چهار میلیـون و 200 هـزار بهره بـردار در حوزه 

کشـاورزی ایران سـواد الزم برای اسـتفاده از فناوری را ندارند.
عالیـی مقـدم بـا اشـاره بـه اینکـه پایـداری تولیـد متضمـن بـازار 
و صـادرات خـوب اسـت اظهـار داشـت: بدرسـتی نتوانسـته ایم 
محصـوالت کرمـان و جنـوب کرمـان را در بازارهـای بین المللـی 

معرفـی کنیـم .

1۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با آفت نخلستان های
 کشور اختصاص یافت

 نماینـده مـردم پنج شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان در مجلس 

شـورای اسـالمی نیز در ایـن جشـنواره گفـت: کشـاورزی می تواند 
اقتصاد کشـور را تـکان دهد و بـه امنیت غذایی کشـور کمـک کند.

منصور شـکراللهی افزود: جنوب اسـتان کرمان چهـار و نیم میلیون 
تـن محصـول کشـاورزی دارد، دومیـن تولیدکننده خرمای کشـور 
اسـت و می توانـد به تنهایی تامیـن کننده مواد غذایی کشـور باشـد.
او ادامـه داد: راه رونـق کشـاورزی در جنـوب اسـتان کرمـان ایجاد 
صنایع تبدیلـی، بسـته بندی و برندسـازی خرما و دیگـر محصوالت 

کشـاورزی است.
نماینده شهرسـتان های کهنـوج، منوجان، رودبار جنـوب، قلعه گنج 
و فاریـاب خواسـتار ایجـاد راه آهـن در جنـوب اسـتان شـد و افزود: 
قطار می تواند بـه صدور محصـوالت و تولیـدات کشـاورزی به دیگر 

اسـتان ها و کشـورهای همسـایه کمک کند.
دبیر اجرایی جشـنواره ملی خرمـای کلوته نیز درباره این جشـنواره 
اظهار داشـت: در ایـن جشـنواره 25 غرفـه در بخش های فـرآوری، 
بسـته بندی، صادرات، تولیـد و موضوعـات دیگری که کشـاورز نیاز 

به آشـنایی با آن دارد وجود داشـت.
علـی محبان ادامـه داد: در ایـن جشـنواره کارگاه های آموزشـی هم 
برگـزار شـد و 100 نفـر از فعـاالن کشـاورزی و بازرگانـی از طریـق 

موسسـه آموزشـی اتـاق بازرگانـی ایـران آمـوزش دیدند.
او اضافه کـرد: سـمینارهای تخصصی مثـال در مورد معرفی خوشـه 

خرمـای جنوب هـم در این جشـنواره برگزار شـد.

اسـداهلل رجب، رئیـس انجمن دیابـت ایـران: در کشـورهای اروپایـی به ویـژه اروپای شـمالی، 
شـیوع دیابـت 12 درصدی اسـت به بیـان دیگر یعنـی 88 درصـد این کشـورها توانسـته اند از 
شـیوع این بیماری، پیشـگیری کنند. در حالی که میزان شـیوع دیابـت در منطقـه خاورمیانه و 

شـمال آفریقا، ۹۷ درصدی اسـت
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خبر

چرا کاهش قیمت مرغ 
خبر خوبی نیست؟

 مرغـداران از انباشـت مـرغ در مرغـداری 
هـا بـه دلیـل عـدم کشـش بـازار مصـرف 
خبر مـی دهنـد. وضعیتی کـه موجب افت 
قیمـت مـرغ بـه زیـر نـرخ مصـوب و زیان 
شـدید مرغـداران و درخواسـت کمک آن 
ها از وزارت جهاد کشـاورزی شـده اسـت.
هفتـه گذشـته بـود کـه، مهـدی یوسـف 
خانی، رئیـس اتحادیه فروشـندگان پرنده 
و ماهـی تهران، بـه اقتصـاد آنالیـن از افت 
30 درصـدی میـزان تقاضای مصـرف مرغ 
نسـبت بـه ماه هـای اخیـر خبـر داد. وی 
نتیجه ایـن افت مصـرف را کاهـش قیمت 

مـرغ به زیـر نـرخ مصـوب عنـوان کرد.
بـه گـزارش خبرآنالیـن، بـه گفته یوسـف 
خانی؛ مـردم تـوان مالـی خرید مـرغ گرم 
بـا نـرخ هـر کیلوگـرم 63 هـزار تومـان را 
نـدارد در نتیجـه تقاضـا رو بـه کاهـش 

گذاشـته اسـت.
در ایـن شـرایط کـه مـرغ گـرم مشـتری 
ندارد، شـرکت پشـتیبانی امور دام کشـور 
کـه موظـف بـه حمایـت از تولیـد اسـت، 
مرغ هـای منجمـد انبـار شـده ارزان را 
روانـه بـازار کـرده اسـت و از خریـد مـرغ 
هـای مـازاد مرغـداران بـه جـز نـژاد آرین 

خـودداری می کنـد.
 مرغـداران معتقدنـد، عـدم کشـش بـازار 
مصـرف بـرای خرید مـرغ گرم بـا نرخ های 
جدید، عرضـه مـرغ منجمـد ارزان، پرهیز 
شـرکت پشـتیبانی امـور دام کشـور از 
حمایـت از مرغدارانی که نـژاد آرین ندارند 
و همچنین سیاسـتگذاری غیر کارشناسی 
تولید موجب انباشـت مـرغ در مرغداری ها 
شـده اسـت، موضوعی که زیـان مرغداران 
را در گرانـی نهاده هـای تولیـد رقـم زده و 

صدای اعتـراض آن هـا را درآورده اسـت.
 حاال مرغداران دسـت به دامان مسـئوالن 
در وزارت جهادکشـاورزی شـده اند و 
روزگذشـته در نامـه ای خطـاب بـه معاون 
توسـعه بازرگانـی ایـن وزارتخانـه اعـالم 
کردنـد؛ بـا توجـه بـه تولیـد مـازاد مـرغ، 
نباشـت آن در  عـدم کشـش بـازار و ا
مرغداری هـا، کاهـش قیمـت مـرغ و زیان 
شـدید مرغداران، به اسـتحضار می رسـاند 
که جمـع آوری مرغ مازاد توسـط شـرکت 
پشـتیبانی امور دام محدود به سـویه آرین 
و ناچیز بـوده و توزیع مرغ منجمـد در این 
بـازار نیـز همچنـان ادامـه داشـته و ایـن 
اقدام باعث تشـدید انباشـت مـرغ، کاهش 
قیمت و زیـان بیشـتر مرغداران می شـود.

۷۰ درصد از کارکنان 
دانش بنیان ها در ۶ 
درصد از شرکت ها 

شاغل هستند
 بـر اسـاس مطالعات یکـی از شـرکت های 
فعـال در حـوزه اعتبارسـنجی، درآمـد 
شـرکت های دانش بنیـان در سـال مالـی 
1399 بالـغ بـر 198 هـزار میلیـارد تومان 
بوده اسـت کـه از این میـزان سـهم درآمد 
محصـوالت دانش بنیان، 80 هـزار میلیارد 
تومـان تخمیـن زده می شـود و سـهم 
اقتصـاد دانش بنیـان نسـبت بـه اقتصـاد 
کشـور حـدود 0.6 درصـد محاسـبه شـده 

اسـت.
ایـن  مدیرعامـل  عـرب،  مصطفـی   
شـرکت فنـاور در حـوزه اعتبارسـنجی در 
گفت وگـو بـا ایسـنا، زمینـه فعالیـت ایـن 
شـرکت را اعتبارسـنجی شـرکت های 
دانش بنیـان ذکـر کـرد و گفـت: مـا پـس 
از سـال ها تجربـه ارتبـاط بـا شـرکت ها 
و نهادهـای سیاسـتگذار بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدیم کـه بهبـود فضـای کسـب وکار 
بهتریـن نوع حمایـت از شـرکت های فناور 

و دانش بنیـان اسـت.
 وی ادامـه داد: بـر اسـاس گـزارش سـال 
2019 بانـک جهانـی، آخریـن رتبـه ایران 
در سـهولت انجـام کسـب وکار 128 بـوده 
اسـت و ایـن در حالی اسـت کـه در همین 
گـزارش، کشـورهای همسـایه ایـران مثل 
امـارات در رتبـه 11 و ترکیـه در رتبـه 43 

قـرار دارنـد.
 در پایـان سـال 1400 حـدود 275 هـزار 
نفـر در شـرکت های دانش بنیـان فعالیـت 
داشـتند و این آمار نسـبت به ابتدای سـال 
99 رشـد 20 درصدی داشـته اسـت و این 
در حالی اسـت کـه 70 درصـد از کارکنان 
شـرکت های دانش بنیـان در 6 درصـد از 
شـرکت ها شـاغل هسـتند. بیـش از 80 
درصـد تعـداد شـرکت های دانش بنیان بر 
اسـاس تعـداد کارکنـان جزو شـرکت های 
کوچـک و متوسـط طبقه بندی می شـوند.

 همچنیـن 22 درصـد از اعضـای هیـات 
مدیـره و 12 درصـد از مدیـران عامـل 
زنـان  را  دانش بنیـان  شـرکت های 
تشـکیل می دهنـد و 17 درصـد از سـهام 
شـرکت های دانش بنیان در اختیـار بانوان 

سـت. ا
 در مقایسـه بـا انـواع دسـته های مختلـف 
فنـاوری درصـد حضـور و فعالیـت زنـان 
در دسـته  فنـاوری دارو و فنـاوری زیسـتی 
نسـبت بـه سـایر حوزه هـا قابـل توجه تـر 
اسـت.  مجموع معافیـت مالیاتـی مرتبط با 
محصـوالت دانش بنیان که به شـرکت های 
دانش بنیـان نـوع )1( تعلق می گیـرد، برای 
سـال 1399 حـدود 1000 میلیـارد تومان 
بـوده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه این 
عـدد تنهـا معـادل 0.3 درصـد از درآمـد 

مالیاتـی دولـت در سـال 1400 اسـت.

مدیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی:

کمتر از 1۰ درصد نیروگاه های کشور 
از سوخت مازوت استفاده می کنند

 به گزارش خبرنگار مهر، پیشاهنگ مدیر شـرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی روز گذشـته در حاشیه بیسـت و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق در نشسـتی خبری گفت: ما در تابسـتان 69 هزار مگاوات 
نیـاز مصرف داریـم، امـا در زمسـتان این مقـدار بـه 30 هزار مـگاوات 
می رسـد زیرا مقداری از آن ظرفیت کولینگ اسـت و از ابتدای مهر ماه 
تا پایان اردیبهشـت ماه نیروگاه های فرسـوده و نیروگاه هـای راندمان 

پاییـن از مدار خارج می شـوند.
وی ادامـه داد: ایـن زمـان بـه تعمیـر نیروگاه های فرسـوده می شـود. 
پیشـاهنگ اضافه کـرد: اکنون مسـاله مـورد نظـر برنامـه کوتاه مدت 
زمسـتان پیش رو اسـت. خوشـبختانه تعاملی که کـه بـا وزارت نفت 
وجود دارد سـوخت معادل که در تابسـتان 300 میلیـون متر مکعب 
است در زمسـتان به 200 میلیون متر مکعب رسـیده و مورد استفاده 

قـرار می گیـرد.
وی با اشـاره بـه اینکه ترجیـح ما اسـتفاده از سـوخت مایع اسـت، در 
این زمینـه توضیـح داد: از 132 نیـروگاه تنهـا 14 نیروگاه از سـوخت 
مـازوت اسـتفاده می کننـد و سـایر نیروگاه هـا از گازوئیـل اسـتفاده 
می کنند یعنـی کمتـر از 10 درصـد نیروگاه هـای کشـور. مدیرعامل 
شـرکت مادر تخصصی بـرق حرارتی اضافه کـرد: تهران از سـال 88 تا 
کنون مصرف مـازوت نداشـته و سـوخت دوم در نیروگاه هـای تهران 
گازوئیل اسـت. وی تاکیـد کـرد: اگرچه امکان مـازوت برای مـا وجود 
دارد امـا اسـتفاده از گاز تعمیـرات را کاهش می دهد ولی باید شـرایط 
چنین اقدامی وجود داشـته باشـد. وی در پاسـخ به سـوال مهر مبنی 
بر راندمـان نیروگاه های ایران بیـن 34 تا 39 درصد اسـت در حالی که 
در کشـورهای پیشـرفته به 60 درصد می رسـد، برای افزایش راندمان 
چـه برنامـه ای در دسـت اقدام اسـت، گفـت: در آمریـکا هـم راندمان 
نیروگاه ها 38 درصد اسـت، اما واحدهای سـاخته شـده که 60 درصد 
راندمـان دارنـد. اکنـون راندمـان نیروگاه هـا 39.6 درصد اسـت که با 
نیروگاه هـای سـیکل ترکیبـی بـه 40 درصد هـم خواهد رسـید وی 
اضافه کـرد: یک برنامه 4 سـاله وجـود دارد کـه 25 هزار مـگاوات طی 

این سـال ها بـه بهره بـرداری برسـد.

کاالهای قاچاق دارای کد 
رهگیری شدند 

صاحب حجتـی قائم مقام سـازمان امـوال تملیکـی دربـاره راه اندازی 
سـامانه رصد کاالی قاچـاق بخشـی از سـامانه جامع امـوال تملیکی 
اظهار داشـت: سـامانه یکپارچـه مرتبط بـا کاالهای قاچاق بخشـی از 

سـازمان جامع امـوال تملیکی فعال شـده  اسـت.     
حجتی با اشـاره به حجم و انباشت کاالهای قاچاق کشـف شده اظهار 
داشـت:  در حال حاضر بـا حجم قابل توجهـی از اقالم قاچاِق کشـف و 
ضبط شـده در انبارها مواجه هسـتیم که با راه اندازی این سامانه تمام 
اطالعـات ایـن کاالهای ضبـط شـده از جمله محـل نگهـداری آنها با 
جزئیات قابل ثبت اسـت. از این پـس جزئیات موجـودی انبارها اعالم 
خواهد شـد و دسـتگاه های مرتبط می توانند به صـورت برخط بدانند 
که کدام کاالی قاچاق در کدام اسـتان، در کدام شـهر، در کـدام انبار و 
حتی در کـدام ردیف و طبقه قـرار دارد و تمـام کاالهای قاچـاق دارای 

کـد رهگیری شـده اند. 

1۵بعد از  ماه از ابالغ رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازیخبر

وضع واحدهای نیمه تمام مسکن مهر بدتر شد
گزارش

تسنیم
در حالـی طبـق ابـالغ وزیـر راه و شهرسـازی قـرار بود 
پرونده پروژه های مسـکن مهر سـال 1400 بسته شود 
کـه واحدهـای باقیمانـده ایـن طرح بـا چالـش تأمین 

منابع مالـی روبه رو هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری تسـنیم، 
اوایل شـهریور ماه سـال گذشته )10 شـهریور 1400( 
رسـتم قاسـمی چهارمیـن وزیـر راه و شهرسـازی در 
نامـه ای خطـاب بـه معاونـان، رؤسـا و مدیـران عامـل 
سـازمان ها و شـرکت های تابعـه بـا ابـالغ 10 راهبـرد 
وزارت راه در حـوزه مسـکن و حمل ونقـل دسـتور داد 
نحوه اجـرای برنامه هـای هرکدام از اقدامـات راهبردی 
توسـط متولی یـا متولیـان حداکثـر یک هفتـه تهیه و 
به همـراه اطالعـات کامـل و منابـع اعتباری مـورد نیاز 
به دبیرخانـه مرکـزی اقدامـات راهبـردی وزارت راه و 
شهرسـازی در معاونـت برنامه ریـزی و مدیریـت منابع 

ارسـال شود.
راهبرد شـماره 2 وزیر نهضت ملی مسـکن بود؛ متولی 
این بخـش معاونت مسـکن و سـاختمان اسـت که در 
همکاری بـا معاونـت معمـاری و شهرسـازی، معاونت 
برنامه ریـزی و مدیریـت منابـع و شـرکت عمـران 
شـهرهای جدید به ایـن کار اقـدام می کند. بخشـی از 
اقدامات مورد انتظـار در این بخش نیز شـامل پیگیری 
و نهایی سـازی جـدول اقـدام مبتنـی بر قانـون جهش 
تولیـد و تأمیـن مسـکن، تدویـن نقشـه راه مبتنـی بر 
اولویت بنـدی چگونگـی اجـرای طرح هـای پشـتیبان 
اقدام ملی مسـکن، زمان بنـدی اجرایـی عملیات طرح 
اقـدام ملی بـا حداکثـر سـرعت ممکـن، معرفـی افراد 
واجد شـرایط به بانک ها  جهت اخذ تسـهیالت ساخت 
مسـکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق 
مسـکن و تجهیز منابـع مالی مطـرح در قانـون جهش 

تولید مسـکن اسـت.
همچنین، تکمیـل همه واحدهـای باقیمانده مسـکن 
مهـر تـا پایـان 1400، ایجـاد سـامانه ثبـت اطالعـات 
برخط واحدهای تکمیل نشـده مسـکن مهر، تسریع در 
اجرای خدمـات روبنایی مـورد نیاز پروژه های مسـکن 
مهـر از محـل تهاتـر اراضـی وزارت راه و شهرسـازی، 
پاسـخگویی بـه نیازسـنجی مسـکن در چارچـوب 
طرح هـای جامـع و... از جملـه برنامه هـای ابالغی وزیر 

راه و شهرسـازی بـود.
 

وجود 2۳۵ هزار واحد مسکن نیمه تمام
 در کشور

 یک ماه بعـد از ایـن ابـالغ رسـتم قاسـمی، قائم مقام 
سـابق وزیـر راه و شهرسـازی تعـداد واحدهـای 

باقیمانده مسـکن مهـر را 235 هزار واحـد اعالم کرد. 
احمـد اصغـری مهرآبـادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
تسـنیم گفتـه بـود: کل واحدهـای مسـکن مهـر 2 
میلیـون و 200 هـزار واحد بود کـه از این تعـداد یک 
میلیون و 76 هـزار و 600 واحد دولتی بـود، به عبارت 
دیگـر ایـن واحدهـا در اراضـی دولتی سـاخته شـده 
بـود اعـم از تفاهمنامه هـای سـه جانبه و تعاونی هـای 
مسـکن، از ایـن تعـداد 843 هـزار واحـد پروژه هـای 
خودمالـک بـود کـه در قالـب آن واحدهـای مسـکن 
مهر در زمین  مردم سـاخته شـده و فقط از تسـهیالت 
ارزان قیمت دولتی برای ساخت وسـاز اسـتفاده شـده 
اسـت، این قالـب پروژه هـا هیچ مشـکلی نداشـتند و 

هزینـه ای را بـه دولـت تحمیـل نکردند.
 وی بـا اعـالم این کـه 262 هـزار واحـد هـم در 
بافت هـای فرسـوده اجرا شـده کـه بـه اتمام رسـیده 
اسـت، تصریح کـرد: ایـن ترکیـب پروژه های مسـکن 
مهر بوده اسـت. از واحدهای دولتی، کار ساخت 970 
هـزار و 782 واحد به اتمام رسـیده و 105 هـزار واحد 
نیمه تمـام اسـت، البتـه ایـن بـه دو قسـمت تقسـیم 
می شـود؛ 25 هـزار واحـد از ایـن واحدهـا کم عارضه 
هسـتند، یعنی چیـزی که از مسـکن مهر باقـی مانده 

و عارضـه ای نـدارد همیـن تعداد اسـت.
 وی بـا بیـان این کـه 80 هـزار واحـد دیگـر دارای 
عارضه اسـت، گفـت:  اینها یـا فاقد متقاضی هسـتند، 
یـا این  کـه پرونده هـا در دادگاه اسـت یـا در مرحلـه 
داوری اسـت، بیشـتر این عارضه هـا در ید ما نیسـت. 
آن چیـزی که از مسـکن مهـر کـه محدودیـت منابع 
مالـی دارد 25 هـزار واحـد اسـت. بـر اسـاس آخرین 
آمـار بانک مسـکن،  تا امـروز بالغ بـر 235 هـزار واحد 
مسـکن مهر فروش اقسـاطی نشده اسـت. بانک اعالم 
کـرده اسـت 80 هـزار واحـد از ایـن تعـداد بـه اتمام 
رسـیده به دلیـل مشـکالت مربوط بـه انشـعابات آب، 
برق،  گاز یـا عدم اتمـام آماده سـازی فروش اقسـاطی 

نشـده اند.
 قائم مقـام وزیـر راه و شهرسـازی در طـرح مسـکن 
مهر با اشـاره بـه این کـه 20 هـزار واحد بـدون این که 
فروش اقسـاطی شـود تحویل متقاضیان شـده است،  
گفـت: بـا وجـود بخشـنامه های متعـدد،  هنـوز ایـن 
مشـکل برطـرف نشـده اسـت. البتـه حـدود 60 هزار 
واحد فروش اقسـاطی نشـده بـود که بـا پیگیری های 
صورت گرفتـه حدود 35 هـزار متقاضـی و مالک برای 

فـروش اقسـاطی مراجعـه کرده اند.
 مهرآبـادی تأکیـد کـرد: بنابرایـن سـاخت 80 هـزار 
واحد مسـکن مهر بـه اتمـام رسـیده اسـت،  20 هزار 
واحد تحویل شـده اسـت کـه 135 هـزار واحـد از آن 
235 هزار واحـد اعالم شـده بانک مسـکن می ماند، از 

135 هزار واحد باقیمانـده نیز 20 هزار واحد مشـکل 
حقوقـی دارند.

 وی با یـادآوری این کـه 33 هـزار واحد نیز پیشـرفت 
فیزیکـی زیـر 30 درصـد دارنـد، افـزود: به دلیـل 
محدودیـت منابـع مالـی ایـن پروژه هـا پیشـرفت 
چندانـی نداشـته اند، ایـن واحدهـا بـه خودمالـک 
تبدیـل می شـود. واقعیـت آن اسـت که با تسـهیالت 
کنونـی مسـکن مهـر ایـن واحدهـا تکمیـل نخواهـد 
شـد. بـر اسـاس هماهنگـی صورت گرفتـه قرار اسـت 
پروژه هـای باقیمانـده مسـکن مهـر را بـا اسـتفاده از 

تسـهیالت طـرح ملـی مسـکن تکمیـل کنیـم.
 وی بـا ابـراز این کـه از 33 هـزار واحـد مطابـق آمـار 
شـهرهای جدیـد حـدود 17 هـزار واحـد یا بـه طرح 
ملی مسـکن تبدیل شـده یا در شـرف تبدیل هستند،  
اظهـار کـرد: مشـکالت مسـکن مهـر را در قالـب این 
برنامه هـا حـل می کنیـم. بـر اسـاس اعـالم بانـک 
38 هـزار واحـد نیمه تمـام اسـت کـه مـا می گوییـم 
25 هـزار واحـد اسـت، اختـالف 13 هـزار واحـد نیز 
به دلیـل محاسـبه نکـردن واحدهـای فاقـد متقاضی 

اسـت.
 بـه گـزارش تسـنیم، یکـی از متولیـان مسـکن مهر، 
شـرکت عمران شـهرهای جدید ایران اسـت. علیرضا 
جعفری بهمن ماه سـال گذشـته در قامت سرپرسـت 
ایـن شـرکت بـا وعـده تحویـل واحدهـای مسـکن 
مهـر نیمه تمـام در سـال آینـده )1401(، گفتـه بود: 
زیرسـاخت های باقیمانـده مسـکن مهر بـا تمهیدات 

بانـک مسـکن تکمیـل می شـود.
 وی اضافه کـرد: با توجه به اینکه در سـنوات گذشـته 
کنـدی در حـوزه اجـرای تعهدات مسـکن مهـر روی 
داد و از سـوی دیگـر متقاضیـان مسـکن مهـر بعضـاً 

مشـکالت و نارضایتی هایـی داشـتند برخـی از 
واحدهـا باقی مانده اسـت. بـا تأکیـد رئیس جمهوری 
و وزیر راه و شهرسـازی دولت سـیزدهم، حل مسـئله 
مسـکن مهر و تعیین تکلیف آن در دسـتور کار اسـت.

 وی بـا یـادآوری این کـه 40 هـزار واحـد مسـکن در 
تعهد شـرکت عمران شـهرهای جدید اسـت کـه باید 
تکمیـل و تحویل شـود، تصریـح کـرد: با تأکیـد وزیر 
راه و شهرسـازی ایـن تعهـدات در ابتدای سـال آینده 
)1401( به طـور کامـل تکمیـل می شـود و بـه اتمـام 

می رسـد و تحویـل متقاضیـان خواهد شـد.
 

وعده ای که محقق نشد 
در حالـی بیـش از 2 مـاه از وعـده مدیرعامل شـرکت 
عمـران شـهرهای جدیـد ایـران بـرای تکمیـل و 
تحویـل واحدهـای مسـکن مهـر می گـذرد کـه وی 
در جدیدتریـن اظهارنظـر خود بـدون اشـاره به خلف 
وعـده تحویـل از نیـاز بـه حـدود 23 هـزار میلیـارد 
تومـان بـرای تکمیـل ایـن واحدها خبـر داده اسـت.
 جعفـری اواخـر مـاه گذشـته با اعـالم این کـه 6543 
واحد مسـکن مهـر پرنـد نیمه تمام اسـت، گفتـه بود: 
کل واحدهـای مسـکن مهـر شـهر جدیـد هشـتگرد 
48923 واحـد اسـت کـه از ایـن تعـداد 38 هـزار و 
404 واحـد در تعهـد شـرکت بـوده و دارای متقاضی 
اسـت، از ایـن تعـداد 30 هـزار و 969 واحـد فـروش 
اقسـاطی شـده اسـت و 7121 واحد باقی مانده است 
که تا پایان سـال جاری تکمیـل و تحویـل متقاضیان 
می شـود.  وی افـزود: تکمیـل واحدهـای باقیمانـده 
مسـکن مهـر جـزو تعهـد شـرکت عمـران شـهرهای 
جدیـد اسـت کـه نیازمنـد حـدود 23 هـزار میلیـارد 
تومان اعتبار اسـت و بـر ایـن کار اهتمام ویـژه داریم.
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رییـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانـی 
ایـران در گفتگـو بـا خبرگـزاری خبرآنالیـن 
بـا اشـاره بـه تبعـات منفـی محدودیت هـای 
اینترنتـی و فضـای مجـازی بـر بخـش واقعی 
اقتصـاد، در پاسـخ به این سـوال که آیـا آماری 
از میـزان مهاجرت هـای کنونـی وجـود دارد 
یـا خیـر؟ گفـت: تجربـه نشـان داده اسـت هر 
بـار کـه عرصـه را تنـگ می کنیـم، مهاجـرت 
شـکل می گیـرد. این هـا نگران کننـده اسـت. 
نمی شـود بـدون اصـالح قوانیـن خارجـی 
و سـاختاری سیاسـت خارجـی، اقتصـاد را 

درسـت کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فعـاالن اقتصـادی 
گفـت:  کننـد،  کار  خـالء  در  ننـد  نمی توا
بـرای درک بهتـر ایـن وضعیـت آمـاری بـه 
شـما می دهـم. در سـال 1368 بعـد تمـام 
خسـارت های ناشـی از جنگ، کماکان اقتصاد 
اول منطقـه بودیـم و تولیـد ناخالـص داخلـی 
ایـران در محـدوده 120 میلیـارد دالر بود. در 
همیـن دوره زمانی تولیـد ناخالـص داخلی در 
ترکیـه و عربسـتان در محـدوده 90 میلیـارد 
دالر و تولیـد ناخالـص داخلـی امـارات در 
محـدوده 30 میلیـارد دالر بود. امـا االن تولید 
ناخالـص داخلـی ترکیـه و عربسـتان تقریبا 4 
برابـر شـده و اقتصاد امـارات هم از مـا بزرگ تر 
شـده اسـت. امارات انـدازه یـک اسـتان ایران 
هـم نیسـت.برای درک بهتـر ایـن وضعیـت 
می توانیـد قـدرت اقتصـادی قطـر را ببینیـد.
او ادامـه داد: باالخـره انسـان تصمیمـات خود 
را براسـاس یک سـری متغیرهـا می گیـرد؛ 
حـاال از ناپایـداری تـا محدودیـت یـا تضعیف 

حاکمیـت قانـون.
وی سـپس بـه موضـوع محدودیـت اینترنت و 

تاثیر آن بر فعالیت های اسـتارتاپی بازگشـت و 
گفت: مـا قبل از بحـران اخیر دو بحـران جدی 
داشـتیم کـه روی سیسـتم اسـتارتاپی ایـران 
تاثیر گذاشـت. یکی بحث کرونـا و دوم، خروج 

از برجـام و تشـدید تحریم ها.
وی در توضیـح ایـن مطلـب ادامـه داد: ایـن 
اتفاقات در شـرایط اقتصـادی نامسـاعدی رخ 
دادنـد. رکـود، تـورم و بی ثباتـی نـرخ ارز بـه 
خـودی خـود اقتصـاد ایـران را درگیـر کـرده 
بـود امـا دو اتفـاق مذکـور در ایـن فضـا اثـر 
منفـی روی اکوسیسـتم اسـتارتاپی گذاشـت؛ 
همـه ایـن هـا سـبب شـد ارتباط مـا بـه دلیل 
فیلترینـگ با جهـان قطع شـود. در ایـن میان 
نیـن، عـدم  عـدم مانع زدایـی و بهبـود قوا
تغییـر قوانیـن فعلـی با مـدل کسـب وکارهای 
اسـتارتاپی و خـروج سـرمایه گذاران خارجـی 

نیـز بحـران را تشـدید کـرد.
کـه  فـردی  کـرد:  تاکیـد  کالهـی 
ساختمان سـازی می کنـد، بـدون هیـچ گیـر 
و مشـکلی بـه کار خـود می پـردازد، امـا در 
حـوزه اسـتارتاپی این گونـه نیسـت. خروجـی 

اقتصـاد بیمـار این اسـت کـه منجـر بـه تورم 
بی مورد نرخ امالک و مسـتغالت شـده اسـت. 
به روایتـی ارزش امالک و مسـتغالت در ایران 
6 برابـر کل تولیـد ناخالـص ملـی اسـت. ایـن 
عـدد در آمریـکا 2 اسـت. این بـه مـا می گوید 
که در ایـران پـول زیـاد اسـت، اما جـای مولد 
و امـن نـدارد. در حـوزه صنعـت کشـور هـم 
می گوییـم نـرخ تشـکیل سـرمایه به زیـر نرخ 

اسـتهالک رسـیده اسـت.
وی در جواب این پرسـش که آیا درسـت است 
که ترکیه و امـارات شـرایط ویـژه ای را فعاالن 
حوزه فنـاوری ایـران گذاشـته اند؟ گفـت: این 
شـرایط جـذاب تنهـا بـرای فعـاالن ایرانـی 
نیسـت، بـرای همـه اسـت. در ضمـن فقـط 
ترکیـه و امـارات نیسـت. کانـادا خیلـی وقـت 

اسـت کـه ویـزای اسـتارتاپی می دهـد.
او همچنیـن در پاسـخ به این سـئوال کـه آیا با 
توجه به تـداوم شـرایط کننی ، تبلیغـات برای 
جایگزین هـای پلتفرم هایی چون اینسـتاگرام 
وجـود دارد؟ نیـز تاکیـد کـرد: بـه هیچ وجـه 

چنیـن جایگزینـی وجود نـدارد.

به گزارش تسـنیم، شـاخص تولیـد بخش صنعت 
به دلیـل تأثیر نوسـانات سـطح فعالیـت صنعت بر 
بخش هـای دیگـر اقتصـاد، به عنوان یک شـاخص 
مهـم اقتصـادی کوتاه مـدت اسـتفاده می شـود. 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی 
به صورت ماهیانه شـاخص تولید، فـروش و قیمت 

شـرکت های بورسـی را محاسـبه می کنـد. 
طی مهرمـاه 1401، شـاخص تولید شـرکت های 
صنعتی بورسـی نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل 
بـا افزایـش 6/5 درصـدی و نسـبت بـه مـاه قبـل 
بـا کاهـش 4/3 درصـدی مواجـه شـده اسـت. در 
ایـن مـاه نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل، 12 
رشته فعالیت افزایش در شـاخص تولید و 3 رشته 
فعالیت کاهش در شـاخص تولید داشته اند. رشته 
فعالیت هـای »خـودرو و قطعـات«، »سـایر کانـی 
غیرفلزی« و »محصوالت فلزی به جز ماشین آالت 
و تجهیزات« بیشترین سهم را در افزایش شاخص 
تولیـد نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبل و رشـته 
فعالیت هـای »شـیمیایی )به جـز دارو(«، »غذایی 
و آشـامیدنی به جـز قنـد و شـکر« و »السـتیک و 
پالستیک« بیشـترین سـهم را در کاهش شاخص 
تولیـد داشـته اند. همچنین طـی مهرمـاه 1401 
نسـبت بـه مـاه قبـل، از بیـن 15 رشـته فعالیـت 
صنعتی بورسـی عمـده رشـته فعالیت هـا کاهش 
در شـاخص تولیـد داشـته اند، رشـته فعالیت های 
»ماشـین آالت و تجهیـزات«، »تجهیـزات برقی«، 
»غذایـی و آشـامیدنی به جـز قنـد و شـکر« و 
»السـتیک و پالسـتیک« بیشـترین سـهم را در 
کاهش شـاخص تولید داشـته اند. شـاخص تولید 
شـرکت های معدنـی بورسـی هم نسـبت بـه ماه 
مشـابه سـال قبـل بـا کاهـش 21/4 درصـدی و 
نسـبت به ماه قبل با کاهـش 31 درصـدی مواجه 
شـده اسـت. طی مهرماه 1401، شـاخص فروش 

شـرکت های صنعتی بورسی نسـبت به ماه مشابه 
سـال قبل با افزایـش 2/9درصدی و نسـبت به ماه 
قبل با کاهش8/15درصدی مواجه شـده است. در 
این ماه نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل 10 رشته 
فعالیـت افزایـش در شـاخص فـروش و 5 رشـته 
فعالیـت کاهـش در شـاخص فـروش داشـته اند. 
رشـته فعالیت های »تجهیـزات برقـی«، »خودرو 
و قطعات« و »کاشی و سـرامیک« بیشترین سهم 
را در افزایش شـاخص فروش نسـبت به ماه مشابه 
سـال قبل و رشته فعالیت های »شـیمیایی )به جز 
دارو(«، »دارو« و »ماشـین آالت و تجهیـزات« 
بیشـترین سـهم را در کاهـش شـاخص فـروش 
داشـته اند.  همچنین در این ماه نسـبت به ماه قبل 
عمده رشـته فعالیت ها کاهش در شـاخص فروش 
داشـته اند، بیشـترین سـهم در کاهـش شـاخص 
فروش متعلق به رشـته فعالیت های »ماشین آالت 
و تجهیزات«، »سـایر کانی غیرفلزی«، »شیمیایی 
)به جـز دارو(« و »خـودرو و قطعـات« بوده اسـت.

. شـاخص فـروش شـرکت های معدنـی بورسـی 
هم نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل با کاهـش 8/2 
درصد و نسـبت به ماه قبل با کاهـش 0/4 درصدی 

مواجـه شـده اسـت. در مهرمـاه 1401 شـاخص 
قیمـت ماهیانـه فعالیت هـای صنعتـی بورسـی 
0/2 درصـد افزایـش یافـت و رشـد نقطه بـه نقطه 
شـاخص بـا 6/4 درصد کاهش نسـبت به مـاه قبل 
به 35/6 درصد رسـید. شـایان ذکر اسـت میانگین 
سـاالنه شـاخص قیمت هم بـا 3/2درصـد کاهش 
نسـبت به مـاه قبـل، 50/9 درصـد افزایـش یافته 
اسـت، رشـته فعالیت هـای »کاشـی و سـرامیک« 
و »ماشـین آالت و تجهیـزات« باالترین نرخ رشـد 
ماهیانـه را در شـاخص قیمـت داشـته اند. رشـته 
فعالیت دارو نیز پس از سـه ماه پیاپی که بیشترین 
رشـد قیمت ماهیانه را ناشـی از حذف تدریجی ارز 
ترجیحی دارو ثبـت کرده بود، در مهرماه نرخ رشـد 
ماهیانه قیمت منفی 17/1 درصدی داشـته اسـت. 
نکته جالـب توجه اینکـه، در مهر ماه امسـال تولید 
قطعات نسـبت به شـهریور ماه رشـد داشـته است 
اما میـزان فـروش خودرو نسـبت بـه شـهریور ماه 
افت 15 درصدی داشـته اسـت، همچنین هر سـه 
شـاخص مربوط به فـروش تولیـد خودرو سـواری، 
قطعات و خودروهای سـنگین نسـبت بـه مهر ماه 

سـال قبل رشـد داشـته اند.

هشدار نسبت به مهاجرت فعاالن استارتاپی از ایران

 فرش قرمز کشورهای منطقه برای متخصصان آی تی
کاهش 21 درصدی تولید شرکت های معدنی بورسی

 افت 1۵درصدی فروش خودرو در مهر نسبت به شهریور
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انجمن جهانی فـوالد در تـازه ترین گـزارش خود اعالم کـرد: ایـران در 10 ماهه ابتدایی سـال 
جـاری میـالدی در مجمـوع 25 میلیـون و 100 هزار تن فـوالد خـام تولید کرد که نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته شـاهد رشـد 9 درصدی بود. به گزارش ایرنا از سـازمان توسـعه و 
نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به نقـل از انجمن جهانی فـوالد، میزان تولید 
فوالد خام ایـران در اکتبر سـال جاری میالدی نیز با 3.5 درصد رشـد نسـبت بـه اکتبر 2021 
میالدی بـه 2 میلیون و 900 هـزار تن افزایـش یافت. بر پایه ایـن گزارش، فوالد سـازان جهان 
از ابتـدای ژانویه تا پایـان اکتبـر 2022 میالدی یـک میلیـارد و 552 میلیـون و 700 هزار تن 
فوالد خـام تولیـد کردند کـه این میـزان حاکـی از افـت 3.9 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته اسـت. این در حالی اسـت که 64 کشـور فوالدسـاز جهان در ماه اکتبـر 2022 
میـالدی، 147 میلیـون و 300 هـزار تن فوالد خـام تولیـد کردند که نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته بدون تغییر مانـد.   همچنین از ابتـدای ژانویـه تا پایـان اکتبـر2022 میالدی، 
چین بـا تولیـد 860 میلیـون و 600 هـزار تـن )کاهـش 2.2 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 

سـال 2021 میالدی( بیشـترین میـزان تولید فوالد خـام جهـان را به خود اختصـاص داد. 

سـخنگوی اقتصادی دولت با اشـاره به وضعیت تأمیـن ارز دارو گفـت: دولت در ایـن زمینه که 
با سـالمت مردم ارتبـاط دارد بـه هیچ وجـه کوتاهی نخواهد کـرد و بـا رایزنی با بانـک مرکزی 

ارز الزم را تامین کرده اسـت.
به گزارش خبرنگار مهر سـید احسـان خاندوزی سـخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری 
خود کـه صبح امـروز برگزار شـد با بیـان اینکه تـورم تولیـد کننده کاهـش یافته اسـت گفت: 
برخی از صاحـب نظران اقتصـادی این کاهش را بـه معنای رکـود ارزیابی کرده اند که درسـت 
نبوده و شـاهد رونـق در اقتصـاد هسـتیم. وزیـر اقتصـاد ادامـه داد: در شـرکت های صنعتی و 
معدنی بزرگ شـاهد افزایش تولیـد و فروش بوده که نشـان دهنـده رونق در این بخش اسـت.

وی گفت: وضعیـت فعالیت در سـازمان امـوال تملیکی تغییر یافته اسـت به طوری که شـاهد 
افزایـش بیـش از 400 درصـدی انهـدام کاالی قاچاق هسـتیم به طوری کـه در 7 ماه امسـال 

رشـد 470 درصدی انهدام کاالی قاچاق را شـاهد هسـتیم.
سـخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به وضعیت تأمین ارز دارو اشـاره کرده و اظهـار کرد: دولت 

در این زمینه که با سـالمت مـردم ارتباط دارد بـه هیچ وجه کوتاهـی نخواهد کرد

قیمت دسـتوری پـژو 207 دسـتی در کارخانه حـدود 210 میلیون تومان اسـت امـا دیروز در 
بورس حدود 343 میلون تومان فروخته شـد که یعنی خودروسـاز حـدود 133 میلیون تومان 

روی هر دسـتگاه سـود کرد.
به گـزارش خبرنـگار مهر، 15 آبـان ماه سـال جاری اعالم شـد که خـودروی پژو 207 دسـتی 
به عنـوان اولین خـودروی پرتیراژ برای عرضـه از طریق سـاز و کار بازار سـرمایه، در بورس کاال 
پذیرش شـده اسـت. در همین راسـتا دیروز صبح عرضه هزار دسـتگاه از این خـودرو با قیمت 
پایه 187 میلیـون و 400 هزار تومان آغاز شـد که در نهایت بـا ثبت 5 هزار و 933 درخواسـت 

و قیمـت 342 میلیون و 842 هـزار و 400 تومان به فروش رسـید.
نکته مهم در عرضه ایـن خودرو این بـود که قیمت پژو 207 دسـتی در کارخانـه 209 میلیون 
و 322 هـزار تومان اسـت کـه این نـرخ به صـورت دسـتوری از سـوی سـتاد تنظیم بـازار )در 
سـال 1400( تعیین شـده بود که دیـروز با فروش هر دسـتگاه بـه قیمت حـدود 343 میلیون 
تومان، بـه نوعی قیمت گذاری دسـتوری از روی این خودرو برداشـته و خـودروی مذکور با 83 

درصـد افزایش قیمت نسـبت به قیمـت کارخانه فروخته شـد.

رشد ۹ درصدی تولید فوالد ایران
 در 1۰ ماهه سال 2۰22

 رشد ۴۷۰ درصدی انهدام کاالی قاچاق 
در ۷ ماه

دور زدن قیمت گذاری دستوری
 با اهرم بورس
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نسخه جدید »شاد« با 
حال و هوای جام  جهانی

همزمـان بـا برگـزاری جـام جهانـی فوتبال، 
نسخه جدید شـاد در دسـترس کاربران قرار 
گرفته اسـت؛ این نسـخه عالوه بـر تغییرات 
ظاهری و افـزودن بخش  هـای مختص جام-

 جهانـی، قابلیت  هـای جدیـدی را در اختیار 
کاربـران قـرار می  دهد.

به گـزارش ایسـنا، در حالی که قطـر میزبان 
بزرگ تریـن و هیجان انگیزتریـن جشـن 
فوتبالـی دنیـا خواهـد بـود، شـبکه شـاد از 
نسـخه جدیـد خـود بـا حـال و هـوای جـام  
جهانـی رونمایـی کـرد و مدیـران، معلمان، 
دانش  آمـوزان، عوامـل اجرایـی و خانواده  هـا 
می  تواننـد با بـه  روز رسـانی شـاد، بـه ابزارها 
و خدمـات جدید دسترسـی داشـته باشـند.
در این نسـخه عالقه  منـدان به فوتبـال می -
توانند به صـورت زنده مسـابقات جام  جهانی 
را تماشـا کننـد و در جریـان آخریـن اخبـار 
و حواشـی جـام 22 قـرار گیرنـد. همچنیـن 
مسـابقات مختلفـی بـرای کاربـران درنظـر 
گرفتـه شـده که بـه عنـوان نمونـه در بخش 
»تحلیل  شـو« می  تواننـد بازی  هـا را از منظر 

کارشناسـی تحلیـل کنند. 
یا در بخـش »هوادار« می  توانند شـعر، روایت 
و خاطره  ای از رویدادهای جام جهانی ارسـال 
کرده و در بخش »من گزارشـگر« بخشـی از 
بازی  هـای تیم ملـی در ایـن جـام را انتخاب 
کـرده و گـزارش کننـد. همچنیـن دانـش -

آمـوزان می  تواننـد در بخـش »تـا پـای جان 
بـرای ایـران« پیام  هـای خـود را خطـاب بـه 
ملی پوشـان در قالـب فیلـم و عکس ارسـال 
کـرده و در قرعه  کشـی جوایـز ارزشـمند 

شـرکت کنند.   
کاربران بـا مراجعه بـه بخـش جام  جهانی در 
شـاد می  تواننـد از مسـابقات دانش  آمـوزی 
و رویدادهـای متنـوع بـا خبـر شـده و در آن 

شـرکت کنند.
بنابراعـالم روابـط عمومـی شـبکه شـاد، در 
آخریـن نسـخه به  روزرسـانی شـده از برنامه 
شـاد، ضمن تغییرات گرافیکـی و بازطراحی 
رابـط کاربـری، دسترسـی کاربران بـه نقاط 

پرکاربرد شـاد آسـانتر شـده اسـت.
بـه طـور کلـی از قابلیت  هـای ویـژه نسـخه 
جدیـد، می  تـوان بـه اضافـه شـدن ابـزار 
تکلیف دهی، سنجش و ارزشـیابی پیشرفت 
تحصیلی، مدیریت محتـوا و بهبـود ابزارها و 
خدمات نسـبت به نسـخه قبلی اشـاره کرد.
کاربـران می  تواننـد از طریق سـایت رسـمی 
شـاد به آدرس اینترنتـی shad.ir و یا کافه 
 بازار، نسـخه جدید را دریافت  کرده و نگرانی 
نسبت به از دسـت دادن اطالعات قبلی خود 

نداشـته باشند.

 وزیر بهداشت اعالم کرد

آغاز پرداخت تعرفه های 
پرستاری از ماه گذشته 

حمایت وزارت بهداشت از طب ایرانی، جبران 
کمبـود آنتی بیوتیـک بـا واردات، موفقیـت 
ایـران در تولید واکسـن کرونا و صـادرات آن، 
لـزوم تمهیـد جـدی دربـاره سـرانه مصرف 
سـیگار در کشـور و ... از جملـه مـواردی بود 
که وزیر بهداشـت مطرح کرد و دربـاره آن ها 

توضیـح داد.
دکتـر بهـرام عین اللهـی با اشـاره بـه حضور 
آیت اهلل رئیسـی،  رئیـس جمهـور در وزارت، 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و دیدار 
سـتادی از ایـن وزارتخانـه اظهـار داشـت: ما 
میزبـان آقـای رئیس جمهـور و همراهـان 
ایشـان بودیـم و کلیـه معاونـان و مدیـران 
وزارتخانـه در ایـن جلسـه حضور داشـتند.

وی افـزود: در نشسـت بـا رئیس جمهـور در 
وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
گـزارش کاملـی از اقداماتـی کـه در دولـت 
سـیزدهم در حوزه بهداشـت و درمان صورت 
گرفته خدمـت آیـت اهلل رئیسـی ارائه شـد.

وزیـر بهداشـت خاطرنشـان کـرد: انعـکاس 
اقدامات ما بایـد در آینه رضایـت خاطر مردم 
دیده شـود و اگر مـردم راضـی باشـند، آنگاه 
قطعـا توانسـته ایم بـه وظیفـه خـود عمـل 

کنیـم.
موفقیت ایران در تولید واکسن کرونا

 و صادرات آن
عین اللهـی بـا اشـاره بـه اقداماتی کـه دولت 
سـیزدهم در مهار و کنترل کرونا و همچنین 
واکسیناسـیون عمومی صـورت داده، گفت: 
اوایـل شـروع بـکار دولـت سـیزدهم روزانـه 
700 مـرگ و میـر ناشـی از کرونا در کشـور 
وجـود داشـت و آمـار مراجعـه کننـدگان به 

بیمارسـتانها بـاالی 50 هزار نفـر بود.
وی افـزود: واکسیناسـیون عمومـی یکـی از 
اقداماتی بـود که دولت سـیزدهم مجدانه آن 
را اجـرا کرد و تا امـروز با کمک مـردم نزدیک 
به 155 میلیون دز واکسـن تزریق کرده ایم و 

این سـبب کاهش ابتـال  به کرونا شـد.
کرونا هنوز تمام نشده است 

عین اللهی بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای ایران 
در تولید واکسـن خاطرنشـان کرد کـه ایران 
اکنون نه تنهـا نیازهـای داخلی خـود در امر 
واکسـن کرونـا را تامین کـرده،  بلکـه به یک 
کشور صادرکننده واکسن کرونا تبدیل شده 
اسـت و تاکنون این واکسـن ها را به ونزوئال و 
برخـی از کشـورهای  آفریقایـی صادر شـده 
اسـت. وی با بیـان اینکه جمهوری اسـالمی 
ایران یکی از کشـورهای موفق در مهار کرونا 
اسـت، تصریـح کـرد: حـدود 2 ماه اسـت که 
آمـار مبتالیان کرونا به شـدت کاهـش یافته 
و آمـار مرگ و میـر ناشـی از کرونا نیـز به زیر 
10 نفر در روز رسـیده در حالی که آمار فوتی  
هـای کرونـا در برخـی از کشـورهای اروپایی 

همچنان بـاالی 100 نفر اسـت.

افراد باالی ۶۰ سال حتما 
واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند

سرپرسـت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشـت، درمان 
و آموزش پزشـکی گفـت: افـراد باالی 60 سـال تـا پایـان همه گیری 
آنفلوآنـزا حتما واکسـن تزریـق کنند زیـرا این گروه سـنی بیشـتر از 

سـایر افراد در معرض ابتالی شـدید بـه این بیمـاری قـرار دارند.
بهنام عرشـی روز دوشـنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا 
افزود: تاکنون حدود 160 نفر در کشـور بر اثر ابتـال آنفوالنزا جان خود 
را از دسـت داده انـد و بهترین راه مقابله بـا این بیماری تزریق واکسـن 
اسـت کـه اکنـون در داروخانه هـا موجـود اسـت و توصیـه می شـود 

سالمندان نسـبت به تهیه آن سـریعتر اقدام کنند.
وی اظهار داشت: بهترین زمان تزریق واکسـن آنفلوآنزا اواخر شهریور 
و مهر اسـت، اما با توجه به موج ایـن بیماری، هنوز هم زمان مناسـبی 
بـرای تزریـق واکسـن در افـراد واجـد شـرایط به ویـژه سـالمندان و 

کودکان اسـت زیـرا همه گیری هنوز تمام نشـده اسـت.
عرشی ادامه داد: از 450 هزار ُدز واکسـن آنفوالنزا توزیع شده در مراکز 
بهداشتی و بیمارستانی کشـور بیش از 250 هزار نوبت آن تزریق شده 
اسـت و در مجمـوع سـاالنه 500 هـزار دز واکسـن آنفلوانـزا در مراکز 
بهداشت و درمان و بیمارسـتان ها و حدود سـه تا چهار میلیون ُدز هم 

در داروخانه هـا توزیع می شـود.
عرشـی اظهار داشـت: 50 درصد سـرماخوردگی های شـدید، ابتال به 
آنفلوآنزا تشخیص داده می شـود و هر سـال حدود هزار تا 2 هزار موارد 
ابتال بـه آنفلوآنزا را حتـی در فصول گرم سـال نمونه بـرداری می کنیم 
البته افرادی کـه عالئـم سـرماخوردگی دارنـد. وی ادامه داد: امسـال 
روند ابتـالی افـراد بـه آنفلوآنـزا زودتر شـیوع یافتـه به همیـن دلیل 
مشـاهده می شـود که مراجعـات مردم بـه مراکـز درمانی نیز بیشـتر 
شـده اسـت. سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای واگیـر وزارت 
بهداشـت در مورد اظهار نظر روسای برخی بیمارسـتان های کودکان 
در مورد افزایـش ابتال به پنوموکوک در کشـور، افزود: ایـن بیماری در 
سـطح وسـیع در جامعه شـیوع نیافته و بیشـتر داخل بیمارسـتانی و 
مربوط به کودکانی اسـت که آنفلوآنـزا در آنها به دلیل مصـرف نابه جا 
و زیـاده روی در آنتی بیوتیک هـا بهبود نیافتـه و منجر بـه عفونت ریه 

شـده که قابـل درمان اسـت.
عرشـی تصریـح کـرد: پوشـاندن دهـان و بینـی در هنـگام سـرفه یا 
عطسـه، اسـتفاده از ماسـک در مکان هـای شـلوغ، شسـت و شـوی 
مـداوم و مکـرر دسـت ها، نوشـیدن آب و مایعـات کافی و اسـتراحت، 
اسـتفاده از داروهای ضد ویروسی بنا به تشـخیص و تجویز پزشک )در 
صورتی که سیسـتم ایمنی آسـیب پذیری داشـته باشـید( و استفاده 
نکـردن خودسـرانه داروهـای آنتی بیوتیک باعـث پیشـگیری از ابتال 

بـه آنفلوآنزا می شـود.

خبر در گفت وگو با ایسنا اعالم شد

احتمال ورود واکسن »پنوموکوک« و »روتاویروس« 
به برنامه واکسیناسیون کشوری از سال 1402

گزارش
 ایسنا

پیشـگیری  قابـل  بیماری هـای  اداره  رییـس 
بـا واکسـن وزارت بهداشـت از احتمـال ورود دو 
واکسـن »پنوموکـوک« و »روتاویروس« بـه برنامه 
واکسیناسـیون کشـوری از سـال آتـی خبـر داد و 
گفـت: در تالشـیم ضمـن تامیـن اعتبـار در بودجه 
سـال آتـی بـرای واردات ایـن واکسـن ها، در عیـن 
حـال بتوانیـم بـه تولیـد داخلـی ایـن دو واکسـن 
برسـیم تا از سـال آینـده بـه برنامه واکسیناسـیون 

کـودکان زیـر یـک سـال اضافـه شـوند.
دکتر سـید محسـن زهرایـی در گفت وگو با ایسـنا، 
با اشـاره به اینکه پنوموکـوک یکـی از باکتری هایی 
اسـت که افراد از اوایل دوران کودکی بـا آن مواجهه 
پیـدا می کننـد، گفـت: ایـن باکتـری می توانـد در 
ناحیـه حلـق کلونیـزه شـود و مدتـی در مجـرای 
تنفسـی فوقانی فـرد وجـود داشـته باشـد. در واقع 
مواجهـه بـا آن ضرورتا بـه معنـای بیمار شـدن فرد 
نیسـت. او بـا اشـاره بـه اینکـه پنوموکـوک  انـواع و 
سـوش های متفاوتی دارد، تصریح کرد: پنوموکوک 
سـروتایپ های متعـددی دارد کـه ممکـن اسـت 
بیماری زایـی متفاوتی داشـته باشـند. برخی تمایل 
بـه تهاجـم و بیماری زایـی باالتـر دارنـد. گروه های 
سـنی کودکان زیر 5 سـال، گروه سـنی سـالمندان 
بـاالی 65 سـال، افـراد دارای بیمـاری  زمینـه ای، 
ضعف سیسـتم ایمنی، شکسـتگی قاعده جمجمه، 
کسـانی کـه طحـال خـود را برداشـته اند، بیمـاران 
پیونـدی و... در معرض ابتال بـه عفونت های جدی و 

شـدیدتر پنوموکوک هسـتند.

چرایی بروز همزمان آنفلوآنزا و 
پنوموکوک

وی در خصـوص بـروز همزمـان پنوموکـوک و 
آنفوالنـزا،  بیـان کـرد: احتمـال بـروز عفونت هـای 
دیگر بـه دنبـال ابتال بـه آنفلوآنـزا افزایـش می یابد. 
در واقع یکـی از عوارض جـدی آنفلوآنزا بروز سـینه 
پهلو یـا پنومونـی اسـت کـه می توانـد در اثـر خود 
ویروس آنفلوآنزا یـا ابتالی همزمان بـه عفونت های 
باکتریایـی ایجـاد شـود کـه یکـی از باکتری هـای 
اصلـی کـه بـه دنبـال عفونـت آنفلوآنـزا می توانـد 
سـبب عفونـت ریـه شـود، پنوموکـوک اسـت. بـا 

توجه بـه اینکه طـی دو ماه گذشـته شـاهد افزایش 
مـوارد آنفلوآنـزا در کشـور بودیـم طبیعتـا عوارض 
عفونت هـای تنفسـی می توانـد بیشـتر دیده شـود 
که یکی از آنهـا که می توانـد قابل انتظار باشـد بروز 

عفونـت پنوموکوکـی اسـت.
زهرایـی بـا اشـاره بـه اینکـه پنوموکـوک می تواند 
عفونت هـای گوناگونـی در بـدن ایجاد کنـد، اظهار 
کرد: عالوه بر بـروز پنومونی )عفونت ریـه( می تواند 
سـبب بروز عفونت جریان خـون، عفونـت موضعی 

در مغز، قلـب، مفاصل و... شـود.

انواع واکسن های موجود پنوموکوک
او با بیـان اینکـه علیـه باکتـری پنوموکـوک 2 نوع 
واکسـن وجـود دارد، بیـان کـرد: یکـی از انـواع 
واکسـن، پلی سـاکاریدی است که سـال ها است در 
دنیا اسـتفاده می شـود. نـوع دیگر واکسـن کنژوگه 
اسـت کـه ایـن واکسـن ها می تواننـد در سـنین 
پایین زیر دو سـال هم تزریق شـود کـه ایمنی زایی 
خوبـی هـم دارد. از آنجایـی کـه پنوموکـوک انـواع 
متعددی دارد، در واکسـن های مختلف کونژوگه که 
کارخانه هـای مختلـف تولیـد می کننـد می تواننـد 
بر حسـب توانمندی تعـداد سـروتایپ های متفاوت 
و بیشـتری در واکسـن را تحـت پوشـش بیاورنـد. 
واکسـن هایی کـه اکنـون در بـازار ایـران و جهـان 
وجـود دارد، واکسـن های 10 و 13 ظرفیتـی 
پنوموکـوک اسـت. منظـور از ظرفیـت ایـن اسـت 
که مثـال واکسـن 13 ظرفیتـی 13 سـروتیپ رایج 
از باکتـری را پوشـش می دهـد. افـراد بـا توصیـه 
پزشـک می توانند این واکسـن وارداتـی را از بخش 

خصوصـی تهیـه کـرده و تزریـق کنند.
وی افـزود: طبق اطالعـات بنـده برای سـال جاری 
سـه نوع واکسـن پنوموکوک وارد شـده اسـت و در 

بـازار دارویی کشـور موجود اسـت.
وی به برنامـه وزارت بهداشـت برای تولید واکسـن 
پنوموکـوک اشـاره کـرد و گفـت: ایـن مهم بـا این 
هـدف دنبـال می شـود کـه بتوانیـم همه بچه هـا را 
تحـت پوشـش برنامـه واکسیناسـیون پنوموکوک 
ببریـم و چنـد سـال اسـت کـه ایـن کار را دنبـال 
می کنیـم؛ هرچنـد کـه می دانیـم بـا تاخیـر و 

عقب ماندگـی در ایـن برنامـه مواجـه هسـتیم.

سرانجام تولید واکسن پنوموکوک و 
روتاویروس به کجا رسید؟

رییس اداره بیماری های قابل پیشـگیری با واکسـن 
وزارت بهداشـت،  ادامـه داد: در الیحـه بودجه سـال 
1397 بـا تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی 100 
میلیـون دالر مصوب شـد تا بـرای تولید دو واکسـن 
پنوموکـوک و روتاویـروس هزینـه شـود کـه این دو 
واکسـن بـه برنامـه واکسیناسـیون کودکان کشـور 
اضافـه شـود. بـه دنبـال ایـن مصوبـه مقـرر شـد تـا 
انستیتو پاسـتور ایران تولید این دو واکسـن را دنبال 
کند. به هر دلیلـی هنوز تولید داخلی این دو واکسـن 
به سـرانجام نرسـیده اسـت و می خواهیم بـه موازات 
اینکه در تالش هستیم تا در بودجه سـال آتی اعتبار 
مـورد نیـاز بـرای واردات ایـن واکسـن ها را تامیـن 
کنیم، در عین حـال بتوانیم به تولید واکسـن داخلی 
پنوموکوک و روتاویروس برسـیم تا از سال آینده این 
دو واکسن به برنامه واکسیناسـیون کودکان زیر یک 
سـال اضافه شـود تا قدمـی رو به جلـو بـرای ارتقای 
سـالمت کـودکان برداریـم. او در توضیـح واکسـن 
روتاویـروس، بیـان کـرد: روتاویـروس اصلی تریـن 

عامـل اسـهال های ویروسـی کودکان اسـت.

تزریق همزمان واکسن پنوموکوک و 
آنفلوآنزا منعی ندارد

وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه آیـا امـکان تزریق 
همزمـان واکسـن آنفلوآنـزا، پنوموکـوک و کرونـا 

وجود دارد یـا خیر؟، بیـان کـرد: فاصله زمانـی نیاز 
نیسـت و قابلیت تزریق همزمان وجـود دارد درواقع 
واکسـن پنوموکوک تداخلی بـا واکسـن های کرونا 
و آنفلوآنـزا نـدارد. ایمنی حاصـل از تزریق واکسـن 
پنوموکوک کنژوگـه بلندمدت اسـت و عموما دیگر 
نیـازی به تکـرار تزریق واکسـن وجـود نـدارد، مگر 
اینکه افـراد دچـار نقـص ایمنی بـوده یا در سـنین 
باالیـی باشـند. در گـروه سـنی باالتـر از کـودکان 
معمـوال ترکیـب تزریـق دو واکسـن پنوموکـوک 

کنژوگـه و پلـی سـاکارید توصیـه می شـود.

کاهش مقاومت میکروبی به دنبال تزریق 
واکسن پنوموکوک

زهرایـی بـا اشـاره بـه اینکـه تزریـق واکسـن 
پنوموکـوک در کاهـش مقاومـت میکروبـی موثـر 
اسـت، تصریـح کـرد: وقتـی بتوانیـم بـا روش 
پیشـگیری اولیه یعنـی واکسیناسـیون بـا باکتری 
پنوموکـوک مقابلـه کنیـم تـا حـد زیـادی از بـار 
بیمـاری پنوموکـوک کـم می شـود و طبیعتـا 
عفونت هـای ناشـی از ایـن باکتـری هـم کاهـش 
یافتـه و درنتیجـه پزشـکان در مـوارد بسـتری یـا 
سـرپایی بیمـاری، کمتـر بـا ایـن میکروارگانیسـم 
مواجـه می شـوند. بـه دنبـال ایـن موضـوع تجویـز 
آنتـی بیوتیـک کاهـش یافتـه و در نهایت ریسـک 
پیدایش مـوارد مقاوم بـه آنتی بیوتیـک نیز کاهش 
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کاغذ جامعه

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 140160319012002609 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي 
مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض 

متقاضـي آقاي محمـد ضیغمـي فرزند اصغر به شـماره شناسـنامه 44 صـادره از سـیرجان در یک 
قطعه باغ مشـتمل بـر خانه بـه مسـاحت 3973/25 مترمربع پـالک 449 اصلي واقع در سـیرجان 
روسـتای اسـحاق آباد بخش 38 کرمان خریـداري از مالک رسـمي آقـاي قلی فیروزی قهسـتانی 
محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند 
مي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/17
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/02

توضیحات:
حقوق ارتفاقی: با حق عبور جوی آب قنات از مورد تقاضا 

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1406054

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 140160319012002608 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي 
مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقاي محمـد حسـین غیـب زاده فرزنـد وکیل به شـماره شناسـنامه 

25 صادره از سـیرجان در یک قطعه باغ مشـتمل بـر خانه بـه مسـاحت 4956/20 مترمربع  449 
اصلي  واقع در سـیرجان روسـتای اسـحاق آباد بخش 38 کرمان خریـداري از مالک رسـمي آقاي 
قلی فیـروزی قهسـتانی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضي 
اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت 

مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
اریخ انتشار نوبت اول :1401/8/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/02
توضیحات:

حقوق ارتفاقی: با حق عبور جوی آب قنات از مورد تقاضا 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1406055

آگهی تحدید اختصاصی
چـون  موازی دو سـهم یک ششـم سـهم از سـه سـهم ششـدانگ پـالک 634 
اصلـی واقـع در بلـوار شـیخ فضـل اهلل نـوری  بخـش  36 کرمـان  به مسـاحت 
1830/54 مترمربـع مـورد تقاضـای آقـای  عبـاس دولـت آبـادی نـژاد نیـاز 
بـه تحدیـد حـدود دارد اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر 
نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت شـماره 13275 مـورخ 1401/8/30 مالک 

بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن به اسـتناد تبصـره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیـات تحدیدی 
آن از سـاعت 8 صبح روز   یکشـنبه مورخ 1401/10/4 در محل شـروع و بعمل خواهـد آمد . لذا به 
مالـک ) مالکین ( امـالک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار می گرد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعالم در 
محل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20 
قانون )اعتراض بـه حدود ابتـدا باید بـه اداره ثبت تسـلیم و ظرف یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت به دادگاه تقدیم نمـوده و گواهی آن را بـه اداره ثبت تسـلیم نماید. بدیهی اسـت پس 

از گذشـت مهلت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود .
تاریخ انتشار :1401/9/2 چهارشنبه

محمد آرمان پور
رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان                                                                                  
شناسه آگهی: 1415333

آگهی تحدید اختصاصی
چون ششـدانگ پـالک 2036      اصلی واقع در دهیـادگار بخـش36 کرمان به 
مسـاحت  96/3 مترمربع مـورد تقاضای خانـم فرشـته الهامی   نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد اعمـال تبصره ذیـل ماده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا 
حسـب درخواسـت شـماره   13309 مورخـه 1401/8/30  مالک بدینوسـیله 

آگهـی تحدیـد حـدود آن بـه اسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از 
سـاعت 8 صبـح روز دوشـنبه 1401/10/5 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمـد . لذا بـه مالک ) 
مالکیـن ( امـالک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار می گردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالم در محل 
وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچه کسـی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20 قانون 
)اعتـراض بـه حـدود ابتـدا بایـد بـه اداره ثبـت تسـلیم و ظـرف یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت به دادگاه تقدیم نمـوده و گواهی آن را بـه اداره ثبت تسـلیم نماید. بدیهی اسـت پس 

از گذشـت مهلت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود .
تاریخ انتشار :چهارشنبه مورخ 1401/9/2

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
شناسه آگهی: 1415410

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده  13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای  شـماره 

140160319079000952 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و  
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم  زهـرا بهـادری  فرزنـد جـواد بشـماره شناسـنامه  
3040483919 صـادره از رفسـنجان  در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 286.5 متـر مربع پالک 
740 فرعـی از190 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 190  اصلـی قطعـه سـه 
واقـع در رودبـار جنـوب  خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمـد حسـین ،محمد کریـم ،محمد 
حسـن ،محمـد علـی و مصیب سـالمی  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه  15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات  سـند مالکیت صـادر خواهد شـد ./م الف:155
 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :16 /1401/09

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده  13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای  شـماره 

140160319079000584- 1401/08/23 هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و  سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای علیرضـا سـالمی فرزند رضا بشـماره 
شناسـنامه  5360005599 صـادره از رودبـار  در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 806 متـر مربع 
پـالک 739 فرعـی از190 - اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 190  اصلـی قطعه 
سـه واقـع در رودبار جنـوب  - بلـوار ولیعصـر بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
مصیب سـالمی  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله  15 
روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات  سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد ./م الف:156
  محمد کردستانی
 رئیس ثبت اسناد امالک

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم :16 /1401/09

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

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 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی  و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
140160319091000955 -1401/4/21 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــاس   ــد عب ــان   فرزن ــت روی ــای کرام ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــاد تصرف شــهر عنبرآب
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاد  در شش ــادره از عنبرآب ــنامه 625 ص ــماره شناس بش
ــی از  ــالک –فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از46 - اصل ــالک - فرع ــع پ 385.60 مترمرب
ــداری از مالــک رســمی آقــای  ــج  خری ــاد شــهرک نارن 46 - اصلــی قطعــه یــک  واقــع در عنبرآب
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــده اســت.لذا ب ــان ( محــرز گردی )کرامــت روی
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــه 15 روز آگهــی م فاصل
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  اعتــراض خــود را ب
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــلیم اعتراض،دادخواس تس
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــف :412 ــد شــد . م ال خواه
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

تاریخ انتشار نوبت اول:02 /1401/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :16 /1401/09

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

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 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی  و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
1401603190910001617 -1401/6/23 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــد  ــراه   فرزن ــز ب ــم روح انگی ــارض متقاضــی خان ــه بالمع ــات مالکان ــاد تصرف ــهر عنبرآب ــک ش مل
ــه  ــاب خان ــک ب ــت در ششــدانگ ی چــراغ بشــماره شناســنامه 3020108209 صــادره از جیرف
بــه مســاحت 261.60مترمربــع پــالک - فرعــی از 50 - اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
–فرعــی از 50 - اصلــی قطعــه یــک  واقــع در عنبرآبــاد شــهرک فرهنگیــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای مجیــد ابراهیمــی کــه بموجــب ســند رســمی قطعــی بشــماره 1398/7/8-8290 
ــده  ــده اســت محــرز گردی ــی انتقــال قطعــی گردی ــه آقــای ماشــااهلل مالئ دفتــر 228 جیرفــت ب
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 یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . م الــف :413 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

- تاریخ انتشار نوبت اول:02 /1401/09
 تاریخ انتشار نوبت دوم :16 /1401/09

بحران کم آبی را 
جدی بگیریم
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم
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خبر
عسگرپور:

 به دنبال پیگیری 
آرام و منطقی ماجرای 

سینماگران هستیم
رییس هیأت مدیره خانه سـینما تاکید کرد:  
من شـهادت می دهم کـه هنرمندان کشـور 
با عشـق و عالقه بـه میهن خـود، همـواره به 
دنبـال گفت وگـو بوده انـد؛ حتـی در بدترین 
شـرایط هـم که کسـی حاضـر بـه گفت وگو 

نبـود ما حاضـر بـه گفت وگـو بودیم. 
محمدمهدی عسـگرپور در مصاحبه  با ایسنا 
دربـاره پیگیری هـای خانـه سـینما بـرای 
رفع مشـکالتی کـه بـرای برخـی هنرمندان 
و سـینماگران کشـور در ناآرامی هـای اخیـر 
جامعه بـه وجود آمده و بعضـا فضای ملتهبی 
ایجاد کرده اسـت، توضیحاتـی را ارایـه کرد.
او ضمـن انتقـاد از برخـی تصمیم گیری ها و 
سیاست گذاری ها که بسـیاری از آن ها را یک 
ماه قبـل در یک برنامه تلویزیونـی هم مطرح 
کـرده بـود، پیش بینـی  خـود را از وضعیـت 
پیـش روی سـینما در ماه هـای آینـده بیـان 
کرد؛ سـینمایی کـه ایـن روزهـا دچـار اُفت 

مخاطب شـده اسـت.
ایـن تهیه کننـده سـینما و کارگـردان 
فیلم هـای »قدمـگاه« و »مهمـان داریـم« 
که مسـئولیت مدیرعاملی خانـه هنرمندان 
ایـران را نیز برعهـده دارد، در بخشـی از این 
گفت وگو خبـری را هم دربـاره تصمیم های 
احتمالـی جدیـد در حـوزه پروانـه سـاخت 
فیلم های سـینمایی عنوان کرد کـه از نگاه 
او می توانـد آغـاز یـک سـری حاشـیه های 

تازه باشـد.  
عسگرپور سال گذشـته در مصاحبه ای دیگر 
با ایسـنا از آینده ای نگران کننده برای سینما 
سـخن گفته بـود کـه یـک دغدغـه جهانی 
اسـت، مبنی بـر اینکـه پیش بینی  می شـود 
با توجه به پیشـرفت های تکنولـوژی و تغییر 
بسـترهای نمایشـی، سـینما در آینده ای نه 
چنـدان دور به نوسـتالژی تبدیل شـود. اما او 
حاال درباره پیش بینی خـود از آنچه در انتظار 
سـینمای ایران اسـت، بیان کرد:  اثـر وضعی 
تصمیماتـی که در شـوراهای پروانه سـاخت 
و نمایـش گرفته می شـود تـا نیمه اول سـال 
آینده ادامه خواهد داشـت و این وضعیت را از 
جهـت تولید، نمایـش و کم رونقی سـینما تا 
آن زمان خواهیم داشـت. البته ممکن اسـت 
گاهی بـرای مدتی کوتاه روند فـروش باال رود 
امـا دوبـاره نـزول خواهـد کـرد و جلوگیری 
از چنیـن اتفاقی مسـتلزم یـک تغییـر رویه 

جدی اسـت.
وی در ایـن زمینـه توضیـح داد:  در همیـن 
شـرایطی کـه مـا ایـن صحبت هـا را مطـرح 
می کنیـم، گروهـی از طریـق شـورای عالـی 
انقـالب فرهنگی به دنبال تصویـب آیین نامه 
شـورای پروانـه سـاخت بـه شـکل جدیـد 
هسـتند که محدودیت ها را بیشـتر می کند. 

مواجهه محمود بصیری 
با پیشنهادهای خنده دار 

برای بازیگری
محمـود بصیـری می گویـد، دلـش بـرای 
بازیگری تنگ شـده اما آدم باید شـأن خود را 
حفظ کرده و هـر کاری را نپذیـرد. این بازیگر 
در ایـن ارتباط به صـورت مصداقـی به نقش 
هایی اشـاره می کند کـه به او پیشـنهاد می 
شـود اما بیشـتر برایـش خنـده دار اسـت تا 

بخواهـد بپذیرد.
محمـود بصیـری کـه پیشـتر از ایـن نیـز با 
گله اعـالم کرده بـود دیگـر حاضر نیسـت با 
تلویزیـون همـکاری کنـد، در گفـت و گویی 
بـا ایسـنا دربـاره اینکـه ایـن روزهـا چگونـه 
خـودش را سـرگرم مـی کنـد، دلـش بـرای 
بازیگـری تنـگ شـده اسـت، ارزیابـی اش از 
عملکرد صداوسیما چیست و پیشنهادهایی 
که برای بازیگری از سـوی تلویزیون به او می 

شـود، صحبـت کرد.
این بازیگـر ابتـدا دربـاره پیشـنهادهایی که 
از طـرف تلویزیـون بـه او مـی شـود گفـت: 
پیشـنهاد خیلـی زیـاد اسـت امـا متاسـفانه 
هیچ کـدام بـه درد مـن نمـی خـورد. قصـه 
هایشـان را که شـنیدم خنده ام گرفت. حتی 
به یکـی از کارگردان هـای تلویزیـون گفتم، 
پسـر جان مـردم خودشـان درد دارنـد. االن 
نیاز به یـک چاشـنی دارند تا خوشحالشـان 
کند نـه قصه هـای شـما. فکر مـی کنید چه 
نقشـی اخیرا بـرای مـن محمود بصیـری در 
نظـر گرفتـه باشـند خوب اسـت؟ یـک دبیر 
ریاضی که همسـرش سـکته کرده و خودش 
هم بازنشسـته شـده اسـت! آیـا اصـال به من 

می آیـد کـه معلم باشـم؟!
انقدر شبکه برای چیست می خواهند 

آبیاری کنند؟!
او سـپس بـه ریـزش مخاطبـان تلویزیـون 
اشـاره و اظهار کـرد: در شـرایط فعلـی اغلب 
مـردم تلویزیـون نـگاه نمـی کنند و بیشـتر 
دنبال اخبار و برنامه های سیاسـی هسـتند. 
متاسـفانه مدام در تلویزیون کانال راه اندازی 
می کننـد؛ آیا مـی خواهنـد آبیـاری کنند؟! 
بایـد برنامـه سـازی کننـد نـه اینکـه مرتب 
شبکه جدید تاسـیس کنند. دو شبکه داشته 
باشـیم اما شـیرین و به درد بخور باشـد بهتر 
اسـت. بـه برخـی نویسـندگانی کـه بـه من 
نقش پیشـنهاد می دهنـد گفتـه ام، اوال این 
قصه ها بـه درد االن مـردم نمی خـورد، دوما 
که مـن دیگـر در تلویزیـون بازی نمـی کنم  
چون این رسـانه از شـأن خودش خارج شده 
اسـت. تلویزیـون قصـه و کارگـردان خـوب 
می خواهـد، افـرادی مثـل مرضیـه برومنـد، 
مرحـوم علی حاتمی، مسـعود کیمیایـی و ... 

کـه کاربلد هسـتند. 

سکوت»ترانه های پدری« 
چهار ساله شد!

علـی ژکان تهیه کننده فیلـم سـینمایی »ترانه های پـدری« ضمن 
اشـاره بـه انتظـار چهـار سـاله بـرای اکـران ایـن فیلـم در شـرایط 
مناسـب، شـرایط فعلـی را هـم بـرای عرضـه ایـن فیلم نامناسـب 

توصیـف کـرد.
علـی ژکان کارگـردان باسـابقه سـینما کـه بـه تازگـی در مقـام 
تهیه کننده برای فیلم سـینمایی »ترانه های پدری« بـه کارگردانی 
محمد بصیـری پروانـه نمایـش دریافـت کـرده اسـت، در گفتگو با 
خبرنـگار مهـر دربـاره آخریـن وضعیـت برنامه ریـزی بـرای اکران 
عمومی ایـن فیلـم گفت: آنچه مشـخص اسـت، شـرایط اکـران در 
سـینماهای کشـور از این بدتر نمی توانست باشـد و به همین دلیل 
ما هم صرفـاً پروانـه نمایـش دریافـت کرده ایم و مشـخص نیسـت 
بتوانیـم شـرایط مناسـبی بـرای اکـران آن پیـدا کنیـم. فیلم هایی 
هـم هسـتند کـه بیـش از 4، 5 سـال می شـود کـه فرصـت اکـران 

پیـدا نکرده انـد.
وی ادامـه داد: معضـالت حـوزه اکـران در سـینمای ایـران همواره 
بحـث روز بـوده اسـت و هـر بـار بـه شـکلی بـا ایـن معضـل مواجه 
می شـویم. در چند سـال اخیر هم که به دلیل تشـدید این شـرایط، 
فیلم هایـی کـه نمی تواننـد اکـران مناسـبی داشـته باشـند، روی 

دسـت صاحبان شـان باقی مانـده اسـت.
این تهیه کننـده و کارگردان باسـابقه تأکید کرد: به ایـن نکته توجه 
داشـته باشـید که وقتی ما از »اکران یک فیلم« صحبـت می کنیم، 
منظور نمایش آن در چند پردیس سـینمایی بزرگ اسـت و نمایش 
فیلم در باقی سـینماها که سـاختار قدیمـی دارند و به روز نیسـتند 
را نمی توان به حسـاب اکران گذاشـت. مـردم دیگر به سـینماهایی 
که هنوز به شـکل سـنتی اداره می شـوند و فیلم نمایـش می دهند، 
نمی رونـد. دلیـل موفقیـت پردیس های سـینمایی هم سروشـکل 
مـدرن فعالیت آن هاسـت. فعالیـت اکثر سـالن های ما هنـوز حالت 
کالسـیک دارد و نزدیـک به 200 سـینما، هنوز حتی بازسـازی هم 
نشـده اند و امکاناتی مانند صندلی تماشـاگران و سیسـتم پخش در 
آن ها به روزرسـانی نشـده، طبیعی اسـت کـه در این شـرایط اکران 

فیلم در چنین سـالن هایی چنـدان مطلوب و دلخواه نباشـد.
وی افـزود: در ایـن وضعیـت مـا هـم ناگزیریـم به صـورت مقطعی 
به اکـران فیلم های خـود فکـر کنیـم و شـاهد شـرایط باثباتی در 
کشـور نیسـتیم. در دوره ای با مشـکل کرونـا مواجه بودیـم و حاال 
با جـو نـاآرام اجتماعی و سیاسـی. شـرایط به گونه ای شـده اسـت 
کـه اساسـاً دیگر مـردم بـه سـینما نمی رونـد و وقتـی می خواهیم 
دربـاره فیلـم خـود تصمیم گیـری کنیـم بایـد به صـورت مقطعی 
دربـاره آن حـرف بزنیـم. در ایـن شـرایط شـما نمی توانیـد درباره 
اکـران سـینماها موضعـی بگیریـد که شـامل یـک مقطـع زمانی 

طوالنی مـدت شـود.
ژکان بـا تاکیـد براینکـه هنـوز تقاضـای اکـران فیلـم »ترانه هـای 
پدری« به شـورای صنفـی اکران داده نشـده اسـت گفت: چـرا باید 
متقاضـی اکـران فیلـم خـود باشـیم؟ ایـن فیلم یـک فیلـم کودک 
اسـت و در شـرایطی کـه مـردم بـرای فیلم هـای بزرگسـال هـم به 
سـینما نمی رونـد، طبیعی اسـت کـه از فیلم کـودک هم اسـتقبال 
نکننـد. بـرای ایـن نـوع از فیلم هـا بایـد حمایت هـای ویـژه در نظر 
گرفتـه شـود و فراهـم آوردن ایـن تمهیـدات، کار مـا نیسـت، بلکه 

کار مدیـران اسـت.

آیا سینمای مستند به مخاطب عام نیاز ندارد؟خبر
گزارش

ایرنا

اگرچـه برخـی جـذب حداکثـری مخاطـب عـام به 
سـینمای مسـتند را اتفاقی قابل تقدیـر می دانند اما 
هسـتند کسـانی که عقیـده دارنـد تالش سـینمای 
مسـتند بـرای دسـتیابی بـه مخاطـب حداکثـری، 

دور شـدن از ماهیـت خویش اسـت.
به گزارش خبرنگار سـینمایی ایرنـا، جذب مخاطب 
حداقلی یـا حداکثری یا بـه تعبیری دیگـر مخاطب 
عـام و خـاص موضوعـی اسـت کـه مستندسـازان 
وفـاق کاملـی روی آن ندارند. بـر این اسـاس برخی 
از منتقـدان عقیده دارنـد تالش برای جذب بیشـتر 
مخاطبـان بـه سـینمای مسـتند مسـاوی بـا خالی 
شدن این سـینما از محتواسـت و اساسـا این سینما 
بـه دلیـل ماهیـت خـود نیـازی بـه مخاطـب عـام 

نـدارد.
از سـوی دیگر اما هسـتند مستندسـازانی که عالقه 
و بـاور دارنـد کـه دیـده شـدن حداکثری آثارشـان 
می تواند بـه اثربخشـی بهتر و بیشـتر منجر شـده و 
شـاید تغییراتی را در ذهن و باور جامعـه ایجاد کند.

غایت هدف سینمای مستند وادار کردن 
مخاطب به تفکر است

حسـن بهرام زاده در گفت وگـو با ایرنـا و در توضیح 
منشا اثرگذاری سـینمای مسـتند در ذهن مخاطب 
عام و خـاص بیان کـرد: قـدم هـای اول در ارتباط با 
مخاطـب عـام و دیده شـدن فیلـم ها توسـط طیف 
وسـیعی از مخاطبـان توسـط فیلـم هـای مسـتند 
بـا موضوعـات ورزشـی برداشـته شـده اسـت کـه 
از اقبـال خوبـی هـم برخـوردار شـده اند ولـی ایـن 
غایـت هـدف سـینمای مسـتند نیسـت کـه فقـط 
تماشـاگر راضـی از سـالن نمایـش خارج شـود بلکه 
هـدف اصلـی در کنـار جذابیـت هـای سـینمایی 
و موضوعـی وادار کـردن مخاطـب بـه تفکـر اسـت. 
تماشـاگر باید راضی و متفکر از سـالن خارج شـود و 
دغدغه مستندسـاز، دغدغـه مخاطب هم باشـد. در 
این صورت اسـت کـه سـینمای مسـتند مـی تواند 
مدعـی شـود کـه می توانـد منشـاء اثـر در جامعـه 
باشـد. وی افـزود: در مـورد سـینمای مسـتند نیـز 
همین موضوع صادق اسـت. سـینمای مستند بطور 
بالقوه امکان جـذب مخاطب عـام و در نتیجه توجیه 
اقتصـادی بـرای اسـتقبال تهیـه کننـدگان را دارد 
ولـی بـرای تبدیل ایـن بضاعـت بالقـوه بـه بضاعتی 
بالفعـل نیـاز بـه حمایـت و زمـان دارد. بـا حمایـت 
های انـدک خوشـبختانه قدم هـای اولیه برداشـته 
شـده ولی هنـوز نیاز اسـت کـه دولـت و تلویزیون با 
روش هایی )که خـود بهتر از مـن و ما مـی دانند( از 

تهیه کننـدگان فیلـم های مسـتند حمایـت کنند. 
معافیـت هـای مالیاتـی، معافیـت در هزینـه هـای 
تبلیغاتـی در رسـانه هـا و مهـم تـر از همـه خـودی 
دانسـتن مستندسـازان و اعتمـاد بـه آثـاری کـه به 
ظاهر جسـورانه اسـت، مـی توانـد فرصت بیشـتر و 
بهتر دیده شـدن فیلـم های مسـتند را فراهـم آورد 
که خود بهترین راهـکار برای جذب سـرمایه در این 

شـاخه سـینمایی است.
ایـن مستندسـاز گفـت: همـه مـا می دانیـم کـه 
برخـالف سـینمای داسـتانی رویکـرد اصلـی در 
سـینمای مسـتند موضوع محور اسـت، یعنـی فیلم 
مسـتند بایـد موضوعی بکـر و بدیع داشـته باشـد تا 
مورد توجـه قرار گیـرد و سـاختار و بیان سـینمایی 
در فیلـم مسـتند در درجـه دوم اهمیـت قـرار دارد.

بهـرام زاده اظهـار داشـت: یعنـی اگـر مخاطـب عام 
بـا دیـدن نـام کارگـردان و یـا بازیگـر تشـویق بـه 
تماشـای یـک فیلـم داسـتانی مـی شـود، در مورد 
سـینمای مسـتند ایـن موضوع فیلم اسـت کـه باید 
جذابیت داشـته باشـد. موضوع فیلم معمـوالً در نام 
و عنـوان فیلـم مسـتتر نیسـت و خالصـه موضـوع 
فیلـم هـم در مـواد تبلیغـی فیلـم درج نمـی شـود، 
بنابرایـن تماشـاگر بدون اطـالع و پیش زمینـه باید 
به تماشـای فیلمی بنشـیند که هیچ پیش فرضی از 
آن ندارد. اینجاسـت که رسـانه های دولتی از جمله 
تلویزیـون مـی تواننـد در معرفـی فیلم هـا و جذب 
مخاطب نقش فعالی داشـته باشـند؛ فکـر کنید اگر 
تیزرهـا و تریلرهای فیلـم های مسـتند در تلویزیون 
معرفی و تبلیغ شـوند، چقـدر می توانـد برای جذب 

مخاطـب موثـر واقع شـود.

توانسته ایم مخاطب های عام بیشتری را به 
سینمای مستند جذب کنیم

مهـدی قنوانـی در توضیـح جـذب مخاطب عـام به 
سـینمای مسـتند بـه عنـوان یـک دسـتاورد، بیان 
کرد: در ایران به خصوص در این سـال ها )15 سـال 
پیش به این طـرف( بحث مسـتند اجتماعـی تا حد 
زیـادی پررنگ تر شـده. بـر این اسـاس توانسـته ایم 
مخاطب های عـام بیشـتری را به این سـینما جذب 
کنیـم و کارکردهای اجتماعی سـینمای مسـتند را 
برجسـته کرده ایم. بر این اسـاس سـینمای مستند 
توانسـته تـا حـد زیـادی موفـق باشـد و جایـگاه 
خـودش را پیـدا کنـد. ایـن موضـوع باعـث شـده 
آن تصویـر کلیشـه ای قدیمـی کـه مخاطب عـام از 
سـینمای مسـتند در معنـای حیات وحش داشـت، 
رنـگ ببـازد. ایـن کارگـردان و مستندسـاز تصریح 
کـرد: امـروز مخاطبـان بـر اثـر ایـن موفقیـت آگاه 
شـده اند و در هرجایی وقتی بحث مسـتند می شـود 

این سـینما را بـا دغدغه مندی نسـبت بـه پرداختن 
بـه مشـکالت اقتصـادی، فرهنگـی می شناسـند.

وی تاکیـد کـرد: یعنـی دیـدگاه نسـبت بـه ایـن 
موضـوع تغییـر کـرده و ایـن را می تـوان یکـی از 
کارکردهـای مثبـت جشـنواره های مسـتند و 
تبلیغاتـی )هرچنـد کـم بوده اسـت( دانسـت که در 

ایـن حـوزه روی داده اسـت.

کارکرد سینمای مستند مانند ادبیات نیست 
که برای جذب مخاطب عام تر تالش کند

مهـدی باقـری در تاکید بـر ایـن موضوع کـه دلیلی 
بـر جـذب مخاطـب عـام بـه سـینمای مسـتند 
وجود نـدارد، اظهـار داشـت: اگر بـه دنبـال کارکرد 
بـرای سـینمای مسـتند هسـتیم بایـد بدانیـم کـه 
فضایی بـرای دیـدن فیلم مسـتند کـه مـورد اقبال 
مخاطب عـام واقع شـود، نداریـم و قبـل از آن برای 
فرهنگسـازی الزم اسـت کـه ایـن نیـاز در جامعـه 
وجـود داشـته باشـد. نمـی شـود کـه مـا بـه زور در 
جامعـه نیـاز ایجـاد کنیـم. ایـن نیـاز در جامعـه ما 
وجود ندارد و داسـتان این گونه اسـت کـه به همان 
اندازه کـه نیاز بـه کتـاب در جامعـه ما وجـود ندارد 
برای سـینمای مسـتند هـم چنیـن نیازی از سـوی 

ایـن جامعه وجـود نـدارد.
وی افـزود: اگـر بـه سـمت تغییـر ذائقـه برویـم ایـن 
فرهنگ سـازی اسـت امـا زمان مـی بـرد و نـه این که 
دائما جشـنواره برگزار و فیلـم تولید کنیـم و خودمان 
را به جامعـه و مخاطبی عرضـه کنیم کـه عالقمند به 
دیدن فیلم مسـتند نیست. باقری با اشـاره به تغییرات 
اخیر سینمای مسـتند، تصریح کرد: کارکرد سینمای 
مسـتند مانند ادبیات نیسـت که برای جذب مخاطب 

عام تر تـالش کنـد. موضـوع این اسـت که سـینمای 
مسـتند درحال انطباق با مخاطـب عام اسـت و وقتی 
این امـر روی دهـد؛ در سـطح زیبایی شـناختی، فیلم 
هـای مسـتند خالـی از نـگاه مـی شـوند؛ آنچـه امروز 
وجـود دارد یعنـی در فیلم هایـی که تماشـا می کنیم 
سـوالی وجـود نـدارد. نـه سـوالی از موضوع برجسـته 
اسـت و نه سـوالی کـه کارگـردان از خـود بـه عنوانی 
فردی که جهانـی را خلق کرده، بپرسـد. فیلم ها صرفا 
در حال گزارش شـرایط موجود هسـتند و این دسـت 

تولیـدات کارکـردی اجتماعـی ندارند.
این مستندسـاز یـادآور شـد: این کـه دائـم موضوع 
بزهـکاری اجتماعی گـزارش شـود، در انتهـا به این 
می رسـد که مثال فالن سـوژه مشـخص یـا دیگری 
درگیر موضوعی اسـت. این ها کار خبرنگاری اسـت. 
خبرنـگاران در این مـورد قوی تـر از مستند سـازان 
کار مـی کننـد یعنـی اتفاقـا خبرنـگاران بیشـتر 
از مستندسـازان در دل جامعـه هسـتند. منتهـا 
مستندسـازان بـه سـراغ ایـن سـوژه هـای خبـری 
میروند و آنهـا را دسـتاویزی بـرای تولید فیلـم قرار 
می دهنـد و دلیـل آن این اسـت که در حـال حاضر 
توجـه جشـنواره هـای جهانـی بـه فیلـم هایـی که 

اسـم آن را اجتماعـی مـی گذارنـد زیاد اسـت.
وی افزود: موضـوع دیگر این اسـت کـه در یک دهه 
گذشـته مدیـران متولـی تولیـد فیلـم مسـتند در 
ایـران رویکردشـان دقیقا همـان رویکرد جشـنواره 
هـای خارجی بـوده و عالقـه  داشـته اند تولیـدات ما 
در جشـنواره هـای خارجـی پخـش شـوند؛ بـر این 
اسـاس زیبایی شناسـی فیلم هـا به سـمتی می رود 
کـه قابل فهـم تر شـود و بـرای آنهـا کار کرد داشـته 

باشـد نه بـرای داخـل ایران.
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 آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی چمنـی فرزنـد سـروان 
بـه شـماره شناسـنامه 3150424399 و کـد ملـی 
3150424399 صـادره از کهنـوج مالـک ششـدانگ 
یکباب مغـازه دارای پـالک 640 فرعـی از 503-  اصلی 
واقـع در چیـل آبـاد خیابـان شـهید جـالل انیـس 

شهرسـتان قلعـه گنج قطعـه 4 بخـش 46 کرمـان که سـند مالکیـت آن با 
شـماره دفتر الکترونیکی صـادر و 139920319002001186 به شـماره 
چاپی 255332 سـری ب سـال 98 تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ 
استشـهادیه محلـی تصدیق امضـاء شـده اعـالم نموده کـه سـند مالکیت 
پـالک فـوق مفقـود شـده و درخواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ، لـذا 
باسـتناد تبصره یک اصالحی مـاده 120 آییـن نامه قانون ثبـت مراتب یک 
نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به ملک 
فوق الذکر یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد ظرف مـدت ده روز از 
تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کهنوج مراجعه و اعتراض خود 
را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد و اال پس از 
مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهـد گردید.
علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان کهنوج 
از طرف هوشنگ ساالری .م الف :741

 فقدان سند مالکیت 
 نظـر بـه اینکـه آقـای قربـان رضـا پـور فرزند نمـک به 
شـماره ملـی 606958174 صـادره از عنبرآبـاد مالـک 
ششـدانگ پارکینگ دارای پالک 58 فرعی از 48 اصلی 
واقـع در شـهر عنبرآبـاد بخـش 45 کرمـان کـه سـند 

مالکیـت آن ذیـل ثبـت 15588 صفحـه 298 دفتـر
97 بـه شـماره چاپـی 313775 صـادر و تسـلیم گردیـده سـپس ضمـن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعـالم نموده که سـند 
الکیـت پالک فـوق مفقود شـده و درخواسـت سـند المثنی نموده اسـت، 
لذا باسـتناد تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آییـن نامه قانـون ثبت راتب 
یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فوق الذکـر یا وجـود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد صـرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان عنبرآبـاد مراجعه 
و اعتراض خـود را ضمـن ارائه اصـل سـند مالکیت یا سـند عامله تسـلیم 
نمایـد و اال پـس از مـدت مذکور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهـد گردید.
مصیب حیدریان
.رئیس اداره ثبت اسناد عنبرآباد .م الف :414

درحالــی کــه وزارت ورزش کشــور 
گفتــه اســت حــدود 22 هــزار بلیــت 
جــام جهانــی قطــر بــه تماشــاگران 
ایرانــی اختصــاص داده شــده اســت، 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  امــا 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
ــون و در مجمــوع  ــد: تاکن ــران می گوی ته
ــی  ــام جهان ــور ج ــر ت ــدود 1700 نف ح
قطــر را خریده انــد کــه بــرای 1200 
ــدود  ــده و ح ــادر ش ــاکارت ص ــر های نف
500 هایــاکارت هــم در حــال صــادر 

شــدن اســت.
بــه گــزارش ایســنا، یــک روز از آغــاز 
ــذرد،  ــر می گ ــی 2022 در قط ــام جهان ج
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــروه  ــه گ ــالع داده ک ــتی اط ــع دس صنای
ــای  ــام هماهنگی ه ــرای انج ــژه ای را ب وی
ــرودگاه  ــی در ف ــفر مســافران جام جهان س
امــام خمینــی مســتقر کــرده کــه هــدف 
آن، اطمینان بخشــی و رصــد اوضــاع و 
ــی  ــام جهان ــه مســافران ج پاســخگویی ب

ــت. ــده اس ــالم ش اع
تورهــای جــام جهانــی همــواره از 
چالشــی ترین  و  بحث برانگیزتریــن 
تورهــای گردشــگری بــوده اســت، از 
نــوع قیمت گــذاری تورهــا گرفتــه تــا 
انحصــار در عرضــه بلیت هــای فیفــا و 
ــی  ــه در خدمات ده ــی ک ــف وعده های خل
ــا  ــن توره ــز ای ــن دوره نی ــود. در ای می ش

ــان  ــت، از هم ــوده اس ــش نب ــدون چال ب
ابتــدا قیمــت  تورهــا کــه تــا حــدود 
500 میلیــون تومــان پیــش رفتــه 
ــرد  ــا ک ــه پ ــادی ب ــود، ســر و صــدای زی ب
ــا،  ــن توره ــاز ای ــا آغ ــان ب ــاال همزم و ح
آژانــس داران می گوینــد اســتقبال از ایــن 
تورهــا برخــالف پیش بینــی و انتظــار، 
ناچیــز بــوده اســت؛ گرانــی یکــی از دالیل 
ایــن اســتقبال پاییــن اعــالم شــده اســت.

بــا ایــن وجــود، پرهــام جانفشــانـ  
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی اســتان تهــرانـ  
قطــر  جام جهانــی  در  می گویــد: 
ــته  ــی گذش ــای  جهان ــه جام ه ــبت ب نس
بــا برنامه تــر عمــل کرده ایــم و اداره 
و  کل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــت  ــران و معاون صنایع دســتی اســتان ته
ــام و  ــس خوش ن ــش آژان ــگری ش گردش
ــوان  ــی را به عن ــام جهان ــابقه در ج ــا س ب

ــد. ــی کرده ان ــای منتخــب معرف آژانس ه
اگرچــه او بــه شــکایت هایی اشــاره 
ــاز  ــی آغ ــام جهان ــوز ج ــه هن ــد ک می کن
ــی  ــزت اهلل ضرغام ــت ع ــه دس ــده، ب نش
رســیده اســت؛ جانفشــان می گویــد: 
ـ وزیــر میــراث  آقــای ضرغامــی 
ــع دســتی  فرهنگــی، گردشــگری و صنای
ـ شــکایت هایی از ســوی مــردم دریافــت 
ــد  ــرادی بوده ان ــتر اف ــه بیش ــد ک کرده ان
کــه از آژانس هــای منتخــب بلیــت تهیــه 

نــد. نکرده ا
او اضافــه می کنــد: بیشــتر اشــخاصی 
ند،  کــه بــا مشــکل مواجــه شــده ا
ــدام  ــان اق ــه خودش ــتند ک ــانی هس کس
بــه خریــد و رزرو هتــل کرده انــد و وزارت 
ــافرانی  ــخگوی مس ــی پاس میراث فرهنگ
اســت کــه تــور خریــداری کــرده باشــند 
ــه  ــا ب ــن توره ــق ای ــد از طری و قصــد دارن

ــد. ــر برون ــور قط کش

ــا،  ــن روزه ــه ای ــامانه های وی اودی ک س
ــد،  ــه می کنن ــود ا تجرب ــکوه خ دوران ش
می بایســت همپــای نظــم نویــن جهانــی 
ایــن عرصــه، بــه تعــدد آثــار کیفــی توجه 
ــی  ــریال های طوالن ــد س ــرده و از تولی ک

ــد. ــه بگیرن ــی فاصل کنون
ــا،  ــی ایرن ــگار فرهنگ ــزارش خبرن ــه گ ب
شــبکه نمایــش خانگــی در حــال حاضــر، 
ــده  ــه ش ــدی مواج ــات جدی ــا مختص ب
اســت. پلتفرم هــای اینترنتــی وارد 
ــه  ــده  و ب ــوزه ش ــن ح ــب وکار آزاد ای کس
ــبکه های  ــه ش ــه، ب ــی کلم ــای واقع معن
مســتقلی تبدیــل شــده اند کــه هــم 
ــران  ــدات ای ــم تولی ــد و ه ــد می کنن تولی
ــرم  ــان را در پلتف و ســایر کشــورهای جه

خــود بــه نمایــش می گذارنــد.
در روی دوم ایــن قضیــه کــه مقولــه 
پلتفرم هــا  ایــن  اســت،  پخــش 
توانســته اند تاحــدود بســیاری، از قواعــد 
بین المللــی پیــروی کــرده و یــک مخــزن 
پرمایــه از تولیــدات فیلــم و ســریال ایران 
ــن  ــان فیلم بی ــرای مخاطب ــان را ب و جه
ــث  ــن بح ــا همچنی ــد. آنه ــم آورن فراه
ــه  ــز ب ــاه را نی ــه و چندم ــتراک ماهیان اش
ــا  ــی ج ــان ایران ــان مخاطب ــی در می خوب
ــی  ــه همیــن جهــت، خیل ــد و ب انداخته ان
زود توانســتند در عرصــه نمایــش، از 
ــرداری  ــی الگوب ــر جهان ــای معتب نمونه ه

ــند. ــته باش ــتی داش درس
ــر  ــا در ام ــان پلتفرم ه ــی می ــت خوب رقاب
تولیــد ســریال شــکل گرفتــه کــه از 
ــه  ــه و ب ــر رفت ــازی فرات ــوزه سریال س ح
ــت ــده اس ــیده ش ــز کش ــو نی رئالیتی ش

ســخن اصلــی امــا بــر روی تولیــد اســت. 
هم اکنــون مدتــی اســت کــه رقابــت 
ــبقت در  ــا در س ــان پلتفرم ه ــی می خوب
امــر تولیــد ســریال شــکل گرفتــه اســت. 
ایــن رقابــت، از حــوزه سریال ســازی 
فراتــر رفتــه و بــه رئالیتی شــو نیــز 
ــی  ــار اصل ــا ب ــت ام ــده اس ــیده ش کش
ــرار دارد. ــریال ق ــر روی س ــان ب همچن

ــد  ــا اگرچــه در حــوزه تولی ــن پلتفرم ه ای
ــای  ــی از نمونه ه ــرداری خوب ــز الگوب نی
ــد  ــل آورده ان ــه عم ــی ب ــق بین الملل موف
امــا در یــک مــورد، نتوانســتند زیرکی آن 
ــد.  ــس کنن ــود منعک ــا را در خ پلتفرم ه
ــن  ــه چندی ــت ک ــی اس ــون مدت هم اکن
ســریال به صــورت هم زمــان به عنــوان 

تولیــدات ایــن پلتفرم هــا، روی خروجــی 
ــرت  ــد. کث ــرار می گیرن ــامانه ها ق ــن س ای
ایــن تولیــدات حتــی گاهــی ســبب 
می شــود کــه نوعــی مــوازی کاری 
شــکل گرفتــه و ســریال ها بــا توجــه 
ــتقبال  ــا اس ــود ب ــی خ ــیل ذات ــه پتانس ب
مواجــه نشــوند امــا مشــکل بــزرگ، 
ــن  ــم ای ــش منظ ــرای پخ ــزی ب برنامه ری
ــه  ــی ب ــه بی توجه ــت بلک ــریال ها نیس س
ــان،  ــه جه ــت ک ــتانداردی اس ــم اس نظ
مدت هاســت از آن تبعیــت می کنــد.

تالش پلتفرم ها برای هدایت سرمایه 
به سمت مینی سریال

تولیــدات  از  بســیاری  هم اکنــون 
را  جهانــی  موفــق  پلتفرم هــای 
مینی ســریال ها تشــکیل می دهنــد. 
ایــن پلتفرم هــا بــه جــز در معــدودی 
از مــوارد، بــه شــکلی مســتقل بــه 
ــد ورود  ــریال بلن ــک س ــد ی ــه تولی هزین
نمی کننــد مگــر آن کــه آن ســریال، 
ــژه ای داشــته باشــد که ریســک  امتیاز وی
ســرمایه گذاری بــر روی آن را کاهــش 
ــپین آف از روی  ــد اس ــد تولی ــد مانن ده

یــک دنبالــه موفــق.
فــارغ از ایــن، پلتفرم هــا، تــالش 
می کننــد تــا ســرمایه خــود را بــه 
ســمت مینی ســریال و یــا حداکثــر 
ــمتی  ــا 15 قس ــن 10 ت ــریال هایی بی س
ببرنــد تــا بتواننــد بــا درآمــد آبونمان هــا، 
ــد. ــی بمانن ــد باق بیشــتر در چرخــه تولی

در همیــن زمینــه می تــوان بــا نگاهــی بــه 
محبوب تریــن ســریال های 2022 متوجــه 
شــد کــه آنهــا تــا چــه انــدازه از ایــن اصــل 
تبعیــت کرده انــد. ســریال اربــاب حلقه هــا: 
ــدان  حلقه هــای قــدرت در 8 قســمت، خان
ــیاه در 6  ــده س ــمت، پرن ــا در 10 قس اژده
ــرد  ــمت، م ــازی در 9 قس ــمت، جداس قس

ــش در  ــان جنب ــمت، زن ــنی در 11 قس ش
7 قســمت، ایســتگاه یازده در 10 قســمت، 
خطــای معنایــی در 8 قســمت، زیــر پرچم 
بهشــت در 7 قســمت، پیشــنهاد در 10 
قســمت، تــرک تحصیــل در 8 قســمت، پم 
و تامــی در 8 قســمت، پرونــده ایپکــرس در 
ــه  ــم نمون ــر بخواهی ــه اگ ــمت و... ک 6 قس
ســریال هایی از ایــن دســت را فهرســت 
کنیــم، بــه بیــش از 100 مــورد می رســیم.

حــاال ایــن آمــار را در مــورد ســریال های 
یرانــی کــه طــی یک ســال اخیــر  ا
نمایــش داده شــده، مطابقــت می دهیــم: 
آنتــن در 15 قســمت، خونســرد در 26 
ــمت،  ــت در 15 قس ــمت، آفتاب پرس قس
شــبکه مخفــی زنــان در 30 قســمت، 
ــران در 34  ــمت، جی ــاه در 24 قس هم گن
ــمت،  ــی در 20 قس ــان آب ــمت، نیس قس
ــی  ــمت، یاغ ــران 3 در 21 قس ــاخت ای س

در 20 قســمت و...

ریتم کند؛ اتهام بسیاری از سریال 
های تلویزیونی

ســریال های تلویزیونــی همــواره بــه 
ــم  ــه از ریت ــد ک ــم بوده ان ــورد مته ــن م ای
ــوده و چون سیســتم  کنــدی برخــوردار ب
ــه ای  ــای دقیق ــر مبن ــا ب ــباتی آنه محاس
اســت، در نتیجــه صحنه هــای حشــو 
ــداد  ــر تع ــن، ب ــه همی ــد ک بســیاری دارن
ــذارد  ــر می گ ــریال تاثی ــمت های س قس
امــا بســیار عجیــب اســت کــه چــرا 
چنیــن سیاســتی در مــورد تولیــدات 
بخــش خصوصــی کــه شــامل پلتفرم هــا 

می شــود نیــز صــدق می کنــد.
کمپانی هــا و فعــاالن حــوزه اســتریم 
تولیــد  بــا  تــا  می کننــد  تــالش 
مینی ســریال ها، یــک رقابــت واقعــی 
ــت  ــزان رضای ــب و می ــداد مخاط را در تع

ــد. ــت آورن ــه دس ــا ب آنه

آیا الزم است این قدر سریال های طوالنی بسازیم؟چند نفر در ایران تور جام جهانی خریده اند؟
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کاغذ ورزشچهارشنبه  2  آذرماه 1401
خبر

نظرسنجی سازمان لیگ 
والیبال از تیمها برای 

نحوه برگزاری لیگ
سـازمان لیـگ فدراسـیون والیبـال بـرای 
نحـوه ادامه لیـگ برتر مـردان، 2 پیشـنهاد 
ارائه کـرد تا بر اسـاس نظـرات تیم هـا، یک 

روش انتخـاب شـود.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
لیـگ برتـر والیبـال بـه دلیـل حضـور تیم 
ملی نوجوانـان ایـران در مسـابقات منطقه 
مرکـزی آسـیا و همچنیـن حضـور تیـم 
باشـگاه پیـکان در مسـابقات قهرمانـی 
باشـگاه های جهـان بـه میزبانـی کشـور 
برزیـل بعـد از برگـزاری هفتـه دهـم )25 

آبـان( تعطیـل شـد.
سـازمان لیگ فدراسـیون والیبال به احترام 
جایـگاه باشـگاه ها اقـدام بـه نظرسـنجی 
در خصـوص نحـوه برگـزاری ادامـه ایـن 
مسـابقات کـرد و 2 روش بـرای ادامـه 
مسـابقات پیشـنهاد کـرد تـا باشـگاه ها بـه 
صورت مکتـوب تا روز شـنبه پنجـم آذرماه 
نظرات خـود را اعالم کنند تا پـس از احصاء 
نتایـج بـر مبنـای اصـل خـرد جمعـی یک 

مـدل انتخـاب و اجـرا شـود.
2 روش پیشـنهادی سـازمان لیـگ بـرای 
ادامـه لیـگ برتـر مـردان سـال 1401 بـه 

قـرار زیـر اسـت:
روش اول:

هفتـه دهـم لیـگ برتـر مـردان پایـان دور 
رفت ایـن رقابت ها محسـوب شـود. بدیهی 
اسـت فصـل نقـل و انتقـاالت لیـگ برتـر 
مـردان سـال 1401 آغـاز شـده اسـت و تا 
آغاز هفتـه یازدهـم )27 آذر( ادامـه خواهد 
داشـت. باشـگاه ها موظف هسـتند تا پایان 
وقـت اداری تاریـخ 8 آذرمـاه بـا اسـتناد 
بـه مـاده 40 فصـل سـیزدهم آیین نامـه 
سـازمان لیـگ و کمیتـه انضباطی، نسـبت 
به پرداخـت 55 درصـد قـرارداد بازیکنان و 
کادر فنی بر اسـاس آئین نامه اقـدام نمایند 
و باشـگاه ها می توانند در تمامـی بازی های 
بعـد از فصـل نقـل و انتقـاالت از بازیکنـان 

جدیـد اسـتفاده کنند.
روش دوم:

لیـگ برتـر مـردان از 26 آبـان تـا 26 آذر 
تعطیـل خواهـد بـود. دیدارهـای هفتـه 
یازدهـم 27 آذر، هفتـه دوازدهـم 30 آذر 
و هفتـه سـیزدهم چهـار دی مـاه برگـزار 
می شـود و بـا اسـتناد بـه مـاده 40 فصـل 
سـیزدهم آیین نامه سـازمان لیگ و کمیته 
انضباطـی، باشـگاه ها موظـف هسـتند تـا 
پایان آخریـن بازی هفته سـیزدهم )چهارم 
دی مـاه( نسـبت بـه پرداخـت 55 درصـد 
قـرارداد بازیکنـان و کادر فنـی تیـم اقـدام 
کنند و فصل نقـل و انتقاالت نیـز از پنجم تا 

دهـم دی مـاه خواهـد بود.

رعدی: 

بدون شناخت نسبت 
به حریفان در قهرمانی 
جهان شرکت می کنیم

تیم ملی فوتسال ناشـنوایان زیر 21 سال در 
حالی بـرای اولین بار در مسـابقات قهرمانی 
جهان بـه میزبانی مالـزی شـرکت می کند 
که بدون هیچ شـناختی نسـبت به حریفان 
و با دسـت خالـی برای کسـب سـکو رقابت 

خواهـد کرد.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
علیرضـا رعـدی دربـاره وضعیت تیـم برای 
شـرکت در مسـابقات فوتسـال قهرمانـی 
جهـان در رده سـنی زیـر 21 سـال، اظهـار 
کـرد: بـرای آماده سـازی تیـم 6 مرحلـه 
اردو پیش بینـی کـرده بودیم کـه پنجمین 
مرحلـه از روز یکشـنبه 29 آبـان در سـاری 
برگزار شد و تا روز پنجشـنبه سوم آذر ادامه 
خواهـد داشـت، سـپس آخریـن مرحلـه 
اردوی آمـاده سـازی جهـت شـرکت در 
مسـابقات قهرمان جهـان از 8 آذر در تهران 
آغـاز می شـود و تیـم 14 آذر راهـی مالزی 

خواهـد شـد.
وی گفـت: برای شناسـایی تیم فوتسـال در 
رده سـنی زیر 21 سـال 2 مرحله مسابقات 
انتخابـی برگـزار کردیم کـه از بیـن 60  نفر 
شـرکت کننـده طـی چنـد مرحلـه اردوی 
آمـاده سـازی توانسـتیم مهـدی کرمعلی، 
علی فیـاض، علیرضـا نصیری نژاد، مسـعود 
برنـاک، مهـدی ندیمـی، سـجاد ندیمـی، 
احسـان فـالح، ابوالفضـل ابراهیمـی، پویـا 
قاسـمی، علـی قهرمانـی، محمدحسـین 
عبداللهـی و طاهـا دریابـاری را بـه عنـوان 
12 بازیکـن اعزامی بـه مسـابقات قهرمانی 

جهـان انتخـاب کنیم.
سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال ناشـنوایان 
تصریـح کـرد: چـون مسـابقات قهرمانـی 
کشـور و لیـگ در این رده سـنی نداشـتیم، 
تیمـی را تحویـل گرفتیـم کـه واقعـا صفـر 
کیلومتـر بـود و طـی چنـد مرحلـه اردوی 
آمـاده سـازی توانسـتیم بـه اوج آمادگـی 

برسـانیم.
رعدی در پاسـخ به این پرسـش کـه چقدر 
امیـدوار بـه کسـب سـکو در مسـابقات 
قهرمانی جهان هستید، افزود: در رده سنی 
بزرگسـاالن اگر قهرمـان جهان هسـتیم به 
خاطر این اسـت که شـناخت کافی نسـبت 
به حریفان جهانـی خود داریـم و دغدغه ای 
بـرای شـرکت در مسـابقات نداریـم، اما در 
رده سـنی زیر 21 سـال بدون هیچ شناخت 
و اطـالع از وضعیـت حریفـان جهانـی در 
مالزی حضور پیـدا می کنیم و ایـن دغدغه 
احسـاس می شـود که با چه شـرایطی برابر 

ایـن تیم هـا رقابـت خواهیـم کرد.

تیم ملی ریکاوری کرد
تیم ملی فوتبال ایـران بعد از شکسـت برابر انگلیـس تمرینات خود 

را پیگیری کرد.
به گزارش کاغـذ وطن به نقل از ایسـنا، تیـم ملی فوتبـال ایران بعد 
از شکسـت برابر انگلیس ظهر روز سه شنبه از سـاعت13:30 تمرین 

خود را در کمپ تمرینـی خود در دوحـه پیگیری کرد.
کریـم انصاری فـرد، پیـام نیازمنـد، امیـر عابـدزاده، وحیـد امیری، 
ابوالفضـل جاللی، سـردار آزمون، سـامان قدوس، رامیـن رضاییان، 
مهـدی ترابـی و شـجاع خلیـل زاده نفراتـی بودنـد کـه در ترکیـب 
اصلـی برابـر انگلیس قـرار نداشـتند و در تمریـن روز سه شـنبه زیر 
نظـر مربیان تیم ملـی تمرین کردند. سـایر نفـرات نیز بـه ریکاوری 

پرداختنـد.
مدیر رسـانه ای تیـم ملی در تمریـن روز سه شـنبه دربـاره وضعیت 
علیرضـا بیرانونـد اعالم کـرد کـه اقدامـات پزشـکی روی او درحال 

انجام اسـت.

سلطانی: 

حسینی مقصر شکست
 تیم ملی نبود

به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از تسـنیم، بهـروز سـلطانی درباره 
عملکرد ملی پوشـان فوتبال کشـورمان در بازی اول خـود در مقابل 
انگلیس اظهار داشـت: اول از همـه به عنوان یکی که سـال ها گلری 
کرده اسـت ایـن را بایـد بگویم کـه نبایـد همـه تقصیرهـا را گردن 
دروازه بـان انداخـت. مـن دیـدم گزارشـگران  می خواهنـد اینطـور 
نشـان دهند کـه در گل هـای خـورده شـده، دروازه بان مقصـر بوده 
اسـت که اصـاًل اینطـور نبـود. دروازه بان تیـم ملی روی شـش گل، 
خصوصـاً دو تای آنها اصـاًل مقصر نبـود و اتفاقاً خیلی هـم خوب کار 

کـرد. حسـینی یکـی از بهتریـن دروازه بان های ایران اسـت.
وی در پاسـخ به این سـؤال کـه پس دلیل شکسـت سـنگین مقابل 
انگلیس را چـه می داند، گفـت: نیمه اول بـه قدری کـی روش تیم را 
بد ارنـج کرد کـه آنطور بـازی کردیـم. سیسـتمی که او می نویسـد 
همه اش دفاعی اسـت. اصاًل فعـل باختـن را صرف کردنـد! اگر مثل 
نیمه دوم بـازی می کردیم خصوصاً شـبیه به 20 دقیقـه آخر خیلی 
بـازی بهتـری را می دیدیـم. البتـه کـه انگلیـس تیم خیلـی خوبی 
اسـت، آمده که جام بگیرد. فشـار روی بچه هـا زیاد بـود، ولی وقتی 
می دانیـم قـرار اسـت ببازیم خوب اسـت کـه فوتبـال بـازی کنیم، 
مثـل اتفاقی که در نیمـه دوم افتاد. متأسـفانه به قدری تیـم بد ارنج 
شـده بود که در نیمه اول در حد محـالت بازی کردیم! البته سـبک 
کـی روش را می شناسـیم. تیـم ملـی در نیمـه اول افتضـاح، بـدون 
برنامـه و بی انگیـزه بازی کـرد و فقـط آمده بود کـه ببازد، بـه خاطر 

همین اسـت که می گویـم گل هـا را تقصیـر دروازه بـان نیندازید.
سـلطانی در مورد بازی پیـش روی تیم ملی مقابل ولـز تصریح کرد: 
من فکـر می کنم ولـز با انگلیـس فرق نمی کند. سـبک فوتبـال این 
تیم درسـت مثـل انگلیـس اسـت. در واقـع و از نظـر من، ایـن تیم 
یـک انگلیـس دیگر اسـت کـه فقط اسـمش تیـم ملـی ولز اسـت. 
مـا بی دلیـل توقـع مـردم را بـاال می بریـم کـه از ایـن تیم مسـاوی 
می گیریم و فالن تیـم را می بریم. البتـه که در 20 دقیقـه آخر بازی 
با انگلیس، تیـم خیلی خوب بـود، اما ارنج اشـتباه باعث شـد که در 

نیمه اول اصـاًل عملکرد خوبی نداشـته باشـیم.

خبر نازنین مالیی: 

حمایت می شدم مدال جهانی می گرفتم
گزارش

ایسنا
مالیــی دختــر المپیکــی رویینــگ ایــران گفــت: 
ــکاران  ــیون ورزش ــرای کمیس ــه ب ــه ای ک برنام
فدراســیون جهانــی دارم، حمایــت ویــژه از 
ــودم  ــر خ ــون اگ ــت چ ــه اس ــکاران نخب ورزش
حمایــت می شــدم، االن بایــد در قهرمانــی 

جهــان مــدال می گرفتــم.
ــنا،  ــل ازایس ــه نق ــن ب ــذ وط ــزارش کاغ ــه گ ب
نازنیــن مالیــی دربــاره عضویــت خــود در 
کمیســیون ورزشــکاران فدراســیون جهانــی 
رویینــگ بیــان کــرد: فدراســیون جهانــی 
ــا اعــالم کــرد کــه  ــه م رویینــگ بهــار امســال ب
اگــر می خواهیــم عضــو کمیســیون ورزشــکاران 
شــویم، می توانیــم ثبت نــام انجــام دهیــم و 
ــابقات  ــم در مس ــری ه ــردم. رای گی ــام ک ثبت ن
ــک  ــه ی ــد ک ــام ش ــک انج ــی چ ــی جهان قهرمان
مــاه پیــش بــه مــن ایمیــل ارســال کــرده بودنــد 
مبنــی بــر اینکــه انتخــاب شــده ام امــا بــه دلیــل 
ــده  ــل نش ــن ایمی ــه ای ــت متوج ــرایط اینترن ش
ــا مــن تمــاس گرفتــه  ــاره ب ــا اینکــه دوب ــودم ت ب
شــد و آنجــا متوجــه شــدم کــه بــرای چهارســال 
عضــو کمیســیون ورزشــکاران فدراســیون 
جهانــی شــده ام. یــک جلســه نیــز در لنــدن هــم 
برگــزار شــد کــه البتــه مــن بــه ایــن دلیــل کــه 
دیــر متوجــه ایمیــل شــدم،  نتوانســتم شــرکت 
ــور  ــیون حض ــدی کمیس ــه بع ــم و در جلس کن

ــت. ــم داش خواه
ــر  ــه فک ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس مالی
ــه  ــو ب ــه در المپیــک توکی ــی ک ــد موفقیت می کن
دســت آورده اســت در عضویت او در کمیســیون 
ــذار  ــر گ ــی تاثی ــیون جهان ــکاران فدراس ورزش
ــه در  ــی ک ــرد: موفقیت ــح ک ــت؟ تصری ــوده اس ب
ــن  ــت آوردم و همچنی ــه دس ــو ب ــک توکی المپی
ــم  ــان ه ــی جه ــابقات قهرمان ــت در مس موفقی
ــه در  ــت ک ــت اس ــت. درس ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
ایــن جلســه حضــور نداشــتم امــا از طریــق 
ــد  ــه م ــی ک ــه  موضوع ــتم ک ــتان خواس دوس
ــد چــون خــودم آن  نظــر داشــتم را مطــرح کنن
را تجربــه کــرده ام. در ایــران و دیگــر کشــورهای 
آســیایی قایقرانــان پســر و دختــر خوبــی داریــم 
کــه قابلیت هــای زیــادی دارنــد و می تواننــد 
ــد  ــات ندارن ــون امکان ــا چ ــد ام ــرفت کنن پیش

ــد  ــی ندارن ــی خوب ــی خانوادگ ــرایط مال ــا ش ی
و حمایــت زیــادی نمی شــوند،  مجبــور 
بــه کناره گیــری می شــوند در حالــی کــه 
می تواننــد آینــده خیلــی خوبــی داشــته باشــند.

ــا وجــود قابلیت هایــی  او ادامــه داد: خــود مــن ب
ــاخص در  ــان ش ــه قایقران ــیری ک ــه دارم، مس ک
ــروم و  ــال ب ــد در 20 س ــد،  بای ــال می رون 10 س
زمــان را از دســت می دهــم و هــزاران اتفــاق 
نیــز ممکــن اســت در ایــن مســیر رخ دهــد 
مثــال آســیب ببینــم و یــا عمــر قهرمانــی ام تمام 
شــود. بنابرایــن از طــرف تمام ورزشــکاران آســیا 
ــه  ــه نخب ــکارانی ک ــود ورزش ــه خ ــم ک می خواه
هســتند، حمایــت ویــژه شــوند نــه اینکــه بــرای 
ــر  ــد نظ ــه م ــور مربوط ــیون کش ــک فدراس کم
ــه صــورت مســتقیم  ــرار داده شــود. در واقــع ب ق
یــا خــود ورزشــکار را مــورد حمایــت قــرار 
ــن  ــود و ای ــکیل ش ــی تش ــا کمپ های ــد ی دهن
ــان  ــن مربی ــر نظــر بهتری ــه زی ورزشــکاران نخب
جهــان آمــوزش ببیننــد و بتواننــد ارتقــای 
ــه  ــده قشــنگی ک ــا آین ــند ت ــته باش ســطح داش
ــد. ــت ندهن ــند را از دس ــته باش ــد داش می توانن

دختــر المپیکــی ایــران در پاســخ بــه ایــن 
پرســش که  طــرح حمایــت از ورزشــکاران نخبه 
ــد؟  ــری می کن ــد، پیگی ــه برس ــه نتیج ــا ب را ت
ــری  ــئله را پیگی ــا مس ــه، قطع ــرد: بل ــد ک تاکی
می کنــم چــون ایــن موضوعــی اســت کــه 
خــودم بــا آن درگیــر بــودم و اگــر حمایــت 
ــرایطی  ــورم ش ــر کش ــا اگ ــدم ی ــی می ش خوب
ــری  ــات بهت ــا امکان ــتم ب ــه می توانس ــت ک داش
ــان  ــی جه ــابقات قهرمان ــم، در مس ــن کن تمری
چــک بایــد مدالــم را می گرفتــم نــه اینکــه 
رنکینگــم را بــه رده هشــتم جهــان برســانم و در 
المپیــک بعــدی هــم بایــد جــزو مــدال آوران یــا 
شــش نفــر اول باشــم. انگلیــس مهــد رویینــگ 
ــادا در  ــان و کان ــون آلم ــورهایی چ ــت و کش اس
رویینــگ صاحــب نــام هســتند و مــن بــا همیــن 
ــی  ــی جهان ــابقات قهرمان ــم در مس ــات ک امکان
چــک توانســتم آنهــا را پشــت ســر بگــذارم 
یعنــی اگــر مــا نــگاه ویــژه تــر و امکانــات بهتری 
داشــته باشــیم، قطعــا می تــوان در ســطح 

ــت  ــرار گرف ــری ق باالت
ــران بلکــه در دیگــر  ــه تنهــا در ای او ادامــه داد: ن
ــم  ــکارانی داری ــم ورزش ــیایی ه ــورهای آس کش

کــه می تواننــد رشــد بیشــتری داشــته باشــند. 
بازیکنــان فوتبــال در جام جهانــی می تواننــد 
خودشــان را نشــان دهنــد و کشــورهای 
دیگــر تکنیک هــای آن هــا را می بیننــد و از 
ایــن طریــق تیم هــای اروپایــی خریــداری 
می شــوند و لژیونــر می شــوند. در رشــته 
ــن  ــود، ای ــده نمی ش ــدر دی ــون آنق ــی چ قایقران
ــیون  ــکاران، فدراس ــیون ورزش ــه کمیس وظیف
جهانــی و کنفدراســیون آســیا اســت کــه 
ــت  ــورد حمای ــد و م ــه را ببینن ورزشــکاران نخب

ــد. ــرار دهن ق
مالیــی در مــورد اینکــه همچنــان نیاز بــه تمرین 
در پیســت بــر مســافت احســاس می شــود و 
بایــد برنامه ریــزی شــود کــه ایــن تمریــن را هــم 
ــه  ــرزام همیش ــای ف ــت: آق ــند، گف ــته باش داش
ــد  ــا در 2 س ــا م ــت ام ــئله اس ــن مس ــر ای پیگی
می توانیــم تمریــن مســافت داشــته باشــیم. 
یکــی ســد الیگــودرز اســت کــه شــدید می آیــد 
ــات  ــد تمرین ــه بای ــور ک ــم آن ط ــا نمی توانی و م
الزم را داشــته باشــیم. ســد میانــه هــم در 
زمســتان بــه علــت ســردی هــوا قابــل اســتفاده 
ــال  ــاه در س ــار م ــا چه ــه ی ــدود س ــت و ح نیس
ــن  ــد ای ــا بای ــرد ام ــتفاده ک ــوان از آن اس می ت
ــن در  ــه تمری ــاز ب ــا نی ــه م ــم ک را در نظــر بگیری
ــی  ــدها الین کش ــم. س ــتاندارد داری ــت اس پیس
ــت و  ــخص نیس ــق مش ــافت دقی ــد و مس ندارن
ــا  ــا در آنه ــه م ــتند ک ــه هس ــک دریاچ ــط ی فق
ــار  ــن ب ــل در چندی ــد حداق ــم. بای ــارو می زنی پ

در هفتــه در مســافت 2 کیلومتــر تمرین داشــته 
باشــیم تــا پــارو زدن در پیســت اســتاندارد 

ــد. ــادی باش ع
ــد از  ــک بع ــان چ ــی جه ــزود: در قهرمان او اف
ــه کار  ــد چ ــه بای ــتم ک ــر نمی دانس 2 کیلومت
کنــم بــه خاطــر اینکــه بعــد از المپیــک توکیــو 
درپیســت اســتاندارد پــارو نــزده بــودم. در 
مســابقه دوم قهرمانــی جهــان شــرایطیم بهتــر 
ــی  ــارم کارم را عال ــود و در مســابقه چه شــده ب
انجــام دادم و آقــای فــرزام گفــت همــان کاری 
ــن  ــت. ای ــن می خواس ــه از م ــام دادم ک را انج
در حالــی اســت کــه پاروزنــان کشــورهای 
ــن  ــتاندارد تمری ــت اس ــدر در پیس ــر آنق دیگ
کرده انــد کامــال برایشــان عــادی اســت. 
مشــکل نداشــتن پیســت اســتاندارد همیشــه 
ــه آن  ــود ب ــرار ب ــر ق ــود اگ ــد ب ــت و خواه هس
ــن  ــه م ــال ک ــن 15 س ــود، در ای ــیدگی ش رس
ــر  ــد. دیگ ــام می ش ــتم، انج ــی هس در قایقران
ــون  ــوم چ ــوع نمی ش ــن موض ــر ای ــم پیگی ه
تبدیــل بــه یــک دیالــوگ تکراری شــده اســت 
ــه بــه چشــم می آیــد.  ــه توجــه می شــود و ن و ن
ــرزی  ــه اردوی برون م ــت ک ــن اس ــا کار ای تنه
ــت ارزی و  ــن وضعی ــا ای ــه ب ــیم ک ــته باش داش
بودجه هــا فکــر نمی کنــم امکانــش وجــود 
داشــته باشــد. امیــدوارم کــه در بازی هــای 
المپیــک و بازی هــای آســیایی بــه همــان 
انــدازه کــه بــه مــا امکانــات می دهنــد، انتظــار 

ــتر از آن. ــه بیش ــند ن ــته باش ــه داش نتیج

سنا
: ای

س
عک

خداداد: 

عملکرد بانوان ضعیف و آقایان بد نبود
خـداد قهرمـان سـابق تکوانـدو جهـان گفت: 
عملکرد تیـم بانوان بـا توجه به نفـرات اعزامی 
ضعیـف بـود، امـا در تیـم آقایـان با توجـه به 

جوانگرایـی انجام شـده بـد نبود
بـه گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از تسـنیم، 
بهزاد خـداد در خصوص عملکرد ملی پوشـان 
تکوانـدو ایـران در مسـابقات قهرمانـی جهان 
اظهار داشـت: مـا یک تغییر نسـل داشـتیم و 
در تیـم اعزامـی سـه بازیکن محصـل حضور 
داشـتند. بازیکنانـی کـه در نوجوانـان جهان 
و آسـیا بـازی کردنـد و مـا نمی توانیـم ایـن 
موضـوع را به فـال نیک نگیریـم. قطعـاً بعد از 
هر تغییر و تحول نسـل نتایجی در ابتدا گرفته 
می شـود که انتظارات را بـرآورده نمی کند، اما 
باید یک مقدار دوراندیش باشـیم و سـال های 

بعـد را ببینیم.
وی تصریح کرد: همیشـه واقعیت هـا را گفتم 
و بـدون هیـچ ابایـی ضعف هـای فدراسـیون 
را گفتـم. حتـی از فدراسـیون فعلـی در چند 
ماه گذشـته انتقاداتی کـردم و به فدراسـیون 
گذشـته نیـز انتقاداتـی داشـتم. انتقاداتی که 

شـخصی نبود و بـه عنوان فـردی که سـال ها 
بـرای تکوانـدو زحمـت کشـیده اسـت تالش 
کردم با مطـرح کـردن این مسـائل کمکی به 
اصالح ضعف ها و مشـکالت فدراسـیون و تیم 

ملی کـرده باشـم.
قهرمـان سـابق تکوانـدو جهـان در خصـوص 
جایگاه هجدهمی تکواندو ایران در مسـابقات 
گفـت: باید سـعی کنیـم بـا مسـئله منطقی 
برخـورد کنیم. خیلی ها شـاید ندانند شـرایط 
چگونـه بـوده اسـت و فقـط بـه نتیجـه نـگاه 
می کننـد. در کشـور ما نیـز در تمام رشـته ها 
نتیجه گـرا هسـتیم و اگـر دنبال ایـن موضوع 
باشـیم پشـتوانه های خود را از دست خواهیم 
داد. قبل از اعـزام تیم همه انتقـادات روی این 
بود کـه چرا فدراسـیون تیـم امید را تشـکیل 
نمی دهـد، امـا در حـال حاضر حرکـت خوبی 

انجـام دادند.
وی بـا تمجیـد از جوانگرایـی تیم ملـی گفت: 
جوانگرایی تیم ملی نیازمند جـرات کادرفنی 
بود. من نیز در کار خود بـه جوانگرایی اهمیت 
می دهم و این موضوع را نیز در تیم باشـگاهی 

خود انجام می دهـم. به نظر مـن عملکرد تیم 
ملی بـد نبـوده اسـت و بچه های مـا بازی های 
خود را راحـت نباختنـد. رضا کلهـر در مقابل 
مدال آور المپیک سـه رانـد مبارزه کـرد و این 
نشـان می دهد تیم ما بد نتیجه نگرفته اسـت. 
نبایـد نتیجه گـرا باشـیم و بایـد بـه افق هـای 
دورتر نگاه کنیـم و یک مقـدار فرصت بدهیم.
خـداداد تاکیـد کـرد: ایـن نسـل تکوانـدو ما 
یک نسـل طالیی اسـت و به جـرات می توانم 
بگویـم ایـن نسـل می تواند با نسـل دهـه 90 
میالدی قابل مقایسـه است. شـاید این امکان 
وجود داشـت که نتایـج بهتر و درخشـان تری 
بگیریـم، امـا بسـیاری از بازیکنـان مـا بـرای 
نخسـتین بـار در مسـابقات جهانـی شـرکت 

کـرده بودند.
ملی پوش سـابق تیـم ملـی تکواندو در پاسـخ 
به این سـوال که با توجـه به این تحلیل شـما 
بایـد از کادرفنی تـا المپیک پاریـس حمایت 
کـرد، گفـت: ایـن تصمیـم بـه فدراسـیون و 
سـاعی بازمی گـردد. شـاید فرصت بـه مقانلو 
تا این مسـابقات بـود که خـود را اثبـات کند و 

شـاید با ایـن نوجوانان نیـز فدراسـیون انتظار 
نتیجـه گرفتـن داشـت. روز اول پیش بینـی 
کـردم کـه اگـر ایـن تیـم بـه سـه مـدال برنز 

برسـد گل را زده اسـت.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که بـه نظـر او با 
این شـرایط مقانلو خـود را اثبات کرده اسـت، 
گفت: مقانلو ریسـک بزرگـی کرد و بـا جراتی 
که بـرای اسـتفاده از نوجوانـان در مسـابقات 
جهانـی داشـت، اگـر فرصـت داشـته باشـد 
بـذری کـه کاشـته اسـت را در سـالیان آینده 
برداشـت خواهد کرد. البته شـاید فدراسـیون 
بخواهـد تغییـر و تحوالتـی کـه در سیسـتم 
کادرفنـی و مربیگـری خـود بدهـد کـه ایـن 
تصمیم برعهده آنها اسـت. 2 مـاه پیش گفتم 
که بـه خاطر برخـی دالیل بـا این فدراسـیون 
دیگـر کار نمی کنـم، امـا نمی تـوان چشـم 
خـود را روی همـه چیز ببنـدم و مثـل برخی 
آقایان جهت دار و غیرکارشناسـانه انتقاد کنم 
و بگویـم ایـن تیـم بایـد روی سـکو می رفت.

خـداداد در خصـوص عملکـرد تیـم بانـوان 
گفـت: می توانسـتیم در بانـوان نیـز تغییـر 

نسـل خوبی بدهیم که ایـن کار را نکردیم. ما 
بازیکنان خوبـی در نوجوانان جهان داشـتیم 
کـه در حـد بزرگسـاالن بـازی می کردنـد. 
اگـر تیم بانـوان نیـز یک مقـدار دوراندیشـی 
می کرد خیلـی زودتر بـه نتایج دلخـواه خود 
می رسـید. با توجـه بـه بازیکنانی که بـه این 

مسـابقات اعزام شـدند عملکـرد تیـم بانوان 
ضعیف بـود و مـا می توانسـتیم بـه بازیکنان 
جوانان اعـزام بدهیـم. جراتی که تیـم آقایان 
داشـت و تیم بانوان ریسـک نکرد و در بانوان 
بازیکنـان بـا تجربـه اعـزام شـدند و نتیجـه 

نگرفتنـد.
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سـرمربی تیم ملـی گلبال مـردان گفت: بـا توجه بـه این که 
تیم ملی گلبال مـردان به دلیل عدم کسـب سـهمیه 2 دوره 
حضـور در پارالمپیـک را از دسـت داده اسـت، سـعی داریم 
این بار حضـور خـود را در پارالمپیک پاریس مسـجل کنیم.
به گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، بهمن دوسـتی با 
اشـاره به اعزام تیم ملـی گلبال مـردان به مسـابقات جهانی 
پرتغال، اظهـار کـرد: مسـابقات جهانـی گلبـال از 17 تا 27 
آذر در پرتغـال برگـزار می شـود کـه تیـم مـا بـرای انجـام 
کالس بندی بین المللـی و انجـام 2 دیدار تدارکاتـی 13 آذر 

راهـی ایـن رقابت هـا خواهد شـد.
وی گفـت: این مسـابقات بـا حضـور 16 تیـم جهـان برگزار 
می شـود کـه ایـران بـا کلمبیـا، مصـر، آرژانتیـن، آمریـکا، 
چیـن، لیتوانـی و اوکرایـن همگروه اسـت و شـرایط بسـیار 
سـختی برای صعود از گـروه خود و قـرار گرفتـن در جمع 4 

تیـم برتـر جهـان خواهیم داشـت.
سـرمربی تیم ملـی گلبال مـردان دربـاره علت عـدم حضور 
بانـوان در مسـابقات جهانـی پرتغال، خاطرنشـان کـرد: تیم 
مـردان سـال گذشـته در مسـابقات آسـیایی بحریـن نایـب 
قهرمان شـد و سـهمیه مسـابقات جهانی را کسـب کـرد اما 
تیم زنان از کسـب سـهمیه بازماند. تـالش بر این اسـت بعد 
از 2 دوره کـه پارالمپیک ریـو و توکیو را از دسـت دادیم، بعد 

از 8 سـال سـهمیه پارالمپیـک پاریس را کسـب کنیم.
دوسـتی پیرامـون این پرسـش که چقـدر امیدوار به کسـب 
سـهمیه در مسـابقات جهانـی هسـتید، گفـت: بـا توجـه به 

همگروهـی بـا تیم هـای برتـر دنیـا شـرایط سـختی بـرای 
صعـود و راهیابـی بـه جمـع 4 تیـم برتـر دنیـا داریـم، البته 
بازیکنـان مـا از نظـر تکنیـک، تاکتیـک و شـرایط بدنـی 
وضعیـت خوبـی دارنـد و بـا تحوالتـی کـه در تیـم بعـد از 
حضور مـن در تیـم ایجاد شـد، امیـد زیـادی بـرای راهیابی 

بـه فینـال داریـم.
وی در پاسـخ به ایـن پرسـش که چقـدر تیـم از نظـر روانی 

آمـاده شـرکت در ایـن مسـابقات اسـت، افـزود: یکـی از 
موضوعاتی که همیشـه به آن تاکید دارم حضور روانشـناس 
در کنـار تیـم اسـت و از ایـن نظـر تـا امـروز مشـکل خاصی 
نداشـتیم و تیـم از بعـد روانـی آمـاده شـرکت در مسـابقات 
جهانی اسـت، البتـه حضـور روانشـناس در کنار تیـم زمانی 
تاثیـر مثبـت دارد کـه در جریـان مسـابقات نیز همـراه تیم 

باشـد

اعضای مجمـع بوکس بـا برگـزاری مجمـع فوق العاده 
رأی بـه برکنـاری »حسـین ثـوری« از ریاسـت ایـن 

فدراسـیون دادنـد.
 بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، مجمـع 
فوق العاده فدراسـیون بوکس روز سه شـنبه به ریاسـت 
محمـد پوالدگـر معـاون توسـعه ورزش قهرمانـی و 
حرفـه ای وزارت ورزش و جوانـان و بـا حضـور تمـام 
اعضای مجمـع در آکادمی ملـی المپیک برگزار شـد و 
اعضای مجمـع رأی به برکناری حسـین ثـوری رئیس 
سـابق فدراسـیون بوکـس دادنـد. تیـم ملـی بوکـس 
جوانان کشـور با ترکیـب 5 ملی پوش راهی مسـابقات 
جهانـی جوانـان شـده بـود کـه حسـین ثـوری رئیس 
سـابق فدراسـیون بوکـس در گفتگـو بـا رسـانه های 
معانـد از عدم بازگشـت خـود به کشـور خبـر داده بود. 

بـه همیـن دلیـل بـا تصمیـم وزارت ورزش و جوانـان 
روز سه شـنبه مجمـع فوق العـاده بوکـس برگـزار شـد 
و اعضـای مجمـع رأی بـه برکنـاری ثـوری دادنـد و 
سـیامک صالحـی نایـب رئیـس فدراسـیون بوکس به 
صورت موقت مسـئولیت فدراسـیون را برعهده گرفت 
تا طی چند روز آینـده وزارت ورزش و جوانان برای این 
فدراسـیون سرپرسـت انتخاب کنـد.  مجمـع در حالی 
برگزار شـد که تیـم جوانـان در غیـاب مرتضـی ریگی 
خواهرزاده حسین ثوری و مسـعود ساعدی نیا سنگین 
وزن تیـم ملی، همـراه با تیم ملـی به ایران بازنگشـتند 
و آن ها نیز با حسـین ثوری در اسـپانیا ماندنـد. با توجه 
به اتفاقـات اخیـر، قهرمانان سـابق تیم ملـی بوکس به 
نشـانه اعتراض به تصمیمات حسـین ثوری در محوطه 

مجموعـه ورزشـی انقـالب تجمـع کـرده بودند.

تالش مردان گلبالیست برای کسب سهمیه پارالمپیک پاریس 
بعد از 8 سال دوری

ثوری با رای اعضای مجمع
 برکنار شد

سنا
: ای

س
عک
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کمیسیون امور داخلی 
عملکرد منفعالنه ای در 

حوادث اخیر داشته است
یک عضو کمیسـیون امور داخلی کشـور و 
شـوراها در مجلـس، تاکید کرد: متاسـفانه 
مجلـس در مواجهـه بـا حـوادث اخیـر بـه 
نحـو درسـتی ورود پیدا نکـرده اسـت و به 
نظر مـی رسـد سـاز و کارهای پیـش بینی 
شـده در مجلـس و در دولت برای بررسـی 

مسـائل اخیر کشـور دارای ایراد اسـت.
احمـد علیرضا بیگـی نماینده مـردم تبریز 
در مجلـس شـورای اسـالمی دربـاره نحوه 
ورود مجلـس بـه بررسـی حـوادث اخیـر 
در سـطح کشـور، بیـان کـرد: کمیسـیون 
امور داخلـی اصلی تریـن کمیسـیون برای 
بررسـی حـوادث اخیـر در سـطح کشـور 
بـه شـمار مـی رود امـا بـه نحـو منفعلـی 
رفتـار کرده اسـت. چه در موضـوع حوادث 
سیسـتان و بلوچسـتان و چـه در موضـوع 
ورود عناصـر غیـر مسـئول بـه دانشـگاه 
شـریف و پیامدهـای آن کـه دامنگیـر 
کشـور شـده اسـت، انفعـال در خصـوص 
عملکردهـای نادرسـت دیـده مـی شـود.

وی بـا اعتقـاد بـه این کـه »بهتریـن گـواه 
در خصـوص عملکردهـای نادرسـت، بـه 
تحلیل هـا دربـاره حـوادث سیسـتان بـاز 
می گـردد« افـزود: ایـن تحلیل هـا بـه 
کمیسـیون امور داخلی ارائه شـد به نحوی 
که مجلـس در خصوص حوادث  سیسـتان 
و بلوچسـتان قضـاوت کنـد همـه آن چـه 
کـه اتفـاق افتـاده حرکـت تجزیـه طلبانه 
و همراهـی بـا ضدانقـالب بـوده اسـت. اما 
ورود نماینده رهبر انقالب برای رسـیدگی 
به ایـن موضوع در سیسـتان و بلوچسـتان 
نشـان داد که در آن اتفاق عـده ای بی گناه 
کشـته و شـهید اعـالم شـدند و از مـردم 
نیـز دلجویی شـد. حتـی وعده رسـیدگی 
بـه تخلفـات و جرم هـای صـورت گرفتـه 
بـه مـردم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 

داده شـد.
نماینـده مـردم تبریـز در مجلس شـورای 
اسـالمی تصریـح کـرد: بنابرایـن؛ مجلس 
شـورای اسـالمی بـه نحـو درسـتی بـا این 
موضـوع مواجـه نشـد. حتـی زمانـی کـه 
نماینـده چابهـار قصـد داشـت از حقـوق 
موکلیـن خـود در مجلـس دفـاع کنـد، 
تعـدادی هیاهـو کردنـد. این هـا نشـان 
می دهـد کـه سـازوکارهای پیـش بینـی 
شـده بـرای بررسـی مسـائل پیـش آمـده 
دچـار اشـتباه شـده اسـت. ایـن  رفتـار در 
خصوص سایر مسـائل کشـور نیز به چشم 
می خـورد کـه ضـرورت یـک بازنگـری از 

طریـق مجلـس را ایجـاب مـی کنـد.

روزمرگی از مشکالت 
اساسی مدیریت

 کشور است
امـام جمعـه موقـت تهـران تاکیـد کـرد: 
امروز یکـی از مشـکالت اساسـی مدیریت 
کشـور، روزمرگـی اسـت. درخواسـت 
می کنـم اسـتاندار تهـران چنـد سـاعت 
وقت بگـذارد و بـرای آینده نگاه هـای بلند 
را بسـازد. بی تردید نـگاه های کوتـاه برای 

کشـور یـک آسـیب اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ایسـنا، 
حجـت االسـالم و المسـلمین ابوترابـی در 
آییـن تکریـم و معارفـه اسـتاندار تهـران 
گفـت: از خدمـات ارزشـمند و تـالش 
خسـتگی ناپذیر آقای منصـوری در دوران 
مدیریـت اسـتان تهـران تشـکر مـی کنم. 
در ایشـان شـاهد چنـد ویژگـی در طـول 
ایـن سـالها بودیـم از جملـه ایـن ویژگـی 
ها انگیـزه جـدی بـرای فهـم مشـکالت و 
تـالش موثـر و پیگیـر برای بـرون رفـت از 
تنگناهـا و صداقت و سـالمت مـورد انتظار 
در یـک مدیـر نظـام جمهـوری اسـالمی 

ایـران بودیـم.
وی افـزود: امیدواریم در مسـئولیت جدید 
بـا اراده بیشـتر و فهـم موثرتـر از مسـائل 
کشـور و نگاه کارشناسـی به عنوان معاون 
و مشـاور رئیـس جمهـور در جایگاهی که 
مـی توانـد بـرای ملـت ایـران امیدآفریـن 
باشـد از توفیقات بیشـتری برخوردار باشد
وی ادامـه داد: از رئیـس جمهـور و وزیـر 
کشـور بـرای انتخاب آقـای فخاری تشـکر 
مـی کنـم. فـردی بـا تجربـه و فهـم الزم 
بـرای شـناخت مشـکالت و بـرون رفـت 
از مشـکالت کـه امیـدوارم بـرای کشـور، 
اسـتان تهـران و شـهروندان آن پیـام آور 
امیـد و نشـاط و تـالش و الهـام بخـش 
آرامش و حرکت به سـمت افقهای روشـن 

باشـد.
وی تاکیـد کرد: یکی از مشـکالت اساسـی 
مدیریـت کشـور امـروز روزمرگـی اسـت. 
درخواسـت می کنم اسـتاندار تهـران چند 
سـاعت وقـت بگـذارد و بـرای آینـده نگاه 
های بلنـد را بسـازد. بـی تردید نـگاه های 
کوتـاه بـرای کشـور یـک آسـیب اسـت. 
مدیران بـرای مردم الگـو خلق مـی کنند؛ 
البتـه ایـن خلـق الگـو بایـد بـا رفتارشـان 
باشـد نـه بـا سخنانشـان قطعـا مـردم 
محصـول مـا هسـتند و هـر جـا مشـکلی 

می بنیـم بایـد بـه خودمـان بازگردیـم.
وی گفت: تصمیماتی که امـروز مدیریت و 
مشـکالت آینده را افزایش دهد قطعا خود 
منشـا مشـکالت فعلی نیـز هسـتند. نباید 
تصمیمـی بگیریم کـه امـروز از مجلس که 
بیرون مـی آییم بـرای مـا کف بزننـد بلکه 
بایـد تصمیمـی بگیریـم کـه نیم قـرن بعد 

برای مـا کـف بزنند.

ایران خواستار توقف انفجارهای 
هسته ای و پایان دادن به توسعه و 

بهبود کیفی سالح های هسته ای 
شد

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در 
وین با حضور در نشست پنجاه و نهم کمیسیون مقدماتی معاهده منع 
جامع آزمایش های هسته ای، ضمن تشریح مواضع اصولی کشورمان، بر 

ضرورت حذف کامل همه سالح های هسته ای تأکید کرد.
به گزارش کاغذ وطن به نقل از ایسنا، محسن نذیری اصل در این نشست 
ضمن تکرار موضع دیرینه و اصولی کشورمان در مورد لزوم حذف کامل 
همه سالح های هسته ای، افزود: جمهوری اسالمی ایران قویا نگهداری، 
انباشت، توسعه، نوسازی، استفاده و اشاعه سالح های هسته ای در 
جهان را رد می کند. این دیپلمات ایرانی همچنین ضمن یادآوری اینکه 
جمهوری اسالمی ایران در سال 1974 پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از 
سالح هسته ای در خاورمیانه را ارائه کرد که مورد حمایت جامعه بین 
المللی قرار گرفت، افزود: در همین راستا، ما مجدداً حمایت قوی خود را از 
اهداف معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای تایید می کنیم و اعتقاد 
راسخ داریم که توقف همه انفجارهای آزمایشی تسلیحات هسته ای و 
سایر انفجارهای هسته ای و همچنین پایان دادن به توسعه و بهبود کیفی 
سالح های هسته ای، اولین گام ضروری برای خلع سالح هسته ای کامل 
است. نذیری در ادامه خطاب به نمایندگان دولت ها خاطرنشان نمود: 
اگر انتظار داشته باشیم که اهداف عالی معاهده به طور کامل محقق شود، 
تعهد مستمر همه کشورهای امضا کننده، به ویژه کشورهای دارای سالح 
هسته ای، به خلع سالح هسته ای ضروری است. وی در همین راستا 
افزود: از آنجایی که معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای بخشی 
جدایی ناپذیر از ساختار خلع سالح هسته ای است، ما قویاً معتقدیم 
که کشورهای دارای سالح هسته ای مسئولیت ویژه ای در قبال الزم 
االجرا شدن این معاهده دارند. نماینده کشورمان در سخنرانی خود 
همچنین ضمن ارزیابی سایر اقدامات و عملکردهای دبیرخانه کمیسیون 
مقدماتی معاهده، از اقدامات آموزشی و ظرفیت سازی انجام شده در 
زمینه فعالیت های مرتبط با راستی آزمایی تشکر نمود و توصیه های 
الزم را از جمله تمرکز بیشتر تالش ها، منابع آموزشی و ظرفیت سازی 
الزم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای که تنها هدف این معاهده می 

باشد را ارائه کرد.

موافقت رئیس جمهور با استعفای 
رستم قاسمی

رئیس جمهور ضمن موافقت با استعفای »رستم قاسمی« وزیر راه و 
شهرسازی، »شهریار افندی زاده« را به عنوان سرپرست این وزارتخانه 

منصوب کرد.
به گزارش کاغذ وطن به نقل از ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« ضمن 
قدردانی از تالش های رستم قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه 

و شهرسازی با استعفای وی به دلیل تشدید بیماری اش موافقت کرد.
رئیس جمهور با آرزوی سالمتی برای رستم قاسمی ابراز امیدواری کرد 

بتوان از توانمندی های وی پس از بهبودی کامل استفاده شود.
در پی قبول استعفای قاسمی، آیت اهلل رئیسی »شهریار افندی زاده« 
معاون حمل و نقل این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 

وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

خبر

کاغذ سیاست
کامبیز نوروزی حقوقدان:

شورای عالی فضای مجازی نمی تواند دستور فیلترینگ بدهد
گزارش

خبرآنالین
قانون بـه ما می گویـد نه شـورای عالی فضـای مجازی 
و نـه شـورای عالـی امنیت ملـی از نظـر حقوقـی نمی 
توانند فیلترینـگ اعمال کنند ولی ُخب سـال هاسـت 

که ایـن اتفاق مـی افتد و هنـوز بـر آن اصـرار دارند.
جـواد مرشـدی: روزهـای پایانـی شـهریور بـود کـه با 
شـروع اعتراضـات، اینترنـت فیلتـر شـد و راه ارتبـاط 
در فضـای مجازی بـرای کاربـران محدود و بـه عبارتی 
مسدود شد. از کسـادی کار صاحبان کسـب و کارهای 
اینترنتی هـم نگوییم بهتر اسـت، به زعم کارشناسـان 
در کشـور 2 میلیـون و 400 هـزار شـغل وابسـته بـه 
اینسـتاگرام وجـود دارد کـه میلیون هـا نفـر از طریق 
آن کسـب درآمـد مـی کردنـد؛ با ایـن حجم گسـترده 
فیلترینـگ آسـیب هـای جـدی و هنگفـت اقتصادی 

دیـده اند.
»خبرآنالین« برای بررسـی نهـاد متولـی فیلترینگ و 
این کـه آیا اساسـا ایـن نـوع فیلترینـگ قانونی اسـت، 
در گفـت و گویـی بـا کامبیـز نـوروزی حقوقـدان، این 
موضوع را جویا شـد. او معتقد اسـت قانونی در رابطه با 
فیلترینگ نداریـم، ضمن ایـن که فیلترینگ سانسـور 
محسوب شده و طبق قانون اساسـی ممنوع است . وی 
می گویـد حتی شـورای عالـی امنیـت ملی هـم مجاز 
بـه فیلترینگ بـه این شـکل نیسـت.این گفـت و گو از 

نظرتـان می گـذرد.

قانونی نبودن شورای عالی فضای مجازی
حـدود دومـاه از فیلتر اینترنت کشـور توسـط 
شـورای عالـی فضـای مجازی مـی گـذرد و در 
این مدت کلـی از کسـب و کارها آسـیب جدی 
دیده انـد ،آیـا این شـورا مجـوز قانونـی برای 

این فیلترینـگ دارد؟
اساسا شـورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس 
و تعییـن شـرح وظایـف و حـدود اختیـارات توسـط 
مجلـس اسـت. و به طـور طبیعـی دسـتوراتی هـم که 
صادر می کنـد، از لحاظ قانونـی ماننـد قوانین مجلس 
نیسـت. نکتـه دیگـر اینکـه فیلترینـگ دقیقا یکـی از 
مصادیـق سانسـور اسـت. البتـه گفتنـی اسـت کـه ما 
چند مدل سانسـور داریم، برخی سانسـورهای مشروع 
و قانونـی اسـت، مثـل اطالعـات مربـوط بـه فـروش 
اسـلحه، معامالت مواد مخدر، سـکس و یا سوءاستفاده 
از کـودکان و اطالعـات مربـوط بـه جنـگ طلبـی کـه 
در تمـام رژیـم هـای حقوقـی گـردش اطالعـات ایـن 
سـوژه ها با محدودیت هـا و سانسـور مواجه اسـت، اما 
سـایر موارد سانسـور مبنای حقوقـی و مشـروع ندارد. 

فیلترینگـی کـه در ایـران اعمال مـی شـود فیلترینگ 
کلی اسـت، گاهی اوقـات دولت ها ایـن اجـازه را دارند 
که اطالعات خـاص را فیلتر کنند، مثـل همان مواردی 
که گفته شـد، امـا فیلترینگـی کـه در ایـران رواج پیدا 
کرده و سـال هاسـت انجام می شـود، یـک فیلترینگ 
کلی اسـت، به ایـن معنا کـه به طـور کلی یـک پلتفرم 
یـا یـک سـایت را از دسـترس خـارج مـی کننـد. این 
شـیوه فیلترینگ به طور قطـع با حقوق اساسـی ملت، 
اصـل آزادی بیان، آزادی رسـانه و گـردش اطالعات در 

تضاد اسـت.

حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی در 
حوزه فیلترینگ

برخـی معتقدند این شـورای عالـی امنیت ملی 
اسـت که ایـن رونـد فیلترینـگ را ادامـه می 

دهـد ،آیا این شـورا چنیـن مجـوزی را دارد؟
مـن اطالعی نـدارم کـه مصوبه شـورای عالـی امنیت 
ملی اسـت یا خیـر، ولـی شـورای عالـی امنیـت ملی 
هم مجـاز بـه انجـام فیلترینگ به این شـکل نیسـت. 
مـا در قوانیـن خودمـان مقـررات مدونـی در مـورد 
شـبکه های اجتماعـی نداریم، امـا می توانیـم آن را با 
مقـررات قانون مطبوعـات قیـاس کنیم. طبـق قانون 
مطبوعـات، هیـچ نهـادی اجازه نـدارد بـرای انتشـار 
یا عـدم انتشـار مطلبـی بـه مطبوعات فشـار بیـاورد. 
در قانـون مطبوعـات تبصـره دو مـاده پنـج قانونگذار 
اشـعار مـی دارد »مصوبـات شـورای عالـی امنیـت 

ملـی بـرای مطبوعـات الزم االتبـاع اسـت. در صورت 
تخلـف ، دادگاه می تواند نشـریه متخلف را موقتـاً تا دو 
ماه توقیف و پرونـده را خارج از نوبت رسـیدگی نماید.« 
به عبـارت دیگـر شـورای عالـی امنیـت ملی فقـط در 
موارد خـاص و اخبار معینـی که مربوط بـه امنیت ملی 
باشـد، اجازه دارد محدودیت خبـری اعمال کند؛ یعنی 
شـورای امنیت ملی می توانـد بگوید که اخبـار مربوط 
به فالن موضـوع را در مطبوعات منتشـر نکنند. آن هم 
فقـط در حـوزه امنیت ملـی محض. امـا شـورای عالی 

امنیت ملـی اجازه ندارد کـه بگوید مثال بـرای چند روز 
اصال روزنامه ها منتشـر نشـوند .فیلترینگ شـبیه این 

اسـت که بگوییـم روزنامه ها منتشـر نشـوند .

سال ها رفتاری خالف قانون
به زعـم شـما همیـن نداشـتن قانـون موجب 
شـده که به راحتـی بتوانند فیلترینـگ را ادامه 

؟ هند د
نخیر، نبودن قانون مجوز فیلترینگ نیسـت، وقتی قانونی 

وجود نـدارد مـا طبـق اصـول اساسـی و اصـول کلی می 
توانیم استنباط کنیم. طبق قانون اساسی سانسور ممنوع 
اسـت، تفتیش عقاید نیز ممنوع اسـت و حق آزادی رسانه 
ها به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. طبق قانون اساسی 
فقط مجلس اجـازه قانونگـذاری دارد. تمام ایـن اصول به 
ما مـی گوید نه شـورای عالی فضـای مجازی و نه شـورای 
عالی امنیت ملـی از نظر حقوقـی نمی تواننـد فیلترینگ 
اعمـال کنند ولـی ُخـب سال هاسـت کـه این اتفـاق می 

افتد و هنوز بـر آن اصـرار دارند.

باخت رسانه های رسمی به شبکه های اجتماعی
بـه نوعی مـی تـوان ایـن موضـوع را بـه طرح 

صیانـت تعمیـم داد ؟
من خیلی نمـی توانم بگویـم این فیلترینـگ به منزله 
اجـرای آن طـرح صیانـت اسـت، سال هاسـت یـک 
مشکل اساسـی در ایران وجود دارد و آن این است که 
نهادهـای حکومتی نـگاه نادرسـتی به مقولـه گردش 
اطالعـات دارنـد. تصـور این نهـاد هـا این اسـت که با 
اعمـال محدودیـت خبر مـی تواننـد افـکار عمومی را 
مدیریت کننـد در حالی کـه اوال جهان امـروز جهانی 
نیسـت که محدودیـت خبـر در آن امکان پذیر باشـد 
ثانیا مـا وقتـی محدودیت خبـر اعالم می کنیـم اخبار 
از منابع دیگـری در اختیـار مخاطب قرار مـی گیرد و 
مدیریت اخبـار عمومی توسـط منابع خبـری دیگری 
انجـام می شـود و از دسـتمان خـارج می شـود. گفت 
و گو با افـکار عمومی از طریـق سانسـور، فیلترینگ و 
اعمال محدودیت خبر ناممکن اسـت کمـا اینکه االن 
این را خیلی سـاده می تـوان فهمید کـه چگونه نظام 
گردش اطالعات شـبکه هـای اجتماعی داخـل ایران 
را تحـت تاثیر خـود قرار مـی دهد. مـی توانـم بگویم 
االن تمـام مقامات رسـمی کشـور مدام از این سـخن 
می گویند کـه فضای مجـازی موجب ایـن اعتراضات 
شـده اسـت. یعنی بـا این بیـان دارنـد مـی گویند که 
رسـانه های داخلی کشـور نتوانسـته اند افکار عمومی 
را مدیریـت کننـد و آنقدر که بـر فیلتر کـردن پلتفرم 
هـا اصـرار دارنـد، نشـانه آن اسـت کـه قبـول دارنـد 
رسـانه های رسـمی مثل صدا و سـیما و مطبوعات ما 
از سـبد مصـرف خانوار خارج شـده انـد و رقابـت را به 

ایـن رقیـب باخته اند.
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صدور 1118 کیفرخواست در ناآرامی های اخیر
ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت: بــه رگبــار بســتن مــردم بــی دفــاع و 
حافظــان امنیــت و کشــتن جوانــان ایــن ملــت بــا چاقــو و قمه و ســالح 
ــا  ــه ب ــد ک ــومی می ده ــه ش ــان از نقش ــا نش ــف خیابان ه ــرم در ک گ

آگاهــی ملــت ایــران دفــع خواهــد شــد.
ــی در  ــعود ستایش ــنا، مس ــل از ایس ــه نق ــن ب ــذ وط ــزارش کاغ ــه گ ب
نشســت خبــری روز گذشــته گفــت: تســلیت داغــداری مجــدد ملــت 
در اثــر جنایــات تروریســت های مســلح و تبییــن فرمایشــات رهبــری 

ــم. ــه آن بپردازی ــا دارد ب ــه ج ــه ای اســت ک نکت
وی ادامــه داد: صحنــه هایــی کــه در روزهــای اخیــر در میــدان و 
خیابــان هــای برخــی از شــهرها رخ داد بــه خوبــی عمــق برنامــه هــای 
ــه  ــران یکپارچ ــده ای ــرای آین ــان ب ــفته آن ــای آش ــمن و خواب ه دش
ــه و  ــره انداخت ــرده از چه ــا پ ــمن علن ــروز دش ــه ام ــان داد. اینک را نش
ــش را مــی دهــد،  ــرور و آت ــل و ت در شــبکه هــای مجــازی دســتور قت
بخوبــی نشــان مــی دهــد کــه دشــمن امــروز از عــدم همراهــی مــردم 

ــت. ــمگین اس ــخت خش ــالمی س ــران اس ای
ستایشــی تاکیــد کــرد: بــه رگبــار بســتن مــردم بــی دفــاع و حافظــان 
امنیــت و کشــتن جوانــان ایــن ملــت بــا چاقــو و قمــه و ســالح گــرم در 
ــا آگاهــی  ــان هــا نشــان از نقشــه شــومی مــی دهــد کــه ب کــف خیاب
ــه  ــانه ای ک ــای رس ــت ه ــد.  تروریس ــد ش ــع خواه ــران دف ــت ای مل
ــف  ــای ک ــت ه ــد، تروریس ــرده ان ــاده ک ــی را آم ــه آرای ــدا صحن از ابت
ــان و  ــردم و زن ــرور م ــد و خــود دســتور ت ــی کنن ــان را تســلیم م خیاب
کــودکان بــی دفــاع و مدافعــان مظلــوم را صــادر مــی کننــد. قاتالنــی 
کــه در کــف خیابــان هلهلــه و شــادی مــی کننــد امــا دوبــاره بــا  تغییر 
ــت  ــه مل ــد مقابل ــا بدانن ــه اند،آنه ــش گرفت ــری را پی ــاز دیگ ــره ف چه
ایران بــا تروریســت هــا ســخت پشــیمان کننــده اســت. تروریســت ها 
و تروریســت مخــالن امنیــت، همــان تروریســت هــای اقتصــادی انــد 
کــه مانــع فعالیــت ســالم امت اســالمی مــی شــوند. ایــن تروریســت ها 
حتی حاضــر نیســتند هزینــه اقدامــات ناجوانمردانــه خــود را بپذیرند. 

ملــت ایــران ســابقه ســیاه منافقیــن و ترورهــای کــور انــان در دهه 60 
ــد.  ــاد نبرده ان ــر  از ی ــای دیگ ــه ه و ده

ــون  ــه از خ ــوه قضایی ــه ق ــم ک ــی ده ــان م ــرد: اطمین ــد ک وی تاکی
عزیــزان نخواهــد گذشــت و نمی گــذارد خــون عزیــزان پایمــال شــود 

ــد. ــد ش ــع خواه ــه زودی زود جم ــرارت ها ب ــن  ش ــاط ای و بس
ــام  ــرم اله ــاره ج ــوالی درب ــه س ــخ ب ــه در پاس ــوه قضایی ــخنگوی ق س
افــکاری گفــت: براســاس گــزارش هایــی کــه داریــم الهــام افــکاری از 
نــام بــرادرش اســتفاده و اقدام بــه تحریــک عــده ای از افــراد مســتعد و 
همراهــی آنــان در تجمعــات کــرده اســت. ایــن خانــم قصــد خــروج از 
کشــور هم داشــت کــه حکم جلبــش صــادر و در زمان خــروج  از کشــور 
دســتگیر شــد. اتهــام او اجتمــاع و تبانــی بــه قصــد اقــدام علیــه امنیت 
ــن نظــام اســت و  ــا فراخوان هــای معاندی ــق همراهــی ب کشــور از طری
ایــن اتهــام تفهیــم شــده و قــرار تامیــن بازداشــت موقــت او صادر شــد 
و در زنــدان اســت. او ارتبــاط گســترده ای بــا عناصــر فعــال رســانه ای و 

شــاخص برانداز داخــل و خــارج در شــبکه اینترنشــنال داشــته و اقدام 
ــر و  ــال های اخی ــات س ــرده و در اغتشاش ــذب ک ــار ک ــر اخب ــه نش ب

ــت. ــته  اس ــی داش ــوده نقش آفرین ــارس ب ــه در ف ــوب هایی ک آش

رییـس سـازمان انـرژی اتمـی تولیـد اورانیوم 
60 درصـدی در سـایت فـردو از روز دوشـنبه 

را تاییـد کـرد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا 
ز  ا بازدیـد  حاشـیه  در  اسـالمی  محمـد 
بیسـتمین نمایشـگاه محیـط زیسـت دربـاره 
واکنـش ایـران بـه قطعنامـه شـورای حـکام 
گفـت: گفتـه بودیـم کـه فشـار و قطعنامـه 
سیاسـی چیـزی را تغییـر نمی دهـد و صـدور 
قطعنامـه واکنـش جـدی دارد و بـه همیـن 
خاطـر تولیـد اورانیـوم 60 درصد در فـردو از 

روز گذشـته آغـاز شـده اسـت.
وی  گفـت: بیـش از هفـت میلیـون بشـکه 
نفـت از زمان بهـره بـرداری از نیروگاه بوشـهر 
صرفه جویی شـده اسـت و از لحـاظ اقتصادی 
ایـن نیـروگاه در هفـت سـال سـه برابـر پـول 
سـرمایه گذاری خـودش را برگردانـده اسـت. 
بـا توجه بـه تاکیـد مکرر مقـام معظـم رهبری 
در دو دهه گذشـته بر اسـتفاده از انـرژی پاک، 
قانـون هـدف گـذاری توسـعه نیـروگاه هـای 
اتمـی را در دسـتور کار قـرار دادیـم تـا سـهم 
انـرژی هسـته ای را بـه  20 درصـد در کشـور 
افزایش دهیم و ایـن هدف حکایت از سـرمایه 

گـذاری 50 میلیـارد دالری دارد. 
اسـالمی ادامـه داد: در بخـش آب، خـاک، 
پسـماند خانگی و شـیرابه ها سـعی کردیم که 
با فناوری پالسـما در سـطح پایلـوت  اقداماتی 
انجـام دهیـم و معتقـدم با همـکاری سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت مـی توانیم ایـن پروژه 
را در سـطحی وسـیع فعـال کنیـم کـه نتیجه 
اش خداحافظـی با شـیرابه خانگـی  و صنعتی 
خواهد بود. همچنین تیـم تحقیقاتی خودمان 
را بـرای کاهـش آالینـده حاصـل از سـوخت 

مازوت فعـال کردیـم و امیدواریم بـا همکاری 
شـرکت هـای مرتبـط کار رسـوب زدایـی از 

مـازوت را هـم انجـام دهیم.
اسـالمی گفت: مـا در کشـور با حجم سـنگین 
آالینـده هـا مواجـه هسـتیم، دیگـر ایـن طور 
نیسـت کـه مقابلـه بـا آالینـده هـا تکلیـف 
یـک یـا دو سـازمان باشـد بلکـه تکلیـف همه 
دستگاه هاسـت کـه از محیط زیسـت حفاظت 
کننـد و از معیارهایـی کـه بایـد بـه کار گرفته 

شـود پاسـداری کننـد.
رییس سـازمان انرژی اتمی ادامـه داد: در دنیا 
شـاهد هسـتیم که بسـیاری از کشـورها کربن 
صفـر را برای سـال 2050 هدف گـذاری کرده 

اند. ما هـم نیـاز داریم بـه این سـمت برویم.
وی گفـت کـه در سـازمان انـرژی اتمـی در 
دو بخـش تولیـد بـرق از فنـاوری هسـته ای و 
سـاخت و تجهیز دسـتگاه هایی بـرای کاهش 
آالینده ها بـه ویژه شـیرابه ها اقـدام می کنیم.
اسـالمی گفـت: تـالش داشـتیم کـه ظرفیت 
طراحـی و مهندسـی نیـروگاه هـای اتمـی 
را در کشـور ایجـاد کنیـم و ایـن مهمتریـن 

تکلیف ماسـت. در سـالهای گذشـته بـه خاطر 
تحریم ها به مـا در ایـن زمینه کمـک نکردند. 
همچنیـن وقتـی چرخـه سـوخت داریـم و 
نیـروگاه هـای هسـته ای و بخـش بهداشـت و 
درمـان هم بـه سـوخت هسـته ای نیـاز دارند 
از ایـن رو بایـد بـه سـمت تولیـد سـوخت هم 

برویـم.
وی گفـت: در دو سـال گذشـته بـه مسـاله 
پسـماندها و شـیرابه هـا توجـه کردیـم و 
توانسـتیم بـا فنـاوری پالسـما یـک نمونـه 
آزمایشـگاهی در ظرفیت 100 لیتر در سـاعت 
را تسـت کنیم و با همکاری اسـتانداری گیالن 
و سـازمان محیط زیست سیسـتم صنعتی این 
فناوری را در اختیـار قرار می دهیم تـا بتوانیم 
حداقـل اسـتان هـای شـمالی ایـن مشـکل را 
رفـع کننـد. منتظریـم اسـتان هـای شـمالی 
حجم شـیرابه و نقاط مشـخص را اعـالم کنند 
تا در یک پروسـه سـاده و کم هزینه شـیرابه را 
به آب قابـل اسـتفاده تبدیل کننـد. همچنین 
درباره سـولفور زدایـی از مـازوت پـروژه ای را 

تعریـف کردیـم

کارشـناس مسـائل سیاسـت خارجی گفت: نَفِس 
قطعنامـه شـورای حـکام سیاسـی و در چارچوب 
پروژه جنگ نـرم علیه ایـران و اسـتفاده ابـزاری از 

شـورای حکام اسـت.
به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایسـنا ابوالفضل 
ظهره ونـد دربـاره قطعنامـه شـورای حـکام علیه 
ایـران و اقـدام سـازمان انـرژی اتمـی گفـت: 
پیش نویس قطعنامه روز پنجشـنبه شورای حکام 
مسـتقیم تحت نظارت آمریکایی ها تدوین شـده 
بـود، آن هـم در شـرایطی کـه ادعـا می کننـد که 
پشـت سـر اغتشاشـات هسـتند و فعال تمایلی به 
بازگشـت بـه برجـام ندارنـد و برجـام را از دسـتور 
کار خـود خـارج کرده اند. این کارشـناس مسـائل 
بین الملـل افـزود: بنابرایـن نفـس ایـن قطعنامه، 
سیاسـی و در چارچوب پـروژه جنگ نرمـی که در 
حال حاضر علیه ایران در دسـتور کار دارند و نگاه و 
استفاده ابزاری از شـورای حکام اسـت که سازمان 
انـرژی اتمی هم پاسـخ محکمی به این بیانیـه داد.

ظهره وند تصریح کرد: نکته قابـل توجه در تصویب 
ایـن قطعنامـه رای منفـی روسـیه و چین بـه این 
قطعنامـه اسـت و دورنمـای اینکـه بخواهنـد گام 
بعدی خـود را در شـکل ارجـاع پرونده به شـورای 
امنیت بردارند را ضعیف و فعال متوقف کرده اسـت 
زیـرا می دانند اگـر پرونده به شـورای امنیـت برود 

در آنجـا وتو خواهد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بحث دیگـری کـه در اینجا 
مطرح اسـت اینکه صدور قطعنامه شـورای حکام 
بـرای جمهـوری اسـالمی ایـران هـم درس آمـوز 
اسـت چراکه بـه ما نشـان می دهـد مسـیر برجام 
درسـت نبـوده و همیشـه بایـد در مقابـل غربـی 
هـا بـا اقتـدار و دسـت پـر حاضـر شـد. ظهره ونـد 
ادامـه داد: جمهـوری اسـالمی ایـران یکبـار برای 

همیشـه باید دربـاره ایـن موضـوع تصمیم گیری 
کنـد چراکـه  وضعیـت احتضـاری کـه در حـوزه 
فعالیت هـای هسـته ای بـرای مـا شـکل داده انـد 
فقـط بـه ضـرر مـا جلـو مـی رود. وی عنـوان کرد: 
قطعنامه شـورای حکام نشـان می دهد که فلسفه 
وجـودی  آژانس بین المللـی انرژی اتمی براسـاس 
اساسـنامه اش کمک به رشـد و توسـعه تکنولوژی 
صلح آمیز هسـته ای اسـت اما این وظیفه از دستور 
کار خارج شـده اسـت و آژانس با رویکرد سیاسـی 
کـه دارد به دنبـال متوقـف کـردن فعالیت هـای 
صلح آمیز هسـته ای ایـران و حتی اسـقاط و امحاء 
این ظرفیت ها است. کارشـناس مسائل بین الملل 
یادآور شـد: مـا نبایـد فراموش کنیـم کـه در دوره 
آمانـو و بعـد از توافـق برجـام، آژانـس بین المللـی 
انـرژی اتمی رسـما پذیرفت که همـه فعالیت های 
هسـته ای ایـران قبـل از 2003 و 2009 بـه بعـد 
به طور کامل صلح آمیـز بوده و در سـایت ها چیزی 
درباره موضـوع اختالفی پیـدا نکردیـم و پرونده از 
نـگاه آژانـس پـاک اسـت و مطالعـات یـا اقدامات 
ادعایـی کـه به دنبـال آن بودنـد منتفی اسـت که 

باید ایـن موضـوع را در نظـر بگیریم.

ظهره ونـد ادامـه داد: اکنـون آژانـس بین المللی 
انـرژی اتمی مجـددا بحـث فعالیت هـای احتمال 
نظامی را در دسـتور کار قـرار داده  اسـت و به بهانه 
طراحـی آن از سـوی صهیونیسـت ها، خواسـتار 
انجـام بازرسـی های فوق العـاده از سـایت های 
مـورد نظرشـان هسـتند. ایـن موضـوع بـه منزله 
بـاز نگه داشـتن زمینـه بـرای جاسوسـی و اخالل 
در فعالیت هـای هسـته ای ایـران اسـت بنابرایـن 
باید یکبـار بـرای همیشـه این موضـوع بـا آژانس 
بین المللـی انـرژی اتمـی حـل و فصـل و یکسـره 

شـود.
وی تصریح کرد: راه حل اینکار به این شـکل اسـت 
که ما یـا متعاقب بـا تعهداتی کـه داریـم از حقوق 
متـوازن برخـوردار هسـتیم و برخوردار می شـویم 
و یا اگـر قرار اسـت کـه معاهـده NPT به شـکل 
نامتـوازن علیـه مـا اعمـال شـود، براسـاس بنـد 
10NPT ایـن رونـد خـالف منافـع امنیـت ملی 
کشـور اسـت لذا همانطـور کـه در ایـن مـاده هم 
پیش بینـی شـده کـه اگر کشـوری بـه ایـن نقطه 
رسـید می تواند خواسـتار خـروج از NPT شـود، 

موضـوع را در دسـتور کار قـرار دهیم.

اسالمی: 

تولید اورانیوم ۶۰ درصد از روز گذشته در فردو آغاز شد
قطعنامه شورای حکام در چارچوب جنگ نرم 

علیه ایران است

سنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

گزارش
گزارشایسنا

ایسنا

کامبیز نـوروزی حقوقـدان: من خیلی نمـی توانم بگویـم این فیلترینگ بـه منزله اجـرای آن طرح 
صیانت اسـت، سال هاسـت یک مشـکل اساسـی در ایران وجود دارد و آن این اسـت کـه نهادهای 
حکومتی نگاه نادرسـتی به مقولـه گردش اطالعـات دارند. تصور این نهاد ها این اسـت کـه با اعمال 
محدودیت خبـر می توانند افـکار عمومـی را مدیریت کننـد در حالی کـه اوال جهان امـروز جهانی 
نیسـت که محدودیت خبـر در آن امکان پذیر باشـد ثانیا ما وقتـی محدودیت خبر اعـالم می کنیم 

اخبار از منابـع دیگری در اختیـار مخاطب قـرار می گیرد
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عکس نوشت

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی 
اسـتان از برنامه های این شـرکت برای تحقق 
برنامه هـای محرومیت زدایـی دولـت آیت اهلل 

رئیسـی خبر داد .
حسین میجانی در مراسـم آماده سازی مسیر 
دسترسـی واحدهـای صنعتـی و خدماتـی 
شـهرک صنعتی شـماره دو شـهر جیرفت که 
با حضور اسـتاندار کرمـان برگزار شـد، با بیان 
نقش شـرکت شـهرک های صنعتی در تحقق 
شـعار سـال خاطرنشـان کرد : در منطقـه 
جنـوب اسـتان کرمـان باالخـص شهرسـتان 
جیرفـت پتانسـیل های صنعتی و کشـاورزی 
زیادی وجـود دارد و در همین راسـتا بـا ایجاد 
و گسـترش شـهرک های صنعتی تـوان تولید 
و اشـتغالزایی در منطقـه شـتاب بیشـتری 

خواهـد گرفت .
حسـین میجانـی گفـت: از اهـداف شـرکت 
شـهرک های صنعتـی اسـتان کرمان توسـعه 
صنایـع کوچـک و متوسـط بـرای توسـعه 
اقتصـادی اسـتان کرمان اسـت و بـا مدیریتی 
جهـادی و بهـره گیـری از تمامـی ظرفیت  هـا 

ایـن امـر محقـق خواهد شـد .
او اعتبار این پـروژه را صد میلیـارد ریال اعالم 
و افـزود: در ایـن پـروژه 52000 متـر مکعـب 
خاکبـرداری و 28000 متر مکعب زیرسـازی 
بـا اعتبـارات داخلـی شـرکت شـهرک های 

صنعتی اسـتان کرمـان انجام خواهـد گرفت .
میجانی بـا تاکیـد بر حمایـت از شـرکت های 
دانش بنیان در شـرکت شـهرک های صنعتی 
گفـت: بـرای حمایـت و هدایـت شـرکت های 
دانـش بنیان بـه سـوی شـهرک های صنعتی 
، برنامـه و راهبردهایـی ماننـد اختصـاص 
بسـته های حمایتـی ومشـو ق های موجود در 
شـهرک های صنعتـی و در اولویت قـراردادن 

واگـذاری زمین اندیشـیده شـده اسـت.
مدیر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی 
اسـتان کرمـان در حاشـیه ایـن مراسـم بـا 
بازدیـد از واحدهـای تولیـدی مسـتقر در 

شـهرک صنعتـی شـماره 2 جیرفـت بـا بیان 
لـزوم حمایـت همـه جانبـه از واحدهـای 
تولیـدی و مولـد گفـت: از برنامه هـای ایـن 
شـرکت برای حمایـت از تولید و اشـتغالزایی 
در اسـتان کرمـان عـالوه بـر ارائه بسـته های 
مولـد و حمایتـی ، برنامه ریزی هـای کوتـاه و 
بلند مدت برای توسـعه شـهرک های صنعتی 
و تامیـن و بهسـازی زیرسـاخت ها نیـز جـز 
اهـداف مجموعه شـرکت می باشـد تـا عالوه 
بـر تحقـق شـعار سـال ، موجبـات افزایـش 
رضایتمندی عمـوم صنعتگـران و کارآفرینان 

فراهـم شـود.

تولید »پاپایا« میوه  استوایی 
ناشناخته در همدان

یکـی از کشـاورزان اسـتان همـدان بعـد از 
نابسـامانی در بازار صیفی جات توانسـته اسـت 
بـا پی بردن بـه خاصیت هـای درمانـی و غذایی 
»پاپایـا« و اهمیـت اقتصـادی آن نسـبت بـه 
کشـت سـایر محصـوالت کشـاورزی، اقـدام 
بـه کشـت و تولید ایـن محصـول اسـتوایی در 
شهرسـتان کبودرآهنگ اسـتان همـدان کند. 
»پاپایـا« یکـی از میوه های اسـتوایی بـا ارزش 
غذایی و دارویی باالسـت که اصالـت آن مربوط 
به کشـورهای تایلند، مالزی و آمریکای جنوبی 
اسـت که عالوه بـر تأمیـن مـواد غذایـی مورد 
نیاز بدن در درمان و پیشـگیری از بیماری های 
سـرطان، کلسـترول خون، دیابت، اعصـاب و... 

کاربرد دارد.

دکتر حسین میجانی خبر داد:

گام های بلند شرکت شهرک های صنعتی استان برای تحقق برنامه های دولت

با حضور فداکار استاندار کرمان صورت گرفت

بهره برداری از 28 کیلومتر راه روستایی 
با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در جیرفت

ــم  ــاح 3 و نی ــا افتت ــان ب ــداکار اســتاندار کرم ــا حضــور ف طــی مراســمی ب
ــی از  ــه نمایندگ ــفندقه ب ــش اس ــه بخ ــتایی کناروئی ــر راه روس کیلومت
ــت از راه  ــتان جیرف ــوار در شهرس ــتایی 1720 خان ــر راه روس 28 کیلومت

ــدند. ــد ش ــره من ــب به مناس
در حاشــیه ایــن مراســم اســتاندار کرمــان ضمــن تقدیــر از مجموعــه اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان جهــت اقدامــات 
ــد  ــی تولی ــب اصل ــتا قط ــت: روس ــازی گف ــوزه راهس ــده در ح ــام ش انج
اســت کــه بــا ســاخت راه هــای روســتایی ضمــن ایجــاد راه مناســب بــرای 
کاربــران جــاده ای از مهاجــرت روســتاییان جلوگیــری مــی شــود و نتیجه 

ــق اقتصــادی اســت. آن افزایــش رون
مجتبــی محمــودی مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب 
کرمــان هــم ســاخت راه هــای روســتایی را امــری مهــم بــرای توســعه هــر 
ــوب  ــه جن ــاورزی منطق ــاد کش ــق اقتص ــت: رون ــت و گف ــه دانس منطق
ــه داد: از  ــت. او ادام ــتایی اس ــای روس ــن راه ه ــه همی ــته ب ــان وابس کرم
اول امســال تــا کنــون 93 و نیــم کیلومتــر راه روســتایی در مجمــوع هفت 
شهرســتان جنــوب کرمــان بــا اعتبــار 233 میلیــارد تومــان ســاخته شــد 

ــد. ــب بهرمن ــوار را از راه مناس ــزار خان ــش از 7 ه و بی
او از پروژه هــای در دســت اقــدام خبــر داد و افــزود: ســاخت 220 کیلومتر 
راه روســتایی بــا اعتبــار 375 میلیــارد تومان نیــز در دســتور کار ایــن اداره 

کل است.

»روح اهلل عباس زاده« به عنوان سرپرسـت حراست مجتمع 
مس سرچشمه رفسـنجان معرفی شد.

 در جلسـه ای بـا حضـور مهنـدس حسـین احمـدی عضو 
هیئت مدیـره شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران و مدیـر 
مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان، مهـدی رضایی مقدم 
مدیـرکل حراسـت شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، 
مسـئوالن حراسـت کل اسـتان و اداره اطالعات شهرستان 
رفسـنجان و جمعـی از مدیـران مجتمع در سـالن معاونت 
بهره بـرداری مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان برگزار 
شـد، طی حکمی ازسـوی مدیرکل حراسـت شـرکت ملی 
مس، »روح اهلل عبـاس زاده« به عنوان سرپرسـت حراسـت 
مجتمع مـس سرچشـمه رفسـنجان معرفـی و از خدمات 

»محمـد مـرادی« تقدیر شـد.
مدیرکل حراسـت شـرکت ملی صنایـع مس ایـران در این 

مراسـم گفـت: بـا هـدف نقش آفرینـی بیشـتر و به منظور 
اسـتقالل حراسـت، تـالش کرده ایـم بـا ابـالغ سـازمان 
حراسـت کل کشـور، مجوز دفتـر مرکـزی برای حراسـت 

شـرکت ملی مـس ایـران را اخـذ نماییم.
مهـدی رضایی مقـدم ادامـه داد: بـا توجـه بـه سیاسـت و 
راهبـرد جدیـد دفتـر مرکـزی حراسـت، اصـالح و بهبـود 
فرایندهـای غلـط و فسـادزا را مدنظـر قـرار داده ایـم و 
می کوشـیم از سـبک های نویـن در زمینـه امور حراسـتی 

بهـره بگیریـم.
مدیـرکل حراسـت شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 
خاطرنشـان کرد: در این راهبـرد جدید، نیازمند حراسـت 

فعـال، اثرگـذار و بابرنامـه هسـتیم.
او بیان کـرد: یکـی از وظایفی که قانـون برعهـده مدیران و 
حراسـت ها گذاشـته، مبارزه با فسـاد اسـت که می بایست 

به طـور جدی و نـه به صـورت شـعاری، در دسـتور کار قرار 
. د گیر

رضایی مقـدم بـا تاکیـد بـر ضـرورت نـگاه کارشناسـانه و 
آسیب شناسـانه بـه موضوعـات، افـزود: همـه تـالش مـا و 
همـکاران ما در حراسـت شـرکت ملـی صنایع مـس ایران 
بر این اسـت که فضایی امن و مطمئن در سـطح شـرکت و 

مجتمع هـا ایجـاد کنیـم.
مدیرکل حراست شـرکت ملی صنایع مس ایران همچنین 
اظهـار داشـت: به جـز اجـرای شـرح وظایـف ابالغـی بـه 
مدیران حراسـت، مقرر گردیـده با تکلیفی کـه مدیرعامل 
شـرکت ملی مس ایـران، بـر دوش دفتر مرکزی حراسـت 
گذاشـته، بحث شناسـایی موانع بر سـر راه افزایـش تولید 
و پروژه هـای توسـعه ای اسـت کـه ان شـاءاهلل ایـن مهم در 

دسـتور کار ویژه حراسـت شـرکت و توابع اسـت.

سرپرست حراست مجتمع مس سرچشمه رفسنجان معرفی شد

خبر

بـا حمایـت پـارک علـم و فنـاوری کرمـان، اولیـن 
مدرسـه کسـب و کار بانـوان اسـتان کرمـان بـا هدف 
توانمندسـازی بانـوان و آشـنایی بـا ایده پـردازی و 
نیازسـنجی، انتقال تجربه کارآفرینـی، روش های حل 
مسـئله، تفکـر طراحـی در مرکز نـوآوری شـهرداری 

آغـاز بـه کار کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری 
کرمـان، صبـح روز یک شـنبه بیسـت و نهـم آبـان 
1401، اولیـن مدرسـه کسـب و کار بانـوان اسـتان 
کرمـان بـا حمایـت پـارک علـم و فنـاوری کرمـان و 
همکاری اسـتانداری کرمان، شـهرداری کرمان، اداره 
کل بهزیسـتی و کمیته امداد اسـتان کرمـان در مرکز 

نـوآوری شـهرداری کرمـان آغـاز بـه کار کـرد.
در ایـن رویـداد کـه هـدف توانمندسـازی بانـوان و 
آشـنایی با ایده پـردازی و نیازسـنجی، انتقـال تجربه 
کارآفرینـی، روش هـای حـل مسـئله، تفکـر طراحی، 
تیم سـازی و کار گروهی، آشـنایی با فرآینـد پژوهش 
و فنـاوری و تبدیـل ایـده بـه محصـول بـود، بیـش از 

هفتـاد نفـر از بانـوان کرمانـی حضـور یافتند.
در آییـن افتتاحیـه ایـن رویـداد معـاون فنـاوری 
پارک علـم و فنـاوری کرمان بـا ذکر اهمیـت افزایش 
اعتمـاد بـه نفـس بانـوان در مدیریـت کسـب و کارها 
و افزایـش ریسـک آنـان گفـت:» مـا در مجموعـه 
پارک علـم و فنـاوری کرمـان بر اسـاس رسـالت خود 
پیرامـون توسـعه فنـاوری، افزایـش رشـد اقتصـادی 
و بـه تحـرک درآوردن چـرخ اشـتغال اسـتان کرمان 
از هرگونـه اقـدام در جهـت توانمندسـازی و افزایـش 
کسـب وکارهای بانـوان در اسـتان کرمـان اسـتقبال 

» می کنـد.

دکتـر مسـعود رضایـی زاده در پایـان صحبت هـای 
خـود ضمـن قدردانـی از دسـتگاه هایی کـه در ایـن 
قدم بزرگ در کنـار پارک علـم و فناوری کرمـان قرار 

گرفتنـد، گفت:» ایـن کـه مجموعه هایی با پتانسـیل 
فراوان نظیـر منابع انسـانی ماننـد اسـتانداری، پارک 
علـم و فناوری کرمـان، بهزیسـتی، کمیته امـداد امام 
خمینـی )ره( و شـهرداری کرمـان در کنـار یکدیگـر 
قرار بگیرنـد می توانند در حـوزه اقلیم فناوری اسـتان 
کرمـان و افزایـش کسـب و کارهـای موفـق گام های 

موثـری را بردارنـد.«
در ادامـه خانم دکتـر طباطبایی، سرپرسـت اداره کل 
امور بانـوان و خانـواده اسـتانداری کرمان با اشـاره به 
کسـب روزی حالل توسـط بانـوان در دیدگاه اسـالم 
گفـت:» مـا در مجموعـه اسـتانداری در تالشـیم کـه 
بانـوان اسـتان کرمان بـه خصـوص بانوان سرپرسـت 
خانوار به این توانمندی برسـند و زمینه کسـب روزی 

حالل خـود و خانـواده خـود را فراهم سـازند.«
سرپرسـت اداره کل امـور بانوان و خانواده اسـتانداری 
کرمان افـزود:» بانـوان اسـتان کرمان در آینـده ای نه 
چندان دور با برگـزاری چنیـن رویدادهایی می توانند 
سـهم عمده ای را در جامعه فناوری و کسـب وکارهای 

موفق اسـتان خواهند داشـت.«
در ادامـه دکتـر ناصـر عسـکری نژاد مدیـرکل کمیته 
امـداد اسـتان کرمـان گفـت:» کارآفرینـی و حمایت 
از راه اندازی کسـب وکارهای بانوان سرپرسـت خانوار 
اسـتان کرمان جزئـی از رسـالت های اصلی ماسـت و 
امیدواریـم که در این مسـیر از حمایت سـایر ارگان ها 

نیـز بهره مند شـویم.«
پـس از مراسـم افتتاحیـه پنل هـای تخصصـی ایـن 
رویـداد در دو روز و توسـط کارشناسـانی نظیـر دکتر 
رضایی زاده، دکتر سرچشـمه پور، مهندس ایرانمنش، 

مهنـدس زارعـی برگزار شـد.

با حمایت پارک علم و فناوری کرمان

اولین مدرسه کسب و کار بانوان استان کرمان برگزار شد

عنوان کتاب:مستاجر ملک 
وایلدفل هال
نویسنده: آن برونته

مترجم: اسماعیل قهرمانی پور
ناشر: نشر روزگار

در کتـاب مسـتاجر ملـک وایلدفـل هـال، آن برونته در 
نظـر دارد حقیقـت را بیان کنـد، زیـرا حقیقـت همواره 
اخالقیـات را بـه آنهایـی انتقـال می دهـد کـه توانایـی 
درک آن را دارنـد. او با جسـارت و اصرار فـراوان قدم جلو 
گذاشـت تـا افسـانه های رمانتیـک کـه ناشـی از عشـق 

بوده انـد را در هـم بکوبـد.
این رمـان به باور بسـیاری از منتقدین یکی از نخسـتین 

رمان های فمنیسـتی است. 

فراخوان جوایز انجمن 
طراحی گرافیک تجربی 

SEGD
جوایز سـاالنه SEGD به افراد، شـرکت ها و 
سازمان هایی اعطا می شـود که باالترین اسـتانداردهای 

عملی در طراحـی گرافیک تجربـی را تعریف می کنند.
 SEGD هـر سـال جوایز دسـتاورد را در شـش دسـته 

مختلـف ارائـه مـی کند.
مهلت ثبت نام: 15 مارس 2023 )24 اسفند 1401(

دستگیری 113 متهم تحت تعقیب در سیرجان
فرمانـده انتظامی سـیرجان از اجرای طـرح ارتقاء امنیـت اجتماعی و دسـتگیری 113 

متهم تحت تعقیـب در این شهرسـتان خبـر داد.
امیـر سـبتکی فرمانـده انتظامـی سـیرجان بـا اشـاره بـه اجـرای این طـرح ضربتـی با 
اشـاره به اینکه متهمـان جرائمـی از قبیل سـرقت کالهبـرداری، جرایم سـایبری، نزاع 
و درگیری، حمل سـالح سـرد، قـدرت نمایـی، حمل و نگهـداری مـواد مخـدر و ایجاد 
اخـالل در نظم و آسـایش عمومی، شـرارت، تخریـب امـوال عمومی نگهـداری و توزیع 
مـواد مخـدر را در پرونـده کیفری خـود داشـتند که پـس از تکمیـل پرونده بـه مراجع 
قضایی معرفی شـدند. او گفـت: در اجرای ایـن طرح ارتقـاء امنیت اجتماعـی 35 نفر از 
معتادیـن متجاهر نیـز جمـع آوری و 12 خرده فـروش مواد مخـدر دسـتگیر و 6 محل 

توزیـع مـواد مخـدر هم پلمب شـد.
سـرهنگ امیر سـبتکی عنوان کرد: در این طـرح که با هـدف انتظام بخشـی و برخورد 
با وسایل نقلیه حادثه سـاز نیز اجرا شـد 109 دسـتگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، 
سـرقتی و یا تحت تعقیب مراجع قضایی مرتبط بـا قاچاق موادمخـدر، مزاحم نوامیس، 
پـالک مخدوش یـا فاقـد پـالک را توقیـف و جهت سـیر مراحـل قانونـی بـه پارکینگ 

منتقل شدند.

خبر

آلودگی آب شرب شهر 
عنبرآباد شایعه است

فرمانـدار شهرسـتان عنبرآبـاد در گفتگـو بـا 
کرمان نـو خبر مبنی بـر آلوده بودن آب شـرب 

شهرسـتان عنبرآبـاد را تکذیـب کرد.
آب  مخـازن  گفـت:  افشـاری پور  یـزدان 
شـرب شهرسـتان از اسـتحکام و امنیـت الزم 
برخوردارنـد و شـهروندان می تواننـد در ایـن 
خصـوص اطمینـان خاطـر داشـته باشـند.

او ادامـه داد: بـه دنبال این هسـتیم افـرادی که 
بـا سـوء نیـت در جهـت اخـالل امنیـت روانی 
شهرسـتان بـه انتشـار شـایعه پرداخته انـد را 

شناسـایی کنیـم.


