
رییس شورای شهر جهانی بم:

تاکید بر تعامل و ارتباط دو سویه در زمینه 
مدیریت شهری بین شیراز و بم 

طرح تکمیلی جامع آب کرمان تهیه شده است

انتقاد امام جمعه رودبار جنوب از نبود 
تخصص های مورد نیاز در بیمارستان 

امـام جمعه رودبـار جنوب گفـت: امام رضـا علیه 
السـام فرمودنـد از خداونـد متعـال پـروا کنیـد و 

تقـوا را رعایت کنیـد زیـرا خداوند متعـال شـاهد و ناظر بـر اعمال ماسـت.
حجـت االسـام اکبـر افشـارمنش در ادامـه بـه عوامـل تحـول در زندگـی 
اشـاره کرد و افزود: تـرس و یـاس و لجاجت از دیگـر عوامل عدم پیشـرفت 
هسـتند. امیـد دادن بـه دیگـران و امیـد بـه آینـده موتـور محرکـه و مایـه 

پیشـرفت جوامـع اسـت.

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: هفـت هـزار و 
۹۱۶ جلسـه دادرسـی الکترونیـک در اسـتان کرمـان برگـزار 

شـده اسـت.
 رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه برگـزاری هفـت هـزار و ۹۱۶ جلسـه 
دادرسـی الکترونیـک در اسـتان، گفـت: نـرخ رسـیدگی بـه پرونده هـا در اسـتان کرمان 
افزایـش داشـته و از این رو اقدامـات انجام شـده در این حـوزه جای تقدیـر دارد و این 

میـزان تـا پایان سـال جـاری بایـد بـه ۱۰۰ درصـد افزایـش یابد.
حجـت االسـام و المسـلمین ابراهیـم حمیـدی در شـورای معاونین دادگسـتری کل 
اسـتان کرمان افزود: بررسی عملکرد هشت ماهه دادگسـتری کل استان کرمان انجام 
شده و مقرر است که تاش مضاعفی در شهرسـتان ها و مرکز استان به منظور سامان 

بخشـی به وضعیت عملکرد دسـتگاه قضایی انجام شـود.

امـام جمعـه شـهر جیرفـت گفـت: مسـئوالن، بویژه 
شـهردار و اعضای شورای اسـامی نسبت به تاسیس 

چنـد جایگاه عرضـه سـوخت گاز در این شـهر اقـدام کنند.
حجت االسـام میثم تارم اظهار داشت: در شرایطی که شـاهد قاچاق بنزین 
و گازوئیل هستیم ایجاد جایگاه گاز )CNG( می تواند یک خدمت برجسته 

به مردم و کمک شـایانی برای حفظ ذخایر انرژی باشـد.

امام جمعه جیرفت:

 مسئوالن نسبت به ایجاد جایگاه 
سوخت گاز در این شهر اقدام کنند

رییس کل دادگستری استان کرمان مطرح کرد:

رسیدگی ۱۰۰ درصدی به 
پرونده های قضایی تا پایان سال
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 جاده های خاکی؛ دست انداز رونق کشاورزی و معادن جاده های خاکی؛ دست انداز رونق کشاورزی و معادن
بخشدار ساردوئیه: ۷۰ درصد راه های روستایی این بخش خاکی هستند که باعث عدم پیشرفت در بخش کشاورزی، معادن و 

گردشگری در این منطقه شده است

مدیرعامل آب منطقه ای اسـتان کرمان،گفت:طرح تکمیلی جامع آب 
کرمان تهیه شـده اسـت و بـا تامیـن اعتبـارات می توانیم بخـش زیادی 
از مشـکات کمبود آب اسـتان را برطـرف کنیم،امیدواریم سـایه شـوم 

خشکسـالی از اسـتان کرمان برود.
علـی رشـیدی افـزود: شـهرهای شـرقی اسـتان بـه سـد نسـاء متصـل 
شـده ٔاند و در چهارمـاه آینـده آب شـهرهای بـم و بـروات بـه این شـبکه 

متصـل می شـود.
او بیـان کـرد: تخصیـص 3۰ میلیـون مترمکعب آبـی که برای شـهرهای 

جنوبـی گرفتـه شـده و به سـد جیرفـت متصل می شـوند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1375      یكشنبه 13 آذرماه 1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

آقای رئیسی! این 
وعده تان را پس بگیرید

ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، 
از وعده هایی بود که از ابتدا مورد تردید جدی 
اهالی اقتصاد و کارشناسان بخش مسکن 
قرار گرفت. گویا افرادی که این وعده را به 
برنامه دولت آقای رئیسی تحمیل کردند، یا 
نمی دانستند چهار میلیون یعنی چه؟ یا در 
عمرشان یک واحد مسکونی هم نساخته 
بودند.  معاون وزیر مسکن، چند ماه پیش 
گفت ساخت 4میلیون واحد مسکونی 
4هزار هزار میلیارد تومان پول می خواهد. 
این رقم را مقایسه کنید با بودجه سال 1401 
که 3600هزار میلیارد تومان است. یعنی 
اگر کل بودجه یک سال مملکت صرف 
4میلیون مسکن شود، باز هم 400هزار 
میلیارد تومان کم می آید.  اکنون که وزیر 
راه و شهرسازی قبلی رفته و وزیر پیشنهادی 
جدید در حال معرفی به مجلس است، 
بهترین فرصت فراهم آمده تا رئیس جمهور 
این وعده تحقق نیافتنی را پس بگیرد و 
به جای آن قول بدهد در حد مقدورات 
کشور در بخش مسکن فعالیت خواهد 
کرد. امیدبخشی کار خوبی است، اما امید 
واهی اعتبار دولت و اعتماد مردم به آن را 
از بین می برد. متأسفانه برخی دستگاه های 
دولتی، البد با هدف امیدبخشی! آمارهایی 
درباره توفیقات دولت از جمله کاهش تورم 
و ارزان شدن قیمت ها و افزایش صادرات 
و... ارائه می دهند که با واقعیت های جامعه 
کمترین انطباق را ندارد. اگر وعده 4میلیون 
مسکن باقی بماند، این آمارسازی ها باز هم 
ادامه خواهد یافت و قربانی اش وزیری است 
که هنوز نیامده است . البته مردمانی هم 
که سال هاست منتظر یک چاردیواری اند 
از دلخوش کردن به سراب نجات می یابند. 
سود بزرگتر هم نصیب رئیس جمهور خواهد 
شد که مجبور نیست در دو سوم باقیمانده از 
عمر دولت در چنبره قولی بماند که عمل نمی 
شود. قدیمی ها گفته بودند حرف مرد یکی 
است، اما در سال های اخیر از قول بعضی 
بزرگان نقل شده که حرف مرد دوتاست و اگر 
حرف قبلی اشتباه بود باید باشجاعت آن را 
پس گرفت. اگر آقای رئیسی این شجاعت را 
به خرج دهد، هم خود را نجات می دهد هم 
امید منطقی جایگزین امید واهی می شود.

توزیع نامتوازن تسهیالت در کشور
۶۲ درصد تسهیالت بانکی برای تهران

رشد و توسـعه متوازن در تمام مناطق کشـور با درنظرگرفتن ظرفیت های 
هر منطقه، مسـاله ای ا سـت که دغدغه تمـام فعـاالن بخش های مختلف 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است؛ چراکه در نبود توازن و تعادل، 

مسـاله انباشـت امکانـات مختلـف مالـی اقتصـادی، فرهنگـی، آموزشـی، 
درمانـی و... در نقـاط خاص و محـدودی به وجـود می آید که خـود می تواند 
از دالیـل مهاجـرت از اکثریـت تعـدادی مناطـق کمتـر برخـوردار بـه اقلیت 

عددی مناطـق برخـوردار و تبعـات مترتب بـر آن باشـد. یکـی از حوزه هایی 
که می توانـد منجر بـه افزایش یا کاهـش تمرکزگرایی شـود، عملکرد نظام 

بانکی در توزیع تسـهیات اسـت.

یادداشت
محمد مهاجری

رییس شـورای شـهر جهانی بـم می گوید بـا توجه 
به اینکه شـهر بـم تنها باغ شـهر ثبت شـده جهانی 
اسـت و همچنین دارای ظرفیت های گردشگری 
بسـیار مهمـی از جملـه بزرگتریـن بنـای خشـتی 
جهـان ، دو قنـات ثبـت شـده جهانـی و بخشـی از 
کویـر در ایـن شـهر واقـع شـده انـد قصـد داریـم 

شهرهایی که ثبت جهانی هستند را گردهم آورده 
تـا از ظرفیت هـای یکدیگر بـه خصـوص در بحث 
گردشـگری اسـتفاده نماییم. منصـور عزیزآبادی 
دربـاره دیـدار مشـترک اعضـای شـورای اسـامی 
شهر جهانی بم با مدیریت شهری کان شهر شیراز 
گفـت: این دیـدار بـه جهت تعامـل دوسـویه فی 

مابین این دو شـهر گردشـگری صورت گرفتـه و با 
توجه به اینکه سـه شـهر اصفهان، شـیراز و یزد به 
مثلث طایـی گردشـگری ایـران معروفنـد قصد 
داریـم بـا اضافـه شـدن شـهر جهانـی بـم بـه ایـن 

مجموعـه مربـع طایـی گردشـگری 
ایـران را ایجـاد کنیـم.

مدیــرکل دفتــر مشــارکت مردمــی و 
مســئولیت اجتماعــی بــا اشــاره بــه 
آســیب های  و  مالــی  هزینه هــای 
زیســت محیطی پســماند در طبیعــت 
گفت:هرکجــا کــه محیــط زیســت را 
ــع  ــم و نف ــادی اداره کنی ــر اقتص ــا تفك ب
جوامــع و مــردم را در نظــر بگیریــم موفــق 
ــادی،  ــه اقتص ــور از جنب ــویم. منظ می ش
پرداخــت ریالــی نیســت بلكــه منافــع 
جمعــی بــه لحــاظ بهداشــتی، اجتماعــی، 
فرهنگــی و بخشــی هــم مالــی اســت کــه 

مــردم وارد عمــل شــوند.
بــه گــزارش کاغــذ وطــن بــه نقــل ایســنا، 
ــه یــک معضــل بــزرگ  مســئله پســماند ب
تبدیــل شــده اســت کــه بــه اشــكال 
گوناگــون آســیب های خــود را بــه رخ 
ــورت  ــق به ص ــی مناط ــد. در برخ می کش
ــی  ــی و در برخ ــی دریای ــیرابه و آلودگ ش
ــوا و  ــی ه ــه صــورت آلودگ ــز ب مناطــق نی
تولیــد گازهــای گلخانــه ای خــود را نشــان 
می دهــد کــه تاثیــر بســیار باالیــی در 
ســامت محیط زیســت و تمــام جانــداران 

دارد.
ســید ابوالقاســم موســوی در گفــت و گو با 
ایســنا از پســماند بــه عنــوان یــک مســئله 
مهــم بــرای تشــكل های مردم نهــاد و 
ــرد و  ــام ب ــت و... ن ــط زیس ــاالن محی فع
ــی  اظهــار کــرد: موضــوع پســماند متولیان
همچــون شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ــتاها  ــهرها و روس ــا را از ش ــه آن ه دارد ک
ــت  ــن و بازیاف ــه مراکــز دف جمــع آوری و ب

منتقــل می کننــد.
وی ادامــه داد: مســئله نگران کننــده بــرای 
ــن  ــت ای ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
اســت که برخــی مراکــز دفــن زبالــه دیگر 
گنجایــش و ظرفیــت حجــم زیــاد زبالــه و 
ــت  ــاز اس ــن نی ــدارد بنابرای ــماند را ن پس

کــه مــردم نیــز در زمینــه کاهــش تولیــد 
زبالــه کوشــا باشــند و تولیدکننــدگان نیــز 
ــه ای عمــل کنند کــه کاهــش حجم  به گون
پســماند از ابتــدا در تولیــد ســپس توســط 

ــد. ــته باش ــی داش ــده را در پ مصرف کنن
 مدیــرکل دفتــر مشــارکت مردمــی 
ســازمان  اجتماعــی  مســئولیت  و 
حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان 
ــازمان  ــن س ــات ای ــه اقدام ــه از جمل اینك
ارایــه آموزش هــای مختلــف از طریــق 
تشــكل ها و یــا به طــور مســتقیم بــه 
مــردم در زمینــه کاهــش پســماند 
اســت، گفــت: همــه ایرانیــان نســبت بــه 
ــه از مبــدا و اثرات  چگونگــی تفكیــک زبال
ــون  ــا همچ ــن زباله ه ــت ای ــی انباش منف
تولیــد شــیرابه، ایجــا آلودگــی هــوا، 
آلودگــی دریایــی و... آگاهــی دارنــد.

وی افــزود: دو تشــكل بــرای مدیریــت 
اجتماعــی پســماند اقدامــات مهمــی 
ــد و اقداماتــی را در دو روســتای  انجام دادن
داراب کا و دلیــر اســتان مازنــدران کردند 
کــه تاثیــرات خوبــی داشــت. زندگــی 
ــهری  ــی ش ــابه زندگ ــز مش ــتایی نی روس
ــه  ــزرگ زبال ــطل های ب ــت و س ــده اس ش
در نقــاط مختلــف وجــود دارد و همــه 
زباله هــای مختلــف را در آن هــا رهــا 
ــع  ــه جم ــد ک ــر نمی کنن ــد و فك می کنن
ــهر  ــه ش ــه ای را ب ــه هزین ــا چ آوری آن ه
ــدان  ــد و چن ــل می کن ــتا تحمی ــا روس ی
ــه هزینه هــای محیــط زیســتی  توجهــی ب
کــه در محــل دپــو وجــود دارد هــم 

. نمی کننــد
ــه  ــكل ها ب ــن تش ــه داد: ای ــوی ادام موس
مــردم ایــن دو روســتا، آموزش هــای 
ــا  ــاالی زباله ه ــم ب ــار حج ــاره آث الزم درب
دادنــد بنابرایــن ســطل های بــزرگ زبالــه 
ــواده  ــر خان ــه ه از آن دو روســتا جمــع و ب

دو ســطل مجــزا بــرای زباله هــای خشــک 
ــد. ــر داده ش و ت

ــر در یــک مزرعــه  ــزود: زباله هــای ت وی اف
ــل  ــت تبدی ــه کمپوس ــتا ب ــراف روس اط
ــه  ــد ک ــز ش ــه آنالی ــه مرحل ــه ب و مرحل
می تــوان ادعــا کــرد یكــی از بهتریــن 
کمپوســت های کشــور در آن منطقــه 
وجــود دارد. زباله هــای خشــک نیــز 
از مــردم خریــداری و آنــان از منافــع 
مــادی جمــع آوری زباله هــا بهره منــد 

. ند می شــو
مدیــرکل دفتــر مشــارکت مردمــی و 
ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــئولیت اجتماع مس
محیــط زیســت تاکیــد کــرد: هرکجــا کــه 
محیط زیســت را بــا تفكــر اقتصــادی اداره 
ــر  ــردم را  در نظ ــع و م ــع جوام ــم و نف کنی
بگیریــم، موفــق می شــویم. منظــور از 
جنبــه اقتصــادی، پرداخــت ریالی نیســت 
بلكــه منافــع جمعــی به لحــاظ بهداشــتی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و بخشــی هــم مالــی 

ــردم وارد عمــل شــوند. ــه م اســت ک
د: بــرای جمــع آوری  مــه دا دا وی ا
ه هایی  له هــای خشــک، فروشــگا با ز
ــاپ )  ــوان م ــت عن ــق تح ــن مناط در ای
مدیریــت اجتماعــی پســماند( آمــاده 
شــده اســت کــه مــردم بــا تحویــل 
متیــاز می گیرنــد  زباله هــای خــود ا
فــت  متیازهــا کاال دریا یــن ا و بــا ا

. می کننــد
موســوی بــا تاکیــد بــر اینكــه بــا 
ــات انجــام شــده، 70  ــزی و اقدام برنامه ری
درصــد زباله هــای روســتاهای داراب کا و 
دلیــر کاهــش یافتــه اســت، اظهــار کــرد: 
ــار  ــک ب ــت روز ی ــر هش ــن روش ه ــا ای ب
ــورت  ــن ص ــد و در ای ــاق می افت ــن اتف ای
نفــع مســتقیم بــه مدیریــت روســتا و 

شــهر می رســد.

»مدیریت اجتماعی پسماند« راه ساماندهی »طالی کثیف«

مدیـرکل هماهنگـی امـور اجرایـی مشـارکت های مردمی 
کمیته امداد امـام خمینـی)ره(، رسـالت اصلی ایـن نهاد را 
توانمندسـازی نیازمنـدان عنوان کـرد و گفـت: اکنون یک 
میلیـون و 202 هـزار و ۹03 نفر در کشـور حامـی کودکان 

یتیم و بدسرپرسـت هسـتند.
بـه گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از ایرنا حسـین گیاسـی 
افـزود: در دوران شـیوع کرونـا بـا راه انـدازی پویش هـای 
متعـددی از جملـه پویـش »ایـران مهربـان« حمایت های 
مالی و روانـی - اجتماعی مختلفی از کودکان بی سرپرسـت 

و بدسرپرسـت انجـام پذیرفـت.
وی تصریـح کـرد: بـا اسـتفاده از ایـن پویش هـا همچنیـن 
عـاوه بـر حمایـت از طـرح »اکـرام ایتـام و محسـنین« 
گروه هـای متعـددی از هموطنـان به عنـوان حامی بـه این 
طرح پیوسـتند و اکنون کـودکان ایتام و محسـنین را تحت 

پوشـش حمایت هـای اقتصـادی قـرار می دهنـد.

)طـرح اکـرام ایتـام و محسـنین بـا هـدف ترویـج و احیـاء 
فرهنگ احسـان و نیكوکاری و اکرام ایتام و نشـر سنت های 
حسـنه اسـامی و در حقیقـت اسـتفاده از مشـارکت های 
مردمی در رسـیدگی به نیازمندان از جمله کـودکان یتیم و 

بدسرپرسـت ایجاد شـد.(
گیاسـی ادامه داد: در حال حاضر یک میلیـون و 202 هزار 
و ۹03 حامـی در طـرح اکـرام ایتام و محسـنین در سراسـر 
کشـور فعال بوده و تعداد فرزندان مشـمول نیز برابر با 414 
هـزار و 748 نفر اسـت کـه از ایـن تعـداد حـدود 143 هزار 
50 نفر فرزند یتیـم و 271 هزار و ۶۹8 نفر فرزند محسـنین 
بوده و توسـط این یـک میلیـون و 202 هـزار و ۹03 حامی، 

حمایت می شـوند.
ایـن مسـئول افـزود: رسـالت اصلـی کمیتـه امـداد 
توانمندسـازی نیازمنـدان اسـت. جامعه هدف ایـن کمیته 
اعـم از زنـان سرپرسـت خانـوار و... بایـد بتواننـد بـا ارائـه 

آموزش های الزم و تسـهیات این نهاد وارد عرصه کسـب و 
کار شـده و در حقیقت خود کفا و از چرخـه حمایتی کمیته 

امـداد خـارج شـوند.
گیاسـی تاکیـد کـرد: شناسـایی خانواده هـای نیازمنـد 
مطابـق بـا مولفه های مشـخصی همچـون فوت سرپرسـت 
خانوار انجـام می گیـرد. اکنـون سـامانه های مختلفی نظیر 
دهک بنـدی خانوارهـا نیز تعییـن شـده و این شناسـایی را 
سـرعت می بخشـد. خانواده هـای دهک های پاییـن جامعه 
عمدتـا جـزو محرومـان و نیازمندان محسـوب می شـوند.

مدیـرکل هماهنگـی امـور اجرایـی مشـارکت های مردمی 
کمیته امداد افـزود: تحقیقات محلی و بررسـی های میدانی 
هـم توسـط همـكاران مربوطـه )در کنـار ایـن مولفه هـا 
نظیـر دهک بنـدی( وجـود داشـته و بـه طـور کل بـا اثبات 
نیازمندی، یک خانواده تحت پوشـش حمایتـی این کمیته 

قـرار خواهـد گرفت.

رسالت اصلی 
کمیته امداد 

توانمندسازی 
نیازمندان است

داروی بیماران »اس ام ای« به منزل آنها ارسال می شود
مشـاور رئیس سـازمان غذا و دارو از آغاز توزیـع داروی بیمـاران اس ام ای در کشـور خبر داد و 

گفـت: داروی این بیمـاران به صـورت رایـگان بـه درب منزل آنها ارسـال می شـود.
به گزارش کاغـذ وطن به نقل از ایرنا، سـجاد اسـماعیلی افـزود: نـوع خوراکـی داروی بیماران 
»اس ام ای« ابتـدا از طریق داروخانه عرضه و سـپس به درب منزل بیماران ارسـال می شـود و 

نوع تزریقی با تمـاس نزدیكتریـن مرکـز درمانی به دسـت بیماران خواهد رسـید.
وی اظهار داشـت: داروی این بیماران توسـط سـازمان بیمه سامت تحت پوشـش کامل قرار 
دارد و مشـكلی در توزیـع آن نداریم. اسـماعیلی با بیـان اینكه هزینـه دارویی هـر بیمار مبتا 
به اس ام ای سـاالنه 5/1 میلیارد تومان اسـت، ادامـه داد: داروهـای وارداتی در 2 نوع شـربت و 
تزریقی اسـت و اولویت با کودکان زیر 10 سـال اسـت. مشـاور رسـانه ای رئیس سـازمان غذا و 
دارو گفـت: مطالعات اثر بخشـی این طرح، ۶ ماهه اسـت و پس از اثر بخشـی تامیـن دارو ادامه 
خواهـد داشـت. »اس ام ای« یک بیمـاری عصبی عضانی اسـت کـه آن را با نام هـای بیماری 
آتروفی عضانـی نخاعـی و وردینـگ هافمن نیـز می شناسـند. این بیمـاری ژنتیكی بـوده با 
گذشت زمان شـدت بیماری افزایش می یابد. آیت اهلل رئیسی آذر سـال گذشته پس از نشست 
مشـترک هیات دولت و نماینـدگان مجلس بـا مشـاهده خانواده هـای بیمـاران اس ام ای که 
مقابل مجلس تجمع کـرده بودند از خودرو پیاده شـد و بـا آنها گفت و گـو کرد. در ایـن دیدار، 
آیت اهلل رئیسـی ضمن ابـراز همدردی بـا خانواده های بیمـاران اطمینـان داد کـه دولت برای 
رفع مشـكات دارو و درمان کشـور بویژه بیمـاران خاص ماننـد از جمله بیمـاران »اس ام ای« 
همه توان خـود را بكار خواهد گرفـت. رئیس جمهور در خصـوص روش های تامیـن دارو برای 
بیماران خاص از جمله SMA دسـتور داد، داروی مـورد نیاز بیماران در اسـرع وقت برای یک 
دوره زمانـی میان مدت و بلندمدت تهیه و با سـازوکار مناسـب در اختیار خانواده بیمـاران قرار 
گیرد و همزمان مراکز دانشـگاهی و دانش بنیان نیز، اثربخشـی آن را مورد بررسـی قرار دهند. 
رئیسـی، بیماران خـاص را فرزندان خـود و اعضـای دولت دانسـت و گفت: دولت رسـیدگی و 
تامین داروهای بیمـاران به ویـژه بیماری های خـاص را وظیفه خـود می داند و بایـد هر کاری 

که برای کاهـش آالم خانواده هـا و درمان فرزندان شـان الزم اسـت انجام شـود.

چوپان به گله یوزپلنگ ها زد 

سرقت 2 توله یوز تازه متولد شده در سمنان
معاون محیـط زیسـت طبیعی و تنوع زیسـتی 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت از انتقـال دو 
قاده توله یـوز مجموعـه حفاظت شـده توران 
به پاسـگاه محیط بانی بـرای حفظ جـان آن ها 

خبـر داد.
حسـن اکبـری در خصـوص وضعیـت دو قاده 
توله یوز تـازه متولد شـده در مجموعه حفاظت 
شـده توران، اظهـار کرد: بر اسـاس خبـر واصله 
از اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
سـمنان، دو قاده توله یوزپلنـگ )کمتر از یک 
ماهه( توسـط یـک نفـر چوپـان از طبیعت جدا 

شـده و سـپس با اطاع محیـط زیسـت در روز جمعـه به محـل زنـده گیـری برگردانده می 
شـود. وی افزود: بافاصله تیم کارشناسـی و فنی از سـازمان مرکـزی و اداره کل سـمنان به 
محل اعـزام شـدند و تاش بـرای اطـاع از وضعیت مـادر و حتی االمـكان بازگردانـدن توله 
ها به زیسـتگاه انجام پذیرفـت لیكن با توجه به سـرد بـودن هوا، سـن پایین توله ها و سـایر 
شـرایط موجود، بـه منظـور حفظ جـان آنها، حـدود نیمه شـب گذشـته به پاسـگاه محیط 

بانـی منتقل شـدند. 
معاون محیط زیسـت طبیعـی و تنـوع زیسـتی سـازمان حفاظت محیـط زیسـت در ادامه 
خاطرنشـان کرد: نكته قابـل تأمل اینكـه در طبیعت توران، زایمـان یوزپلنگ غالبـا در اوایل 
بهار انجام می شـود زیرا دمای هوا و سـایر شـرایط طبیعی برای رشـد و نمو توله ها مناسـب 
اسـت اما زایمـان یـوز در نیمـه دوم پاییز در طبیعـت تـوران پدیده ای نـادر بـوده و احتمال 

بقای تولـه ها را در طبیعت بسـیار دشـوار مـی کند. 
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یكشنبه  13 آذرماه 1401

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان 

مطرح کرد:

رسیدگی ۱۰۰ درصدی 
به پرونده های قضایی تا 

پایان سال
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: 
هفت هزار و ۹1۶ جلسه دادرسی الكترونیک 

در اسـتان کرمان برگزار شده است.
 رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره به برگزاری هفـت هزار و ۹1۶ جلسـه 
دادرسـی الكترونیک در اسـتان، گفـت: نرخ 
رسـیدگی بـه پرونده هـا در اسـتان کرمـان 
افزایـش داشـته و از ایـن رو اقدامـات انجـام 
شـده در ایـن حـوزه جـای تقدیـر دارد و این 
میـزان تـا پایـان سـال جـاری باید بـه 100 

درصـد افزایـش یابـد.
حجـت االسـام و المسـلمین ابراهیـم 
حمیـدی در شـورای معاونیـن دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان افـزود: بررسـی عملكرد 
هشـت ماهه دادگسـتری کل اسـتان کرمان 
انجام شـده و مقرر اسـت که تاش مضاعفی 
در شهرسـتان ها و مرکـز اسـتان بـه منظـور 
سـامان بخشـی به وضعیت عملكرد دستگاه 

قضایـی انجام شـود.
او با اشـاره به اینكه میانگین اباغ الكترونیک 
در استان کرمان ۹3 درصد است، گفت: اباغ 
الكترونیک از مسائل مهمی اسـت که باید به 

صورت ویـژه مورد توجه قـرار گیرد.
رئیس شورای قضایی اسـتان  بر نظارت ویژه 
بـر نـرخ رسـیدگی بـه پرونده هـا نیـز تاکید 
کرد. او تصریح کـرد: اباغ الكترونیـک و نرخ 
رسـیدگی به پرونده هـا در دادگاه های بخش 

باید مورد آسـیب شناسـی قـرار گیرد.
حجت االسام و المسلمین حمیدی با اشاره 
به فعالیـت کارگروه هـای ویژه بـرای نظارت 
بر اتقـان احكام، گفت: باید آسـیب شناسـی 
شـود تا میزان اتقان آرا افزایش یافته و دالیل 

نقض آرا نیز احصاء شـود.
ظرفیـت  از  اسـتفاده  کـرد:  بیـان  او 
ارتبـاط  و  الكترونیـک  دادرسـی های 
الكترونیـک بـا زندان هـا بایـد مـورد توجـه 

ویـژه قـرار گیـرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه 
بر دقت هـر چـه بیشـتر در پرونده هـا تاکید 
کـرد و گفـت: مقامـات قضایـی باید نسـبت 
بـه رسـیدگی بـه درخواسـت های مردمـی 

حساسـیت داشـته باشند.
حجـت االسـام و المسـلمین حمیـدی 
بـه تدویـن بولتـن بازدید هـای قضایـی از 
شهرستان های اسـتان نیز اشـاره و بیان کرد: 
در ایـن سـفر ها ضمـن ادای احترام بـه مقام 
شامخ شـهدا، جلسـات متعددی با مسئوالن 
شهرسـتانی، قضات، اعضای شـورا های حل 
اختـاف و ... انجـام و ضمـن بازدید از شـعب 
قضایـی، مشـكات واحد هـای اقتصـادی 
بزرگ اسـتان نیـز مـورد بازدید و رسـیدگی 

قـرار گرفته اسـت.

شهردار کرمان:

بهشت کریمان مجهزتر 
می شود

شـهردار کرمـان گفـت: امسـال بالغ بـر 55 
میلیارد تومـان برای آرامسـتان جدید هزینه 

شـده است.
 100 بـر  گفت:بالـغ  شـعرباف  سـعید 
میلیـارد تومـان دیگـر بایـد بـرای ایجـاد 
زیرسـاخت هایی ازجمله واحد هـای تجاری، 
غسـالخانه، سـالن مراسـم و گلبرگ هـای 

جدیـد هزینـه شـود.
 او افـزود: بودجـه قابل توجهی در شـهرداری 
برای تامین زیرسـاخت های آرامستان جدید 
گذاشته شد، مسـیر دسترسـی به آرامستان 
برق کشـی شـد که رو به پایان اسـت و تا یک 

ماه آینده، تمام مسـیر روشـن خواهد شـد.
او بیان کـرد: در خصوص ناایمن بـودن جاده، 
بـه  سـبب شـیبی کـه دارد، نیـاز بـه احداث 
خـط دوم برگشـت داریـم کـه حـدود 40 تا 
50 میلیارد تومان فقط برای سـاخت مسـیر 
دوم نیـاز اسـت. شـعرباف گفـت: بـا توجه به 
اینكه هنوز مشكات زیرسـاختی از جمله در 
تامین روشـنایی مجموعۀ آرامستان و مسیر 
دسترسـی به آن وجود دارد، سـاخت مسـیر 
دوم را در اولویـت سـال آینـده قـرار داده ایم؛ 
البتـه در برخی نقـاط حادثه خیز آرامسـتان، 
شـیب عرضی اصـاح شـده و روشـنایی آن 

اصـاح می شـود.
شـهردار کرمان با اشـاره به انعقاد قـرارداد در 
خصوص سـاخت مراکز خدماتی و تجاری در 
آرامسـتان جدید، افـزود: گلبرگ های جدید 
در حـال افتتـاح اسـت؛ فضـای سـبز بهبود 

یافته و پارکینگ آسـفالت شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینكـه آب آرامسـتان هنـوز 
لوله کشـی نشـده ، تصریـح کـرد: به دلیـل 
وجود کوه ها در باالدسـت آرامسـتان و شكل 
کاسـه ای کـه محـل آرامسـتان دارد، خطـر 
سـیاب وجـود دارد که هزینۀ قابـل توجهی 
برای مقابله با سـیاب شـده، اما هنوز ناکافی 

اسـت.
او بیان کـرد: در زمـان افتتـاح آرامسـتان 
جدیـد، شـرایط به گونـه ای بـود کـه ناگزیـر 
به جابه جایی بودنـد، اصل ایـن تصمیم قابل 
دفاع اسـت، اما می شـد مـكان مناسـب تری 
انتخـاب شـود و بـه نظـر می رسـد بایـد 
کارشناسـی بیشـتری صـورت می گرفـت و 
در حال حاضـر، وظیفۀ مـا این اسـت که این 

زیرسـاخت ها را فراهـم کنیـم.
شـعرباف تاکیدکـرد: بـا توجـه بـه اینكـه 
پیمانـكار چنـد بـار تغییـر کـرده، سـاخت 
مجموعـۀ غسـالخانه و مجتمع هـای تجاری 

بـه تعویـق افتـاد.

لزوم عقیم سازی کود مرغی
 جهت پیشگیری از آنفلوانزای

 فوق حاد پرندگان
رئیـس اداره مدیریت بیماری های طیور دامپزشـكی اسـتان کرمان 
ضمـن هشـدار در خصـوص لـزوم عقیـم سـازی کـود مرغداری ها 
جهت پیشـگیری از شـیوع بیماری های طیور، گفت: سـالم سـازی 
کـود در تمـام واحد هـای صنعتـی تاثیـر بسـزایی در کاهـش بـار 
میكروبـی و ویروسـی دارد و سـبب حمـل و انتقـال کـود بـا امنیت 

بیشـتری می شـود.
یزدان پنـاه افـزود: بسـیاری از عوامـل بیمـاری زا در واحد هـای 
مرغـداری، از قبیـل ویروس هـای عامـل بیماری هـای آنفوالنـزا، 
نیوکاسـل، برونشـیت عفونی که همراه با مدفوع و ترشحات تنفسی 
از بـدن طیـور دفع شـده اسـت در بسـتر بـه فراوانـی وجـود دارند.

او بیان کـرد: روش های فرآوری و عقیم سـازی کود شـامل خشـک 
کردن کود با اسـتفاده از کود خشـک کن هـای مكانیكـی، روی هم 
انباشـتن کود مـرغ )دپو کردن( و سـیلو کـردن کود مرغ می باشـد.

او تاکید کـرد: مرغداران قبـل از جابجایی کود مرغـی در پایان دوره 
پرورشـی بایسـتی نسـبت به عقیم سـازی کود مطابق پروتكل های 
اعام شده سـازمان دامپزشكی کشـور و زیر نظر مسـئول فنی فارم 
اقدام کننـد. رئیـس اداره مدیریـت بیماری های طیور دامپزشـكی 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: براسـاس شـیوه نامه های بهداشـتی 
سـازمان دامپزشـكی کشـور، کود پایـان دوره واحد های پرورشـی 
قبل از جابجایی و حمل و نقل باید در محل مناسـبی دپو شـوند که 
برای ایـن کار کود بـا اسـتفاده از نایلون یـا الیه ای از خاک پوشـیده 
شـده و بـر اثـر رطوبـت و تخمیـر انجـام شـده بسـیاری از عوامـل 
بیماری زای کـود ناشـی از افزایش حـرارت درونی از بیـن می روند.
یزدان پنـاه با بیـان اینكه چندین سـال متوالـی بیمـاری آنفلوانزای 
فـوق حـاد پرنـدگان در اسـتان گـزارش نشـده اسـت، گفـت: 
مرغداری هـا بایـد شـرایط نگهـداری کـود بـه مـدت شـش مـاه را 
داشـته باشـند، زیرا احتمـال دارد بـه دلیل شـیوع آنفلوانـزا تا چند 

مـاه اجـازه انتقال کـود مرغـی بـه مرغـداران داده نشـود.
او تصریـح کرد: بـه واحد هـای مرغـداری مجـوز انتقـال کـود داده 
نخواهد شـد، مگـر این کـه بنا بـه تاییـد کارشناسـان دامپزشـكی 

عقیـم سـازی کـود در آن واحـد انجام شـده باشـد.
 یزدان پنـاه افـزود: مجوز جوجـه ریزی بـه واحد های مرغـداری که 
محل ذخیره سـازی کـود و شـرایط عقیم سـازی نداشـته باشـند، 

ارائـه نمی شـود.

انتقاد امام جمعه رودبار جنوب از نبود 
تخصص های مورد نیاز در بیمارستان 

امام جمعـه رودبار جنوب گفـت: امام رضـا علیه السـام فرمودند از 
خداوند متعال پـروا کنید و تقـوا را رعایت کنید زیـرا خداوند متعال 

شـاهد و ناظر بر اعمال ماسـت.
حجـت االسـام اکبـر افشـارمنش در ادامـه بـه عوامـل تحـول در 
زندگی اشـاره کـرد و افزود: تـرس و یـاس و لجاجت از دیگـر عوامل 
عـدم پیشـرفت هسـتند. امیـد دادن بـه دیگـران و امیـد بـه آینده 

موتـور محرکـه و مایـه پیشـرفت جوامع اسـت.
امام جمعه رودبارجنـوب با بیان اینكـه بعضی انسـان ها دائم ناامید 
هسـتند و دیگران را نیز ناامید می کنند،گفت: اگر کسـی به خداوند 
متعال تـوکل کند هیچ وقـت ناامیـد نمی شـود و امدادهـای غیبی 
خداوند و توجه به بشـارت هـا و وعده هـای خداوند مایـه امیدواری 
هستند. حجت االسام افشارمنش شكسـت های متعدد در زندگی 
را از عوامـل یـاس و ناامیـدی دانسـت و بیـان کـرد: نداشـتن عزت 
نفس و اعتماد بـه نفس، توکل بر خـدا نكـردن و دوری از معنویت از 

مهمترین عوامـل یاس و نـا امیدی در زندگی اسـت.
امام جمعه رودبار جنـوب در ادامه بـا بیان اینكه انقاب اسـامی ما 
پا برجاسـت و با تمامی دشـمنی ها و فتنه ها مسـتحكم تـر خواهد 
شـد، تصریح کـرد: تجربـه نشـان داده مذاکـره بـا آمریكا فایـده ای 

نـدارد و آنها بـه وعده های خـود هیـچ وفایی نخواهنـد کرد.
او به وضعیت فلسـطین اشـاره کـرد و گفـت: عملیات هـای جوانان 
فلسـطینی در سـرزمین هـای اشـغالی برای دشـمن صهیونیسـت 
تبدیل به کابوسـی شـده کـه هیچ راهی بـرای مقابلـه بـا آن ندارند.
امام جمعـه رودبارجنوب با اشـاره به اینكه تمامی مسـلمانان جهان 
از رژیم غاصب صهیونیستی متنفر هسـتند، عنوان کرد: خبرنگاران 
صهیونیسـت در جـام جهانـی اعتـراف می کننـد کـه مسـلمانان 
کشـورهای مسـلمان وقتـی فهمیدنـد مـا اسـرائیلی هسـتیم با ما 

مصاحبـه نمی کردنـد و از فلسـطین دفاع مـی کردند.
او در پایان از وضعیت بیمارسـتان رودبار جنوب انتقـاد کرد و گفت: 
در بازدیدی که از بیمارسـتان رودبارجنوب داشـتیم، متاسـفانه در 
بیمارسـتان تخصص هـای مورد نیـاز اصا وجـود ندارد ایـن جفا به 

مردم اسـت که بـرای این مسـئله باید تدبیری اندیشـیده شـود.

خبر  جاده های خاکی؛ دست انداز رونق کشاورزی و معادن 
 بخشدار ساردوئیه: ۷۰ درصد راه های روستایی این بخش خاکی هستند که باعث عدم پیشرفت در بخش کشاورزی، 

معادن و گردشگری در این منطقه شده است
گزارش

ایلنا
 بخـش سـاردوئیه بالـغ بـر 3هـزارو 200 کیلومتـر 
مربـع وسـعت  بـا  پتانسـیل های الزم  در بخش هـای 
کشـاورزی، معـدن و گردشـگری دارد. ایـن بخـش از 
توابـع شهرسـتان جیرفـت در جنـوب اسـتان کرمان 
دارای تنـوع آب و هوایـی خوبـی اسـت. به طـور مثال 
اگـر در یـک قسـمت از بخـش سـاردوئیه در فصـل 
زمسـتان بـارش بـرف و بـاران می بـارد، در بخـش 
دیگـری انـواع محصـوالت جالیـزی و بـه خصـوص 

مرکبـات برداشـت مـی شـود.
عباسـعلی مسـلمی در دراین باره گفت: جنوب استان 
کرمان رتبه سـوم تولیـد مرکبات کشـور را به خودش 
اختصـاص داده کـه بیشـترین سـطح زیر کشـت این 
مرکبات در بخش سـاردوئیه انجام می شـود. مرکبات 
ایـن بخـش بـه لحـاظ کیفیـت از مرغوبیـت باالیـی 
برخوردارنـد چـرا که از سـم بـرای این درختـان میوه 
اسـتفاده نمی شـود و کاما ارگانیک هسـتند. منطقه 
آب و هوایـی خـوب و طبیعتی بكـر دارد که کشـاورز 
نیازی بـه اسـتفاده از کـود و سـم بـرای محصوالتش 

نمی بینـد.

راه خاکی مانع پیشرفت کشاورزی
او افـزود: اما با وجـود تمامـی اینها  مردم با مشـكات 
راه هـای ارتباطی دسـت بـه گریبـان هسـتند و اهالی 
روسـتاها که در بخـش تولید کننده مرکبات هسـتند 
بـرای حمـل آنهـا بـه مرکـز شهرسـتان بایـد هزینـه 
هـای فراوانـی بپردازند چراکه جـاده های شـان مالرو 
و سـخت گـذر بـوده و تنهـا خودروهـای کمـک دار 
می توانند رفت و آمـد کنند  و خودروهای سـایپا برای 
12 الـی 20 کیلومتر بـرای حمل بـار مرکبـات اهالی 
روسـتا 7 میلیون تومان کرایه می گیرد و این در حالی 
اسـت که از مرکز شهرسـتان یعنی جیرفت تـا تهران 
را هم همیـن خودروها بـرای حمل بار همیـن مبلغ را 

دریافـت می کننـد.
بخشـدار سـاردوئیه عنـوان کـرد: کشـاورز چـاره ای 
جـزء پرداخـت این کرایـه سـنگین را نـدارد چـرا که 
مهاجرت کـردن سـرزمین آبـا و اجـدادی اش و رفتن 
به حاشـیه شـهرها کار بسـیار دشـواری اسـت و برای 
کشـاورزان خـرده پـا کـه حـدود 20 میلیـون تومان 
برداشـت محصول شـان می شـود اصا اینكه بخواهد 
7 میلیـون تومان فقـط کرایه حمـل بـارش را بپردازد 

بـه صرفه نیسـت.
مسـلمی اضافه کرد: البته هـر چند اهالی روسـتاها به 
دلیـل عدم ارائـه خدمات مجبور می شـوند به شـهرها 

مهاجـرت کنند و بـاری بـر دوش این شـهر بیافزایند.  
در حالی کـه همین اهالی در روسـتاهای شـان خانه و 
زندگـی  داشـته اند. و تنها شـغل شـان که کشـاورزی 
اسـت را  به دلیل نبـود راه ارتباطی مناسـب از دسـت 
داده انـد. بنابرایـن بایـد زیرسـاخت های ارتباطی این 
اهالی سـاخته شـود که بیـش از ایـن مجبور بـه ترک 

زمین های آبـا و اجدادی شـان نشـوند.

لزوم تامین زیرساخت برای رونق کشاورزی
او گفـت: وقتـی زیـر سـاخت های جـاده ای ایـن 
بخش فراهـم شـود کشـاورز خیلـی راحـت می تواند 
محصولـش را به بـازار هـدف منتقـل و عرضـه کند و 
آورده و سـهمی کـه دالل از او می گیـرد و یـا کرایه ای 
کـه بابـت بـارش می پـردازد نصـف و یـا هزینه هایش 

کمتـر می شـود. 
ایـن مسـئول بیـان کـرد:  1700 کیلومتـر در بخش 
سـاردوئیه راه خاکـی و آن هـم راه روسـتایی و مالـرو 
داریـم. حتی در اطـراف خـود مرکز شهرسـتان یعنی 
جیرفـت مناطـق بسـیار زیبایـی وجـود دارد کـه بـه 
دلیـل نبـود راه هنـوز کسـی نتوانسـته ورود کنـد. 
اگـر زیرسـاخت های جـاده ای مناسـب فراهـم شـود 
هیـچ کشـاورزی حاضـر نیسـت زندگـی اش را رهـا 
و در حاشـیه شـهرها کارگـری کنـد. همانجـا بـه کار 
کشـاورزی و باغـداری اش ادامـه می دهـد و حتـی از 

ظرفیت خانه اش بـرای بوم گـردی اسـتفاده می کند.
مسـلمی تصریح کرد: برای مشـكل راه ها در ساردوئیه 
نیاز بـه اعتبارات ملـی داریـم و اعتبارات شهرسـتانی 
و اسـتانی جوابگوی تامیـن زیرسـاخت راه هـا در این 
بخش نیسـت. کرمان پهناورترین اسـتان کشور است 
و به میزان گسـتردگی اش مشـكات زیادی نیز دارد.
او ادامـه داد: سـاالنه در جنـوب اسـتان چهـارو نیـم 
میلیون تن برداشـت انـواع محصـوالت کشـاورزی را 
داریـم که سـاردوئیه هـم به عنـوان بخشـی از جنوب 
اسـتان اسـتان جـزو ایـن تولیـد کننـدگان اسـت. از 
10 رقـم محصوالت کشـاورزی کـه در ایـران مصرف 
می شـود ما رتبه اول تـا سـوم را داریم. هـزاران هكتار 

محصـوالت کشـاورزی را در جنـوب اسـتان کرمـان 
داریم و تنهـا باغ کشـت و صنعتـی جیرفت 2 هـزار و 

500 هكتـار اسـت.

آسان شدن استخراج معادن با حل مشکالت 
زیرساختی جاده ها

این مسـئول در بخـش دیگـری در صحبت هایش به 
معادن در بخـش سـاردوئیه نیز اشـاره کـرد و گفت: 

به بخـش معادن سـاردوئیه بهشـت گمشـده معادن 
می گوینـد و ما انـواع مختلـف معـادن را هـم در این 
بخش داریـم که اگر مشـكات زیرسـاختی جاده ای 
برطرف شود، اکتشـاف و اسـتخراج معادن هم آسان 

تـر خواهد شـد.
 مسـلمی افزود:  ما وقتـی می گوییـم 1700 کیلومتر 
راه روسـتایی خاکـی داریم و نیـاز به بازسـازی دارند 
در واقـع این عـدد بـرای منطقـه ای کویـری و صاف 
تـا کوهسـتانی و سـخت گـذر بسـیار فـرق می کند. 
هزینه سـاخت یک کیلومتـر راه در دشـت 3 میلیارد 
تومان و در بخش سـاردوئیه که کوهسـتانی و سخت 
گـذر اسـت همیـن اعتبـار بـه 15 میلیـارد تومـان 

هـم می رسـد و اینجـا دیگـر اعتبـارات شهرسـتانی 
و اسـتانی جوابگـو نیسـت و نیـاز بـه اعتبـارات ملی 

داریم کـه در سـطح ملـی دیده شـویم.
او ادامــه داد: وقتــی مســئوالن می گوینــد مــا اعتبــار 
ملــی می دهیــم امــا خروجــی ایــن هزینه هــا 
چیســت؟ باید بگویــم بهتریــن خروجــی محصوالت 
کشــاورزی ارگانیــک و مرکباتــی اســت کــه در ایــن 
ــد  ــی می توان ــن خروج ــود. ای ــد می ش ــش تولی بخ
ــا دسترســی راه هــای  ــی بزرگــی باشــد کــه ب معادن
ارتباطــی مناســب  مــورد اکتشــاف و اســتخراج قرار 
ــم در بحــث  ــرارگاه خات ــد ق ــر چن ــه ه ــد البت بگیرن
معــادن ورود کــرده و یــا صنعــت و معــدن هــم دارد 
ــا حــدودی فعالیــت می کنــد ولــی کارهــا در ایــن  ت
ــه کنــدی پیــش مــی رود چــرا کــه وقتــی  بخــش ب
یــک پیمانــكار یــا یــک معــدن کار می آیــد و 
می بینــد آنجــا ظرفیــت عظیــم معدنــی را دارا اســت 
ولــی وقتــی کــه راه نیســت، صرفــه اقتصادی نــدارد 

ــی رود. ــد و م ــا می کن ره
مسـلمی افـزود: در بسـیاری از مهاجرت روسـتاییان 
بـه شـهرها  شـاهد هسـتیم  بـه دلیـل عدم شـرایط 
مالی مناسـب مجبور به سـكونت در حاشـیه شهرها 
شـده انـد و ایـن افـراد هنـگام خریـد زمیـن بـرای 
ایجـاد آلونكی بـرای زندگی گیـر افـراد دالل و ناباب 
افتاده انـد کـه بـا کاهبـرداری مبلغـی از آنهـا بابت 
ملـک گرفته انـد و هنـگام دریافـت سـند متوجـه 
می شـوند کـه کاربری ایـن زمین کشـاورزی بـوده و 
مسـكونی نیسـت و اینجا هم بـاز بیشـترین ضربه به 

ایـن روسـتاییان وارد می شـود.

لنا
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کاغذ استان

مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان کرمــان، 
گفت:طــرح تكمیلــی جامــع آب کرمــان تهیــه 
ــارات می توانیــم  ــا تامیــن اعتب شــده اســت و ب
ــادی از مشــكات کمبــود آب اســتان  بخش زی
را برطــرف کنیم،امیدواریــم ســایه شــوم 

ــرود. ــان ب ــتان کرم ــالی از اس خشكس
علــی رشــیدی افــزود: شــهرهای شــرقی 
ــه ســد نســاء متصــل شــده ٔاند و در  اســتان ب
چهارمــاه آینــده آب شــهرهای بــم و بــروات به 

ــود. ــل می ش ــبكه متص ــن ش ای
30 میلیــون  او بیــان کــرد: تخصیــص 
مترمكعــب آبــی کــه بــرای شــهرهای جنوبــی 
گرفتــه شــده و بــه ســد جیرفــت متصــل 

. ند می شــو
ــا  ــتان کرمان،ب ــه ای اس ــل آب منطق مدیرعام
بیان اینكــه 25 درصــد تخصیــص آب از دریای 
ــهر  ــج ش ــرب پن ــن آب ش ــرای تامی ــان ب عم
ــه  ــر ب ــی گرفتیــم، افــزود: شهرســتان راب جنوب
ســد شــهیدان امیرتیمــوری متصــل می شــود 
و این ســد ۹5 درصــد پیشــرفت فیزیكــی دارد.

ــه اینكــه تخصیــص 180  ــا اشــاره ب رشــیدی ب
ــه خرســان  ــی آب از رودخان ــون مترمكعب میلی
برای شــهرهای شــمالی اســتان و شــهر کرمان 
گرفتــه شــده اســت، گفــت: انتقــال آب شــرب 

از خلیــج فــارس در برنامــه اســت و تــا دو 
ــذاری آن  ــروژه لوله گ ــرای پ ــده اج ــه آین هفت

کلنگ زنــی می شــود.
او بــا بیــان اینكــه مشــكات انتقــال آب از 
سرشــاخه های هلیــل رود بــرای تامیــن آب 
ــت،  ــده اس ــرف ش ــان برط ــهر کرم ــرب ش ش
ادامــه داد: دو ســد در اســتان کرمــان در حــال 
ــری شــده  ــک ســد آبگی ــه ی احــداث اســت ک

اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــه  ــزار حلق ــه 34 ه ــه اینك ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــت:  ــم، گف ــان داری ــتان کرم ــطح اس آب در س
12 هــزار و 500 حلقــه چــاه غیرمجــاز در 
ســال های اخیــر پلمــب شــده و 740 میلیــون 
ــده اســت. ــام ش ــره آب انج ــب ذخی ــر مكع مت

ــال  ــت ه ــرکل جمعی ــک روزه دبی ــفر ی در س
ــان،  ــتان کرم ــه اس ــراه ب ــات هم ــر و هی احم
ــاد در شــهداد  خانــه هــال روســتای همــت آب

ــد. ــاح ش افتت
جمعیــت  دبیــرکل  ســلیمانی  یعقــوب 
ــن مراســم گفــت:  هــال احمــر کشــور در ای
همدلــی، هماهنگــی، مــردم محــوری، 
ــردم در  ــه م ــت ب ــق در خدم ــاص و عش اخ
میزبانــی اهالــی ایــن روســتا در مراســم 
ــان دادرس  مانور اســكان اضطــراری فرمانده

پیشــرفته شــاهد بــودم.
او افــزود: جمعیــت هــال احمــر در مســیر 
بسترســازی مــردم بــرای مــردم حرکــت 

. می کنــد
ــای  ــت نامه ه ــرد: در وصی ــان ک ــلیمانی بی س
شــهدا بــه همدلــی، مــودت و دوســتی در بیــن 

مــردم بســیار توصیــه و تاکیــد شــده اســت.
روســتای همــت آبــاد در بخــش تكاب شــهداد 
ــه  ــن خان ــاح ای ــا افتت ــه ب ــع شــده اســت ک واق
ــهداد راه  ــال در ش ــه ه ــن خان ــال، پنجمی ه

ــدازی شــده اســت. ان
ــت  ــل جمعی ــاح مدیرعام ــا ف ــن رض همچنی
هــال احمــر اســتان کرمــان نیــز در ایــن 
مراســم گفــت: ایــن روســتا بیــش از ۹0 خانوار 

دارد کــه یــک کانــون روســتایی جوانــان در آن 
فعالیــت می کنــد.

ــتا  ــی روس ــر از اهال ــون 70 نف ــزود: تاکن او اف
دوره هــای امدادوکمک هــای اولیــه 22 
ســاعته، مخاطــرات، مهارت هــای پایــه 
ــد. ــوزش دیدن ــداد آم ــی ام ــی و عموم داوطلب

ــان  ــتان کرم ــه اس ــه اینك ــاره ب ــا اش ــاح ب ف
ــرد:  ــح ک ــال دارد، تصری ــال فع ــه ه 250 خان
ــا  ــه هــال در ایــن روســتا ت ــدازی خان ــا راه ان ب
22 بهمــن ماه ســال جــاری شــعار هــر خانواده 

ــد شــد. ــق خواه ــر محق ــک امدادگ ی
ــال های  ــیل در س ــوع س ــی وق ــت: در ط او گف
ــده  ــوزش دی ــب و آم ــای داوطل ــر نیرو ه اخی
ایــن روســتا در اولیــن دقایــق در کنــار حادثــه 
دیــدگان حضــور یافتــه و امدادرســانی کردنــد.

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان با بیـان اینكه 
رویكرد بهزیسـتی الـزام اجتماعـی بـوده و اینكه 
هیچ معلولی بـرای حضور در اجتمـاع محدودیتی 
نداشـته باشـد، گفـت: ایـن مهـم از جملـه ایجاد 
زیرساخت های شـهری و مناسب سـازی در معابر 
و اداره ها نیازمند همكاری تمام دسـتگاه ها اسـت.
علیرضا وحیدزاده با تبریک روز 12 آذر روز جهانی 
معلولیـن، اظهـار داشـت: براسـاس اصـول کلـی 
و جهانـی کـه تعریـف شـده جامعـه هدف مـا در 
سـازمان بهزیسـتی، براساس تشـخیص هایی که 
در سیسـتم کارشناسی ما داده می شـود، این افراد 

دسـته بندی می شـوند.
او بیان کـرد: الگو و شـیوه مـا به این صورت اسـت 
کـه کسـانی کـه دارای اختالـی و یا کمبـودی به 
لحاظ شـرایط جسـمی، فكـری، ذهنی و حسـی 
هسـتند مراجعه کـرده و در سیسـتم تشـخیصی 
ما کـه مبتنـی بـر الگوهـای جهانـی اسـت تحت 
عنوان شـاخص های ICF )طبقه بندی سـامت 
و ناتوانـی عملكـرد، بین المللـی( در کمیته هـا و 
ارزیابـی می شـوند. مدیـرکل  کمیسـیون ها 
بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینكـه 
متناسـب با سـطح معلولیت این افراد برنامه هایی 
در تیم های تخصصی ما بـرای آنهـا در نظر گرفته 
می شـود، گفـت: ایـن خدمات طیـف وسـیعی از 

حمایت هـای مسـتمر تـا بحـث توانمندسـازی و 
خدمات کمک توانبخشـی را شـامل می شـود که 
معلولین می توانند از همه این موارد به تشـخیص 
کارشناسـی و تیم هـای تخصصی اسـتفاده کنند.

او بـا اشـاره بـه اینكـه اقدامـات انجـام شـده برای 
جامعه هـدف ایـن سـازمان در حوزه های مختلف 
از جملـه مسـكن، اشـتغال و کمـک هزینه هایـی 
که به معلـوالن تعلـق می گیـرد، افزود: همـه این  
مشـوق ها در راسـتای توانمندسـازی این افراد به 
آنها تعلق می گیرد. وحیـدزاده ادامـه داد: هدف ما 
این اسـت که افـراد معلـول تشـویق شـوند که به 
سـمت توانمندسـازی حرکت کرده و متناسـب با 
مشارکتی که با سـازمان و جامعه هدف سازمان در 
فرایند توانمندسـازی دارند، به تشخیص تیم های 

تخصصـی از این مشـوق ها اسـتفاده کنند.

طرح تکمیلی جامع آب کرمان تهیه 
شده است

افتتاح خانه هالل شهداد با حضور 
دبیرکل هالل احمر

لزوم مناسب سازی زیرساخت های 
شهری کرمان برای معلوالن 

امام جمعه جیرفت:

مسئوالن نسبت به ایجاد جایگاه سوخت گاز در این شهر اقدام کنند
امـام جمعـه شـهر جیرفـت گفـت: مسـئوالن، بویـژه 
شـهردار و اعضای شـورای اسـامی نسـبت به تاسیس 
چنـد جایـگاه عرضـه سـوخت گاز در ایـن شـهر اقـدام 

کننـد.
حجت االسـام میثم تـارم اظهار داشـت: در شـرایطی 
کـه شـاهد قاچـاق بنزیـن و گازوئیـل هسـتیم ایجـاد 
جایـگاه گاز )ٔٔٔ( می توانـد یک خدمت برجسـته به 
مـردم و کمک شـایانی برای حفـظ ذخایر انرژی باشـد.
او همچنیـن با اشـاره بـه نزدیک شـدن به روز دانشـجو 
افـزود: بعـد از کودتـای 28 مـرداد 1332 کـه منجـر 
بـه بازگشـت شـاه ملعـون توسـط انگلیـس و آمریـكا 
شـده بـود دکتـر مصـدق در یـک محاکمـه فرمایشـی 
به سـه سـال زنـدان محكوم شـد و دربـار شاهنشـاهی 
اعامیـه ای در مـورد سـفر نیكسـون منتشـر کـرد که 
موجب عصبانیت نسـل جوان، دانش آمـوزان و در راس 
همه دانشـجویان شـد. حجت االسـام تارم ادامـه داد: 
تعـدادی از دانشـجویان کـه به بـرای حضور یـک مقام 
آمریكایـی در تجمعی مسـالمت آمیز اعتراض داشـتند 
مورد هجـوم نیروهـای نظامی شاهنشـاه قـرار گرفتند.
او اضافـه کرد: بسـیاری از سیاسـیون و روشـنفكران که 
با دخالـت کودتا یـا با دخالـت دولت کنـار آمـده بودند 
به صـورت خودجـوش و مردمـی به میـدان آمدنـد و با 
شـجاعت هـم ایسـتادگی کردنـد تـا اینكـه خـون این 

دانشـجویان باعـث رنگیـن شـدن سـنگفرش هـای 
دانشـگاه شـد.

امـام جمعـه جیرفـت یـادآور شـد: از آن زمـان بـه بعد 
خـون ریخته شـده دانشـجویان ما موجب یـک جنبش 
مردمی شـد که در آن اختنـاق عجیب و سـرکوب همه 

نیروهـا ناگهان سـر بـرآورد.
او بـا تاکید بـر اینكـه 1۶ آذر متعلق به دانشـجویان ضد 
اسـتكبار اسـت و در هـر سـال بـا ایـن مختصـات بایـد 
شـناخته شـود افزود: این روز مربوط به دانشجوی آگاه، 
با بصیـرت و ضد آمریكای مسـتكبر و زیاده خواه اسـت.
حجـت االسـام تـارم گفـت: 1۶ آذر مربـوط بـه 
دانشـجویی اسـت کـه بـه دنبـال عـزت و سـربلندی و 
اسـتقال میهنـش اسـت و نبایـد دیگرانـی از ایـن روز 

سواسـتفاده کننـد.
او تاکید کـرد: حرکـت روز 1۶ آذر یـک حرکت مقدس 
بود که نسـل جـوان آگاه مسـلمان در راسـتای اعتراض 
به اسـتكبار جهانـی و آمریـكای جنایتكاری کـه در آن 
روزها بر ایـن مملكت حكومت مـی کردند و ایـران را به 

ذلت و خـواری کشـانده بودند، صـورت گرفت.
امام جمعـه جیرفت با یـادآوری اینكه شـاه ایـران برای 
کوچكتریـن تصمیم بایـد با سـفارتخانه هـای انگلیس 
و آمریـكا هماهنگـی مـی کـرد و اختیـار این کشـور در 
دسـت آنها بود اظهار داشـت: به برکت انقاب اسـامی 

آزادتریـن مـردم و مسـتقل ترین کشـور مردم ایـران و 
نظام جمهوری اسـامی اسـت.

او گفـت: جمهـوری اسـامی، نظامـی قدرتمنـد از نظر 
علمـی، معنـوی، جغرافیای، نیروی انسـانی اسـت که با 
وجود مواجـه با 40 سـال تحریم و توطئه پا برجاسـت و 

تحمـل این قـدرت برای غرب سـخت اسـت.
حجـت االسـام تـارم تاکید کـرد: عقیـده غرب بـر این 

اسـت که دین با پیشـرفت ممكن نیسـت و دیـن باید از 
حكومت جدا شـود و الگو شـدن ایـران و نقـض این امر 

برای آنهـا قابل تحمل نیسـت.
او ادامه داد: اگر نظام جمهوری اسـامی پیشـرفت و در 
دنیا جلـوه کند منطـق لیبرال دموکراسـی غـرب باطل 
خواهـد شـد ایـن درحالی اسـت کـه با ایـن منطـق به 

کشـورهای مختلـف غالب شـدند.

عباسـعلی مسـلمی بخشـدار سـاردوئیه: مردم با مشـکالت راه های ارتباطی دسـت به گریبان 
هسـتند و اهالی روسـتاها که در بخش تولید کننـده مرکبات هسـتند برای حمل آنهـا به مرکز 
شهرسـتان بایـد هزینه هـای فراوانـی بپردازند چراکـه جاده  مالـرو و سـخت گذر بـوده و تنها 

خودروهای کمـک دار می تواننـد رفـت و آمد کنند

لنا
: ای

س
عك
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خبر
یک کارشناس خواستار شد:

اختصاص غرفه های رایگان 
برای دستفروشان

ــای  ــاص غرفه ه ــناس اختص ــک کارش  ی
ــتار  ــان را خواس ــرای دستفروش ــگان ب رای
ــر  ــارت ب ــال نظ ــر اعم ــد ب ــا تاکی ــد و ب ش
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــان ب دستفروش
ــات،  ــی مح ــیاه در برخ ــازار س ــاد ب ایج
ــغل  ــرایطی کــه ایجــاد ش ــت: در ش گف
نیــاز بــه ســرمایه دارد و امــكان اســتخدام 
افــراد نیســت، هــر کاری کــه دارای 
ــتغالزایی  ــه اش ــد و ب ــمی باش ــت رس هوی
ــراد منجــر شــود، کمــک  ــی اف و درآمدزای

ــت. ــده اس کنن
علــی اکبــر ســیارمه در گفت وگــو بــا 
ایســنا، دربــاره تبدیل شــدن دستفروشــی 
ــرد  ــده ک ــراز عقی ــمی اب ــغل رس ــه ش ب
و گفــت: در بحــث مشــاغلی نظیــر 

دســتفروش
ــل کاری  ــناختن حداق ــمیت ش ــه رس ی ب
اســت کــه می تــوان انجــام داد ولــی 
ــر  ــب ام ــه جوان ــت ک ــن اس ــه اش ای الزم
بررســی شــود و مــا بــه صــرف اینكــه ایــن 
ــی  ــناختیم، کاف ــه رســمیت ش ــغل را ب ش
ــه  ــرادی ک ــوق اف ــد حق ــه بای ــت بلك نیس
مــی خواهنــد از ایــن شــغل منتفع شــوند 

ــم. ــر بگیری درنظ
وی ادامــه داد: در هــر مقطــع زمانــی 
ــرح  ــت مط ــن دس ــی از ای ــی مطالبات وقت
ــود  ــتی وج ــكات معیش ــود و مش می ش
دارد، دولتهــا تــاش می کننــد کــه در 
ــات و  ــن مطالب ــردن ای ــرآورده ک ــت ب جه
ــی  ــراد اقدامات ــت اف ــع معیش ــود وض بهب
انجــام بدهنــد و لــذا تبدیــل دستفروشــی 
بــه یــک شــغل رســمی مــی توانــد گامــی 
در جهــت تامیــن مطالبات کســانی باشــد 
ــد. ــی کن ــاش م ــرار مع ــن راه ام ــه از ای ک

ــه رواج  ــا اشــاره ب ــال حــوزه کار ب ــن فع ای
دستفروشــی در بســیاری از کشــورهای 
ــا  ــورها فض ــر کش ــت: در اکث ــان، گف جه
و مكان هــای خاصــی بــه دستفروشــان 
بــر  عــاوه  تــا  یافتــه  اختصــاص 
ــه  ــود را عرض ــدات خ ــانی تولی خدمت رس

کننــد.
ســیارمه افــزود: در حــال حاضــر در برخی 
شــهرها آن دســته افــرادی که خواســته یا 
ناخواســته دارای ســوء سابقه هســتند و به 
ایــن دلیــل کســی بــه  آنهــا کار نمــی دهد، 
ــوز  ــا مج ــه آنه ــد و ب ــاماندهی کرده ان س
ــک  ــاطی در ی ــوان بس ــت عن ــت تح فعالی
ــه  ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــان را داده ان خیاب
امــرار معــاش فــرد کمــک شــود ولــی این 
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــی دارد ک کار تبعات

قــرار گیــرد.
 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار:

سرانه مصرف تخم مرغ 
به ۱۵ کیلو رسید

 رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــتان ته ــذار اس تخم گ
اینكــه ســرانه مصــرف تخم مــرغ در کشــور 
ــت  ــه قیم ــرد ک ــام ک ــت اع ــو اس 15 کیل
ــرای  ــرغ ب ــو تخم م ــر کیل ــده ه ــام ش تم
ــن  ــوده و ای ــان ب ــزار توم ــداران 43 ه مرغ
ــا  ــازار ب ــرغ در ب ــه تخم م ــت ک در حالیس
ــروش  ــد و ف ــر خری ــن ت ــای پایی قیمت ه

. می شــود
ناصــر نبــی پــور در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
بیــان اینكــه دولــت قیمــت جدیــدی برای 
ــا  ــازار قیمت ه ــرده و ب ــام نك ــرغ اع تخم م
ــا 15  ــت: در 10  ت ــر داده  اســت، گف را تغیی
ــرغ  ــو تخم م ــر کیل ــت ه ــته قیم روز گذش
در مرغداری هــا 1000 تومــان افزایــش 
یافتــه و بــه 38 هــزار  و 500 تومان رســیده 
ــر  ــت ه ــی قیم ــه داد: وقت ــت. وی ادام اس
ــد  ــان باش ــزار توم ــرغ 38 ه ــو تخم م کیل
ــاب  ــا احتس ــددی از آن ب ــانه 30 ع ــر ش ه
هزینه هــای جانبــی بایــد بیــش از ۹0 

ــان باشــد. ــزار توم ه
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ 
ــرد:  ــه ک ــران اضاف ــتان ته ــذار اس تخم گ
ــده  ــش آم ــوال پی ــن س ــز ای ــا نی ــرای م ب
ــرغ  ــت قیمــت تخم م ــرا دول ــه چ اســت ک
ــت  ــن اس ــاله ای ــد. مس ــر نمی ده را تغیی
ــت  ــده قیم ــا آزاد ش ــی قیمت ه ــه وقت ک
کاالهــا نیز بایــد بــر اســاس عرضــه و تقاضا 
تعییــن شــود. وی تصریــح کرد:امــروزه 
قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو تخــم مــرغ 
ــرای مرغــداران 43 هــزار تومــان اســت و  ب
مرغــدار بایــد بــا احتســاب ســود 48 هــزار 

ــد. ــان بفروش توم
نبی پــور بــا بیــان اینكــه روزانــه 3200تــن 
تخم مــرغ و ماهانــه بیــش از ۹0 هــزار 
ــت:  ــود، گف ــد می ش ــرغ تولی ــن تخم م ت
ــا ۶0 هــزار تــن مــازاد  ــا شــب عیــد 50 ت ت

تخم مــرغ خواهیــم داشــت.
ــرغ  ــم م ــرف تخ ــت: مص ــان گف وی در پای
باالتــر رفتــه اســت و ســرانه مصــرف 
تخم مــرغ در کشــور بــه 15 کیلــو رســیده، 
زیــرا تخم مــرغ ارزانتریــن پروتئیــن اســت.

دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی بر 
صادرات محصوالت جالیزی منتفی شد

 عضـو کمیسـیون کشـاورزی از منتفـی شـدن وضـع عـوارض 100 
درصدی بر صادرات محصوالت جالیزی خبـر داد و گفت: این تصمیم 
برای یک منطقه خاص یا چنـد محصول خاص نیسـت و به طور کلی 
اخذ عوارض برای صـادرات محصوالت جالیزی ملغی شـد. به گزارش 
تسنیم؛ علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیسـت مجلس شـورای اسـامی درباره آخرین موضع اتخاذ 
شـده کمیسـیون متبوع خود در برابر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی 
برای وضـع عـوارض 100 درصـدی بر صـادرات محصـوالت جالیزی 
گفت: سه شـنبه هفته جـاری یک جلسـه در کمیسـیون کشـاورزی 
مجلس بـا حضـور وزیـر جهـاد کشـاورزی برگـزار شـد.  وی بـا بیان 
اینكه ما هم قانون بودجـه 1401 و هم مـاده 23 احـكام دائمی برنامه 
هـای 5 سـاله را داریم، گفـت: در مـاده 23 احـكام دائمی اعام شـده 
کـه هیـچ محدودیتـی بـرای صـادرات نبایـد وجود داشـته باشـد در 
بودجه هم آمده اسـت کـه اگر قـرار اسـت محدودیتی برای صـادرات 
محصوالت کشـاورزی ایجاد شـود باید ۶ ماه قبل اطاع رسـانی شود. 
این عضو کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس ادامه داد: 
عـاوه بر ایـن در قانون قید شـده که در شـرایط اضطـرار هم اگـر قرار 
اسـت مانعی برای صادرات ایجاد شـود بایـد در هیات وزیـران مصوب 
شـود، در حالـی که مـا هیـچ مصوبـه ای از هیـات وزیـران نداشـتیم. 
عضو کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعـی با بیـان اینكه اعمال 
عوارض 100 درصدی بر صـادرات محصوالت جالیزی از روز گذشـته 
یعنـی چهارشـنبه ۹ آذر ماه برداشـته شـد، اضافـه کرد: ایـن تصمیم 
بـرای یـک منطقه خـاص یا چنـد محصـول خاص نیسـت و بـه طور 
کلی اخذ عوارض بـرای صادرات محصـوالت جالیزی ملغی شـد. وی 
ادامـه داد: مجلس معتقد اسـت که اگـر قرار اسـت این اقـدام اجرایی 
شـود بایـد قانونـی باشـد و اگـر وزارت جهـاد کشـاورزی می خواهـد 
بـر صـادرات محصـوالت جالیزی عـوارض وضـع کنـد ۶ مـاه قبل به 
کشـاورز اعام کند تا کشـاورز بتواند برنامه ریـزی الزم را انجـام دهد و 
باتكلیف نباشـد و این موضوع باعث نشود که کشـاورز بازار صادراتی 

محصوالت جالیـزی را از دسـت بدهد.

تعرفه های جدید صادراتی محصوالت 
جالیزی بهمن ماه اعالم می شود

 معـاون بازرگانـی وزارت جهـاد کشـاورزی از اعام تعرفه هـای جدید 
صادراتـی محصـوالت جالیـزی در بهمن مـاه امسـال خبـر داد و 
گفت: این اقـدام بـه دلیـل جایگزینی کشـت محصوالت جالیـزی با 
محصوالت اساسـی اسـت. به گزارش ایرنا، محسـن شـیراوند با اشاره 
به لغو عـوارض جدیـد صادراتـی گوجه فرنگـی، افـزود: در بهمـن ماه 
امسـال تعرفه های جدیـد صادراتـی کل محصـوالت جالیـزی مانند 
گوجه فرنگـی، پیـاز، سـیب زمینی، خیـار، بادمجـان تعییـن و اعام 
می شـود. معـاون بازرگانـی وزارت جهـاد کشـاورزی اظهـار داشـت: 
لغو عـوارض صادراتی دو محصـول سـیب زمینی و پیاز هم در دسـت 
بررسـی اسـت که نتیجه آن در کمتر از دو هفته آینده اعام می شـود. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینكـه مـا عمـًا وارد پیک برداشـت 
گوجه فرنگی می شـویم و با حجم زیاد تولید روبرو خواهیم شـد، برای 
مدیریت مـازاد تولید و اینكه محصول تولید شـده کشـاورز با توجه به 
زمـان و هزینـه ای که صـرف کرده و مقـرون بـه صرفه باشـد، عوارض 

صادراتـی ایـن محصـول را بـه 0.5درصد تغییـر دادیم.

۶2 درصد تسهیالت بانکی برای تهرانخبر

توزیع نامتوازن تسهیالت در کشور
گزارش

ایرنا
رشـد و توسـعه متـوازن در تمـام مناطـق کشـور بـا 
درنظرگرفتـن ظرفیت هـای هـر منطقـه، مسـاله ای 
ا سـت کـه دغدغـه تمـام فعـاالن بخش هـای مختلف 
اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعی کشـور اسـت؛ چراکه 
در نبـود تـوازن و تعـادل، مسـاله انباشـت امكانـات 
مختلف مالی اقتصـادی، فرهنگی، آموزشـی، درمانی 
و... در نقـاط خـاص و محـدودی به وجـود می آیـد که 
خود می توانـد از دالیـل مهاجرت از اکثریـت تعدادی 
مناطـق کمتـر برخـوردار بـه اقلیـت عـددی مناطق 
برخـوردار و تبعـات مترتـب بـر آن باشـد. یكـی از 
حوزه هایـی که می توانـد منجر بـه افزایش یـا کاهش 
تمرکزگرایـی شـود، عملكـرد نظـام بانكـی در توزیع 

تسـهیات اسـت.

۵۴درصد از سپرده ها برای تهران 
ــد  ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــای بان ــی داده ه بررس
ــزد شــبكه بانكــی و تســهیات  حجــم ســپرده های ن
ــه  ــه ترتیــب ب ــا مهرمــاه ســال جــاری ب اعطایــی آن ت
ــان  ــارد توم ــارد و 4714 هــزار میلی 5772 هــزار میلی
ــا دریافــت  ــی ب ــه تنهای رســیده کــه اســتان تهــران ب
۶2 درصــد از تســهیات و در اختیــار داشــتن 54 
درصــد از ســپرده ها، رتبــه اول را در کشــور دارد. ایــن 
ــی از  ــتان انتهای ــهم 10 اس ــه س ــت ک ــی اس در حال
تســهیات نظــام بانكــی فقــط ۶ درصــد اســت. بانــک 
ــاالی تمرکــز تســهیات  مرکــزی در توجیــه حجــم ب
ــه تمرکــز صنایــع و شــرکت های مطــرح  در تهــران، ب
ــزی  ــر مرک ــز دفات ــن تمرک ــتان و همچنی ــن اس در ای
شــرکت هایی کــه محــل عملیــات آنهــا در ایــن 
ــود را در  ــی خ ــای مال ــا عملیات ه ــت ام ــتان نیس اس
ایــن اســتان انجــام می دهنــد، اشــاره می کنــد. 
ــر  ــل اینكــه، طــی 15 ســال اخی ــل تام ــه قاب ــا نكت ام
ــدود  ــی از ح ــبكه بانك ــهیات ش ــران از تس ــهم ته س
ــال  ــد در س ــه ۶2 درص ــال 138۶ ب ــد در س 53 درص
ــتان از  ــهم اس ــدت س ــن م ــیده و در همی 1400 رس
ســپرده های بانكــی از 5۶ بــه 55 درصــد کاهــش 
یافتــه اســت. به عبارتــی، تهــران حــاال عاوه بــر اینكــه 
حجــم باالیــی از تســهیات بانكــی کشــور را می بلعد، 
تســهیاتش نیــز 7 واحــد درصد نیــز از ســپرده هایش 
بیشــتر اســت )۶2 درصــد در مقابــل 55 درصــد(. بــه 
ــرکت ها )در  ــاب های ش ــال حس ــد انتق ــر می رس نظ
بخــش دریافــت تســهیات و ســپرده گذاری( بــه 
ــع  ــان توزی ــد جری ــرکت می توان ــات ش ــل عملی مح

ــد.  ــفاف تر کن ــور را ش ــهیات در کش تس

 
افزایش ۵0 برابری سپرده 

و 39 برابری تسهیالت
مطابـق بـا آمـار و گـزارش بانـک مرکـزی از کل مانـده 
تسـهیات و سـپرده های ریالـی و ارزی بانک هـا و 
موسسـات اعتباری بـه تفكیک اسـتان های کشـور، در 
سـال 1385 مجمـوع سـپرده های نـزد شـبكه بانكـی 
پس از کسـر ذخایر قانونی بـه 115 هزار میلیـارد تومان 
و مجموع تسـهیات اعطایی نیـز به 120 هـزار میلیارد 
تومـان می رسـید. بررسـی ایـن آمـار تـا آخریـن دوره 
انتشـار توسـط بانک مرکزی کـه مربوط بـه هفت ماهه 
1401 بـوده، نشـان دهنده رشـد 50 برابـری میـزان 
سـپرده ها به حـدود 5 هـزار و 772 هزار میلیـارد تومان 
و رشـد 3۹ برابری میزان تسـهیات اعطایی و رسـیدن 
آن به حجـم 4 هـزار و 714 هـزار میلیارد تومان اسـت. 

 
سهم 62 درصدی تهران از تسهیالت 

نگاهی به گـزارش بانک مرکزی نشـان می دهـد در میان 
اسـتان های کشـور، اسـتان تهـران در طـول سـال های 
1385 تـا هفت ماهه 1401 چـه در میزان حجم سـپرده 
نزد شبكه بانكی و چه سهم از تسـهیات، دارای رتبه اول 
بوده اسـت. البتـه ایـن موضوع تنهـا بـه رتبـه اول تهران 
خاصه نمی شـود؛ چراکه سـهم تهران از سـپرده شـبكه 
بانكی در تمام بازه زمانی 1۶ سـاله مورد اشاره بیش از 50 
درصد بوده اسـت و به طـور میانگیـن بیـش از 57 درصد 
سـپرده های بانكی کشور سـهم اسـتان تهران اسـت. در 

حوزه تسـهیات نیـز تهـران عاوه بر اینكـه رتبـه اول را 
دارد کمتر از نصف تسـهیات شـبكه بانكی سـهم سـایر 
اسـتان ها شـده و اسـتان تهـران میانگیـن 5۹ درصـدی 
را طی 1۶ سـال از دریافت تسـهیات به خـود اختصاص 
داده اسـت. طبق آمارهـای بانـک مرکزی، در سـال های 
اخیر سـهم تهران از تسـهیات ۶2 تا ۶5 درصد و سهم از 

سـپرده ها حول وحـوش 55 درصـد بوده اسـت. 

فاصله نجومی تهران با استان بعدی
آمـار یكه تـازی تهـران در دریافت تسـهیات و سـهم 
از سـپرده از آنجـا جالـب اسـت کـه پـس از تهـران، 

اسـتان های اصفهـان، خراسـان رضـوی و فـارس در 
رتبه هـای بعـدی سـهم از تسـهیات و سـپرده قـرار 
دارند و سـهم ایـن اسـتان ها بـه ترتیـب در سـپرده ها 
در میانگیـن 1۶ سـاله، بـرای اصفهـان 5.5 درصـد و 
در خراسـان رضـوی و فـارس نیـز 4.1 درصـد اسـت. 
درخصوص میزان تسـهیات نیز اصفهـان 4.۶ درصد، 
خراسـان رضـوی 3.3 درصـد و فـارس 3 درصد سـهم 
داشـته اند کـه حاکـی از اختـاف بـاال میـان تهـران 
حتی بـا اسـتان های پـس از خـود اسـت، چه رسـد به 

اسـتان های دارای کمتریـن نقـش.

بررسـی روند اعطـای تسـهیات و سـپرده گذاری نزد 
بانک هـا در اسـتان  تهران نسـبت به کل کشـور نشـان 
می دهد تا پیش از سـال 13۹5، سهم سـپرده های این 
اسـتان از کل سـپرده های کشـور در مقایسـه با سـهم 
تسـهیات آن در نسبت به سـایر اسـتان ها بیشتر بوده 
اسـت اما از سـال 13۹5 تـا هفت ماهـه 1401 همواره 
سـهم سـپرده های تهـران در طی این سـال ها نسـبت 
بـه کل کشـور کاهـش داشـته امـا سـهم تسـهیات 
دریافتـی آن از کل تسـهیات کشـور افزایـش یافتـه 
اسـت. برای مثـال در سـال 1400 که تهران سـهم 55 
درصدی از کل سـپرده های کشـور را داشـته اما سـهم 

این اسـتان از کل تسـهیات استان های کشـور بالغ بر 
۶2 درصـد بوده اسـت. 

 
تسهیالت تهران 10 برابر 10 استان انتهایی

نگاهـی بـه وضعیـت اسـتان هایی کـه دارای کمترین 
سـهم از تسـهیات و سـپرده ها هسـتند نیز قابل تامل 
اسـت. همان گونـه کـه پیشـتر بـدان اشـاره شـد در 
سـال 1400 )به عنـوان آخرین سـال مالـی 12 ماهه( 
تهران سهم ۶2 درصدی از تسـهیات و 55 درصدی از 
سـپرده های شـبكه بانكی را داشـت. پس از تهـران و از 
جهت مقایسـه با سـایر اسـتان ها، با تقسـیم بندی 30 
اسـتان دیگر به 3 دسـته 10 تایی و براسـاس بیشترین 
سـهم از تسـهیات و سـپرده ها، مشـاهدات نشـان 
می دهـد 10 اسـتان اول پـس از تهـران که بیشـترین 
سـهم از تسـهیات و سـپرده را پـس از تهران داشـته، 
سـهم 22.4 درصدی از تسهیات و سـهم 2۹ درصدی 

از کل تسـهیات و سـپرده های کشـور دارنـد. 
امـا سـهم 10 اسـتان دوم از تسـهیات و سـپرده بـا 
کاهـش همـراه بـوده و بـه 8.8 درصـد از تسـهیات 
و ۹.7 درصـد از سـپرده ها می رسـد و درنهایـت 
10 اسـتان آخـر کـه تنهـا 5.۹ درصـد از تسـهیات 
و 5.1 درصـد از سـپرده های شـبكه بانكـی بـه آنـان 
رسـیده اسـت. اسـتان های کهگیلویه وبویراحمـد، 
ایـام، خراسـان شـمالی، کردسـتان، خراسـان 
جنوبـی، اردبیل، لرسـتان و سـمنان به ترتیـب دارای 
کمتریـن سـهم در تسـهیات و سـپرده در میـان 
تمـام اسـتان های کشـور بـوده و در هـر دو فهرسـت 
اسـتان های بـا کمترین سـهم از تسـهیات و سـپرده 
بانكی حضـور دارند که گـواه توزیع نامتـوازن و تمرکز 

اعتبـارات در میـان اسـتان های کشـور اسـت. 
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کاغذ اقتصادی

مدیـر عامـل اتحادیـه ماهیـان سـردآبی خاطر 
نشـان کـرد: مصـرف سـبد پروتئینـی مـردم 
کاهـش پیـدا کـرده و همین مسـئله بـر تولید 
نیز تاثیر گذاشـته اسـت. در سـال جاری میزان 
تولید به خصوص بچـه ماهی حـدود 30 درصد 
افـت کـرد و پیش بینـی می شـود کـه میـزان 
تولید بـه ۹0 هـزار تـن در سـال نرسـد؛ این در 
حالیسـت کـه تولید قـزل آال 2 سـال پیـش به 
120 هـزار تن در سـال رسـیده بـود؛ همچنین 
خشكسـالی نیز روند کاهشـی تولید را تشـدید 

کـرد.
آرش نبـی زاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
اقتصـادی ایلنـا، در پاسـخ بـه این پرسـش که 
بعـد از حـذف ارز ترجیحـی نهاده هـای مـرغ 
گوشـتی احتمـال افزایـش مصـرف ماهـی از 
سـوی مصرف کننـدگان تقویـت شـد؛ چـرا که 
فاصلـه معنـادار نـرخ ایـن دو محصـول کاهش 
پیدا می کرد آیا در عمل چنیـن اتفاقی رخ داد؟ 
گفـت: این عامـل می توانسـت تاثیرگذار باشـد 
امـا وضعیـت اقتصـادی مـردم فاکتور مهـم در 

رونـق یـک بـازار محسـوب می شـود.
وی بـا بیـان اینكـه بـازار مـرغ گوشـتی ریزش 
قابل توجهـی کرده اسـت، تصریح کـرد: قیمت 
ماهـی بـه قیمـت منطقـی نزدیـک شـده و بـا 
10هـزار تومـان افزایـش نرخ بـه کیلویـی 73 
هـزار تومـان در مزرعه رسـیده اسـت در حالی 
که هر کیلوگرم تولید بـرای تولیدکنندگان ۹0 
هزار تومـان تمام می شـود و با ضرر می فروشـد 
که تولیدشـان متوقف نشـود امـا ایـن عامل بر 

کاهـش تولیـد تاثیر ملموس گذاشـته اسـت.
به گفتـه مدیرعامـل اتحادیه ماهیان سـردآبی؛ 
مصـرف سـبد پروتئینـی مـردم کاهـش پیـدا 
کرده اسـت و همین مسـئله بر تولید نیـز تاثیر 

گذاشـته اسـت. در سـال جـاری میـزان تولید 
به خصـوص بچـه ماهی حـدود 30 درصـد افت 
کرد و پیش بینی می شـود کـه میـزان تولید به 
۹0 هـزار تن در سـال نرسـد؛ این در حالیسـت 
کـه تولید قـزل آال 2 سـال پیـش بـه 120 هزار 
تن در  سـال رسـیده بود؛ همچنین خشكسالی 

نیز روند کاهشـی تولیـد را تشـدید کرد.
وی با بیان اینكه سـیل اواخر تیر آسـیب جدی 
به محصوالت صادراتـی وارد کرد، افزود: سـیل 
8 هـزار تـن محصول بـاالی یـک و نیـم کیلو را 
از بین برد و امسـال نتوانسـتیم آنگونـه که باید 
محصول صادراتـی را تولید و بار بـرای صادرات 

هماهنـگ کنیم.
تاش هـای  بـه  اشـاره  بـا  نبـی زاده 
تولیدکننـدگان بـرای دریافت اسـتانداردهای 
بازارهـای کشـورهای اروپایـی و چیـن، اذعان 
کـرد: در حـال حاضـر قـزل آال تولیـدی بـه 
کشـورهای روسـیه، آذربایجـان، ارمنسـتان 

می شـود. صـادر 
این فعـال اقتصادی تصریـح کرد: نهـاده تولید 
آبزیـان زودتـر از سـایر پروتئین هـا حـذف 

شـد و از سـوی دیگـر دولـت قـول داد کـه 
بـرای تقویـت بنیـه تولیـد و جبـران کسـری 
نقدینگـی تسـهیاتی در غالـب شـیات کار 
بـه تولیدکننـدگان ارائـه بدهـد اما سـقف این 
تسـهیات کـم اسـت؛ 200 میلیـون تومـان 
شـاید در سـال ۹5 می توانسـت بخشـی از 
نقدینگـی تولیدکننـدگان را تامیـن کنـد امـا 
این سـقف برای مزرعـه ای که 100 تـن تولید 
دارد و بـه سـرمایه در گـردش نزدیـک بـه ۶ 
میلیـارد تومـان نیـاز دارد قابل توجه نیسـت. 
امـا از آنجایی کـه سـود ایـن وام کـم اسـت 
تعدادی از تولیدکنندگان خرد این تسـهیات 
را دریافـت کردنـد و اگـر دولـت نمی توانـد بـا 
ایـن ارقـام دردی از تولیدکننـدگان بـزرگ 

دوا کنـد.
مدیرعامـل اتحادیه ماهیـان سـردآبی در پایان 
بیـان کـرد: تعـداد قابـل توجهـی از واحدهای 
صنفی عرضـه ماهـی تعطیـل شـده اند و دیگر 
در سـطح شـهر کمتر واحـدی به عرضـه ماهی 
صـرف اقـدام می کنـد و واحـد بیشـتر مـرغ و 

ماهـی بفـروش می رسـانند.

رئیس جمهـور گفـت: بـرای کارهایـی کـه 
معلـوالن از عهده آن هـا برمی آیند ایـن عزیزان 
در اولویت باشـند، اگـر امكان اشـتغال معلوالن 
در دسـتگاه های دولتـی وجـود دارد، ایـن کار 

بایـد بـا جدیـت انجام شـود.
به گـزارش بـازار، سـیدابراهیم رئیسـی رئیس 
جمهـور به مناسـبت گرامی داشـت روز جهانی 
معلـوالن ضمـن تبریـک روز جهانـی معلوالن 
گفـت: برخـی از مشـكات جامعه معلـوالن در 
این جلسـه مطرح شـد، جامعه معلوالن توانایی 
دارند بـا همتشـان گام هـای را در جهـت علم، 

ورزش و... و. بردارنـد.
وی افـزود: مـاه مبـارک رمضـان گذشـته در 
شـهر قزوین بـه کارخانـه ای رفتم که مدیـران و 
کارکنان آن کارخانه معلـول بودند ولی تولیدات 
کارخانه بـا کیفیت و نـام آور بود، عـاوه بر حوزه 
کارآفرینـی در حـوزه هـای علمـی نیـز اثـرات 

ارزشـمندی از جانـب معلـوالن وجـود دارد.
رئیس جمهـور بـا بیـان اینكـه تـاش پـدران و 
مـادران بـرای بـه ثمـر نشسـتن اسـتعدادهای 
فرزنـدان معلولشـان اقـدام بزرگـی اسـت، 
تصریـح کرد: بـرای معلـوالن بایـد فرصت های 
اجتماعـی برابر قـرار داده شـود، همه دسـتگاه 
ها وظیفـه دارنـد زمینه رشـد، شـكوفایی و کار 

معلـوالن را فراهـم کننـد.
رئیسـی با بیـان اینكه وضعیـت شـهری باید به 
گونه ای باشـد که بـرای معلوالن سـختی ایجاد 
نكنـد، گفـت: توانمند سـازی معلـوالن وظیفه 
همه اسـت ما هـم در دولـت باید نسـبت به این 

قضیـه نگاه خاصی داشـته باشـیم.
وی افزود: اقداماِت در حال انجام، کافی نیسـت 
بایـد خانـواده هـای معلـوالن احسـاس کننـد 
کـه کار متفاوتـی در حـال انجـام اسـت و بایـد 

اقدامـی جهـادی صـورت بگیـرد؛ ایـن اقـدام 
بایـد بـه نحـوی باشـد کـه مشـكات معلوالن 

را کاهـش دهـد. 
رئیس جمهور تصریـح کرد: خواسـته های این 
قشـر باید شـنیده شـود؛ خواسـته های آنان به 
حـق اسـت و توجه بـه معلـوالن نـه بـه عنوان 
ترحم بلكـه باید به عنـوان فرهنگ تلقی شـود.

رئیسـی افزود: توجه به افراد دارای معلولیت در 
عمـل هم بایـد در بخش هـای مختلـف دولت و 
نهادهای مردمی دنبال شـود چراکـه وظیفه ای 

شـرعی و انسـانی برای همه است.
وی بـا اشـاره بـه گرانـِی تجهیـزات مـورد نیـاز 
معلوالن گفـت: این بخـش یكـی از حوزه هایی 
اسـت کـه دولـت می توانـد کمـک کند تـا این 
عزیزان بـرای تامیـن تجهیـزات دچار مشـكل 
نشـوند، در این بخش می شـود یارانـه پرداخت 
کـرد و قسـمتی از آن را در هزینه هـای دولتـی 

تامیـن کرد.
رئیسـی در مـورد اشـتغال معلـوالن گفـت: در 
وزارت کار اقدامات خوبی برای حل این مسـأله 
انجام شـده اسـت سـازمان بهزیسـتی لیسـت 

افراد آمـاده کار را بـه همه سـازمان های دولتی 
ارائـه کننـد و بـرای کارهایـی کـه معلـوالن از 
عهده آنهـا بر می آینـد ایـن عزیـزان در اولویت 
باشـند. اگـر امـكان اشـتغال معلـوالن در 
دسـتگاه ها ی دولتی وجود دارد ایـن کار باید با 

جدیـت انجام شـود.
وی در مورد مشكات مسـكن معلوالن تصریح 
کرد: وزارت راه و شهرسـازی باید تهیه مسـكن 
بـرای معلـوالن و خانواده هـای آنهـا را بایـد در 
اولویت قـرار دهند. تمـام افـراد جامعـه باید به 

عنوان حقـوق معلـوالن بـه آنها توجـه کنند.
رئیسـی با بیـان اینكـه حـق معلوالن اسـت که 
جامعه به آنهـا توجه خاص کند، گفت: بخشـی 
از قوانیـن مربـوط بـه معلـوالن اجرا نشـده که 
دولتمـردان بایـد آن را عملـی کننـد، معلوالن 
توقع دارند به استعدادهایشـان توجه شـود آنها 

در عمل جملـه مـا می توانیـم را ثابـت کردند.
رئیس جمهـور در پایـان خاطرنشـان کـرد: از 
کارهـای انجـام شـده تـا االن تقدیـر می کنیم، 
امـا بایـد در خدمـت مـادران، پـدران، مربیان و 

توانبخشـان گامـی نـو برداریم.

تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای عرضه ماهی

کاهش 3۰ درصدی تولید ماهی در سال جاری
رئیس جمهور:

اشتغال معلوالن در دستگاه های دولتی با جدیت دنبال شود
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ــی افزایــش داشــت کــه  ــازار داخل ــاز در ب طــی هفته هــای اخیــر قیمــت هــر کیلوگــرم پی
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــر می دانن ــای اخی ــادرات در ماه ه ــم ص ــش حج ــت آن را افزای ــی عل برخ
ــول  ــن محص ــون ت ــش از 3 میلی ــاالنه بی ــد س ــا تولی ــران ب ــا، ای ــادی ایرن ــگار اقتص خبرن
ــرف  ــرانه مص ــت. س ــان را داراس ــت جه ــطح زیرکش ــه 20 س ــد و رتب ــه 12 تولی ــاز رتب پی
ــه  ــرم محاســبه می شــود ک ــا 24 کیلوگ ــی 22 ت ــر ایران ــرای ه ــن محصــول در کشــور ب ای
ــی از آن  ــا حاک ــد. گزارش ه ــی می رس ــرف داخل ــه مص ــد ب ــده تولی ــش عم ــاله بخ ــر س ه
ــن تولیدکننــدگان ایــن محصــول  ــكا بزرگ تری اســت کــه کشــورهای چیــن، هنــد و آمری

ــتند. ــان هس در جه
هرسـاله بخشـی اندکی از تولید پیاز کشـور به کشـورهای مختلف صادر می شـود، اما امسال 
افزایش حجم صادرات این محصـول نگرانی هایی را بـرای تولیدکنندگان ایجاد کرده اسـت. 
طبق شـواهد اکنون هر کیلوگرم پیاز سـر مـزارع حـدود 10 هـزار تومـان از تولیدکنندگان 
و 12 هـزار تومـان از دالالن خریـداری و بـه بـازار عرضه می شـود که طـی فراینـد عرضه به 
بازار داخلـی قیمت این محصـول به بیش از 18 هـزار تومـان و در برخی فروشـگاه ها نیز این 

محصول بیـش از 22 هـزار تومان نیـز به فروش می رسـد.

گروه خودروسـازی سـایپا از سـاعت 11 صبح روز گذشـته )شـنبه( فروش در قالب طرح های 
فوق العـاده را بـرای دو محصـول کوییـک و کوییـکٔ  ویـژه متقاضیان عـادی و ویژه مـادران 

آغـاز کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، از روز گذشـته )شـنبه 12 آذر مـاه(، گـروه خودروسـازی سـایپا،  فـروش 
فوق العـاده دو محصـول کوییـک  بـا گیربكـس معمولی و کوییـک R بـا گیربكـس معمولی را 
با موعـد تحویـل حداکثـر ۹0 روزه آغاز کـرده  اسـت. مهلـت ثبت نام بـرای متقاضیـان عادی 
تـا تكمیـل ظرفیت محصـوالت و بـرای طـرح مربوط بـه پیـش ثبت نام طـرح قانـون حمایت 
از خانـواده و جوانی جمعیـت )طـرح ویـژه مـادران دارای دو فرزند( هفـت روز در نظـر گرفته 
شـده اسـت. متقاضیـان می تواننـد از سـاعت 11 صبـح امـروز بـا مراجعـه بـه سـایت فروش 
گروه خودروسـازی سـایپا به نشـانی اینترنتی saipa.iranecar.com نسـبت بـه ثبت نام/ 
پیش ثبت نـام اقـدام کننـد. گفتنـی اسـت کـه در طـرح ویـژه مـادران، پیش ثبت نـام صورت 
می گیرد و پـس از تایید مادران حائز شـرایط امـكان ثبت نام )مـادران دارای حداقـل دو فرزند 
که فرزنـد دوم به  بعـد آن هـا از تاریخ 1۹ آبـان مـاه 1400 به بعـد به  دنیـا آمده باشـد(، امكان 

ثبت نـام نهایـی فراهـم و واریـز وجه مسـیر خواهد شـد.

ــار قیمتــی  ــر اقتصــاد اظهــار داشــت: شــاهد آن هســتیم کــه پــس از تخلیــه آث معــاون وزی
ــار  ــده و انتظ ــته ش ــورم کاس ــتابان ت ــد ش ــد رش ــا رون ــازی یارانه ه ــرح مردمی س ــرای ط اج
مــی رود در صــورت ثبــات ســایر شــرایط و تشــدید انضبــاط پولــی و مالــی دولــت، ایــن رونــد 

کاهشــی آثــار خــود را تــا نیمــه ابتدایــی ســال آینــده نشــان دهــد.
ــاره انتقــاد  ــا درب ــگار اقتصــادی ایلن ــا خبرن ســید محمــد هــادی ســبحانیان در گفت وگــو ب
عــده ای از کارشناســان مبنــی بــر اینكــه چــرا گزار ش هــا از مهــار رشــد نقدینگــی منجــر بــه 
مهــار تــورم نشــده  اســت، اظهــار داشــت: سیاســتی کــه بــه تصویــب شــورای پــول و اعتبــار 
و ســتاد اقتصــادی دولــت رســیده و بانــک مرکــزی اجــرای آن را دنبــال می کنــد ایــن اســت 
کــه از طریــق اعمــال محدودیت هــای مقــداری بــر رشــد ترازنامــه بانک هــا رشــد نقدینگــی 
کنتــرل شــود. در ایــن ســازوکار ســهم هــر بانــک توســط بانــک مرکــزی در رشــد نقدینگــی 
ــزان  ــد شــد. کاهــش می ــا جرایمــی مواجــه خواهن ــف ب ــای متخل مشــخص شــده و بانک ه
ــوده  ــت ها ب ــل سیاس ــن قبی ــال ای ــه اعم ــم در نتیج ــر ه ــای اخی ــی در ما ه ه ــد نقدینگ رش

ــت.  اس

صادرات ۱۴ میلیون دالری پیاز
 در مهرماه

آغاز فروش فوق العاده سایپا ویژه 
متقاضیان عادی و مادران

مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول 
سال ۱۴۰2 می بینند

۱۰ اسـتان اول پس از تهران که بیشـترین سـهم از تسـهیالت و سـپرده را پس از تهران داشته، 
سـهم 22.۴ درصدی از تسـهیالت و سـهم 29 درصدی از کل تسـهیالت و سـپرده های کشـور 
دارند. اما سـهم ۱۰ اسـتان دوم از تسـهیالت و سـپرده با کاهش همراه بـوده و بـه 8.8 درصد از 
تسـهیالت و 9.۷ درصد از سـپرده ها می رسـد و در نهایت ۱۰ اسـتان آخر که تنهـا ۵.9 درصد از 

تسـهیالت و ۵.۱ درصد از سـپرده های شـبکه بانکی به آنان رسـیده اسـت.
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شرایط تحصیل دانش 
آموزان استثنایی باید 

بهتر شود
رئیس سازمان بهزیستی گفت: تاش ما 
بهتر کردن زندگی و تحصیل دانش آموزان 

استثنایی است.
 مراسم امضای تفاهم نامه همكاری مشترک 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 

و سازمان بهزیستی صبح امروز برگزار شد.
علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی 
در این نشست گفت: تاش ما بهتر کردن 
زندگی و تحصیل دانش آموزان استثنایی 
است. دانش آموزانی که به جهت عدم توانایی 
مالی نمی توانند تحصیات خود را با موفقیت 
طی کنند؛ ما می خواهیم این اطمینان را به 
دانش آموز استثنایی بدهیم که او می تواند 
با قدرت تحصیات خود را داشته باشد و 
به موفقیت های مد نظرش برسد. طریقی 
حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی هم در این مراسم با بیان اینكه 
امیدواریم به کمک سازمان بهزیستی شرایط 
خوبی را برای دانش آموزان استثنایی فراهم 
کنیم؛ گفت: سازمان بهزیستی یكی از 
سازمان های موفق و اثرگذار در حل مشكات 
نیازمندان مخصوصاً معلوالن است که هفت 
میلیون نفر را در این زمینه تحت پوشش قرار 
می دهد. در این راستا توانمند سازی افراد 
معلول و تحصیل آنان مهم ترین دغدغه برای 
آنان است که باید از آموزش و پرورش استفاده 
کنم. وی با بیان اینكه مهم ترین بعد آموزش 
و پرورش بعد عدالت تربیتی است؛ گفت: ما 
شعاری را در این زمینه انتخاب کردیم که 
در آن در تاش هستیم که کودک معلول 
هم بتواند به رشد و شكوفایی دست یابد و در 
توسعه و آبادانی ایران نقش خود را ایفا کند. 
طریقی حسینی افزود: اعتقاد ما بر این است 
که تک تک این دانش آموزان معلول در رشد 
کشور نقش دارند و کشور به آنان نیاز دارد. 
در همین راستا ما مأموریت های مشترکی با 
سازمان بهزیستی داریم. در بحث غربالگری و 
تشخیص معلولیت ها، در بحث توانمندسازی 
معلوالن و توانمندسازی خانواده های آنان این 
دو سازمان همراستا با یكدیگر قدم بر می دارند. 
طریفی حسینی خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
سازمان بهزیستی به مسائل و دغدغه های 
دانش آموزان معلول اهمیت می دهد و با 
روحیه جهادی که در سازمان بهزیستی وجود 
دارد امیدوارم امضای این تفاهم نامه منشأ خیر 
و برکت برای دانش آموزان تحت پوشش ما در 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی باشد.

دچار شعارزدگی در رسیدگی به 
معلوالن شده ایم

مدیرعامـل انجمن ندای معلـوالن ایران گفت: دچار شـعارزدگی در 
رسـیدگی به معلـوالن شـده ایم و فكـر می کنیم بـا شـعار می توان 

کار را درسـت کرد. 
وی ادامـه داد: واقعیـت ایـن اسـت، همیشـه در یـک مناسـبتی 
مسـئوالن، همایشـی، جشـنواره ای و ...برگـزار می کننـد و هـر 
چیزی را که می خواهنـد درباره مشـكات معلـوالن می گویند اما 
متاسـفانه عملیاتی نمی شـود. ما احتیاج داریم کـه حداقل همین 
قانـون جامـع حمایـت از افـراد دارای معلولیـت که از سـال 83 به 
تصویـب مجلـس رسـید و بعـد از آن بازنگـری و تكمیل تر شـده و 
در سـال ۹۶ تبدیـل بـه یـک قانـون بهتر شـده اسـت، اجرا شـود. 
در ایـن قانـون تمام مسـائل و مشـكات آمده اسـت.اما متاسـفانه 
در بخش هـای مختلـف اصـا این قانـون آن طـور که باید و شـاید 

اجرا نشـده اسـت.
مدیرعامـل انجمـن نـدای معلـوالن ایـران تصریـح کـرد: بـه گفته 
سـازمان بهزیسـتی یک میلیون و ۶00 هـزار معلول داریـم و حدود 
300 هـزار نفـر از ایـن افـراد خودشـان از طریـق راه هـای مختلف 
توانسـتند اشـتغال برای خـود ایجاد کننـد و در بخـش خصوصی و 
دولتی اشـتغال دارنـد. اگر قـرار بـود برای اشـتغال معلـوالن کاری 
کنیـم از سـال 1383 تاکنـون که 24 سـال می شـود هر سـال 30 
هزار الـی 50 هزار نفـر کار ایجـاد می شـد و االن همـه افـراد دارای 

معلولیت کار داشـتند.
وی دربـاره تجهیـزات پزشـكی مـورد نیاز معلـوالن گفـت: در حال 
حاضر معلوالن توان خرید ارتـز و پروتز و بریـس و .. را حتی از هال 
احمر ندارنـد چه برسـد کـه بخواهنـد از بخـش خصوصـی بخرند. 
هـال احمـر بـا بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه رقابـت می کند. 
دسـت و پای مصنوعی االن قیمتش سـر بـه فلک می گـذارد و یک 
معلول حتـی اگر درآمـد هم داشـته باشـد و ماهـی 10 میلیون هم 
حقوق داشـته باشـد در سـال چقـدر بایـد پس انـداز کند تـا بتواند 
بـا ایـن شـرایط هـر دو سـال یكبـار بریـس خـود را تعویـض کند. 
مسـئوالن مـا در سـازمان حمایتـی نشسـت هـم اندیشـی در این 

زمینه بـا جامعـه هدف نداشـته و اتـاق فكـر مناسـب ندارند.
کاری همچنیـن دربـاره مسـكن افـراد دارای معلولیـت گفـت: در 
بحـث مسـكن قـرار بـود از سـال 83 دولـت مسـكن انبوهـی را که 
می سـازد 10 درصـد آن را در اختیار سـازمان بهزیسـتی قـرار دهد 
تا به افـراد دارای معلولیت واگذار شـود. اگر از سـال 83 تاکنون این 
کار را انجام داده بودند تـا االن تعداد زیادی از افـراد دارای معلولیت 

صاحب خانـه شـده بودند.

خبر »نبض« زندگی »معلوالن« ُکند می زند
گزارش

ایسنا 
در حالی چهار سـال از اجـرای قانون حمایـت از حقوق 
معلـوالن در کشـور می گذرد کـه به نظـر این افـراد به 
عنوان بخشـی از شـهروندان جامعه هنوز نتوانسـته اند 
به برخـی از حقـوق خـود دسـت یابنـد، چرا کـه عدم 
اجرای کامل قانـون و غفلـت از آن زندگی افـراد دارای 
معلولیت را تحت تاثیر قـرار داده و نبض جریان زندگی 

را برایشـان کند کرده اسـت.
به گزارش کاغذ وطـن به نقل از ایسـنا،»قانون حمایت 
از حقـوق معلـوالن« مصـوب سـال 13۹7 بـا 34 ماده 
و 2۹ تبصـره در حالـی بـا وجـود طـی کـردن راهی پر 
پیـچ و خـم در حـال اجراسـت کـه بـا وجود گذشـت 
حـدود چهـار سـال از تصویـب آن، اجرایش بـا کندی 
پیش مـی رود بـه طوریكه منصـور اهلل وردی- مسـئول 
دبیرخانـه کمیتـه هماهنگـی و نظـارت بـر اجـرای 
قانـون حمایـت از حقـوق معلـوالن از مغفـول مانـدن 
چندین مـاده در اجرای قانـون حمایت از حقـوق افراد 
دارای معلولیت خبـر می دهـد و یكی از مـوارد مغفول 
مانـده از ایـن قانـون را موضـوع صنـدوق حمایـت از 
فرصت هـای شـغلی افـراد دارای معلولیـت عنـوان 
می کنـد. او می گویـد: مطابـق مـاده 10 ایـن قانـون، 
وزارت رفـاه مكلـف اسـت در قالـب اعتبـارات مصوب 
سـازمان، صندوق حمایـت از فرصت  های شـغلی افراد 
دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را 
سـه ماه پس از ابـاغ این قانـون تهیه و جهـت تصویب 
بـه هیـات وزیـران ارسـال کند امـا اجـرای ایـن قانون 

هنـوز مغفـول مانده اسـت.

چرا صندوق  حمایت از فرصت های شغلی 
معلوالن فعال نیست؟

وی ادامـه می دهـد: دلیـل عـدم اجـرای ایـن قانـون 
ایـن اسـت کـه نیـاز بـه اساسـنامه دارد و مـا حتـی از 
زمـان شـروع نوشـتن اساسـنامه تـا پایـان آن فرصت 
طوالنـی را از دسـت داده ایـم. اساسـنامه زمانـی که به 
تصویب هیات دولت رسـید صندوق به صـورت دولتی 
دیده شـد به این معنـی کـه مدیریـت و اداره آن تحت 
نظـارت دولـت باشـد و در سـیر تصویـب، غیردولتـی 
بودن اساسـنامه را نپذیرفتند و نهایتا هم اساسنامه در 
قالـب دولتی بـه تصویب رسـید، امـا کماکان سـازمان 
بهزیسـتی به دنبال غیردولتی کردن اساسـنامه است، 
زیـرا در صـورت دولتی بـودن، امـكان ایجـاد فضاهای 
الزم و اسـتفاده از منابـع مختلـف بـرای افـراد دارای 

معلولیـت فراهم نیسـت.
مسـئول دبیرخانـه کمیتـه هماهنگـی و نظـارت بـر 
اجرای قانـون حمایت از حقوق معلـوالن بیان می کند: 
به هر صـورت در حـال حاضر سـازمان بهزیسـتی یک 
سـال اسـت پیگیر غیردولتـی کـردن اساسـنامه بوده 

و ایـن موضـوع زمان بـر و کمـاکان در دولـت معطـل 
مانـده اسـت. سـازمان بهزیسـتی سـاختمانی هـم به 
ایـن موضـوع اختصـاص داده امـا عمـا تاکنـون هیچ 
اتفاق مثبتی در راسـتای اجـرای این قانـون رخ نداده و 

صندوقی بـا پـول و اعتبـار وجود نـدارد.
اهلل وردی معتقـد اسـت در صـورت فعالیـت صنـدوق 
حمایـت از فرصت هـای شـغلی، فرصت هـای شـغلی 
بـرای معلـوالن ایجـاد و از ایـن شـغل ها حمایـت 
خواهد شـد. همچنین تسـهیات اعتبـاری به افـراد و 
دسـتگاه ها و موسسـات ارائـه خواهـد شـد. اگرچه در 
حال حاضر سازمان بهزیسـتی به افراد دارای معلولیت 
وام هایی ارائـه می دهـد اما ایـن وام ها پاسـخگوی نیاز 
افـراد دارای معلولیـت نیسـت و امكان سـرمایه گذاری 
بخش خصوصـی و موسسـات غیردولتی فراهم نشـده 

اسـت.

درخواست سازمان بهزیستی؛ پیگیری ماده 
10 قانون حمایت از حقوق معلوالن در اولویت 

جلسات هیات دولت
وی بـا بیـان اینكـه سـازمان بهزیسـتی پیگیـر اجرای 
ماده 10 قانـون حمایت از حقوق افـراد دارای معلولیت 
اسـت، یـادآور می شـود: چنـد روز گذشـته سـازمان 
بهزیسـتی طی جلسـه ای با معاون فرهنگـی اجتماعی 
رئیـس جمهـور موضـوع را مطـرح و درخواسـت کـرد 
ایـن موضـوع در جلسـات هیـات دولـت جـزو اولویت 
قـرار گیـرد تـا اساسـنامه صنـدوق زودتـر پیگیـری و 

غیردولتـی شـود.

استاندارد تعریف شده ای برای مناسب سازی 
خودروهای شخصی نداریم

اهلل وردی همچنیـن بـا اشـاره بـه آئین نامـه اجرایـی 
ماده 3 قانـون حمایت از حقـوق افـراد دارای معلولیت 
کـه در خصـوص تامیـن خودروهـای مناسب سـازی 
شـده برای افـراد دارای معلولیت توسـط وزارت صمت 
اسـت، می گوید: درحالیكـه بایـد اسـتانداردهای الزم 
بـرای اسـتفاده افـراد دارای معلولیـت از خودروها )چه 
خودروهـای عمومـی و چـه شـخصی( نوشـته شـود، 
امـا اسـتانداردهای الزم تنهـا بـرای نـاوگان حمـل و 
نقـل عمومی توسـط سـازمان ملی اسـتاندارد نوشـته 
شـده و در خصـوص خودروهـای شـخصی اسـتاندارد 
مناسب سـازی و تعریـف شـده ای وجـود نـدارد؛ ایـن 
موضوع نیز توسـط معاون فرهنگـی و اجتماعی رئیس 

جمهـوری مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
وی با اشـاره به اینكـه بعـد از چهارمین جلسـه کمیته 
هماهنگی و نظارت بـر اجرای قانون حمایـت از حقوق 
معلـوالن مقرر شـد بـا دسـتگاه هایی که وظایـف خود 
را بـه درسـتی انجـام نداده انـد یـا مشـكاتی دارنـد، 
جلسـاتی برگزار شـود، می گوید: تاکنون برای چندین 

دسـتگاه جلسـات برگزار و قانون برای آنها توضیح داده 
شـده اسـت. همچنین پیشـنهاداتی از سـوی طرفین 
مطرح شـده کـه مصوباتـی را به دنبـال داشـت؛ عاوه 
بـر اجـرای قانـون قـرار شـد دسـتگاه ها در راسـتای 
مسـئولیت اجتماعی به افراد دارای معلولیت و سازمان 

بهزیسـتی هم کمـک کنند.

عدم تخصیص بودجه کافی، دلیل اصلی 
اجرایی نشدن قانون

علی همـت محمـود نـژاد، سـخنگوی شـبكه ملـی 
تشـكل های مـردم نهـاد معلـوالن جسـمی و حرکتی 
نیز بـا بیان اینكـه قانون حمایـت از حقوق افـراد دارای 
معلولیـت به طـور کامل اجرا نمی شـود، عـدم حمایت 
سـفت و سـخت نماینـدگان مجلـس از افـراد دارای 
معلولیت و ارائه نشـدن بودجه واقعـی الزم برای اجرای 
قانـون را از دالیل اجرا نشـدن قانون حمایـت از حقوق 
معلـوالن عنـوان می کنـد و بـه ایسـنا می گویـد: در 
حال حاضـر بودجه جمعیـت افـراد دارای معلولیت در 
کشـور برابر بـا یک میلیـون و 850 هـزار نفر اسـت که 
از این تعـداد یک میلیـون و ۶40 هزار نفـر از آنها تحت 
پوشش رسـمی سـازمان بهزیسـتی کشـور قرار دارند. 
در این میان بودجـه الزم بـرای اجرای قانـون ۶0 هزار 
میلیارد تومان اسـت و این درحالیسـت که کل بودجه 
مربـوط بـه اجـرای قانـون نزدیـک بـه 5000 میلیارد 

تومـان در نظر گرفته شـده اسـت.

مستمری معلوالن، معادل یک دهم مبلغ قانونی
سخنگوی شـبكه ملی تشـكل های مردم نهاد معلوالن 
جسـمی و حرکتـی با اشـاره بـه اقداماتی بـرای اصاح 
قانون حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیت تصریح 
می کند: چهار سـال از اجـرای قانون حمایـت از حقوق 
افـراد دارای معلولیـت مصـوب سـال 13۹7 می گذرد 

و بیشـترین انـرژی خـود را بایـد پیگیـر اجـرای این 
قانون باشـیم. قانونی که در مـاده 27 آن صراحتا اعام 
می کنـد دولـت مكلـف اسـت کمـک هزینه معیشـت 
افـراد دارای معلولیـت بسـیار شـدید و یـا شـدید فاقد 
شـغل و درآمد را بـه میـزان حداقل دسـتمزد سـاالنه 
تعییـن و اعتبـارات الزم را در قوانیـن بودجه سـنواتی 
کشـور منظور کنـد. بـه عبارتی اگـر حداقل دسـتمزد 
5 میلیـون و 700 هـزار تومان باشـد، آنچه کـه اکنون 
افـراد دارای معلولیـت دریافت می کنند، معـادل 540 
هـزار تومـان اسـت و ایـن درحالیسـت که مسـتمری 
معلوالن اکنـون یک دهم قانونی اسـت که وضع شـده 

و هنوز بـا آرمان هـای قانونـی فاصله زیـادی دارد.
وی بـا اشـاره بـه قانـون برنامـه چهـارم توسـعه نیـز 
خاطرنشـان می کند: مطابـق این قانون نیز مسـتمری 
افـراد تحت پوشـش باید حـدود یـک میلیـون و 200 
هزارتومـان باشـد که در حـال حاضـر نیـز مددجویان 
تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی ایـن رقـم را هـم 

دریافـت نمی کننـد.
مدیرعامل انجمن دفـاع از حقوق معلوالن ایـران ادامه 
می دهد: از سـوی دیگر گرانی لوازم کمک توانبخشـی، 
تحریم هـای ظالمانه و تورم دسـت به دسـت هـم داده 
تا شـرایط برای افـراد دارای معلولیت بسـیار سـخت تر 
باشـد و متاسـفانه بودجـه سـازمان بهزیسـتی نیـز به 
هیچ عنـوان کفـاف هزینه های ایـن قشـر را نمی دهد. 
بنابراین الزم اسـت مجلس شـورای اسـامی و به ویژه 
کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان که 
متولی امـور افراد دارای معلولیت هسـتند به این قشـر 
نگاه ویژه ای داشـته باشـند و بودجه معلوالن را افزایش 
دهند، چرا که بخشـی از عـدم اجرای قانـون حمایت از 
حقوق افـراد دارای معلولیـت ناشـی از وضعیت بودجه 
و بخشـی دیگـر نیز بـه دلیـل ترک فعـل سـازمان ها و 

نهادهـا در اجرای وظایف شـان اسـت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک زرند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 1401۶031۹008001774 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضی آقـای حمیـد منصوری 
بیدخوانـی فرزند علـی به شـماره شناسـنامه 31۹ صـادره از زرند در شـش دانگ خانه 
بـه مسـاحت 274 مترمربـع از پـاک 55۶ اصلـی واقـع در زرند بخـش 13 کرمـان به 
آدرس روسـتای داربیدخـوان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غامعلـی منصـوری 
بیدخوانـی محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و  پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالكیـت صـادر خواهد شـد.
نوبت اول تاریخ انتشار: 1401/8/28
نوبت دوم تاریخ انتشار: 1401/۹/13

حسین توحیدي نیا - رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 1411852

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر راي شـماره 1401۶031۹008001382 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضی آقـای مسـلم غـام حیدری 
فرزنـد ناصـر بـه شـماره شناسـنامه 2۹83۶237۶۹ صـادره از زرند)بـا والیـت قهری 
خانم زهـرا براهوئی اژدری بـه موجب دادنامـه شـماره ۹۹00152 در ششـدانگ خانه 
به مسـاحت 432 مترمربع مفروز و مجزی شـده از 3 پاک فرعـی از 2288 اصلی واقع 
در زرند بخش 13 کرمان به آدرس خیابان عطااله اسـامی کوچه 22 و 20 خریداری از 
مالک رسـمی آقای جواد محمدی اکبرآبادی محرز گردیده اسـت لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالكیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتراض طبـق مقررات سـند مالكیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/13

حسین توحیدي نیا - رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 1411853

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
برابر راي شـماره 1401۶031۹012003302 هیـات دوم موضوع 
قانـون تعیین تكلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد 

سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالكانه 
بامعـارض متقاضي آقاي حسـن حیدري فرزنـد ابراهیم به شـماره شناسـنامه 2۹58 
صادره از سـیرجان در یک قطعـه خانه و باغچه بـه مسـاحت 1341/24 مترمربع پاک 
3۹3 اصلي واقع در سـیرجان اراضی باسـفهرجان بخش 3۶ کرمان خریـداري از مالک 
رسـمي آقاي محمد نـوری محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالكیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي 

به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند.
بدیهي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالكیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/13

محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 14118۶3

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
برابـر راي شـماره 1401۶031۹0120031۶۶ هیـات دوم موضوع 
قانـون تعیین تكلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد 

سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالكانه 
بامعـارض متقاضـي خانـم فرزانـه حیـدري نسـب فرزند اکبـر به شـماره شناسـنامه 
1۶87۹ صـادره از سـیرجان در یک بـاب خانـه بـه مسـاحت 228/07 مترمربع پاک 
2544 اصلـي واقع در سـیرجان مكـی آباد بلوار حمزه سـید الشـهدا بخـش 3۶ کرمان 
خریـداري از مالک رسـمي خانـم فاطمـه فصیحی مكـی آبادی محـرز گردیده اسـت.
لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خود را به مراجع قضایـي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکور و 

عدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۹/13

محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 14118۶5

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 1401۶031۹008001778 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضی آقـای احمد بینـش بینا 
فرزند اصغر به شـماره شناسـنامه 3۶۹ صـادره از زرند در ششـدانگ مغازه به مسـاحت 
57.50 مترمربع از پـاک ۶382 اصلی واقـع در زرند بخش 13 کرمـان به آدرس نبش 
خیابان اسـتاد جعفری خریداری از مالک رسـمی ورثـه مرحوم اصغر بینـش بینا محرز 
گردیده اسـت لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاي 
مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/13

 حسین توحیدی نیا - رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 14118۶۹

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 1401۶031۹0081۶83 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 

ثبت ملک زرنـد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی آقای سـید مجتبـی میرصادقی 
فـوزی فرزند سـیدجال بـه شـماره شناسـنامه ۹ صـادره از راور در یـک بـاب خانه به 
مسـاحت 54۹.۶0 مترمربع مفروز و مجزی شـده از پـاک 705 فرعـی از 2 اصلی واقع 
در کوهبنـان بخش 1۶ کرمـان بـه آدرس خیابان شـهید صدوقـی خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای حسـین طهماسـبی محـرز گردیـده اسـت لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،ظرف 
مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه قضایی تقدیـم نمایند 
بدیهی اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالكیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/13

حسین توحیدی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 141187۶

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمی
برابـر آرا صـادره هیات حـل اختـاف موضوع قانـون تعییـن تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضیان 

محـرز گردیده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مـورد تقاضـا بشـرح ذیل به 
منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالكیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به 

مراجع قضایـی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقـای امیـر علـی سـعیدی رشـک علیـا بـه شناسـنامه شـماره 3080808320 
کـد ملـی 3080808320 صـادره از زرنـد فرزنـد قـدرت اهلل )کـه خانـم سـمیرا 
زمانـی بابگهـری فرزنـد علـی بـا شـماره ملـی 3080123115 و بـه موجـب دادنامـه 
1400213۹000238۶548-10/05/1400 شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقی زرند 
به سـمت امیـن منضم بـه ولی قهـر متقاضـی منصـوب شـده(در چهـار دانـگ و خانم 
سـمیرا زمانی باب گهـری فرزند علی بـه شـماره شناسـنامه 3080123115 صادره از 
زرند در دو دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه بمسـاحت شـش دانگ 20۹.۹2 مترمربع از 
پاک 7۶2۹ اصلـی واقـع در زرند بخـش 13 کرمان بـه آدرس خیابان شـهید صدوقی 

کوچـه 1۶ خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علی سـعیدی رشـک علیا
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/13

حسین توحیدي نیا 
رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 1411882

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمی
برابـر راي شـماره 1401۶031۹0080017۹0 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه نكوئی 
ده چنـاری فرزنـد علی بـه شـماره شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانه به 
مسـاحت 340.۹5 مترمربـع از پـاک 75۶1 اصلی واقـع در زرند بخـش 13 کرمان به 
آدرس میـدان دادگسـتری کوچه 8 متـری خریـداری از مالک رسـمی خانم رخسـاره 
حجـازی محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت 
دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید،ظرف مـدت یک ماه 

از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت 
در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/13

حسین توحیدی نیا 
رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 141188۶

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک کهنوج

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

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی وســاختمان فاقــد ســند 

رســمی برابــر رای شــماره 13۹۶۶031۹002000۶0۹ هیــات  موضوع قانــون تعیین 
تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالكان ــوج  تصرف ــک کهن ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــوج   ــادره از کهن ــنامه 3123 ص ــماره شناس ــوض بش ــد ع ــور فرزن ــدی پ ــن احم حس
در ششــدانگ یــک بــاب  مغــازه  بــه مســاحت 27.3 متــر مربــع پــاک 1071 فرعــی 
ــه  ــی قطع ــی از 4۹7 - اصل ــاک 13 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از4۹7 - اصل
4 بخــش 4۶ کرمــان  واقــع درنــورک آبــاد  قلعــه گنــج خیابــان شــهید جــال انیــس  
ــه  ــده اســت.لذا ب ــای حســین احمــدی محــرز گردی ــک رســمی آق ــداری از مال خری
ــی شــود در  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات منظــور اطــاع عم
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 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 
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در 
صورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند مالكیت 

صــادر خواهــد شــد ./م الــف:732
 تاریخ انتشار نوبت اول :2۹ /1401/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۹/13

 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد اماک کهنوج

داره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

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

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــد  ــاختمانهای فاق ــی  و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی تعیی

ــات  ــر رای شــماره 1401۶031۹0۹1001727 -1401/۶/31 هی ســند رســمی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبرآبــاد تصرفــات مالكانــه 
ــماره  ــی  بش ــور عل ــد ن ــاه   فرزن ــوه ش ــی ک ــرا رئیس ــم زه ــی خان ــارض متقاض بامع
شناســنامه 41 صــادره از عنبرآبــاد در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 231 
متــر مربــع پــاک - فرعــی از 43 - اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 43 - اصلی 
ــان شــهید حمــزه ای بعــد از پلیــس  ــاد خیاب ــاد خضرآب ــع در عنبرآب ــک  واق ــه ی قطع
10+ بخــش 45 کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای فــرج اهلل کشــیتی محــرز 
ــه فاصلــه 15 روز  ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب گردیــده اســت.لذا ب
آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظرف مــدت یک مــاه از 
تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد . بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد .  
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد اماک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:2۹ /1401/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :13 /1401/08
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به تیزرهای رایگان 
»بخارست« دل نبسته ایم!

علـی طلوعـی تهیه کننـده فیلم سـینمایی 
»بخارسـت« ضمـن اشـاره بـه شـرایط 
تبلیـغ و فـروش ایـن فیلـم در حـال اکـران 
در سـینماهای کشـور تأکید کـرد به تحقق 
وعده تیزرهـای رایـگان تلویزیون بـرای این 

فیلـم دل نبسـته اند!
علـی طلوعـی تهیه کننـده فیلم سـینمایی 
»بخارسـت« بـه کارگردانی مسـعود اطیابی 
که این روزهـا در حال اکران در سـینماهای 
کشـور اسـت، در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر، 
درباره تحقق وعده اعطـای تیزرهای رایگان 
تلویزیونـی بـه این فیلم سـینمایی از سـوی 
سازمان صداوسیما گفت: سازمان سینمایی 
در ایـن زمینـه زحمـت کشـیده و براسـاس 
مذاکراتـی که با صداوسـیما داشـته اسـت، 
لیسـتی را برای دریافت تیزر رایگان ارسـال 
کرده انـد. در مقابـل سـازمان صداوسـیما 
خواسـته هایی را دارد که براساس آن در حال 
آماده سـازی تیزرهـای فیلـم »بخارسـت« 

بـرای پخـش از تلویزیون هسـتیم.
وی در تشریح خواسـته های تلویزیون گفت: 
باالخـره آن هـا قوانینـی دارنـد و براسـاس 
همـان قوانیـن بایـد مدارکـی را آمـاده و 
ارسـال کنیم. فیلـم باید مـورد بازبینـی قرار 
می گرفت که ایـن اتفـاق رخ داد و بعـد از آن 
هـم تیـزر فیلـم را ارسـال کرده ایم. بایـد در 
این زمینه قراردادی تنظیم شـود تا براساس 
پیش نیازهایـی کـه وجـود دارد، تیزرهـای 
فیلـم از تلویزیـون پخـش شـود و امیدواریم 
ایـن اتفـاق رخ دهـد. البتـه مـا چنـدان بـه 
ایـن اتفـاق دل نبسـته ایم و از روز اول هـم 
خیلـی روی کمـک ایـن دوسـتان حسـاب 

نكـرده بودیـم!
طلوعـی دربـاره وضعیـت فـروش فیلـم هم 
گفـت: با توجـه بـه شـرایطی کـه در جامعه 
حاکم اسـت و تبلیغاتی که نتوانسـتیم برای 
این فیلم داشـته باشـیم، در کل فروش فیلم 
را رضایت بخـش می دانیـم، امـا امیدواریـم 
در طـول زمـان و به واسـطه تبلیغ دهـان به 
دهـان مـردم و مخاطبـان، فـروش فیلـم ما 

باالتـر هم بـرود.
ایـن تهیه کننـده دربـاره افتتاحیـه کـم 
رونق تـر فیلـم »بخارسـت« بـه نسـبت دو 
فیلم اخیـر مسـعود اطیابی که در شـرایطی 
مشـابه فروش بسـیار قابل توجهی داشـتند 
هـم تأکیـد کـرد: واقعـاً شـرایط امـروز بـا 
شـرایط قبل قابـل قیاس نیسـت. اگـر فیلم 
اسـپیلبرگ هم در این شرایط در سینماهای 
ایران اکـران شـود، فـروش نخواهد داشـت! 

هنرمندی با دستمزد ۶ 
میلیاردی درباره تعطیلی 

تئاتر اظهار نظر نکند !
داود فتحعلی بیگـی معتقـد اسـت بهتریـن 
راه مبـارزه اجتماعی، مبـارزه بـا دروغگویی 

و تقلب اسـت.
 ایـن هنرمنـد بـا سـابقه تئاتـر در گفتگـو با 
ایسـنا تاکیـد می کنـد کـه کار فرهنـگ، 
تعطیـل بـردار نیسـت و کسـانی کـه در 
سـریال ها دسـتمزد آنچنانـی می گیرنـد، 
نمی تواننـد دربـاره کار کـردن بدنـه ضعیف 

تئاتـر اظهـار نظـر کننـد.
او بـا ابـراز تاسـف از وضعیـت معیشـتی 
هنرمنـدان تئاتـر می گویـد: اتفاقـا مشـكل 
جامعـه مـا فقـر فرهنگـی اسـت و ایـن چه 
اسـتداللی اسـت کـه می گویـد فعالیـت 

فرهنگـی را تعطیـل کنیـم؟!
این کارگردان و مدرس تئاتـر ادامه می دهد: 
فعا همـه چیز باتكلیـف و معلق و شـرایط 
اقتصـادی هم کـه اسـفناک اسـت. بنابراین 
درک می کنـم کـه بعضـی از فعـاالن تئاتـر 
نتواننـد کار کننـد چـون متاسـفانه در 
بحران هـای اقتصـادی، اولیـن چیـزی کـه 
حـذف می شـود، کاالی فرهنگـی اسـت و 
خانواده هـا بیشـتر درگیـر تامیـن خـورد و 
خـوراک و اجـاره خانـه می شـوند، تـازه اگر 

درآمدشـان بـه همین هـا هـم برسـد!
او در عین حـال دربـاره بعضـی نظریـات 
در زمینـه تعطیلـی تئاتـر در شـرایط فعلی 
می گویـد: معضـل بـزرگ جامعـه مـا اتفاقا 
معضـل فرهنگـی اسـت. امـا چـرا در ایـن 
وضعیت می گوینـد تئاتر باید تعطیل شـود، 
مگر کار فرهنگ تعطیل بردار اسـت؟ کسـی 
کـه بـرای یـک سـریال ۶ میلیارد دسـتمزد 
می گیرد کـه نمی تواند دربـاره کار کـردن یا 
نكردن بدنه ضعیـف تئاتر حرفی بزند. چنین 
کسـی تا آخر عمـرش اگـر کار هم نكنـد، با 
همان سـود بانكی پولـش می توانـد زندگی 
کند ولـی بچه های تئاتـری که دسـتمزدی 
ناچیز دارنـد، چرا بایـد از همان هـم محروم 

شـوند.
فتحعلی بیگـی اضافـه می کنـد: در حـال 
حاضـر همه مشـاغل بـه کار و فعالیـت خود 
ادامـه می دهنـد و بی انصافـی اسـت کـه 
فقـط جامعـه تئاتـری از کار و کسـب درآمد 
محـروم باشـد، آن هـم بچه هایی کـه عموما 
درآمدهـای پایینـی دارنـد و مشـكل اجـاره 

خانـه و هـزار مسـاله دیگـر دارند.  
او تاکیـد می کنـد: اگـر خواهـان اصـاح 
جامعـه خـود هسـتیم، بایـد از خودمـان 
شـروع کنیـم، بهتریـن راه اعتـراض، ایـن 
اسـت کـه دروغ نگوییـم و از تقلـب دوری 
کنیم. مبـارزه بـا دروغ گویـی یعنـی مبارزه 
اجتماعی. اگر نسـبت به ناراستی و نادرستی 
بعضی مسـئوالن معترضیـم، بایـد خودمان 
در وهلـه اول درسـتكار باشـیم. در غیـر این 
صـورت  اگـر مـا هـم جـای آن مسـئوالن 
باشـیم، همان رفتـار را خواهیم داشـت و ای 

بسـا بدتـر از آن را.

منتقدان نیویورك بهترین های 2۰22 
را معرفی کردند

منتقـدان نیویـورک به عنـوان اولیـن گـروه منتقـدان آمریـكا بـه 
انتخـاب بهترین هـای سـال 2022 دسـت زدنـد.

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از ورایتـی، حلقـه منتقدان 
نیویـورک دیـروز جمعه فیلـم »تار« سـاخته تـاد فیلد را بـه عنوان 

بهتریـن فیلـم سـال برگزیدند.
در هشـتادو هشـتمین سـال تاسـیس ایـن گـروه، بیـش از 50 
روزنامه نـگار سـینمایی از نشـریاتی چـون تایـم و ورایتـی، کیـت 
بانشـت را بـرای بـازی در »تـار« در نقـش یک رهبـر ارکسـتر، به 
عنـوان بهتریـن بازیگـر زن سـال انتخـاب کردنـد. وی قبـًا بـرای 
»یاسـمن آبی« در سـال 2013 ایـن جایـزه را دریافت کـرده بود. او 
با آن فیلم دومین اسـكار خود را پـس از »هوانورد« در سـال 2004 
دریافت کرد. جایـزه بهترین کارگردانـی هم بـه اس. اس.راجامولی 
برای فیلم حماسـی بالیـوودی »RRR« رسـید. هر چنـد این فیلم 
از سـوی هند بـرای اسـكار بین المللی معرفی نشـد امـا تهیه کننده 
فیلم تاش قابل توجهـی را بـرای معرفی فیلم در دسـته بندی های 

عمومـی از جمله بهتریـن فیلـم انجام داده اسـت.
کالیـن فـارل هـم بـرای بـازی در 2 فیلـم از 4 فیلمـی که در سـال 
2022 بـازی کـرده عنـوان بهترین بازیگـر مـرد سـال را از آن خود 
کـرد. دو فیلمـی کـه او بـرای بـازی در آنهـا ایـن عنـوان را دریافت 
کرد شـامل فیلم »اشـباح اینیشـرین« سـاخته مارتین مـک دونا و 
»پـس از یانگ« از کوگونادا هسـتند. ایـن بازیگر 4۶ سـاله ایرلندی 
پنجمین چهره ای اسـت که برای بـازی در بیش از یـک فیلم خوب 
در سـال این جایـزه را می گیـرد. پیش تر بـرد پیت در سـال 2011 
برای بـازی در »مانیبـال« و »درخت زندگـی« و رابرت دنیـرو برای 
»بیداری هـا« و »رقبـای خـوب« در سـال 1۹۹0، جک نیكلسـون 
بـرای »چاینا تـاون« و »آخرین جزییـات« در سـال 1۹74 و ویلیام 
پاول بـرای »زندگی بـا پـدر« و »سـناتور بی احتیاط بود« در سـال 

1۹47 ایـن موفقیت را کسـب کـرده بودند.
فیلـم »اشـباح اینیشـرین« همچنیـن جایـزه بهتریـن فیلمنامـه 
را بـرای مارتیـن مک دونـا بـرد. بـرای هفتمیـن بـار متوالـی یـک 

فیلمنامـه غیـر اقتباسـی برنـده ایـن جایـزه می شـود.

آغاز توزیع کارت رسانه ها برای 
حضور در جشنواره »سینماحقیقت«

نمایندگان رسـانه ها می توانند از امروز یكشـنبه 13 آذرمـاه، کارت 
حضور در شانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت« را دریافت کنند.
به گـزارش ایرنا از سـتاد خبری شـانزدهمین جشـنواره بین المللی 
»سـینماحقیقت«، فراینـد تاییـد و صـدور کارت بـرای نمایندگان 
رسـانه ها، )دیـداری، شـنیداری و مكتـوب( بـه پایـان رسـیده و 
متقاضیانی که ثبت نام اولیه در سـایت جشـنواره »سینماحقیقت« 
را انجـام داده و شـرایط الزم را داشـته اند، از امروز یكشـنبه سـاعت 
۹ تا 18 بـا حضـور در مرکز گسـترش سـینمای مسـتند، تجربی و 
پویانمایی )میدان شـهید قندی، جنب بانک مسـكن، شـماره 15( 

می تواننـد کارت خـود را دریافـت کنند.
ایـران  مسـتند  فیلـم  بین المللـی  جشـنواره  شـانزدهمین 
سـینماحقیقت بـا دبیـری محمـد حمیـدی مقـدم اواخـر آذرمـاه 

1401 بـه صـورت آنایـن و فیزیكـی برگـزار می شـود.

دستمزدی به مجیدی برای »تیرباران« ندادیمخبر

انتظار 10 ساله »یوسف هور«
گزارش

 مهر
علی اصغـر شـادروان کارگـردان باسـابقه سـینما 
بـه بهانـه کلیـد زدن فیلـم تـازه خـود،  بـه روایـت 
ناگفته هایـی از سـاخت مهمتریـن فیلـم کارنامه اش 
»تیربـاران« و فیلـم اکـران نشـده اش »یوسـف هور« 

پرداخـت.
علـی اصغـر شـادروان کارگـردان باسـابقه سـینمای 
ایران که بـه تازگـی و پـس از سـال ها دوری از عرصه 
کارگردانـی بـرای فیلمنامـه ای بـا عنـوان »آن زن از 
بـاران آمـد« از سـازمان سـینمایی پروانـه سـاخت 
دریافـت کـرده اسـت، در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر 
درباره فعالیت هـای اخیر خـود گفت: در حـال حاضر 
مشـغول تصویربـرداری ایـن فیلـم هسـتم کـه تمام 
عوامل آن از هنرمندان بومی خوزسـتان هسـتند. این 
فیلم داسـتانی اجتماعـی دارد کـه در فضایی معمایی 

و پلیسـی روایـت می شـود.
ایـن کارگـردان بـا اشـاره بـه تجربه هـای قبلـی خود 
در زمینـه کارگردانـی در دهه های گذشـته ادامه داد: 
فیلم »تیرباران« را هم من در فضایی پلیسـی سـاخته 
بـودم. هرچنـد داسـتان فیلـم دربـاره زندگی شـهید 
اندرزگـو بود اما سـاختار روایـی آن از جنـس تعلیق و 
معما بود. تماشـاگران سـینما نه فقط در ایـران که در 
همه جای دنیا از کارهای پلیسـی و معمایی اسـتقبال 
می کننـد. اکثـر فیلم هـای موفـق خارجـی هـم در 
فضـای پلیسـی هسـتند و بـه همیـن دلیـل هـم من 
سـراغ این فضا رفتـه ام. در عیـن اینكه داسـتان فیلم 
حول محـور خانواده روایـت می شـود و توطئه هایی را 
روایـت می کند که شـاید در اطـراف هر یـک از آدم ها 

از سـوی نزدیكان شـان وجود داشـته باشـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینكـه تمـام فیلـم »آن زن از بـاران 
آمـد« در اسـتان خوزسـتان تصویربرداری می شـود، 
گفـت: حـدود 70 درصـد این فیلـم در فضایی بسـته 
روایت می شـود و این مسـئله کار سـاخت آن را بسیار 
سـخت کرده اسـت. رفتن سـراغ ایـن فرم از داسـتان 
یک ریسـک بـود امـا تـاش کـردم در نـوع دکوپاژی 
کـه در نظـر می گیـرم و میزانسـن هایی کـه طراحـی 
می شـود، به نوعـی عمل کنیم کـه مخاطب بـا روایت 

فیلـم درگیر شـود.

»یوسف هور« چرا بعد از 10 سال هنوز اکران 
نشده است؟

شـادروان دربـاره دوری خـود از عرصـه کارگردانـی 
هـم توضیـح داد: من البته دو سـه سـال پیـش و قبل 

از فراگیـری ویـروس کرونا، فیلـم دیگری را بـا عنوان 
»بـاغ گلسـرخ« را مقابـل دوربیـن بـردم کـه در حال 
حاضـر هـم آمـاده نمایـش اسـت امـا بـرای دریافت 
پروانـه نمایش آن اقـدام نكرده ام. احسـاس کـردم در 
دوران کرونا فضای مناسـبی برای اکران فیلم نیسـت 
و سـرمایه اش تلـف می شـود. بـه همیـن دلیـل برای 
اکران آن دسـت نگه داشـتیم. قبل از آن هم در سـال 
۹1 فیلم »یوسـف هـور« را سـاخته بودم کـه هرچند 
پروانـه نمایـش برایـش صـادر شـد امـا آن هـم هنوز 

اکران نشـده اسـت.
ایـن کارگـردان سـینما دربـاره دالیـل اکران نشـدن 
»یوسـف هور« گفت: این فیلـم درباره زندگی شـهید 
علی هاشـمی اسـت دلیل اصلی تأخیر در اکـران این 
فیلم هم اختافـی بود که میـان اعضای خانـواده این 
شـهید و یكـی از نهادهـای نظامـی مربوطـه به وجود 
آمـد. معتقـدم آن فیلـم یـک فیلـم مخاطب پسـند 
اسـت و در صورتـی کـه اکـران شـود، مورد اسـتقبال 
قـرار می گیرد. صفـات و ویژگی های شـهید هاشـمی 
در ایـن فیلم در بسـتر یک روایت اکشـن و پرکشـش 
بـرای مخاطب بـه تصویـر درآمده اسـت. ماننـد فیلم 
»تیربـاران« که دربـاره شـهید اندرزگو سـاخته بودم 
اما روایت آن در یک بسـتر اکشـن و معمایی، مخاطب 
را با خود همراه می کرد. در »یوسـف هـور« هم تاش 
کردم هـم مخاطب عـام را مدنظر داشـته باشـم و هم 
افـرادی را کـه می خواهنـد در جریان زندگـی یكی از 

قهرمانـان تاریـخ معاصـر و جنگ قـرار بگیرند.
وی در تشـریح مشـكات به وجـود آمـده بـرای اکران 
این فیلم توضیح داد: بخشـی از این اختافات ناشـی از 
سـوءتفاهم عده ای اسـت که هنـوز معتقد به شـایعات 
مرتبـط بـا خیانـت کار بـودن ایـن شـهید هسـتند. از 
سـوی دیگـر حساسـیت هایی هـم از سـوی خانـواده 
شـهید وجود دارد. من براسـاس کتـاب »پایـی که جا 
ماند« بخش هایـی از ماجرای ورود شـهید هاشـمی به 
عـراق و جریانـات مرتبط بـا شـهادت ایشـان را به زبان 
دراماتیـک در فیلـم بـه تصویـر درآوردم. کار سـینما 
همیـن اسـت و باالخـره در روایت زندگـی بیوگرافیک 
هر فردی جزئیـات پراکنـده ای وجـود دارد که وظیفه 
فیلم نامه نویـس و کارگـردان، سـامان دادن بـه آن هـا 
اسـت. ممكن اسـت اتفاقاتی در زندگی فردی رخ داده 
باشـد که روایـت آن در یک فیلـم برای مخاطـب قابل 
باور نباشـد. بـه همین دلیـل فیلمسـاز بایـد در روایت 

دسـت ببرد تا داسـتان فضـای سـینمایی پیـدا کند.
شـادروان درباره اینكـه همین روزها پروژه سـینمایی 
دیگری بـا موضـوع زندگـی شـهید هاشـمی در حال 

سـاخت در سـینمای ایـران اسـت هـم گفـت: از این 
موضـوع بی خبـر بـودم امـا به نظـر هـر کـس از زاویه 
نگاه خـود می تواند بـه یک موضـوع بپـردازد. باالخره 
هـر کارگردانی زاویه نـگاه خـود را دارد. ایـن اتفاق در 
سـینما کامًا عـادی اسـت. فیلم های زیادی سـاخته 
می شـوند که اکران آن هـا با تأخیـر مواجه می شـوند 
اما به قـول ناصـر تقوایی مـا فیلم هایی را می سـازیم و 
باالخره روزی دیـده خواهند شـد. اخیراً هـم مدیران 
جدید سازمان سـینمایی خواسـته اند که نسخه ای از 
»یوسـف هور« را بـرای بازبینـی تحویل بدهیـم و من 
هم از آن اسـتقبال کردم و شاید مشـكل این فیلم هم 

برای اکـران حل شـود.

امکان تکرار تجربه ساخت فیلم های دهه 60 
وجود ندارد

کارگـردان »تیربـاران« دربـاره اینكه بعـد از این فیلم 
موفق چـرا تجربـه مشـابهی دربـاره چهره هـای ملی 
در کارنامـه اش نداشـته اسـت، گفـت: واقعیـت ایـن 
اسـت که بـرای رفتـن سـراغ زندگـی قهرمانـان ملی 
نیاز به سـرمایه گذاری دولتـی دارد و سـرمایه گذاران 
بخش خصوصی معمـوالً روی این موضوعات ریسـک 
نمی کننـد. سـرمایه گذار خصوصـی دنبال داسـتانی 
می گـردد کـه مخاطب را بـه سـینما بكشـاند. همین 
امـروز خیلـی از سـرمایه گذاران خصوصـی حاضـر 
بـه سـرمایه گذاری بـر روی قصه هـای مرتبـط بـا 
جنـگ نیسـتند. در زمـان سـاخت »تیربـاران« هـم 
مـا از سـرمایه ای نیمه دولتـی بـرای سـاخت آن فیلم 
اسـتفاده کردیم. اساسـاً امكان نـدارد فیلم هـای دهه 

۶0 امـروز در سـینمای مـا تكرار شـود.
وی ادامـه داد: االن فیلمسـازان به دنبـال موضوعاتـی 
هسـتند که در کمترین زمـان بتوانند سرمایه شـان را 
بازگردانند. به خصوص در شـرایطی که سـینماها این 
روزها دارنـد و فروش فیلم هـا فوق العاده پایین اسـت. 
در ایـن شـرایط آن هایـی کـه دائم مشـغول سـاخت 
فیلم هسـتند، قطعـاً بدانید کـه از رانـت و کمک های 
بی دروپیكـر دولتـی بهره منـد هسـتند. بـه جـرأت 
می گویـم آن هایی کـه هر سـال فیلـم می سـازند، به 

نوعی بـه پول هـای بـادآورده دسترسـی دارند.

ناگفته هایی از »تیرباران«؛ مجیدی چقدر 
دستمزد گرفت؟

شـادروان دربـاره خاطـرات خـود از سـاخت فیلـم 
سـینمایی »تیرباران« هـم گفت: مـن تحقیقات برای 
سـاخت این فیلـم را از سـال ۶3 آغـاز کـردم. بیش از 
یكسـال بر روی زندگی شـهید اندرزگو تحقیق کردم 
و از دوسـتان نزدیک و خانـواده اش تحقیقاتی را انجام 
دادم. معمـوالً هـم اینگونه اسـت کـه در غیـاب افراد، 
اطرافیـان روایت هـا را به سـمت خـود می کشـانند و 
وظیفـه فیلمسـاز همین اسـت کـه از میـان روایت ها 
دسـت به انتخاب بزند تـا روایتـی که جنبه نمایشـی 
بیشـتری دارد را برای سـاخت انتخاب کند. به همین 
دلیـل از حـدود 130 سـاعت گفتگویی کـه آن زمان 
درباره شـهید اندرزگـو گرفتـه بـودم، آن بخش هایی 
را انتخاب کردم تـا در روایت ۹0 دقیقـه ای فیلم برای 
مخاطب کشـش داشـته باشـد و او را به سـالن سینما 

بكشـاند.

هر 
س: م

عك

تولیدات موسیقی آبان ماه

 ۱8۶ آهنگ و 2۵ آلبوم مجوز گرفت
آمار مجوزهای صادره دفتر موسـیقی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 

در آبـان ماه 1401 اعام شـد.
به گـزارش خبرگـزاری فارس به نقـل از روابـط عمومی دفتر موسـیقی 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در آبان مـاه 1401، مجـوز 18۶ تک 
آهنـگ، 25 آلبـوم موسـیقی و 7 نماهنـگ و 5 کتـاب صوتـی را صـادر 

کرده اسـت.
در بـازه زمانی مذکـور تاییدیـه 378 قطعه شـعر صـادر شـده و برای 7 
اسـتودیوی صدابرداری و مرکـز تولید و تكثیـر آثار صوتـی و تصویری، 
مجـوز یـا تمدیـد اعتبـار صـادر شـده و همچنین جشـنواره موسـیقی 

نواحی کشـور نیـز برگزار شـده اسـت.
در میـان تـک آهنـگ هـای مجـوز گرفتـه 158 اثـر در ژانر موسـیقی 
پاپ، 13 اثر در ژانر موسـیقی ردیف دسـتگاهی، ۹ اثر در ژانر موسـیقی 
تلفیقـی، 3 اثـر در ژانـر موسـیقی نواحـی، 2 اثـر در ژانـر موسـیقی 
کاسـیک و یـک اثـر در ژانـر موسـیقی الكترونیک تولید شـده اسـت.

در بخش آلبـوم ها نیـز، مجـوز 14 آلبوم موسـیقی کاسـیک، 2 آلبوم 
موسـیقی نواحـی و 2 آلبـوم موسـیقی تلفیقی در ابـان ماه صادر شـده 

اسـت.
در بخـش نماهنـگ هـا یـک نماهنـگ در گونـه ردیـف دسـتگاهی، 4 

نماهنـگ در گونه موسـیقی پـاپ و گونـه موسـیقی نواحی و موسـیقی 
تلفیقـی هـر کـدام یـک نماهنـگ داشـته اند.

برای ایـن آثار فقـط مجوز انتشـار صادر شـده و زمـان انتشـار آن ها در 
اختیـار مالک اثر اسـت.

در حالـی کـه اوضـاع فـروش سـینما بـا 
کاهش مخاطـب وضع خوبـی نـدارد، به نظر 
می رسـد از نمایش هـای کمدی که بـا عنوان 
»تئاتر آزاد« شـناخته می شـوند و بیشـتر در 
سـالن های سـینمایی روی صحنـه می روند، 

اسـتقبال بهتـری می شـود.  
برنامه ریزی هـای  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
اکـران سـینما در پاییـز امسـال بـا توجـه به 
ناآرامی هـای اخیـری کـه در کشـور پیـش 
آمد بـه کلی بـه هـم ریخـت و در ایـن مدت 
تقریبـا هیـچ کـدام از فیلم هایی کـه پیش تر 
اسم شـان بـرای اکران اعام شـده بـود، روی 

پـرده نرفتنـد.  
اوضـاع گیشـه چنـان از رونـق افتـاده کـه 
صاحبـان فیلم هـا حتـی بـه انـدازه دوران 
همه گیـری کرونا هم جـرأت ریسـک کردن 
بـرای اکـران فیلـم خـود را ندارنـد و در ایـن 
بیـن تنهـا فیلمـی کـه سـازندگانش راضـی 
بـه اکران شـدند »بخارسـت« بـه کارگردانی 
علـی  تهیه کنندگـی  و  اطیابـی  مسـعود 
طلوعی بود کـه پس از گذشـت کمتـر از 20 
روز از اکـران، فعـا بـه فـروش پنـج میلیارد 

تومانـی رسـیده اسـت.
وضعیـت بلیت فروشـی فیلم هـای دیگـر 
هـم بهتـر از »بخارسـت« نیسـت و بجـز 
فیلم هایـی کـه در جریـان اصلی اکـران روی 

پـرده می رونـد از هفتـه گذشـته دو فیلـم 
»بی آبـان« و »اینـان« هـم در گـروه هنـر و 
تجربـه بـه سـینماها آمده انـد کـه تاکنـون 
)ظهر 12 آذرمـاه( روی هم رفتـه 300 بلیت 

نـد. هـم نفروخته ا
در ایـن بیـن برخی سـالن های سـینمایی، از 
قدیـم پاتوق اجـرای تئاتـر آزاد بودنـد که در 
سـال ها و حتـی ماه هـای اخیـر سـینماهای 
شناخته شـده ای نیـز یكـی از سـالن های 
خود را به اجرای ایـن نوع تئاترهـا اختصاص 

داده انـد.
»شـلتوکی« -مدیـر سـینما قـدس- کـه 
بجـز فیلـم »بخارسـت« نمایش »اخـم نكن 
سـرکار« را نیـز شـب ها روی صحنـه دارد، 
تاکیـد می کنـد کـه ایـن نمایـش مخاطـب 

خوبـی دارد و بـه همیـن دلیـل روی صحنـه 
اسـت. او البته یـادآوری می کند کـه تصمیم 
بـرای اجـرای ایـن نـوع تئاترهـا در سـینما 
قـدس ارتباطـی به کسـادی گیشـه سـینما 
نـدارد و پیـش از ناآرامی هـای اخیـر هـم از 
این دسـت تئاترهای کمـدی در این سـینما 
اجـرا می شـدند و جالب اسـت کـه در همین 
شـرایط هـم مخاطـب بـرای ایـن نمایـش 

کمـدی بـه سـالن می آیـد.  
وی همچنیـن دربـاره وضعیـت سـینما بـه 
ایسـنا می گویـد:  قبـل از اکران »بخارسـت« 
سـینما واقعا افـت کرده بـود اما با آمـدن این 
فیلـم سـالن ها کمـی جـان گرفتنـد هرچند 
باز شـرایط همان طور اسـت و تغییـر خاصی 

نكرده اسـت.

بـه گفتـه معـاون فرهنگـی وزارت فرهنـگ 
و ارشـاد اسـامی جوایـز متعـددی از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسـامی درخواست حمایت 
دارند امـا منابِع محدود ایـن وزارتخانه امكان 
حمایـت از همـه جوایـز را غیرممكـن کـرده 

اسـت.
به گزارش خبرنـگار کتاب ایرنـا، جایزه قیصر 
امین پور برای نخسـتین بار سـال )1385( با 
نـام جایزه شـعر جوان برگزار شـد. سـال بعد 
پس از فـوت قیصـر امین پـور این جایـزه نام 
او را به خـود گرفـت. جایـزه قیصـر امین پور 
پنـج سـال بـه شـكل متوالـی ادامـه داشـت 
و بعـد از آنكـه مشـكلی بـرای دفتـر شـعر 
جوان به وجـود آمـد، فعالیت ایـن جایزه هم 
تعطیل شـد. زیرا حدود سـه سـال دفتر شعر 
جوان دچار مشـكات درون سـاختاری بود و 

مدیریـت آن تغییـر کرد.
مدیریت جایـزه قیصـر امین پـور در ابتـدا بر 
عهـده محمدرضـا عبدالملكیان بـود و بعد از 
او بیـوک ملكـی مدیریـت را برعهـده گرفت. 
بعـد از تغییـر مدیریـت جایـزه پنج سـال به 
شـكل منظم برگـزار شـد؛ یعنـی در مجموع 
10 دوره جایـزه کتاب سـال قیصـر امین پور 

به شـكل مـداوم برگـزار شده اسـت.
ایـن جایـزه حتـی در سـال های همه گیـری 
بیمـاری کوویـد1۹ بـه فعالیـت خـود ادامه 
داد امـا بـه گفتـه فاطمه سـاالروند در سـال 
1400 بودجـه ای از طـرف وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی بـه دفتـر شـعر جـوان تعلق 
نگرفـت، همچنیـن در سـال 1401 هـم 
بودجـه سـزاواری بـه ایـن جایـزه تخصیص 
داده نشده اسـت. بـه همیـن دلیـل جایـزه 
قیصـر امین پـور در دو سـال اخیـر برگـزار 

نشـده اسـت.
این شـاعر بـا اعـام اینكـه بـه دلیل مسـائل 
مرتبـط بـا بودجـه بسـیاری از فعالیت هـای 
ایـن مجموعـه معلـق مانده اسـت، ادامـه 
داد: بودجـه ای کـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی بایـد بـه ایـن مجموعـه اختصـاص 
دهـد و اقدامـات، بـا هـم هماهنگـی ندارند. 
ایـن در شـرایطی اسـت کـه سـال گذشـته 
هم بودجـه ای بـرای این مجموعـه تخصیص 
ندادنـد. بـا ایـن رونـد زمینـه بـرای تعطیلی 

فعالیت هـا فراهـم می شـود.

برگزارکنندگان جایزه خصوصی باید 
منابع آن را تامین کنند

یاسـر احمدونـد بـا بیـان اینكـه اطاعـی از 
جزئیـات، اعـداد و ارقـام اختصـاص داده 

شـده بـه جایـزه قیصـر امین پـور نـدارد، بـه 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: بایـد پیگیـری کنـم 
تا مشـخص شـود عـدد مـورد درخواسـت از 
طـرف برگزارکننـدگان ایـن جایـزه چقـدر 
بوده و بودجه ای کـه وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی می توانـد بـه آن اختصـاص دهـد 
چقـدر اسـت. طبیعتـا متناسـب بـا منابعـی 
که در اختیـار داریم، از رویدادهـای فرهنگی 
حمایـت می کنیـم و جایـزه قیصـر امین پـور 
هـم یكـی از این هـا اسـت. دوسـت داریـم تا 
حـد ممكـن از جوایـز ادبـی حمایـت کنیم.
معـاون فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی با بیان اینكه برگزار شـدن یا نشدن 
چنیـن جوایـزی بـه متولیـان ایـن جایـزه 
بسـتگی دارد، ادامـه داد: ایـن جایـزه دولتی 
نیسـت. وقتـی یـک جایـزه بـه شـكل جوایز 
خصوصـی برگـزار می شـود، بـه ایـن معنـی 
نیسـت که هزینـه آن را باید دولت بپـردازد، 
زیـرا در ایـن صـورت جایـزه دولتی می شـد. 
برگزارکننـدگان جایزه خصوصـی باید منابع 
آن را تامیـن کننـد و از طرفی دولـت هم آن 
را حمایـت کنـد. حمایـت دولـت در این حد 
اسـت کـه منابعـی را کـه در اختیـار دارد به 
جوایـز و رویدادهـای فرهنگـی اختصـاص 

دهـد.
به گفتـه او جوایز متعـددی از وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی درخواسـت حمایـت دارند 
امـا منابـِع محـدود ایـن وزارتخانـه امـكان 
حمایـت از همـه جوایـز را غیرممكـن کـرده 

اسـت.
شـورای  اینكـه  اعـام  بـا  احمدونـد 
مشـارکت های فرهنگی را در وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـامی راه انـدازی کرده اسـت، 
دربـاره ایـن شـورا توضیـح داد: در دوره 
فعالیتم در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی، 
شـورای مشـارکت های فرهنگـی تشـكیل 
شـد تـا حمایت هـا نظام منـد باشـند. همـه 
درخواسـت های حمایتـی در هـر حـوزه ای 
که بـه معاونت فرهنگـی مربوط باشـد در آن 
شـورا بررسـی می شـود و آن شـورا تصمیـم 
می گیـرد کـه بـا توجـه بـه اهـداف وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و برنامه هایـی که 
دارد تـا چـه انـدازه حمایـت را انجـام بدهد.
بـه گـزارش ایرنـا، هـدف دفتـر شـعر جـوان 
از برگـزاری کتـاب سـال شـعرجوان )جایزه 
قیصـر( معرفـی شـعر و شـاعر خـوب بـه 
جامعـه اسـت و آثـار ارسـالی محدودیتـی از 
نظـر موضـوع و قالـب شـعری ندارنـد. همـه 
کتاب هـای شـعر چـه در قالب هـای کهـن و 
چـه قالب هـای نویـن، نیمایـی و سـپید در 

ایـن داوری بررسـی می شـوند.
شناخته شـده ترین  از  امین پـور  قیصـر 
شـاعران معاصـر اسـت کـه آثـار زیـادی از 
جملـه آینه هـای ناگهـان، تنفـس صبـح، 
دسـتور زبان عشـق، گل ها همـه آفتابگردان 
اند طی بیش از سـه دهـه فعالیت شـاعری از 
او بـه جـا مانده اسـت. وی عـاوه بر سـرودن 
شـعر و نویسـندگی اسـتاد دانشـگاه نیـز 
بـود و جلسـات مختلـف ادبـی را از ابتـدا در 
حـوزه هنـری و بعـد دفتـر شـعر جـوان راه 
انداخـت و اداره کرد. توجه به شـاعران جوان 
و نوجوانـان عاقه منـد بـه شـعر و هدایـت 
آثـار آنـان از عمـده فعالیت هـای زنده یـاد 

امین پـور بـود.

احمدوند:»تئاتر آزاد« از »سینما« جلو زد؟!

 وزارت فرهنگ امکان حمایت از همه جوایز ادبی
 را ندارد

سنا
: ای

س
عك

رنا
: ای

س
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گزارش
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گزارش
ایرنا
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نفت مسجدسلیمان با 
همین فرمان کاندیدای 

سقوط است
 یـک کارشـناس فوتبـال معتقد اسـت اگر 
وضعیت نفـت مسجدسـلیمان از نظر مالی 
و روحـی روانـی بهتـر نشـود، ایـن تیـم از 

کاندیدای سـقوط اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ایسـنا، 
کرمـی در خصـوص وضعیـت تیـم نفـت 
مسجدسـلیمان، اظهـار کرد: وقتـی تیمی 
ابتـدای فصـل نتایـج خـوب می گیـرد این 
مهـم می توانـد چنـد دلیـل داشـته باشـد 
کـه عمـده علـت ایـن اسـت کـه حتمـاً 
وعـده و وعیدهایـی داده شـده اسـت. امـا 
اینكـه در ادامـه ایـن مسـیر نتایـج رو بـه 
افت مـی رود نشـان دهنـده این اسـت که 
همـان مسـئوالن نتوانسـته اند بـه وعده و 

وعیدهایشـان عمـل کننـد.
وی ادامـه داد: نفت ابتدای فصـل کار خود 
را بسـیار خـوب شـروع کـرد و در 5 هفتـه 
ابتدایـی 2 بـرد، 2 تسـاوی و یک شكسـت 
بـه دسـت آورد و ایـن نشـان مـی داد کـه 
شـاگردان رضـا مهاجـری بـا یـک انگیـزه 
مضاعف وارد لیگ شـده اند و ایـن در حالی 
بـود کـه سـال های قبـل نفـت تـا لحظات 
آخر که قرار بـود وارد لیگ شـود تكلیفش 
از نظـر کادر مدیریتـی و فنـی مشـخص 
نبود امـا اینكـه امسـال از این نظـر تعیین 
تكلیف شـده بـود، همیـن نیز باعث شـد با 

شـرایط خوبـی وارد لیگ شـود.
ایـن کارشـناس فوتبـال بیـان کـرد: طبق 
آنچـه شـنیدیم قرار بـر ایـن بـود از طریق 
وزارت ورزش بودجـه خوبـی بـه تیم هـای 
نفتـی بـه ویـژه خوزسـتانی ها پرداخـت 
شـود که به نظرم ایـن مهم اتفـاق نیفتاد و 
همین باعـث ایجاد مشـكات شـد و حتی 
تا آنجا که اطـاع دارم تا پیـش از اعتصاب 
ایـن تیم کـه همیـن چنـد روز پیـش بود، 
بازیكنـان نفـت تنهـا 13 درصـد دریافتی 
داشـتند، یعنـی منابع مالـی ناچیـز که در 

حد یـک تیـم لیـگ برتری نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه اردوی پیش فصـل نفـت 
مسجدسـلیمان، گفـت: همان طـور کـه 
اشـاره داشـتم نفـت بـا شـرایط بهتـری 
نسـبت بـه فصل هـای قبـل وارد لیـگ 
بیسـت و دوم شـد؛ یـک اردوی پیش فصل 
خوب داشـت و تـا حـدودی نیـز بازیكنان 
مدنظـر جـذب شـدند و ایـن بـرگ برنـده 
نفـت مسجدسـلیمان بـود امـا اینكـه تیم 
از هفتـه ششـم بـه بعـد بـه پنج شكسـت 

سـنگین رسـید.

2طال و ۴ برنز رویینگ 
سواران ایران در 

قهرمانی آسیا
تیـم ملـی قایقرانـی رویینـگ ایـران در 
مسـابقات قهرمانـی آسـیا تایلنـد 2 مدال 

طـا و 4 برنـز گرفـت.
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ایسـنا، 
مسـابقات رویینگ قهرمانی آسـیا از ۹ آذر 
بـا شـرکت 1۶۹ ورزشـكار در رده سـنی 
بزرگسـاالن و ۹0 ورزشـكار در رده سـنی 
جوانـان از 18 کشـور در پاتایا تایلنـد آغاز 
شـد و فینـال مسـابقات برگـزار شـد کـه 
ایـران موفـق بـه کسـب 2 مـدال طـا و 4 

مـدال برنز شـد.
تیـم رویینـگ چهارنفـره سـبک وزن بـا 
ترکیـب زینـب نـوروزی و کیمیـا زارعـی، 
شـكیبا وقوفـی و مریـم امیدی پارسـا در 
دور فینـال بـا حریفانـی از قزاقسـتان، 
ازبكسـتان، ویتنـام، تایلنـد و فیلیپیـن 
رقابـت کردنـد و در پایـان بـا زمـان 
7:33.187 دقیقـه صاحـب مـدال برنـز 
مسابقات شـدند. در این رقابت نمایندگان 

ویتنـام و تایلنـد طـا و نقـره گرفتنـد.
امیرحسـین محمودپـور در رویینـگ یک 
نفـره سـنگین وزن مـردان بـا حریفانـی از 
هنگ کنـگ، ازبكسـتان، ویتنـام، تایلنـد 
و چیـن مسـابقه داد و در پایـان بـا زمـان 
8:12.7۶5 دقیقـه پـس از نماینـدگان 
هنگ کنـگ و تایلند سـوم و صاحـب مدال 

برنز شـد.
نازنیـن مایـی در رویینـگ یـک نفـره 
از  بـا حریفانـی  بانـوان  سـنگین وزن 
ازبكسـتان، کره، چین، قزاقسـتان و هنگ 
کنـگ رقابـت کـرد و در پایـان بـا زمـان 
۹:01.3۹8 دقیقـه باالتـر از پـاروزن چین 
و بـا اختـاف بیـش از 10 ثانیـه ای اول 
شـد و مدال طـای مسـابقات را بـر گردن 

آویخـت.
ابوالفضـل سـطوتی و امیررضـا عبدالـی 
در رویینـگ 2 نفـره مـردان جوانـان بـا 
حریفانـی از تایلنـد، هنـد، هنـگ کنـگ، 
ویتنـام و کـره رو بـه رو شـدند و در پایـان 
بـا زمـان 7:1۶.15۹ دقیقه سـوم و صاحب 
مدال برنـز شـدند. در این رقابـت پاروزنان 

هنـد و هنـگ کنـگ اول و دوم شـدند.
حمیدرضـا رضوانـی و شـیرزاد قـادری 
در فینـال رویینـگ دونفـره سـنگین وزن 
مـردان بـا حریفانـی از ازبكسـتان، چیـن، 
اندونـزی، هنـد و کـره رو بـه رو شـدند و 
در پایـان بـا زمـان 7:14.3۶7 دقیقـه بـر 
سـكوی سـوم آسـیا ایسـتادند و صاحـب 

مـدال برنـز شـدند.
مهسـا جـاور و نازنیـن مایـی در رویینگ 
2 نفـره سـنگین وزن بانـوان در رقابـت بـا 
پاروزنـان ویتنـام، کـره، اندونـزی، چین و 
هنگ کنـگ بـا زمـان 7:5۹.55۹ دقیقه بر 
سكوی نخسـت آسـیا ایسـتادند و صاحب 

مـدال طا شـدند.

بازدید پوالدگر از اردوی پوالدمردان
معـاون توسـعه قهرمانـی وزارت ورزش و جوانـان از اردوی تیم  ملی 

وزنه بـرداری بازدیـد کرد.
به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنا، سـیدمحمد پوالدگـر معاون 
وزیـر ورزش و جوانـان از اردوی تیم ملـی وزنه برداری پیـش از اعزام 

به مسـابقات جهانـی کلمبیا بازدیـد کرد.
در ایـن دیـدار پوالدگـر ضمـن آرزوی موفقیت بـرای وزنه بـرداران 
ایران در ایـن رقابت ها گفـت: »در ماه هـای اخیر و پـس از تغییرات 
صـورت گرفتـه، شـرایط بهتـری در فدراسـیون وزنه بـرداری ایجاد 
شـده و وزنه بـرداری بـا پویایـی بیشـتری در مسـیر پیشـرفت قرار 
گرفته اسـت. برای همـه شـما در رویـداد پیـش رو آرزوی موفقیت 
می کنـم و امیـدوارم مثـل همیشـه بـا مدال هـای خوش رنگـی که 

می گیـرد دل مـردم را شـاد کنید.«

وضعیت نامشخص کمانداران معلول 
اعزامی به بازی های پاراآسیایی

مربی تیـم ملـی پاراتیروکمان گفـت: تا زمانـی که از سـوی کمیته 
ملـی پارالمپیـک رکوردگیـری در پاراتیروکمـان صـورت نگیـرد، 
مشـخص نیسـت ایـن تیـم بـا چـه تعـداد ورزشـكار در بازی هـای 

پاراآسـیایی هانگـژو چیـن حضـور خواهد داشـت.
بـه گـزارش کاغذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، در پاسـخ به این پرسـش 
کـه پاراتیروکمان بـا چه تعـداد ورزشـكار در بازی های پاراآسـیایی 
هانگـژو چیـن حضـور خواهد داشـت، اظهـار کـرد: هنـوز وضعیت 
تعـداد کمانـداران اعزامی بـه بازی هـای پاراآسـیایی هانگـژو چین 
مشخص نیسـت و بعد از رکوردگیری توسط کمیته ملی پارالمپیک 
معلوم می شـود که چه کسـانی از نظـر رکوردی بـرای اعـزام به این 

بازی هـا مـورد تایید کمیتـه قـرار دارند.
وی گفـت: ورزشـكاران پاراتیروکمـان جـزو بهترین هـای آسـیا 
هسـتند و مـورد حمایـت کمیتـه ملـی پارالمپیک قـرار دارنـد اما 
چون در فصل سـرما قرار داریـم و کمانداران بیشـتر کار بدنسـازی 
انجـام می دهند تـا رکوردگیـری، هنوز شـرایط آنهـا برای اعـزام به 
بازی های پاراآسـیایی مشـخص نیسـت و بعد از رکورگیـری تعداد 
کمانـداران اعزامی به هانگژو مشـخص خواهد شـد. البتـه تاش بر 
این اسـت که ایـن دوره با تیم کامـل در ایـن بازی ها حضور داشـته 
باشـیم. مربی تیـم ملـی پاراتیروکمان در پاسـخ به این پرسـش که 
آیا تا پایـان سـال تورنمنـت برون مرزی بـرای تیم ملـی پیش بینی 
شـده اسـت یا خیـر؟ تصریـح کـرد: تورنمنـت برون مـرزی خاصی 
نداریم و تا پایان سـال کمانداران بـا انجام کار بدنسـازی و تمرینات 
اسـتقامتی و قدرتـی سـعی می کننـد آمادگـی جسـمانی خـود را 

حفـظ کنند.
عبـادی پیرامـون ایـن پرسـش کـه آیـا مربـی کـره ای تیروکمـان 
نظارتـی بـر تمرینـات و عملكـرد پاراتیروکمـان نیـز دارد یـا خیر؟ 
افـزود: هیچ نظارتی از سـوی مربی کـره ای بر تمرینات ورزشـكاران 
پاراتیروکمان وجـود نـدارد و کمانداران کمـاکان تمرینـات خود را 
زیر نظر مربیان داخلی در سـایت تیروکمان یا در مجموعه ورزشـی 
الیاف پیگیری می کننـد. وی یكـی از اهداف مهم این تیم را کسـب 
سـهمیه پارالمپیک پاریس در مسـابقات قهرمانی جهان کره عنوان 
کرد و گفـت: در مسـابقات قهرمانـی جهان هلنـد برای شـرکت در 

پارالمپیـک توکیو موفق به کسـب ۶ سـهمیه شـدیم.

خبر شما هم آن مربی برنده نبودید آقای اسکوچیچ!
گزارش

خبر آناین

اســكوچیچ بــدون شــک خوشــحال ترین 
ــران در  ــی ای ــس از ناکام ــن پ ــره ی زمی ــرد ک م

جام جهانــی اســت!
بــه گــزارش کاغــذ وطــن بــه نقــل از خبــر 
ــک  ــدون ش ــت: ب ــودرزی گف ــان گ ــن، ایم آنای
ــران  ــت ای ــت نداش ــه دوس ــرادی ک ــی از اف یك
در جام جهانــی نتیجــه بگیــرد کســی نبــود 
جــز ســرمربی ســابق ملی پوشــان؛ دراگان 
ــد او و  ــان ب ــر پای ــس منك ــچ ک ــكوچیچ! هی اس
ــم  ــی ه ــا فراموش ــود ام ــران نمی ش ــال ای فوتب
نداریــم، کســی کــه نــان ثبــت ســریع ترین 
صعــود تاریــخ تیــم ملــی بــه جام جهانــی را 
خــورد و از ســرمربیگری در تیم هــای دســته 
یــک می خواســت بــه تیمكــت تیــم ملــی 
در جام جهانــی برســد پــس از اینكــه بــه 
ــب  ــز تخری ــاال کاری ج ــید ح ــته اش نرس خواس
تیــم ملــی نــدارد. از هــر جهــت بــه این داســتان 
ــی  ــم مل ــه تی ــكوچیچ ب ــدن اس ــم مان ــگاه کنی ن
ــه  ــی ک ــر در گروه ــاید اگ ــرد. ش ــک نمی ک کم
ــرای  ــا ب ــرار داشــتند م اســترالیا و ژاپــن در آن ق
ــاال  ــم ح ــی می  جنگیدی ــه جام جهان ــیدن ب رس
ــناخت و  ــكوچیچ را می ش ــای اس ــه آق ــی ن کس
نــه او بــه خــودش جــرات مــی داد هــر نظــری را 
ــران پــس از ناکامــی در  ــی ای ــه تیــم مل راجــع ب
قطــر بدهــد، بیاییــد پــس علیــه فراموشــی چند 

ــم. ــرور کنی ــم م ــا ه ــتان را ب داس
در یكــی از روزهــای ســرد بهمن مــاه ســال 
ــش  ــه اســكوچیج آرام آرام چمدان ــود ک 13۹8 ب
را جمــع کــرد و در آســتانه تــرک صنعــت نفت و 
ترک ایــران بــود که یــک  تمــاس سرنوشــت او را 
تغییــر کــرد. اســكو در حالــی کــه بلیــط خــروج 
از کشــور را گرفتــه بــود، گزینــه مربیگــری تیــم 
ــار  ــه قم ــد و دســت ب ــس ش بحــران زده ویلموت
ــرد. ــول ک ــم را قب ــن تی ــت ای بزرگــی زد و هدای

انتخــاب اســكوچیچ شــوک بزرگــی بــه فوتبــال 
ایــران وارد کــرد و بســیاری از ایــن انتخــاب 
متعجــب شــدند و انتقادهــای گســترده ای 
ــا  ــت. ام ــكل گرف ــال ش ــیون فوتب ــه فدراس علی
ــی  ــرایط فوق بحران ــكار و در ش ــیون بده فدراس
ــرای  ــپاهان ب ــت س ــود رضای ــته ب ــه نتوانس ک
حضــور قلعه نویــی در تیــم ملــی را جلــب کنــد، 
ــت و روی  ــترس رف ــه ای در دس ــراغ گزین ــه س ب

ــرد. ــک ک ــكوچیچ ریس اس
ــی  ــم مل ــت تی ــكوچیچ هدای ــه اس ــی ک در زمان
ــران  ــران را در دســت گرفــت، تیــم ای فوتبــال ای
بــرای صعــود بــه مرحلــه نهایــی انتخابــی 
ــن،  ــا در خــاک بحری ــاز داشــت ت ــی نی جام جهان
2 پیــروزی حیاتــی برابــر تیــم ملــی ایــن کشــور 
ــت را  ــكو ماموری ــاورد. اس ــه دســت بی ــراق ب و ع
ــاف گل و  ــا اخت ــا ب ــه  بازی ه ــام داد، در هم انج
ــا رســانه ها و افــكار  شــرایط عالــی پیــروز شــد ت
عمومــی چــاره ای جــز اعتماد نداشــته باشــند. از 
طرفــی دســت فدراســیون عزیــزی خــادم بــرای 
ــا  ــران ب ــا ای ــز بســته شــد ت ــر ســرمربی نی تغیی
مــرد کــروات بــه دور نهایــی مســابقات انتخابــی 

جام جهانــی بــرود.
اســكوچیچ از همــان ابتــدا عنصــر شــانس را 
همــراه خــود داشــت و در دور دوم انتخابــی 
جام جهانــی تیــم ملــی ایــران در گروهــی همراه 
بــا کره جنوبــی قــرار گرفــت کــه صعــود از 
آن کار ســختی بــه نظــر نمی رســید، زیــرا 
ــتان،  ــترالیا، عربس ــه اس ــان از جمل ــام مدعی تم
ژاپــن و عمــان در گــروه دوم قــرار گرفتنــد. 
ایــن قرعــه همــراه بــا بازی هــای خــوب 
ــون  ــتارگانی همچ ــش س ــی و درخش ــم مل تی
ــد  ــراه ش ــری هم ــد امی ــی و وحی ــدی طارم مه
تــا رونــد پیروزی هــای ســریالی اســكوچیچ 
ادامــه دار باشــد و تیــم او یكــی پــس از دیگــری 
رقبــا را کنــار زنــد و ســریع ترین صعــود بــه 

جام جهانــی را ثبــت کنــد.
ــكوچیچ  ــرای اس ــا ب ــن پیروزی ه ــک از ای ــر ی ه
بــدون هزینــه نبــود و او روز بــه روز بیشــتر 
درگیــر حواشــی میشــد. اولیــن چالــش جــدی 
ــكل  ــی ش ــم مل ــتار تی ــا سوپراس ــكوچیچ ب اس
ــری  ــاره تاکتیک پذی ــه او درب ــی ک ــت، جای گرف
بازیكنــان ایرانــی در مصاحبــه ای بــا رســانه 
کــروات صحبــت کــرد و مهــدی طارمــی 
در توییتــی کنایــه ای بــه ایــن مصاحبــه زد. 
بــر اســاس برخــی گزارش هــا اســكوچیچ در 
آن مصاحبــه گفتــه بــود بازیكنــان ایرانــی 
تاکتیک پذیــر نیســتند. البتــه ایــن مربــی 
کــروات بارهــا ایــن صحبــت را تكذیــب کــرده و 
ــورت  ــه ص ــای او ب ــه مصاحبه ه ــته ک ــا داش ادع
ــوتفاهم  ــده و س ــه ش ــتباه ترجم ــع و اش منقط
ــن  ــال همی ــن ح ــا ای ــت. ب ــود آورده اس ــه وج ب
ــک  ــرای ی ــی ب ــا طارم ــود ت ــی ب ــی کاف حواش

فیفــادی و 2 بــازی بــه تیــم ملــی دعــوت نشــود 
و شــكاف بیــن ایــن 2 نفــر بیــش از پیش باشــد. 
شــكافی کــه روز بــه روز بیشــتر شــد و در نهایت 
ــه اســكوچیچ را در  ــی علی ــح طارم مواضــع صری

ــت. ــی داش پ
یكــی از مســابقات ســخت اســكوچیچ کــه افــكار 
عمومــی را نســبت بــه ایــن مربــی بدبیــن کــرد، 
شكســت تیــم ملــی در برابــر کره جنوبــی در 
بــازی برگشــت مســابقات بــود. در واقــع می توان 
گفــت بــازی بــا کره جنوبــی اولیــن محــک 
ــم  ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــكوچیچ ب ــدی اس ج
ــا امیــد کــرد.  ــود کــه حســابی همــه را ن ــی ب مل
از آن مســابقه انبــوه انتقــادات بــه ســمت 
اســكوچیچ روانــه شــد و بســیاری حــرف از 
ــابقات  ــرای مس ــی ب ــم مل ــرمربی تی ــر س تغیی
جام جهانــی زدنــد. دومیــن نمایــش ناامیــد 
ــر  ــا الجزای ــازی دوســتانه ب ــده اســكوچیچ ب کنن
ــوم  ــی س ــم دوم و حت ــل تی ــت مقاب ــود، باخ ب
الجزایــر باعــث شــد کــه همــه بــه ایــن اطمینان 
ــزرگ  ــای ب ــرد بازی ه ــروات، م ــه ک ــند ک برس
نیســت، پــس بهتــر اســت از ســرمربی تیمــی که 
ــازی  ــكا ب ــی آمری ــل انگلیــس و نســل طای مقاب

ــد. ــی نكن ــرده صحبت ک
ــكار  ــن اف ــكوچیچ را در بی ــه اس ــه وج ــه ک آنچ
عمومــی از بیــن بــرد و اغلــب ایرانی هــا را 
ــود  ــئول ب ــت در س ــه شكس ــاخت ن ــه او س علی
ــک  ــر در ی ــر الجزای ــاح براب ــش افتض ــه نمای و ن
بــازی دوســتانه؛ بلكــه رختكــن و سیســتم 
ــی  ــس از قرعه کش ــود. پ ــان ب ــی بازیكن مدیریت

ــد  ــد چن ــک رون ــكوچیچ در ی ــی، اس جام جهان
ماهــه تغییــر کــرد، مصاحبه هــای عجیــب، 
ــرات  ــار نظ ــه ای و اظه ــر حرف ــای غی برخورده
نســنجیده باعــث شــد تــا او کنتــرل بازیكنانــش 
ــدی و  ــف ماج ــی ضع ــد. از طرف ــت ده را از دس
اســتیلی در کنتــرل ایــن اتفاقــات نیــز مزیــد بــر 
ــكوچیچ در  ــه اس ــی علی ــا یارکش ــد ت ــت ش عل
رختكــن تیــم ملــی آغــاز شــود. تیــم ملــی کــه 
ــای قطــر  ــادا محــروم شــد، در گرم از اردوی کان
ــتانه  ــازی دوس ــت ب ــت و نتوانس ــه رف ــه دوح ب
ــن اردو  ــای ای ــد. ترکش ه ــته باش ــبی داش مناس
انقدر زیــاد بــود کــه بــه مصاحبه هــای بازیكنان، 
شــبكه های  و  اینســتاگرامی  پســت های 
ــران  ــی ای ــم مل ــد و تی ــیده ش ــی کش اجتماع
ــان  ــه بازیكن ــد ک ــتانی ش ــه کودکس ــل ب تبدی
ــن  ــا ای ــند ت ــه و می کش ــاب را گرفت ــر طن 2 س

ــود. ــاره ش ــاب پ طن
مشــكل تیــم ملــی ایــران قطعــا چیــزی 
فراتــر از ســرمربی اســت و نمی تــوان گفــت 
کــه کــی روش هیــچ اشــتباهی در انتخــاب 
ــتباه  ــم اش ــت. ه ــم نداش ــب تی ــن و ترکی بازیك
داشــتیم و هــم بــد بودیــم امــا بایــد کاه را 
ــر  ــم از نظ ــه ه ــردی ک ــن ف ــرد. چنی ــی ک قاض
فنــی و هــم از نظــر مدیریــت رختكــن رزومــه ی 
نــه چنــدان مناســبی دارد صاحیــت انتقــاد بــه 
ــا  ــی را دارد ی ــی در جام جهان ــم مل ــرد تی عملك
ــم در  ــچ رق ــای اســكوچیچ شــما هی ــه آق ــه؟ ن ن
ــه  ــما، ن ــه ش ــدید، ن ــق نمی ش ــی موف جام جهان

کــی روش و نــه ...
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عملکرد چشمگیر تیم های آسیایی؛ تعظیم فوتبال به قاره کهن
با پایـان مرحله گروهـی جام جهانـی 2022 
قطـر، بـرای اولیـن بار سـه تیـم آسـیایی به 
مرحلـه حذفـی راه پیـدا کردنـد و سـه تیـم 

دیگر حـذف شـدند.
مرحلـه گروهـی جام جهانـی 2022 قطـر 
دیشـب بـا برگـزاری بازی هـای گروه هـای 
G و H بـه پایـان رسـید و از لیسـت کامـل 
1۶ تیـم راه پیدا کـرده به مرحله یک هشـتم 
نهایی رونمایی شـد. در گزارشـی به بررسـی 
عملكرد ۶ نماینده آسـیا پرداخته ایم، قاره ای 
که نماینـدگان آن عملكردی فراتـر از انتظار 

در جـام بیسـت و دوم را ثبـت کرده انـد.

گروه A؛ قطر
قطر بـه عنـوان میزبـان جام جهانـی در گروه 
اول مسـابقات بـا تیم هـای هلنـد، اکـوادور و 
سـنگال همگروه بـود، گروهی تقریبا آسـان 
نسـبت به سـایر تیم های آسـیایی که سـبب 
شـده بـود برخـی از کارشناسـان از شـانس 
صعـود شـاگردان فیلیـس سـانچز صحبـت 

کننـد.
با این حـال عنابی ها بـر خاف یـک میزبانی 
باشـكوه کـه گران تریـن جام جهانـی تاریـخ 

اسـت، در داخل زمین دور انتظـار بودند و در 
اولیـن تجربه حضـور در جام جهانـی کارنامه 
قابـل قبولی را ثبت نكردند و با سـه شكسـت 

از دور رقابت هـا کنـار رفتند.
قطـر در اولیـن بـازی کـه مسـابقه افتتاحیه 
بـود 2 بر صفر بـه اکـوادور باخـت، در دومین 
مسـابقه با نتیجـه 3 بر یـک مغلوب سـنگال 
شـد و در آخریـن دیـدار هـم قطری هـا 2 بر 
صفر مغلـوب هلند مدعـی اول صعـود از این 
گـروه شـدند. در پایـان بازی های ایـن گروه، 
تیـم قطر بـا سـه باخـت و بـدون حتـی یک 
امتیـاز، حذف شـد تـا سـانچز و شـاگردانش 

ادامـه مسـابقات را از خانـه تماشـا کنند.

گروه B؛ ایران
صعـود  کـه  ایـران  فوتبـال  ملـی  تیـم 
مقتدرانه ای بـه جام جهانـی داشـت، در جام 
بیسـت و دوم در گروه B با تیم های انگلیس، 

آمریـكا و ولـز همگـروه بـود.
بازگشـت کارلـوس کـی روش بـه نیمكـت 
ایـران و تحویـل گرفتـن تیمـی کـه دراگان 
اسـكوچیچ بـا کارنامـه ای فوق العـاده، بلیـت 
جـام را گرفته بـود، انتظـارات را از تیـم ایران 

باال برده بـود، به طـوری که صعود بـه مرحله 
دوم جـام بـرای اولیـن بـار تبدیـل بـه هدف 
اصلـی ایـران شـد و دسـتاوردی غیـر از ایـن 

قابـل قبـول نبود.
جام جهانـی قطـر، امـا بـر خـاف پیـش 
 بینی هـا بـرای ایـران بـا یـک شـوک بـزرگ 
آغـاز شـد، شكسـت ۶ بـر 2 مقابـل انگلیس 
در گام اول در شـرایطی ثبـت شـد کـه 
بدبین تریـن هـوادار کشـورمان هـم تصـور 

چنیـن نتیجـه ای را نداشـت.
در دومین مسـابقه برابـر ولز، تیم کشـورمان 
بـا دو گلی کـه در وقت هـای تلف شـده نیمه 
دوم به ثمر رسـاند بـه جام برگشـت و امید ها 

را زنـده کرد.
در بازی سـوم، اما باخـت یک بر صفـر مقابل 
آمریـكا، در شـرایطی کـه بـا یـک تسـاوی 
هـم شـاگردان کـی روش صعـود می کردند، 
رویای صعـود را بر بـاد داد تا پرونـده ایران در 
جام جهانی قطر ماننـد تمام 5 دوره گذشـته 

در پایـان مرحلـه گروهی بسـته شـود.

گروه C؛ عربستان
عربسـتان دیگـر نماینـده آسـیا در گـروه 

و  لهسـتان  نتیـن،  آرژا تیم هـای  بـا   C
ولیـن شـگفتی  مكزیـک همگـروه بـود. ا
جام جهانـی 2022 هم به اسـم سـعودی ها 
ولیـن  ثبـت شـد، جایـی کـه آن هـا در ا
مسـابقه توانسـتند آرژانتیـن را 2 بـر یـک 
گل شكسـت دهنـد تـا مسـی و یارانـش با 
یـک شـوک بـزرگ، بازی هایشـان را در 

قطـر آغـاز کننـد.
در ادامـه، اما بـرای هروه رنـار و شـاگردانش 
کار سـخت شـد و آن هـا در دومیـن بـازی 
در حالـی 2 بـر صفـر بـه لهسـتان باختنـد 
کـه لواندوفسـكی و یارانـش ایـن بـرد را باید 
مدیـون شـزنی دروازه بانشـان باشـند کـه 
پـس از یـک بـر صفـر شـدن بـازی، پنالتـی 
الدوسـاری را مهـار کـرد تـا عربسـتان نتواند 

بـه بـازی برگـردد.
در بازی سـوم عربسـتان مقابـل مكزیک هم 
کاری از پیـش نبرد و 2 بـر یک بازنده شـد تا 
سـعودی ها بـر خـاف شـروع خیـره کننده، 
خداحافظـی زودهنگامـی بـا جـام داشـته 

باشـند و از مرحلـه گروهـی بـاال نروند.
عربسـتان بـا یـک بـرد و دو باخـت و کسـب 
تنهـا 3 امتیـاز در گـروه C، در رده چهـارم 

قرار گرفـت و مانند قطـر و ایران از مسـابقات 
کنـار رفـت.

گروه D؛ استرالیا
کانگور هـا در حـال تجربـه یـک جام جهانـی 
رویایی هسـتند و اولیـن تیم آسـیایی بودند 
که بـه مرحله حذفـی صعود کردند. اسـترالیا 

که در گـروه D با فرانسـه، دانمـارک و تونس 
همگروه بود، شـروع خوبی در جام نداشـت و 
در اولین مسـابقه 4 بر یک به فرانسـه باخت.
شـاگردان گراهـام آرنولـد در ادامه بـا دو برد 
یک بر صفـر مقابـل تونس و دانمارک دسـت 
بـه کار بزرگی زدند و پس از فرانسـه به عنوان 

تیـم دوم به مرحلـه حذفی صعـود کردند.
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سـرمربی تیـم ملـی تكوانـدوی ایـران گفـت: بـرای احیـای 
تكواندوی کشـورمان باید حوصله داشـته باشـیم اما برخی به 
دنبال منافع شـخصی هسـتند و تیـم را به چالش می کشـند.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایرنـا، در خصوص شـرایط 
تیم ملی تكوانـدوی ایران پس از مسـابقات جهانـی مكزیک، 
اظهـار داشـت: زمانـی کـه تیـم را تحویـل گرفتیـم شـرایط 
مشـخص بود و باید گام ها را بلندتر برداریـم. جوانگرایی انجام 
شـد و اکنـون 2 تیـم سـرحال داریـم کـه روز بـه روز تجارب 
نفـرات آن افزایش پیدا می کند تـا بتوانیم در آینـده از ماهیت 

تكواندوی ایـران دفـاع کنیم.
وی افزود: در مسـابقات جهانی از پتانسـیل موجـود خودمان 
حداکثر اسـتفاده را بردیـم و نوجوانان ما که در گذشـته عما 
از بیـن می رفتند، اکنون شـاکله تیـم را تشـكیل داده و اجازه 
ندادیم تا اشـتباهات گذشـته تكـرار شـود. از نوجوانـان خود 

اسـتفاده کردیـم و انصافا آنها درخشـیدند.
سـرمربی تیم ملـی تكواندوی ایـران گفت: اگر شـرایط خاص 
و اشـتباهات عجیـب داوری پیـش نمی آمـد، رنـگ و تعـداد 
مدال هـای مـا متفاوت می شـد. بـا توجه بـه عملكـرد بچه ها، 
خیالمـان راحت تـر شـد. در آینـده نزدیـک بیـن قهرمانـان 
مسـابقات آزاد کشـوری، نفـرات برتـر لیـگ و افـرادی که در 
مسـابقات پاکسـتان بودند، انتخابی برگزار می کنیم تا هشت 
نفـر بـه اردو راه پیدا کـرده و با ملی پوشـانی که هـم اکنون در 
اردو هسـتند، مصاف دهند. باید تیم را جمع کنیـم تا کارمان 
برای کسـب سـهمیه المپیـک پاریـس با قـدرت ادامـه یابد.

وی در خصـوص اعـزام سـجاد مردانـی بـه فینـال گرندپری 
در ریاض گفـت: زمانی کـه تیـم را گرفتیم، مردانی، سـروش 
احمدی، امیرمحمد بخشـی و آرمین هادی پور می توانسـتند 
در ایـن رویـداد بـه میـدان برونـد کـه از ایـن بیـن، احمـدی 
خداحافظی کـرد، آرمین مصدومیت دارد و بخشـی نیز تغییر 
وزن داده و تنهـا مردانـی می توانسـت در ریاض حاضر شـود.
مقانلو بیان کـرد: با ایـن حال در سـال 2023 میـادی در هر 

وزن المپیكـی، چهار بازیكـن خوب داریـم که با توجـه به آن 
برای کسـب سـهمیه المپیک تـاش می کنیم.

وی در پاسـخ به این سـوال که آیا با مسـئوالن فدراسـیون در 
خصـوص حاشـیه هایی کـه از داخل مجموعـه تكوانـدو برای 
تیم ملـی ایجاد می شـود، صحبـت کرده اسـت؟ گفـت: واقعا 
نمی دانـم برخـی چـه می خواهنـد. مگـر در ۶ سـال گذشـته 
در تكوانـدو چـه چیزی داشـتیم کـه حاال توقـع زیـاد داریم.

اتحادیـه جهانـی کشـتی بـه شـانس بـاالی تیم های 
ایـران و آمریـكا برای رسـیدن بـه فینـال جام جهانی 
کشـتی آزاد اشـاره کـرد و نوشـت: ایـران بـه دنبـال 

کسـب عنـوان قهرمانـی ایـن مسـابقات اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، رقابت های 
جام جهانـی کشـتی آزاد در روزهـای 1۹ و 20 آذر به 
میزبانـی آمریـكا و بـا حضور شـش تیـم برتـر جهان 

برگـزار می شـود.
 A تیم های آمریكا، گرجسـتان و مغولسـتان در گروه
قرار دارنـد و تیم هـای ایـران، ژاپن و منتخـب جهان 
نیـز در گـروه B ایـن مسـابقات جـای دارنـد. پـس 
از برگـزاری دیدارهـای مرحلـه گروهـی، تیم هـای 
نخسـت هر گـروه در فینـال به مصـاف هـم می روند 
و تیم هـای دوم نیـز در دیـدار رده بنـدی بـه میـدان 

خواهنـد رفـت.
اتحادیـه جهانـی کشـتی، بـا تاکید بـر شـانس باالی 
ایـران و آمریـكا بـرای رسـیدن بـه فینـال و مبـارزه 
بـرای کسـب عنـوان قهرمانی ایـن رقابت ها، نوشـت: 
"جام جهانـی بـار دیگـر در آمریـكا برگـزار خواهـد 
شـد و پس از 3 سـال، شـاهد برگزاری این مسـابقات 

خواهیـم بـود.
انتظـار مـی رود آمریـكا و ایـران بـه عنـوان تیم هـای 
اول و دوم رقابت هـای کشـتی آزاد قهرمانی جهان در 
بلگـراد صربسـتان، به عنـوان 2 تیـم برتر گـروه خود 
راهـی دیـدار نهایی شـوند و در فینـال به مصـاف هم 
برونـد. 2 تیـم برتـر مسـابقات جهانـی در فینـال بـه 
مصـاف هـم برونـد زیـرا هـر 2 در گروه هـای مختلف 

قـرار دارند.

اتحادیه جهانی کشتی: ایران و آمریکا مقانلو: برای احیای تکواندو ایران باید حوصله داشته باشیم
مدعیان اصلی رسیدن به فینال جام جهانی
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آغاز عملیات احداث 
نیروگاه اتمی »کارون« 

در دارخوین
عملیـات احـداث نیـروگاه 300 مگاواتـی 
»کارون« بـا حضـور معاون رییـس جمهور 
و رییـس سـازمان انـرژی اتمـی ایـران در 
دارخویـن از توابـع شهرسـتان شـادگان 

اهـواز آغـاز شـد.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
عملیـات احـداث نیـروگاه 300 مگاواتـی 
»کارون« بـا حضـور مهنـدس محمـد 
اسـامی؛ معاونـان وی و جمعـی از مدیران 
ارشـد صنعـت هسـته ای کشـور صبـح روز 
شـنبه، دوازدهـم آذرمـاه در شهرسـتان 

دارخویـن اسـتان خوزسـتان آغـاز شـد.
نیـروگاه اتمـی »کارون« از نـوع آب سـبک 
تحـت فشـار )PWR( بـا ظرفیـت تولیـد 
بـرق 300 مـگاوات در زمینی به مسـاحت 
تقریبی 50 هكتار در مجاورت رود کارون در 
نزدیكی شـهر دارخوین از توابع شهرسـتان 
شـادگان واقع در استان خوزسـتان احداث 

خواهد شـد.
نیروگاه هـای آب سـبک تحـت فشـار، 
رایـج تریـن نیروگاه هـای اتمـی در سـطح 
جهان هسـتند کـه از آب سـبک بـه عنوان 
خنک کننده و کنـد کننده بهـره می گیرند 
و سـوخت این نـوع راکتورها از نوع اکسـید 
اورانیـوم و با غنـای حـدود 4 درصد اسـت.
احداث ایـن نیـروگاه در راسـتای ماموریت 
سـازمان انـرژی اتمـی بـرای تولیـد بـرق 
هسـته ای از طریـق احـداث نیروگاه هـای 
اتمـی بومـی بـوده و زمـان تقریبـی اجرای 
ایـن طـرح 8 سـال پیش بینی شـده اسـت 
که با اسـتفاده از حداکثـر توانمندی داخلی 
کشـور در حوزه هـای طراحـی، تامیـن 
تجهیـزات و احداث نیروگاه هـای اتمی اجرا 

می شـود و به بهره بـرداری می رسـد.
بـرآورد مالـی اجـرای ایـن طـرح حـدود 
2 میلیـارد دالر اسـت و از جملـه مزایـای 
احـداث و بهره بـرداری از ایـن پـروژه 
می توان بـه تامین بـرق منطقه اشـاره کرد.

گفتنـی اسـت به منظـور اجـرای عملیـات 
احداث نیـروگاه اتمـی کارون شـرکت های 
داخلـی نسـبت بـه سـاخت تجهیـزات 
مكانیكی ثابت نیـروگاه و همچنین طراحی 
و سـاخت پمپ های خنک کننده مـدار اول 

و ایمنـی نیـروگاه اقـدام خواهنـد کـرد.

سازمان سنجش درباره 
شبهه تقلبی که برای 

پذیرفته شدگان دانشگاه 
ایجاد کرده پاسخگو باشد

یک عضـو کمیسـیون امـور داخلی کشـور 
و شـوراها در مجلـس تاکید کرد: متاسـفانه 
سـازمان سـنجش با ایجاد یک شـبهه مانع 
ورود بیـش از 3800 دانشـجوی پذیرفتـه 
شـده در کنكـور به دانشـگاه شـده اسـت و 
امـروز یـا باید مدرکـی دال بـر تاییـد تقلب 
ارائـه کند یا پاسـخگو شـبهه ای کـه درباره 

صندلی فروشـی ایجاد شـده باشـد.
جـال رشـیدی کوچـی در گفـت وگـو بـا 
ایسـنا با اشـاره به مشـكل پیش آمده برای 
دانشجویان قبول شـده در کنكور سراسری 
سـال جاری که با اتهـام تقلب مواجه شـده 
اند، بیـان کرد: هیچ سـند و مدرکـی دال بر 
تقلـب این دانشـجویان وجـود نـدارد اما در 
قالب مـاده 11 معرفی شـده اند. متاسـفانه 
سـازمان سـنجش نیـز هیـچ سـندی دال 
بر اینكـه ایـن دانشـجویان تقلـب کرده اند 
ارائـه نداده اسـت. امـروز حـدود 3800 نفر 
از دانشـجویان قبول شـده در کنكـور داریم 
کـه بـدون هیـچ سـند و مدرکـی از حضور 
ایـن دانشـجویان در دانشـگاه ها جلوگیری 

شـده است.
وی در ادامه اظهـار کرد: خیلـی از این افراد 
آزمـون مجـدد داده و امتیـازات الزم را نیـز 
کسـب کرده اند. به ایـن دانشـجویان گفته 
شـده که شـما مشـكوک به تقلب هستید و 
باید در آزمون مجدد شـرکت کنیـد؛ یعنی 
اگـر در کنكـور ریاضـی را 70 درصـد زده 
باشـند باید نصف آنـان را در آزمـون مجدد 
بزننـد. خیلی از دانشـجویان در ایـن آزمون 
نیـز پذیرفته شـده اند. ایـن ظلم آشـكار به 

این دانشـجویان اسـت.
نماینده مردم مرودشـت در مجلس شورای 
اسـامی تصریح کـرد: ایـن دانشـجویان از 
همه رشـته ها بوده و سازمان سـنجش باید 
پاسـخگو باشـد که چرا بـدون هیچ سـند و 
مدرکی از تقلـب از حضور این دانشـجویان 
در دانشـگاه ها جلوگیـری می کنـد. یـا 
سـازمان سـنجش بایـد سـندی ارائـه کند 
کـه ایـن دانشـجویان تقلـب کـرده انـد و با 
متقلب هـا نیـز برخـورد کند یـا اینكـه اگر 
سـندی نـدارد نمی توانـد بـر اسـاس یـک 
شـبهه جلـوی ورود ایـن دانشـجویان را به 

دانشـگاه بگیـرد.
وی در ادامه تاکید کرد: کمیسـیون آموزش 
مجلـس نیـز ایـن موضـوع را دنبـال کـرده 
اسـت. امروز ایـن دانشـجویان از شـهرهای 
مختلـف بـه نماینـدگان مراجعـه کـرده و 
درخواسـت رسـیدگی دارنـد. ایـن اقـدام 
سـازمان سـنجش دارد این شـبهه را ایجاد 
می کند کـه ممكن اسـت صندلی فروشـی 
اتفـاق افتاده باشـد. بنـده نه ایـن موضوع را 
تاییـد و نـه رد می کنم، امـا ایـن احتمال در 
ذهـن خانواده های ایـن دانشـجویان ایجاد 
شـده اسـت. خیلی از این پذیرفته شـدگان 
از قشـر محـروم جامعـه هسـتند. سـازمان 

سـنجش باید پاسـخگو باشـد.

ایران برای ارائه خدمات به مهاجران 
افغان کوتاهی نکرده است

سـفیر ایران در ژنـو گفـت: جامعه بیـن المللی نبایـد اجـازه دهد که 
بحران های جدید بشردوسـتانه باعث فراموشـی وضعیت های مزمن 

و قدیمی از جمله مشـكات مهاجـران افغان در ایران شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـت خارجـی ایرنا، علـی بحرینیسـفیر و 
نماینـده دائـم جمهوری اسـامی ایران نـزد سـازمان ملـل در ژنو در 
اجـاس شـورای سـازمان بیـن المللـی مهاجـرت گفـت: وضعیـت 
کنونی در افغانسـتان به خوبی نشـان می دهـد که بلنـد پروازی های 
برخـی کشـورهای ثروتمنـد و مداخـات نظامـی فراقـاره ای آنـان 
زندگـی مهاجـران در کشـورهای مبـدأ و گـذار و جوامـع میزبـان 
آنـان را با مخاطـرات جـدی مواجه کـرده اسـت. وی ضمن انتقـاد از 
سـازمان های بیـن المللی بـرای عـدم توجه کافـی بـه وضعیت های 
وخیم بشردوستانه که سـالیان مدید بهبود نیافته است گفت: جامعه 
بین المللی نباید اجـازه دهد کـه بحران های جدیـد مهاجرتی باعث 
فراموشـی وضعیت مزمن و قدیمی از جمله مشكات مهاجران افغان 
در ایران شود. جمهوری اسـامی ایران در چهل سال گذشتهبا وجود 
تحریم های یكجانبـه غیرقانونـی از هیچ تاشـی برای ارائـه خدمات 
به مهاجران افغان فروگـذار نكرده اسـت. وی ادامه داد: بیـش از 700 
هزار دانـش آموز افغـان در مـدارس ایران ثبت نام شـده انـد که 380 
هزار نفر ایـن جمعیتاتباع بـدون مدرک افغـان در ایران هسـتند. در 
چارچوب مقابله با بـی تابعیتیبیش از 10 هـزار فرزند مـادران ایرانی 
و پدران غیر ایرانـی از تابعیت ایرانی برخوردار شـدند و جوامع میزبان 
ایران منابع محدود خود را با مهاجران به اشـتراک گذاشـته اند. مدیر 
کل سـازمان بیـن المللـی مهاجـرت در واکنش به سـخنان سـفیر و 
نماینده دائم کشـورمان اظهار داشـت: اقدامـات ایران بـرای میزبانی 
از مهاجـران همـواره مـورد تقدیر این سـازمان بـوده و در سـال اخیر 
تـاش کـرده ایـم بودجـه و فعالیت های خـود را بـرای رسـیدگی به 
مهاجران افغان و افزایش تـاب آوری جوامع میزبـان در ایران افزایش 
دهیم. سـازمان بین المللـی مهاجرت همچنیـن با توجه بـه تاثیرات 
مخـرب تغییر اقلیـم بر رونـد جهانـی مهاجرتـاز اقدامـات جمهوری 
اسـامی ایران برای مقابله بـا تغییرات زیسـت محیطی تقدیـر کرد.

چالش های کامیون داران بررسی 
می شود

مشـكات و چالش هـای کامیـون داران بـا حضـور مسـئوالن 
وزارتخانه های راه، صمت و نفت در نشسـت هفته جاری کمیسـیون 

عمـران مجلـس شـورای اسـامی بررسـی می شـود .
نشسـت کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـامی روز دوشنبه ) 
17 آذر ماه ( برگزار و چالش های و مشـكات کامیـون داران با حضور 
مسـئوالن وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت، راه و شهرسـازی 
و نفت و همچنین مدیـران عامل گروه صنعتـی ایران خـودرو و گروه 

خودروسـازی سـایپا را مورد بررسـی قرار می دهند.
گفتنی اسـت، کمیته حمـل و نقـل ریلی نیـز روز دوشـنبه وضعیت 
پیشـرفت طرح هـای توسـعه متـرو کشـور، چالش هـا و برنامه هـا و 
پیشـنهادات بودجه سـال 1402 و برنامه هفتم توسـعه را با دعوت از 
مسئوالن وزارت راه و شهرسـازی، شرکت راه آهن جمهوری اسامی، 
سـازمان برنامه و بودجـه کشـور و اتحادیه قطارهای شـهری کشـور 

بررسـی می کنـد.

خبر

کاغذ سیاست
آیت اهلل رئیسی: ارزش ها قابل تغییر نیست

سازوکار اجرای قانون اساسی را می توان تغییر داد
گزارش

ایرنا

رئیس جمهـور گفت: قانون اساسـی ما اصولـی ثابت و 

غیرقابل تغییری ماننـد اسـامیت و جمهوریت دارد. 
البته سـازوکارهایی برای اجرای قانـون وجود دارد که 

حتمـاً قابل تغییر اسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، آیـت اهلل 
سـید ابراهیـم رئیسـی روز گذشـته در همایـش ملی 
مسـئولیت اجـرای قانـون اساسـی در محـل سـالن 
اجـاس سـران کـه بـه مناسـبت 12 آذر روز قانـون 
اساسـی برگـزار شـد، اظهـار داشـت: قانون اساسـی 
میثـاق ملـی و تبلـور و تجسـم انقـاب شـكوهمند 
اسـامی اسـت.قانون اساسـی تضمیـن کننـده 
جمهوریت و اسـامیت نظام و تضمیـن کننده حقوق 

اساسـی و آزادی هـای مشـروع اسـت.
آیـت اهلل رئیسـی ادامـه داد: قانون اساسـی اسـاس و 
اصولـی اسـت کـه هـم نشـان از حقـوق و هم نشـان 
از تكالیـف دارد. حقوقـی کـه خداونـد بـرای آحـاد 
شـهروندان قـرار داده و تكالیفـی کـه در کنـار ایـن 
حقوق برای مسـئوالن و دسـت اندرکاران وجود دارد. 
با توجـه به اینكه حـق عبارت اسـت از آن قـرار واقعی 
عالم هسـتی، با تكالیفی همراه اسـت و حـق و تكلیف 
باهم اسـت. بایـد دیـد قانـون اساسـی اجرا می شـود 
یا برخـی از آن مـورد کـم توجهی قـرار می گیـرد که 
جـای ایـن در کاس هـای آکادمیـک نیسـت بلكـه 
در عرصـه اجتماعـی پرداختـن بـه ایـن اصـول برای 
صاحبان حـق و تكلیف بسـیار آموزنـده خواهـد بود.
رییس جمهـور تصریـح کـرد: آنانی کـه حقـی دارند 
براسـاس قانـون اساسـی بداننـد چـه حقـی دارنـد و 
آن هایی کـه تكلیف دارنـد ببینند آیا بـه تكلیف عمل 

کـرده اند یـا نه.
وی با اشـاره به سـفرش به آفریقـا گفت: در این سـفر 
یكـی از اسـاتید برجسـته حقـوق کـه رفاقت بسـیار 
نزدیكی بـا  ماندال داشـت، خاطراتی بیـان کرد، مبنی 
بر اینكـه، بعـد از حكومـت آقـای مانـدال در آفریقای 
جنوبی مـن و چند نفـر  برای نوشـتن قانون اساسـی 
مامـور شـدیم و تمـام قوانیـن اساسـی دنیـا را مـن و 
دوسـتانم مطالعـه کردیـم، بـه ایـن نتیجه رسـیدیم 
که مترقی تریـن قانون اساسـی دنیـا، قانون اساسـی 
جمهـوری اسـامی ایـران اسـت، چـون شـما موفق 

شـده اید، بیـن آرمـان و دموکراسـی جمـع کنید.
آیت اهلل رئیسـی بـا بیـان اینكه اجـرای ناقـص قانون 
اساسـی دلیـل ناکارآمدی هـای قانون نیسـت، گفت: 
اصول جمهوریت، اسـامیت، اسـتقال و آزادی نظام 

اسـامی حقـوق و آزادی هایی کـه در قانون اساسـی 
قید شـده اسـت، اصـل ایـن قانـون اسـت و روش ها و 
سـاز و کارهایـی بـرای اجـرای قانـون وجـود دارد که 
حتما قابل بررسـی اسـت و روش قابل تغییر اسـت اما 
ارزش قابـل تغییـر نیسـت. روش امكان تغییـر دارد و 
ارزش الیتغیر اسـت. سـازوکارها و روش ها را به اقتضا 

می تـوان بررسـی کرد.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ بن 
بستی ندارد

وی خاطرنشـان کرد: قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران هیچ بن بسـتی نـدارد تنظیـم، تدویـن و نهایی 
شـدن آن به نحوی اسـت که در اجرای قانون اساسـی 
و اجرای امور کشـور با بن بسـت مواجه نخواهید شـد.
رئیس جمهور تاکید کرد: همه مسـئوالن بـرای احیا، 
احقـاق و اجرای تكالیـف قانون اساسـی در حوزه های 
اجرایـی و تقنینـی و اجـزای حكومـت کـه در جـای 
جای نظـام مسـئولیت دارنـد، باید تاش کننـد. آیت 
اهلل رئیسـی افزود: باید اعـام کرد متكفل، مسـئول و 
مامـور کـدام اصل یـا کدامیـن اصـول قانون اساسـی 
هسـتید؟ آیا در اجـرای این اصـل یا اصـول توفیقاتی 
کـه داشـته ایـد، پیشـنهاد و نظراتـی بـرای اجـرای 
کامـل و متـوازن وجـود دارد یـا نه؟ و سـوم اینكـه آیا 
بـا موانـع و مشـكاتی در اجـرا برخوردیـد مراتـب را 

اعـام می کنیـد.
رئیـس جمهور گفـت: دانشـگاه، نخبگان، خبـرگان و 
صاحبنظـران بـه کمـک بیایند و مسـئوالن و دسـت 
انـدرکاران در ایـن هیـات پیگیـری قانـون اساسـی 
پیگیـری کنند کـه هیـچ اصلـی از قانـون اساسـی با 

تعطیلـی و اجـرای آن بـا کنـدی مواجه نشـود.
وی با اشـاره بـه مردمـی کردن قانـون اساسـی گفت: 
مردمـی کـردن قانـون اساسـی یعنـی همه مـردم را 
بـا آمـوزش حقـوق و اصـول قانـون اساسـی در همـه 
رسـانه ها مشـارکت دهیـم. مـردم اگـر بـه حقـی که 
دارند آشـنا شـوند مرحله بعد مطالبه حق است. اصل 
هشـتم قانون اساسـی امـر به معـروف و نهـی از منكر 
کـه امـر بـه همـه خوبی هـا و نهـی از همه پلشـتی ها 
اسـت بایـد شـناخته شـود و معروف هـا و منكرها در 
همـه حوزه ها باید شـناخته شـود و مـردم بایـد خود 
را متعهد و مسـئول بداننـد و اینجا امر بـه معنای غیر 

توصیه اسـت و معنـای مخصـوص به خـود دارد.

عدالت اصل الیتغیر است
آیت اهلل رئیسـی ادامـه داد: در این صـورت مردم خود 
را در جایگاه کسـی می بیند کـه حقی ادا نمی شـود و 

باید احسـاس مسـئولیت کند، امر به معروف و نهی از 
منكر جـای تهمـت، دروغ، غیبـت و پچ پـچ کردن ها، 
ناسـزا گفتن ها و بسـیاری از نبایدها را سـد می کند و 
در هر سـازمان به جای هر کاری کـه کمكی نمی کند 
و بلكـه جو بدبینـی و تهمـت را رواج می دهـد به اصل 
امر بـه معـروف و نهـی از منكـر توجـه می شـود. این 
نظـارت همگانی بـرای اجرای قانـون اساسـی، دین و 

عدالـت اسـت.عدالت اصل الیتغیر اسـت.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه آیـه ای از قـرآن کریم، 
گفت: مـردم قـرار اسـت اقامـه کننده قسـط باشـند 
یعنی اگر آموزش و پـرورش، آمـوزش عالی و فرهنگ 
سـازان در کشـور مردم را بـه کیفیت در عقـل دعوت 
کنند، خود مـردم اقامه و مطالبه قسـط  عدل خواهند 
کرد و بعـد جامعـه ای ایجاد می شـود که شـاهد فقر، 

بی عدالتـی اسـت، فسـاد نخواهیـم بود.
وی بـا بیـان اینكـه بعـد از توحیـد هیـچ مفهومـی 
گسـترده تر و فراگیرتـر از عدالـت وجود نـدارد، ادامه 
داد: عدالت اصل الیتغیر قانون اساسـی اسـت. عدالت 
امری فطری پسـند اسـت کـه در قانون اساسـی ما به 

آن تاکید شـده و مشـارکت عمومـی را در بـر دارد.
رئیسـی اظهـار کـرد: مطالبـه گـری اجـرای قانـون 
اساسـی نـه فقـط در نخبـگان، چهره هـا، اسـاتید و 
صاحبـان قلـم بلكه همـه بایـد در میـان همه اقشـار 
جامعـه وجـود داشـته باشـد همـه بایـد مطالبـه گر 
اجرای اصـول مترقی قانون اساسـی باشـند. فرهنگ 
سـازی، مطالبه گـری، آمـوزش و پاسـخگویی از همه 
صاحبـان تكلیـف و مسـئولیت، در برابـر خداونـد، 
شـهروندان، ارباب رجوع و سلسـله مراتـب اداری باید 

شـكل بگیـرد.

ایران قوی در پرتو اجرای قانون اساسی
شکل می گیرد

رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه اینكـه تفـاوت مـا دیگر 
نظام هـای دنیا این اسـت که قبـل از هرچیـز باید در 
برابـر خداونـد خـود را پاسـخگو بدانیم، اضافـه کرد: 
همـه صاحبنظـران اجرای قانـون اساسـی می توانند 
در این بـاره اعـام نظـر کنند و بـرای اجرا سـنجش 
داشـته باشـند و بسـیاری از عقـب ماندگی هـا را بـا 
نـگاه درسـتی کـه امـروز اسـاتید دانشـگاه ها و همه 
حـق شناسـان، حـق دانـان و حـق خواهـان دارنـد، 

جبـران کنند.

خود را مدافع همه اقوام، گروه ها، 
دسته ها و مذاهب در کشور عزیزمان جمهوری 

اسالمی ایران می دانم
ــگاه  ــوان جای ــه عن ــده ب ــت: بن ــور گف رئیس جمه
اداری خــود در مقــام رئیــس جمهــور مســئولیت 
ــود  ــده دارم و خ ــی را برعه ــون اساس ــرای قان اج
را مدافــع همــه اقــوام، گروه هــا، دســته ها و 
مذاهــب در کشــور عزیزمــان جمهــوری اســامی 
ایــران مــی دانــم و معتقــدم شــكل گرفتــن 
ــی  ــون اساس ــرای قان ــو اج ــوی در پرت ــران ق ای

ــود. ــد ب خواه
ــد  ــوی می خواهیــم بای ــران ق ــزود: اگــر ای وی اف
بدانیــم کــه رمــز حقــد و کینــه دشــمن دقیقــا 
بــه دلیــل ایــن قــدرت جمهــوری اســامی 
ــا  ــت ب ــه دس ــوی ب ــران ق ــن ای ــكل گرفت و ش
کفایــت مــردم و بــا تدبیــر بــرای اجــرای قانــون 

ــت. ــی اس اساس

رنا
: ای

س
عك

عدالت خواهی و پافشاری بر آرمان ها از سوی دانشجویان در تاریخ کشور مثال زدنی است
یـک عضـو کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و شـوراها در مجلـس 
گفـت: هیـچ گاه اقدامات سـلبی در دانشـگاه پاسـخ نمی دهـد و حتما 
بایـد اقدامـات ایجابـی و در عیـن حـال اقناعی باشـد تـا بتوانـد زمینه 
مشـارکت هرچه بیشتر دانشـجویان را در شـئون سیاسـی و اجتماعی 

فراهـم کنـد.
بـه گـزارش کرمان نـو بـه نقـل از ایسـنا، احمـد علیرضابیگی بـا تاکید 
بر ضـرورت احیـای فعالیت های سیاسـی و تشـكیاتی در دانشـگاه ها 
و تاثیـر آن بـر فضـای سیاسـت داخلـی کشـور، بیان کـرد: دانشـگاه و 
محیـط دانشـگاهی تـا بـه امـروز تاثیـر قابـل توجهی بـر تاریخ کشـور 
بر جای گذاشـته اسـت. در تجربـه ای که مـا در قبـل از انقـاب داریم 
و دانشـجویانی کـه در دانشـگاه شـهید شـدند و به واسـطه آن هـا روز 
دانشـجو نیز نام گذاری شده اسـت تجلی احساس مسـئولیت دانشگاه 
در برابـر کشـور  بودنـد کـه با جـان فشـانی ایـن حقیقـت را بـه اثبات 

رسـانده و جـان خـود را فـدا کردند.
وی در ادامـه اظهـار کرد: در ادامه مسـیر انقاب اسـامی نیز دانشـگاه 

تاثیـر فـوق العـاده ای از خـود برجـای گذاشـته اسـت، هیـچ کس هم 
نمی توانـد نقـش دانشـگاه را انكار کنـد. از نظـر ما دانشـگاه بـه عنوان 
نبـض جامعـه اسـت کـه می توانـد دور دسـت را ببینـد. ممكن اسـت 
کـه آسـیب هایی متوجـه حرکـت دانشـجویی بـوده باشـد اما بـا همه 
کاسـتی هایی کـه ذهـن می توانـد بـرای حرکـت دانشـجویی متصـور 
باشـد، عدالت خواهـی و پافشـاری بـر آرمان ها و احسـاس مسـئولیت 

دانشـگاه همـواره در تاریـخ کشـور مـا مثـال زدنی بوده اسـت.
نماینـده مـردم تبریـز در مجلـس شـورای اسـامی، تصریـح کـرد: 
دانشـگاه ها و حرکت هـای دانشـجویی نیازمنـد یـک بازاندیشـی در 
خصوص ایده هـا و نظریـات خود هسـتند، ایـن کار نیـز به عهـده نهاد 
دانشـگاه و دولت اسـت تا این امكان را فراهـم کند که در قالب کرسـی 
های آزاد اندیشـی دانشـجویان بتوانند ایده هـا و نظریات خـود را بیان 
کنند. از سـوی دیگـر حضور مسـئوالن برای پاسـخگویی بـه مطالبات 
دانشـجویان حتمـا می تواند بـرای حرکت عادی دانشـجویان راهگشـا 

باشـد.

این عضـو کمیسـیون امـور داخلـی کشـور در ادامـه تاکید کـرد: هیچ 
گاه اقدامـات سـلبی در دانشـگاه پاسـخ نمی دهـد حتما بایـد اقدامات 
ایجابـی و در عین حـال اقناعی باشـد تا بتوانـد زمینه مشـارکت هرچه 
بیشـتر دانشـجویان را در شـئون سیاسـی و اجتماعی فراهم کند. یكی 
از مشـكاتی کـه مـا در کشـور داریم این اسـت کـه اساسـا هر فـرد یا 
تشـكلی که قصـد دارد در مقـام نقد بـر خیـزد، سـخنان وی آنطور که 
باید و شـاید شـنیده نمی شـود. امروز علـی رغـم اینكه مـا در اصل 27 
قانون اساسـی تجمعات و اعتراض را به رسـمیت شـناختیم اما اساسـا 
در تاریـخ انقاب اسـامی اینكـه امكانی برای شـنیدن صـدای مخالف 
داده شـود و حرف هـای آنـان نیـز شـنیده شـود بـه صـورت رسـمی 

نداشـته ایم.
علیرضابیگی افزود: کرسـی های آزاد اندیشـی و دانشـجویی حتما این 
ظرفیت را دارند کـه دولت ها و صاحبان قـدرت را مورد نقـد قرار دهند 
و مخاطبـان آن بایـد تاش کـرده که یـا این عیب هـا را برطـرف کنند 

و یـا اینكه پاسـخ منطقی ارائـه کنند.

بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایلنا، سـید 
محمد هادی سـبحانیان درباره انتقاد عـده ای از 
کارشناسـان مبنی بر اینكه چرا گزار ش ها از مهار 
رشـد نقدینگی منجر به مهار تورم نشـده  اسـت، 
اظهار داشـت: سیاسـتی کـه به تصویب شـورای 
پـول و اعتبـار و سـتاد اقتصـادی دولت رسـیده 
و بانـک مرکـزی اجـرای آن را دنبـال می کنـد 
این اسـت کـه از طریـق اعمـال محدودیت های 
مقداری بر رشـد ترازنامه بانک ها رشـد نقدینگی 
کنتـرل شـود. در این سـازوکار سـهم هـر بانک 
توسـط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص 
شـده و بانک هـای متخلـف بـا جرایمـی مواجه 

خواهند شـد. 
وی دربـاره بـازه زمانـی کـه اثـرات مهـار رشـد 
نقدینگی بـر روی تورم مشـهود می شـود، تاکید 
کـرد: البته شـاهد آن هسـتیم که پـس از تخلیه 
آثار قیمتـی اجرای مردمـی سـازی یارانه ها روند 
رشد شـتابان تورم کاسـته شـده و انتظار می رود 
در صورت ثبات سـایر شـرایط و تشـدید انضباط 
پولی و مالی دولت این روند کاهشـی آثـار خود را 

تا نیمـه ابتدایی سـال آینـده نشـان دهد.
معـاون وزیـر اقتصـاد ادامـه داد: همانطـور کـه 
آمارها نشـان می دهد، تـورم ماهانـه کاهش پیدا 
کرده و آمارهـای تورمی به ویژه نسـبت بـه دوره 
آغاز به کار دولت سـیزدهم در حال بهبود اسـت. 
براسـاس آمار بانک مرکزی در آغاز بـه کار دولت، 
تورم 12 ماهـه 5۹.3 درصد بود اما در هشـتمین 
ماه از سـال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 3۹.۹ 

درصد کاهـش پیدا کرده اسـت
سـبحانیان افـزود: هرچند پـس از اجـرای طرح 
مردمی سـازی یارانه ها نـرخ تورم ماهانـه افزایش 
یافت و بـه حـدود 10 درصد رسـید امـا  روند آن 
بهبود پیدا کـرد و امروز شـاخص تـورم ماهانه به 

حـدود 2 درصـد رسـیده  اسـت. همچنیـن این 
بهبود شـاخص را در بحـث مهار رشـد نقدینگی 
هم می بینیم چنانكه رشـد نقدینگی که در سال 
۹۹ حـدود 40.۶ درصد بود در مهرمـاه 1401 به 

34 درصد رسـیده  اسـت.
وی بـا بیـان اینكـه بـه دنبـال تاکیـد رییـس 
جمهـوری بر لزوم بسـیج همـه دسـتگاه ها برای 
مهـار تـورم، تاکیـد و اولویـت دولـت هـم مهـار 
و کنتـرل نـرخ تـورم اسـت، گفـت: بایـد توجـه 
داشـت که تورم دالیل تاریخی دارد و دلیل رشـد 
نقدینگـی و موتورهـای خلق نقدینگـی، ناترازی 
بانک هـا و ناتـرازی بودجـه  بـوده و به طـور قطع 
نمی توان یک شـبه و یک سـاله ناتـرازی بانكی یا 

ناتـرازی بودجـه را برطـرف و اصـاح کـرد.
معـاون وزیـر اقتصـاد ادامـه داد: توجـه بـه ایـن 
موضـوع مهم اسـت کـه در دولـت گذشـته ابتدا 
بیـان کردنـد کـه هـر کسـی بـه هـر میـزان ارز 
4200 تومانی می خواهد در اختیـارش قرار داده 
می شـود. اما پس از آنكه دریافتند اشتباه کردند؛ 
گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیسـت و چند 
قلم کاال اختصاص پیـدا می کنـد و در نهایت هم 

ارز ترجیحی صرفا بـه 5 قلـم کاال اختصاص پیدا 
کـرد و بابـت کاالهایی هم کـه حذف شـد ریالی  
یارانـه  پرداخـت نكردنـد و یارانه ها افزایـش پیدا 

. د نكر
سـبحانیان گفت: در حالیكه در  دولت سـیزدهم  
در برابر حـذف ارز ترجیحی یارانه مـردم افزایش 
بی سـابقه ای پیدا کـرد. البتـه توجه بـه این نكته 
خیلـی ضـروری اسـت کـه ایـن رقـم پرداختی 
صرفا برای جبـران افزایش هزینه هـا از این محل 
در نظـر گرفتـه شـده بـود و سـایر افزایش هایی 
کـه باالخـره در اثـر اتفاقـات داخلـی یـا خارجی 
بـروز کـرد می بایسـت از کانال هـای دیگـری 

مدیریت شـود.
سـبحانیان در پاسـخ به این سـوال که آیـا نحوه 
جبـران حـذف ارز ترجیحـی بـا پرداخـت یارانه 
نقدی درسـت بوده، تاکید کرد: با عنایـت به اراده 
دولت مبنی بر لـزوم جبران و افزایـش یارانه  های 
پرداختـی بـه مـردم، تـا زمـان تمهیـد لـوازم و 
مقدمـات پیاده سـازی کاالبـرگ الكترونیكـی، 
گریـزی بجـز پرداخـت نقـدی یارانه هـا وجـود 

نداشـت.

به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایلنـا، نماینده 
مـردم تایبـاد و تربـت جـام در مجلـس گفـت: 
به نظـر مـن کابینـه آقـای رئیسـی همتـراز و 
همپای خـود آقای رئیسـی حرکـت نمی کند ، 
به نظرم نیاز اسـت دولـت با مجلـس وارد تعامل 
و گفت وگـو شـود و بخشـی از ایـن وزرا را تغییر 
دهـد قبـل از اینكـه مجلـس وارد شـود و کل 

کابینـه را از اکثریـت بینـدازد.
وی ادامـه داد: االن به نظر من بعد از گـذر از این 
اعتراضات و آرام شـدن اوضاع و از طرف دیگر با 
کسـب یک تجربه یک سـال و اندی و در اختیار 
داشتن مسـئولیت قوه مجریه، زمان آن رسیده 

اسـت که کابینه را ترمیم کنند.
عضو کمیسـیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
تصریح کـرد: به نظـر مـن کابینه آقای رئیسـی 
همتـراز و همپای خـود آقـای رئیسـی حرکت 
نمی کنـد و آقـای رئیسـی بـا توجـه بـه اینكـه 
قول هـا و وعد هایـی بـه مـردم داده و بر اسـاس 
آن هـا توقعاتـی در مـردم ایجـاد شـده، بایـد 
منطبق بـر آن وعده هـا و در جهـت تحقق  آن ها 

اصاحاتـی در کابینـه انجـام دهد.
درخصـوص  جهان آبـادی  رحیمـی  
وزارت خانه هایـی کـه در تـراز رئیس جمهـور 
نیسـتند و نیاز بـه اصـاح دارند، اظهار داشـت: 
بـرای مثـال االن وزارت کشـاورزی بـه نظر من 
نمی توانـد هم پـای دولـت و مطالبـات مـردم 
حرکـت کنـد، وزارت راه مشـكل داشـت کـه 
خب وزیـر تغییر کـرده و ان شـاءاهلل وزیر جدید 
بتواند همـكاری الزم را داشـته باشـد. یا برخی 
وزارتخانه هـای دیگـر ماننـد وزارت میـراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری به عقیده 
من هیچ عملكـرد قابـل دفاعـی نـدارد، وزارت 
ارشـاد هـم عملكـرد مناسـب و قابـل دفاعـی 

نـدارد.
وی با اشـاره بـه لـزوم آغـاز اصاحات از سـوی 
دولـت خاطرنشـان کـرد: این ها مواردی اسـت 
کـه به نظـرم نیـاز اسـت دولت بـا مجلـس وارد 
تعامل و گفت وگو شـود و بخشـی از ایـن وزرا را 
تغییر دهـد قبـل از اینكه مجلـس وارد شـود و 

کل کابینـه را از اکثریـت بیندازد.
عضو کمیسـیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
افزود: این راهكاری اسـت کـه ما داریـم، ما هم 
در صحبت هایـی کـه داشـتیم اینطـور متوجه 
شـدیم که آقای رئیسـی اهل تعامل و گفت وگو 
اسـت، حرف مردم و نماینـدگان را می شـنود و 
ایـن تغییراتـی کـه دارد انجـام می شـود مانند 
وزارت کار و وزارت راه در همیـن جهـت اسـت 
و ممكـن اسـت برخـی تغییـرات دیگـر هـم 
انجـام شـود کـه در اثر همیـن شـنیدن صدای 

نقده اسـت.
وی ادامـه داد: تغییـرات در یكـی دو وزارتخانـه 
دیگـر و بعضـی از اسـتانداران می توانـد در 
دسـتورکار باشـد، برخـی از اسـتانداران آقـای 
رئیسـی واقعـا ضعیـف هسـتند، یعنـی واقعـا 

تعطیل انـد بـه مفهـوم واقعـی کلمـه و اگـر 
این هـا را تغییـر ندهند، فشـار روی دولـت زیاد 

. د می شـو
نماینده مـردم تایبـاد و تربـت جـام در رابطه با 
لزوم اصـاح سیاسـت ها در دولت ابراز داشـت: 
به نظر من دولـت دارد در انجـام وعده های خود 
ضعیـف ظاهـر می شـود و ایـن ضعیـف ظاهـر 
شـدن دولت دارد سرمایه اجتماعی کشـور را از 
بین می برد؛ چون مـردم اعتمـاد و توجه کردند 
و االن توقـع دارند ایـن مطالبات برآورده شـود.
وی اضافه کـرد: بحث مسـكن، اشـتغال، حفظ 
ارزش پـول ملـی، مهـار تـورم و ... وعده هـای 
متعـددی بـود کـه مطـرح شـد و هیچكـدام از 
این ها اتفـاق نیفتـاده و ما هـم نگران هسـتیم. 
در واقع این انتقـادات و نگرانی هایـی که مطرح 
می کنیـم بـرای کمـک بـه دولـت و بـه دلیـل 

همیـن نگرانی اسـت.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی در ادامـه عنـوان کـرد: البته سیاسـت 
آقـای رئیسـی در برخی امـور هم بسـیار مثبت 

بـوده اسـت.

برخی وزرای کابینه همتراز رئیسی حرکت نمی کنندمردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال ۱۴۰2 می بینند
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سه پروژه پنل خورشیدی در 
کهنوج افتتاح شد

3 پروژه توانمندسـازی پنل خورشیدی 
با اعتبـار هرکدام یـک میلیـارد و 100 
میلیون ریال با مشـارکت بانک رسـالت 

در کهنوج افتتاح شـد.
داوود متقی پور، رئیس اداره بهزیسـتی 
کهنوج گفـت: 18 پروژه توانمندسـازی 
پنـل خورشـیدی شهرسـتان کهنـوج 
مربوط بـه حـوزه توانبخشـی در سـال 
جاری افتتاح خواهد شـد که امروز سـه 

مورد آن بـه بهره بـرداری رسـید.
او افزود: اعتبـار هر کدام از ایـن پروژه ها 
یـک میلیـارد و 100 میلیـون ریـال 
اسـت کـه مبلـغ 700 میلیـون ریـال 
آن از طریـق تسـهیات بانـک رسـالت 
و بـدون کارمـزد و 400 میلیـون ریـال 
دیگـر نیـز از طریـق اداره بهزیسـتی و 
باعـوض پرداخت شـده اسـت. رئیس 
اداره بهزیسـتی کهنوج تصریح کـرد: از 
مطمئن ترین روش های توانمندسـازی 
جامعـه هـدف ایجـاد پروژه هـای پنـل 
خورشـیدی اسـت، زیـرا کمتریـن 
فشـار و هزینـه را بـرای مددجـو دارد. 
او بیـان کـرد: پـروژه پنـل خورشـیدی 
جـزو پروژه هـای توانمندسـازی جامعه 
هـدف بهزیسـتی و یكـی از شـیوه های 
توانمندسازی معلوالن در شرایط فعلی 

اسـت.

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان، 
گفـت: 51 دانش آمـوز اسـتان بـه عنـوان 
برگزیـدگان کشـوری سـومین جشـنواره 
علمـی - پژوهشـی پژوهش سـراهای کشـور 
معرفی شدند که رشـد 1۹.2 درصدی داشته 

اسـت.
رضـا رضایـی، بـا بیـان اینكـه در سـومین 
جشنواره علمی- پژوهشـی پژوهش سراهای 
کشـور 80 هـزار و 102 دانش آمـوز کرمانـی 
ثبت نـام کردنـد، اظهـار داشـت: بـا وجـود 
محدودیت هـای مربـوط بـه ویـروس کرونـا، 
ایـن تعـداد 7.۶7 درصـد نسـبت بـه سـال 

گذشـته رشـد داشـته اسـت.
کل  تعـداد  از  اینكـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
شـرکت کنندگان 1۶ هـزار و 221 نفـر در 
گروه ادبیات و علوم انسـانی، 15 هـزار و 25۹ 
نفر در گـروه گیاهـان دارویی و طـب ایرانی و 
10 هـزار و ۶۹4 نفـر در گـروه فناوری هـای 
حـوزه فضایـی و حمـل و نقـل پیشـرفته 
ثبت نـام کردنـد، افـزود: طرح هـا در 11 گروه 
توسـط 11 قطب اسـتانی متناظر بـه صورت 
غیرحضـوری داوری شـد کـه از تعـداد کل 
دانش آمـوزان هـزار و 317 نفر برای شـرکت 
در دفاع برخـط و حضوری در مرحله اسـتانی 

دعـوت شـدند.

او بـا بیـان اینكـه داوری برخـط و حضـوری 
طرح هـا در مرحلـه اسـتانی از روز پنجشـنبه 
1۶ تیـر تـا چهارشـنبه 22 تیـر سـال 1401 
بـا همـكاری 11 قطـب اسـتانی مسـتقر در 
شهرسـتان های ناحیه 2 کرمان، رفسـنجان، 
سـیرجان، بـم، جیرفـت، شـهربابک و رابـر 
برگزار شد، ادامه داد: سـپس تیم های داوری، 
طرح هـای برگزیـده را متناسـب بـا سـهمیه 
تعییـن شـده توسـط وزارت متبـوع بـه اداره 

کل اعـام کردنـد.
رضایـی خاطرنشـان کـرد: در نهایـت تعـداد 
412 نفـر در قالـب 271 طـرح بـه عنـوان 
برگزیـده اسـتان اعـام و بـه قطب هـای 
کشـوری انجام داوری ارسال شـدند که از این 
لحاظ اسـتان نسبت به سـال گذشـته 18.۹ 

درصـد رشـد داشـته اسـت.
او افـزود: از لحـاظ تعـداد طرح هـای برگزیده 
اسـتان بـه ترتیـب شهرسـتان های بـم بـا 
57 طـرح، ناحیـه دو کرمـان بـا 52 طـرح، 
شـهربابک بـا 28 طـرح، رابـر بـا 18 طـرح، 
عنبرآبـاد بـا 1۶ طـرح، انـار و جیرفـت هـر 
کدام 13 طرح، سـیرجان با 12 طـرح، ناحیه 
یـک کرمان بـا 10 طـرح، کوهبنـان و گلباف 
هر کـدام بـا 7 طـرح و بردسـیر با ۶ طـرح در 
جایگاه های اول تا دهم اسـتان قـرار گرفتند.

۵۱ دانش آموز استان به عنوان برگزیدگان 
جشنواره پژوهش سراها معرفی شدند

رییس شـورای شـهر جهانی بـم می گوید با توجـه به اینكه شـهر بم 
تنها باغ شهر ثبت شده جهانی اسـت و همچنین دارای ظرفیت های 
گردشـگری بسـیار مهمی از جملـه بزرگترین بنای خشـتی جهان ، 
دو قنات ثبت شـده جهانی و بخشـی از کویر در این شـهر واقع شـده 
اند قصـد داریم شـهرهایی که ثبت جهانی هسـتند را گردهـم آورده 
تا از ظرفیت های یكدیگر به خصوص در بحث گردشـگری اسـتفاده 

ییم. نما
منصور عزیزآبـادی درباره دیدار مشـترک اعضای شـورای اسـامی 
شـهر جهانی بـم بـا مدیریت شـهری کان شـهر شـیراز گفـت: این 
دیدار به جهـت تعامل دوسـویه فی مابین این دو شـهر گردشـگری 
صـورت گرفته و بـا توجه به اینكه سـه شـهر اصفهـان، شـیراز و یزد 
به مثلـث طایـی گردشـگری ایـران معروفند قصـد داریم بـا اضافه 
شـدن شـهر جهانی بم بـه این مجموعـه مربـع طایی گردشـگری 

ایـران را ایجـاد کنیم.

 توسعه تعامالت بر پایه اشتراکات فرهنگی و گردشگری
او با اشـاره بـه خواهرخواندگی بین شـهرها افـزود:  معموالً دو شـهر 
بـرای خواهـر خواندگی بایـد دارای تشـابهاتی باشـند مثًا دو شـهر 
تاریخی، علمی یا دانشـگاهی یا حتی دو سـمبل مشـترک باشند که 
ایـن خواهرخواندگی به صورت قـراردادی بین بـزرگان یک مملكت 
یا  دو شـهر برای ایجاد همبسـتگی و اتحاد بیشتر انسـانی و فرهنگی 

بسـته می شود.
بـه گفتـه او رونـق و رواج گردشـگری بیـن دو شـهر خواهرخوانده و 
نامگذاری متقابل نام خیابانهایی به نام شـهر خواهـر خوانده از جمله 

نتایج اعام خواهرخواندگی شـهرها اسـت.

شیراز و بم تقارن فرهنگی زیادی دارند
رئیس شـورای اسامی شـهر بم اظهارداشـت: دو شهر شـیراز و بم از 
دیرباز، تقـارن فرهنگی زیـادی بـا یكدیگر داشـته اند و قطعـا با این 

دیدارها، ایـن مهـم پررنگ تر خواهد شـد.
عزیز آبادی به اهداف سـفر اعضا شورای شهر ،شـهردار و کارشناسان 
مجموعه شـهرداری به اسـتان فارس اشـاره کرد و افزود: بـا توجه به 
فضای ناآرامی که در کشـور پیش آمد و همچنین حمله تروریسـتی 
شـاهچراغ جهت عرض  تسـلیت به شـیراز سـفر کرده تا با مردم این 

شـهر اظهار همدردی کرده باشیم.
او با بیـان اینكه بهتریـن بلواری کـه در بـم خواهیم سـاخت را به نام 
شـیراز نام گذاری خواهیم کرد، گفت:این ها بهانه ای برای پیوسـتگی 
دو شـهر خواهد بود تـا رقابت هـای گردشـگری را به رفاقـت تبدیل 
کنیـم. عزیزآبـادی توضیـح داد: یكـی از اهداف این سـفر، اسـتفاده 
از ظرفیت هـای گردشـگری و تبـادل توریسـتی بـود تـا بتوانیـم بـا 

شـهرهایی که ثبت جهانی هسـتند تبادل داشـته باشـیم.
رییس شـورای شـهر بـم دلیل سـفر بـه شـیراز را ظرفیت هـای این 
شهر دانسـت و ادامه داد: شهر شـیراز نیز مانند بم دارای ظرفیت های 
گردشگری بی شـماری اسـت و از قدمت تاریخی نیز برخوردار است.

یکی از خیابان های گذر فرهنگی مرودشت
 به نام بم مزین می شود

او خاطرنشـان کرد: در اولین روز به مرودشـت، شـهری کـه با قدمت 
بم نیز برابری مـی کرد و ثبـت جهانی نیز بود سـفر کردیـم که مقرر 
شـد یكی از خیابان هـای گذر فرهنگی این شـهر به نام شـهر جهانی 

بم مزین شـود.
او در بخش دیگر سـخنان خود بـه کویر بم که ثبت جهانی نیز شـده 
اشـاره کرد و افـزود: کویرلـوت مخصوص یک شهرسـتان یا اسـتان 

نیسـت بلكه لوت ایران و جهان اسـت و باید نگاه کان بـه این قضیه 
داشـته باشیم.

به گفته او بیابان لـوت ایران در 27 تیرماه 13۹5 در فهرسـت جهانی 
ثبت شـده و سـه اسـتان کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسان 
جنوبـی را دربرمی گیـرد کـه بخشـی از ایـن کویر نیـز در محـدوده 

جغرافیایی شهرسـتان بم و شـهداد قـرار دارد.
عزیز آبـادی عنـوان کـرد: شهرسـتان بم  چهـار اثـر ثبـت جهانی را 
در کارنامـه خـود دارد،که مـی توانیم در جهت توسـعه گردشـگری 
و همچنیـن انعقـاد تفاهـم نامـه خواهرخواندگـی بیـن شـیراز و بم 

اسـتفاده کرد.
او همچنیـن با بیـان اینكه در دیدار با اسـتاندار شـیراز دکتـر ایمانی 
به پتانسـیل و قابلیت های شهرسـتان بم در حوزه گردشـگری اشاره 
شـده، گفـت: در حـال حاضر سـه شـهر اصفهـان، شـیراز و یـزد به 
مثلث طایی گردشـگری ایـران معروف هسـتند که با اضافه شـدن 
شـهرجهانی بم  به این مجموعه می توانیم مربع طایی گردشـگری 

ایران را ایجـاد کنیم
رئیس شـورای اسـامی بـم نیـز اضافـه کـرد: در ادامـه بازدیـدی از 
پسـماند شـهرداری شـیراز با رییس پسـماند این شهرسـتان دکتر 
خوشـبخت رایزنی بـه عمل آمـد و اظهار کـرد: این بازدیـد تجربیات 
بسیار خوبی برای کارکنان شهرداری به همراه داشـته و از وی دعوت 
به عمل آمد تـا از نزدیک از پسـماند شـهرداری بـم  بازدیـد به عمل 
آورنـد و تجربیات خـود را در اختیار سـازمان پسـماند قـرار دهند تا 

بتوانیـم از طایـی کثیف بهـره ببریم .
او به دیـدار با شـهردار شـیراز و اعتبارات بسـیار خوبی که بـرای این 
شهر در نظر گرفته شـده اشـاره کرد و گفت: بیش از 15هزار میلیارد 
تومان برای این شـهر در نظر گرفته شـده کـه این بودجـه در قیاس 

با شـهر بم نیسـت 
شـهردار شـیراز ابراز همكاری دو جانبه با شـهر بم کرد و بیان داشت: 

اعام آمادگـی در خصوص برنامه های فرهنگی دو شـهر کرد.
در ادامـه مهـدی طاهـری، رئیـس شـورای اسـامی شـهر شـیراز، 
ضمن خیرمقـدم به اعضای شـورا و شـهردار بـم اظهار نمـود: قبل از 
اینكـه زیبایی های این شـهر بـرای هـر ایرانی متصـور شـود، حادثه 
دلخـراش دی ماه هیچگاه از ذهـن ایرانیان پاک نخواهد شـد؛ حادثه 
ای که سـی تا پنجاه هـزار نفـر از هموطنان عزیـز بمی به دیـار باقی 

. فتند شتا

اعالم آمادگی خواهرخواندگی بین 
شهرهای شیراز و بم

طاهـری ضمن ابـراز خرسـندی از حضـور اعضای شـورای شـهر بم 
بیان داشـت: بـا توجه بـه جمعیـت و مقیـاس کوچک این شـهر که 
چهار ثبت جهانـی و همچنین 144ثبت ملی و33 اثر شناسـنامه دار 
را در کارنامه خود دارد ایـن امر حائز اهمیت بـود و از این جهت اعام 
آمادگی جهـت خواهرخواندگی پیشـنهاد داده شـد تـا در خصوص 

گردشـگری و تبادل فرهنگی همكاری الزمه را داشـته باشـند.
او خاطرنشـان کرد: آنچـه بیش از هـر چیـز در این دیدارهـا اهمیت 
دارد، تعمیق روابط دوسـویه و توسـعه فرهنگی هر دو شهر است و به 
نظر مـی رسـد، آنچه مـورد نظر اعضای شـورای اسـامی و شـهردار 
شـهر بم اسـت، رد و بدل مسـائلی اسـت که مربوط به حوزه شـوراها 

یا مسـائل شـهرداری است.  
طاهـری در ادامه به تشـریح دیگر کمیسـیون و کمیته هـای موجود 
در شـورای اسـامی شـهر شـیراز پرداخت و در پایان با بیان اینكه به 
زودی اسـتاندار به همراه اعضای شـورای شـهر شـیراز سـفری به بم 
خواهند داشـت و از ظرفیت های گردشـگری بم دیدن خواهند کرد.

رییس شورای شهر جهانی بم:

تاکید بر تعامل و ارتباط دو سویه در زمینه مدیریت شهری بین شیراز و بم

رییـس شـورای شـهر جهانـی بـم می گوید بـا توجـه بـه اینکه شـهر بم 
تنها باغ شـهر ثبـت شـده جهانـی اسـت و همچنیـن دارای ظرفیت های 
گردشـگری بسـیار مهمـی از جملـه بزرگترین بنای خشـتی جهـان ، دو 
قنات ثبـت شـده جهانـی و بخشـی از کویـر در این شـهر واقع شـده اند 
قصـد داریم شـهرهایی کـه ثبـت جهانـی هسـتند را گردهـم آورده تا از 
ظرفیت هـای یکدیگـر به خصـوص در بحث گردشـگری اسـتفاده نماییم.

رئیس شورای اسالمی شـهر بم اظهارداشـت: دو شهر شـیراز و بم از دیرباز، 
تقارن فرهنگی زیـادی با یکدیگر داشـته انـد و قطعا بـا ایـن دیدارها، این 
مهم پررنگ تر خواهد شـد.او خاطرنشـان کـرد: در اولین روز به مرودشـت، 
شـهری که با قدمـت بم نیـز برابری مـی کـرد و ثبت جهانـی نیز بود سـفر 
کردیم که مقـرر شـد یکـی از خیابان های گـذر فرهنگـی این شـهر به نام 

شـهر جهانی بم مزین شـود.


