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بزرگترین فروچاله و بیشترین 
فرونشست، سهم استان کرمان

 در پی پیامدهای کاهش آب های زیرزمینی؛

اختصاص بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار 
برای بهسازی راه های روستایی جنوب کرمان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق 
و دستمزد در سال آینده

عضو هیئت رئیسـه مجلـس گفت: آقـای میرکاظمی 
اعـام کـرد کـه سـال آینـده ۲۰ درصـد بـه حقوق هـا 

اضافه می شود. همچنین در این جلسـه اعام شـد که ۸۰ درصد از درآمدهای دولت در 
امسـال تحقق پیـدا کرده اسـت.

معاون راهبـری و نظارت بـر بهره برداری شـرکت آبفای 
کشـور از تدویـن سـند مدیریت تنـش آبی سـاالنه در 

کنـار اجـرای ۸۰ پـروژه اضطـراری بـرای مقابلـه بـا بحـران آب در کشـور خبـر داد و گفـت: 
هم اکنـون فرایند آبرسـانی بـه ۱۰ هـزار روسـتای کشـور به صـورت سـیار انجام می شـود.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، »هاشم امینی« با اشاره به کاهش ذخایر منابع آبی کشور، از 
پیش بینی برنامه های مقابله با تنش آبی در شـهرها و آبرسانی سـیار در روستاهای کشور 
خبـر داد. وی ادامـه داد: هم اکنـون ۲۵۷ تصفیه خانـه فاضـاب در دسـت بهره بـرداری 

اسـت.

معـاون راه هـای فرعـی و روسـتایی اداره کل راهـداری جنـوب 
کرمان گفت: با اجرای بیش از ۱۲ کیلومتر آسـفالت راه روسـتایی 

در بخـش مرکـزی و اسـماعیلی جیرفـت، ۵۶۰ خانـوار از راه روسـتایی مناسـب بهره مند 
می شوند. اکبر سـلیمانی در حاشـیه بازدید از اجرای عملیات آسـفالت محور روستایی 
خاتـون آبـادـ  جهـاد آبـاد در بخـش مرکـزی جیرفـت گفـت: طـول ایـن محـور ۲ و نیـم 
کیلومتـر و اعتبـار آن ۳ و نیم میلیـارد تومان اسـت که نتیجـه آن بهره منـدی ۶۰ خانوار 

از راه مناسـب اسـت.

سند مدیریت تنش آبی کشور تدوین شد

 پیش بینی ۸۰ پروژه اضطراری 
برای مقابله با کم آبی

رنا
:  ای

س
عک

توسـعه،  معـاون 
منابـع  و  مدیریـت 

از  شـهرداری سـیرجان گفـت: شـهرداری 
طرح هـای »گلیـم شـیریکی پیچ« در پروژه هـا و 
المان های شـهری و نـوروزی اسـتفاده می کند.
مهـدی بهرامـی ، بـا اشـاره به حضـور شـهرداری 
سیرجان در جشـن سـالگرد جهانی شـدن زیلو 
در میبـد، اظهـار کـرد: در چهارمیـن سـالگرد 
ثبـت جهانـی شـهر میبـد یـزد و هنـر زیلوبافـی 
با حضـور وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی کشـور، مسـئوالن، هنرمنـدان 
و شـهروندان میبـد، شـهرداران و فرمانـداران 
شـهرها و روسـتاهای جهانـی صنایع دسـتی 
کشـور در شـهر میبـد، کلیپـی زیبـا بـا محوریت 

گلیـم شـیرکی پیچ سـیرجان پخـش شـد.

در جلسـه شـورای آمـوزش و پـرورش اسـتان 
کرمـان مشـکات و مسـائل مـدارس اسـتان 

بررسی و مطرح شـد که در شهرستان 
بـم پـس از زلزلـه هنـوز ۳۲ کاس و 
هشـت مدرسـه کانکسـی وجود دارد.

نزدیـک بـه یک هـزار و ۳۰۰کارگـر معـدِن 
کرومیِت آسـمینون کرمان از خرداد ماه سال 
جـاری همزمان بـا تعطیلـی این واحـد معدنی 
بیـکار شـده و از آن زمـان منتظـر بازگشـایی 

محـل کار خـود هسـتند.

صفحه 2
را بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

2

8
3

2

ادامه مطلب را در
 صفحه 3  بخوانید 

ادامه مطلب را در
 صفحه 3 بخوانید 

»رکود« در اقامتگاه های سنتی خیمه زد

ریزش گردشگران در پی قطعی اینترنتریزش گردشگران در پی قطعی اینترنت

با تصمیم وزیر کار احد علیخانـی به نمایندگی از سـرمایه گذاری 
صـدر تامیـن وارد هیـات مدیـره شـرکت ملـی مـس ایـران 
شـد. صـدر تامیـن زیـر مجموعـه شسـتا و وزارت کار اسـت. بـه 
ایـن ترتیـب بـا ورود ایـن جـوان کرمانـی انتظـار آن مـی رود کـه 
تصمیم هـای مدیریـت عالی مس بیشـتر منافـع اسـتان کرمان 
لحاظ شـود. به گزارش »کرمان نو«، احد علیخانـی دارای دکتری 
معـدن گرایـش اسـتخراج از دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان و 

سـوابقی چون مدیریت شـرکت های طای کردسـتان، سـرب و 
روی جنوب شـرق، طای سـودان و معدنی صبانـور را در پرونده 
خـود دارد. در ماه های گذشـته برخی تصمیم های علی رسـتمی 
مدیرعامـل شـرکت ملـی مـس بـا حواشـی همـراه بوده اسـت. 
رسـتمی دکتری مدیریت بازرگانی اسـت. او در ماه های گذشـته 
که سـکان هدایـت مـس ایـران را در دسـت دارد همـواره هدف 

سال پنجم      شماره پیاپی 1376      دوشنبه 14  آذرماه 1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومانانتقـادات مختلفـی قـرار گرفته اسـت.

با تصمیم وزیر کار یک کرمانی به هیات مدیره مس اضافه شد

 احد علیخانی به هیات مدیره مس اضافه شد

استفاده از طرح »گلیم 
شیریکی پیچ« در پروژه های 

شهری سیرجان

۱۹ سال پس از زلزله
بم هنوز ۸ مدرسه و 

۳۲ کالس کانکسی دارد

انتظار کارگران بیکار شده ی 
معدن کرومیت آسمینون 

برای بازگشت به کار

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکات و ابالغ الحاقیه 
شماره 1 اسناد مناقصه عمومي شماره 1401/50/ ع

کارخانه  زیرساختی  های  ساختمان  احداث   « موضوع  با  مناقصه  در  شرکت  جهت  متقاضیان  کلیه  اطالع  به 
پلیکام« می رساند آخرین مهلت تحویل پاکات از روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 به  ساعت 14:00 روز یکشنبه 
مورخ 1401/09/20 در محـل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمناً 
الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود 
می باشد. فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني 

و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

کمیسیون معامالت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

هتل جهانگردی کرمان

آگهی مزایده
مرحله اول

شـرکت سـرمایه گـذاری ایرانگـردی و جهانگـردی درنظـر دارد 4 واحـد از مـکان هـای قابل 
بهـره بـرداری هتـل جهانگـردی کرمـان شـعبه 1 را از طریـق مزایـده عمومی به افـراد واجد 
شـرایط بـه صـورت اجـاره واگـذار نماید.لذا متقاضیـان می تواننـد از تاریخ انتشـار این آگهی 
حداکثـر بـه مـدت یك هفتـه کاری جهـت رویت و دریافـت فرم مزایـده به امـور اداری هتل 

نمایند. مراجعه 
1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

2-حداقل قیمت نرخ پیشنهادی نباید از نرخ قیمت پایه اجاره بهاءپایین تر باشد. 
 نام محل ردیف

 سالن ماساژ1
 تاکسی سرویس2
دفاتر اداری)2باب(3

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم

به گـزارش کرمان نو- 6 دفتر تشـکل دانشـجویی اسـتان کرمان 
پیرامـون اقـدام قـوه قضاییه و کمیسـیون اصـل نـود مجلس در 
برخـورد با متخلفیـن شـرکت مس بیانیـه ای صـادر کردنـد. در 
ایـن بیانیه به تخلفـات پرونده شـرکت پسـته ایرانیان و شـرکت 
توسعه و آبادانی استان کرمان نیز اشاره شـده و از مقامات قضایی 

تقاضای رسـیدگی بـه ایـن پرونده هـا را کرده اند.
بیانیه به شرح زیر است:

جنبش هـای دانشـجویی همـواره پرچـم دار مطالبـه گـری در 
چارچوب هـای قانونی بـوده و از ایـن ظرفیت عظیم در پیشـبرد 
آرمان ها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایران اسـتفاده 

می کننـد.
اسـتان کرمان به دلیل دارا بودن منابع وسـیع صنعتـی و معدنی 
همواره در معرض و تیررس شـبکه های فسـاد بوده است. یکی از 
این منابع عظیم، شـرکت ملی صنایع مس ایران می باشـد که در 
ادوار مختلف مورد تعرض  مسـئوالن بی تعهد قرار گرفته اسـت.

جریانات دانشـجویی اسـتان کرمـان، باعنایت به آرمـان خواهی 
و عدالـت طلبی خود، مبتنـی با  این رسـالت بزرگ و در راسـتای 
پاسـخگویی به دغدغه هـای مردم نجیب و شـریف دیـار کریمان 
و احقـاق حقـوق حقه آنـان، چنـدی پیـش از دسـتگاه قضایی و 
کمیسـیون اصل نـود مجلس شـورای اسـالمی خواسـتار ورود و 
رسیدگی به پرونده شـرکت راه سـازی و سـاختمانی کرمانیان و 
شرکت ملی پسـته ایرانیان از شـرکت های زیرمجموعه موسسه 

صنـدوق بازنشسـتگی مـس گردیـد تـا شـائبه ایجـاد شـده در 
خصوص این شـرکت های اقتصادی جهت روشن شدن وضعیت 

مالـی و محاسـباتی آنان مرتفـع گردد.
بالفاصله پـس از درخواسـت جریانـات دانشـجویی اسـتان، قوه 
محتـرم قضاییـه مبتنی بـر وظیفـه ذاتی احیـای حقـوق عامه و 
گسـترش عدل و آزادی های مشـروع و نظـارت بر اجـرای قوانین 

بـه ایـن موضـوع ورود نمـوده و از تضییـع حقـوق بیـت المـال و 
حقوق قانونی مردم اسـتان کرمان جلوگیری نمود و با مسـببین 
این تخلفـات بزرگ بـدون توجه به وابسـتگی متخلفین بـه افراد 
سیاسی برخورد کرد  به همین منظور جا دارد از اقدامات جهادی 
و انقالبی و قاطع دسـتگاه محترم قضایی و در کنار آن کمیسیون 
اصل نـود مجلس شـورای اسـالمی در جهت روشـن شـدن ابعاد 

مختلف موضـوع و پیگیری پرونده مرتبط با شـرکت راه سـازی و 
سـاختمانی کرمانیان تا حصـول نتیجه قدردانـی نماییم.

یقینا این گونه اقدامـات از یك طرف نشـان گر پویایـی و مطالبه 
گری جنبش های دانشـجویی در جهت خواست و منافع عمومی 
مردم و از طرف دیگر پیگیـری و تعامل مطلوب قوای سـه گانه به 
خصوص قوه محترم قضاییـه در احقاق حق و جلوگیری از فسـاد 

و تضییع حقـوق بیت المـال خواهد بود.
از نهاد هـای ذیربـط تقاضـا داریـم به پرونده شـرکت ملی پسـته 
ایرانیان نیـز ورود کننـد و به فسـاد های دخیل در آن  رسـیدگی 
کنند. اخیرا نیز شـرکت هایی مشـابه با شرکت توسـعه و آبادانی 
اسـتان کرمان و شـرکت ملی پسـته ایرانیان با پیگیـری افرادی  
که در سـنوات گذشـته بـه تاسـیس آنـان اقدام کـرده بودنـد در 
خصوص اکتشـاف مـواد معدنـی و تولیـد السـتیك های معدنی 
با سـهامداری  بنگاه هـای اقتصـادی متصل بخش هـای عمومی 
در حال شـکل گیری اسـت که دسـتگاه های نظارتی بایسـتی با 
نظارت دقیـق بر آن موجبـات عدم  سـوء اسـتفاده های احتمالی 
و تبدیل سرنوشـت آن به شـرکت های موصـوف را فراهم نمایند.

جامعـه اسـالمی دانشـجویان دانشـگاه شـهید باهنـر- انجمـن 
اسـالمی دانشـگاه شـهید باهنر - انجمن علمی الهیات دانشـگاه 
شـهید باهنـر - جامعـه اسـالمی دانشـگاه ولیعصر رفسـنجان - 
جامعه اسـالمی دانشـگاه صنعتـی سـیرجان - جامعه اسـالمی 

دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان

تقاضای رسیدگی به پرونده شرکت های پسته ایرانیان و کرمانیان اشاره شده است

بیانیه ۶ تشکل دانشجویی از نهادهای قضایی برای برخورد با متخلفان شرکت مس
انحصار فروش بلیت سینما شکست

مراسـم رونمایی از سـامانه بلیـت فروشـی آنالیـن »آی تیکـت« 13 آذر در موسسـه 
سـینما شـهر برگزار شـد.

مراسـم رونمایی از آی تیکت سـامانه فروش بلیت سـینما با حضور هاشـم میرزاخانی 
مدیر موسسـه ایرانشـهر، منوچهر شاهسواری، حسـین اسـالمی رئیس هیئت مدیره 
صنفی اسـتانی تهران، آرزو وصله چـی مدیرعامل آی تیکت و مدیران اپلیکیشـن های 

شـناخته شـده ایرانی در موسسه ایرانشـهر برگزار شد.
هاشـم میرزاخانی مدیر موسسـه سـینما شـهر در مراسـم تفاهم نامه سـامانه فروش 
بلیت گفت: موسسـه سـینما شـهر به عنوان پیـش تولید و پـس تولید نزدیـك به 30 
سـال اسـت که فعالیـت می کنـد و تا کنـون زحمـات زیـادی بـرای زیر سـاخت های 

سـینما کشـیده است.
میرزاخانـی ادامـه داد: بـا توجه بـه رشـد تکنولـوژی و محصـوالت آن باید بـرای ارائه 
نمایش باتوجه بـه رابط های موجود، توسـعه این صنعـت را بیش از پیش به سـرانجام 

برسانیم.
او افزود: قریب به هشـت ماه اسـت که ضریب اشـتغال سـینمای ایران ۵.22 است که 

این خبر برای کشـور هنری ایـران خبر ناگواری اسـت.
میرزاخانـی بیـان کـرد: مجموعـا طـی هشـت مـاه گذشـته زیـر 10 میلیون نفـر به 
سـینما ها آمدند. اگر این بـا فرآیند جدید نتوانیم توسـعه ایجاد کنیـم می توانم بگویم 
زیان بار است. متاسفانه امسـال تنها دو فیلم سینمای ایران به سـوددهی رسیده است 
و از نظـر اقتصادی ایـن موضـوع فاجعه اسـت. همچنین ایـن موضوع بـرای همکاران 
دیگر در سـینمای 1401 ایران طوری بوده اسـت که چهار فیلم توانسته مقدار هزینه 

خـود را در بیـاورد و الزمه کار این اسـت که مخاطب را با سـینما آشـتی دهیم.

قبوض کتاب فروشان با نرخ فرهنگی 
محاسبه شود

به گفته معـاون فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، فعالیت هایی کـه دارای 
مجوز از این وزارتخانه باشـند مشـمول معافیت مالیاتی خواهند بود و برای بهره مندی 
از تعرفه های فرهنگی الزم اسـت فهرسـتی از کتاب فروشـان تهیه و بـه وزارتخانه های 
مرتبـط اعالم شـود تـا تعرفه های قبـوض مرتبـط با آن هـا با نـرخ فرهنگی محاسـبه 

. د شو
معاون فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی با اشـاره به بنـد 22 مـاده دو قانون 
اهداف وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به خبرنگار ایرنا گفت: طبق این قانون 
فعالیت  کتاب فروشـی ها از اخذ مجوز تا نظـارت باید زیر نظـر وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی انجام شـود. این ماده قانونی در سـال های اخیر مورد توجه نبود و به آن عمل 
نشـد. در این روزها که حمایت از کتاب فروشـان در دسـتور کار وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسـالمی قرار دارد الزم اسـت که موضوع مجوز کتاب فروشـان مورد توجه قـرار بگیرد.
به گفته یاسـر احمدونـد بـه زودی فراخـوان ثبت نـام بـرای بهره مندی از تسـهیالت 
و تعرفه هـای فرهنگـی بنـد )ج( تبصـره مـاده 92 قانـون برنامه ششـم توسـعه ابالغ 
خواهد شـد و کتاب فروشـان و ناشـران می توانند بـرای بهره مندی از این تسـهیالت و 

تعرفه هـای فرهنگـی ثبت نـام کنند.
او با اعالم اینکه از سـال آینده )1402( بهره مندی معافیت از بنـد )ل( ماده 139 قانون 
مالیات های مسـتقیم منوط به اخذ مجوز ناشـران و کتاب فروشـان از وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی خواهدبود، افزود: طبق این مـاده فعالیت هایی که دارای مجـوز وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی باشـند مشـمول معافیـت مالیاتـی خواهد بـود. همچنین 
بـرای بهره منـدی از تعرفه هـای فرهنگـی بنـد )ج( مـاده 92 الزم اسـت فهرسـتی از 
کتاب فروشـان تهیـه و بـه وزارتخانه هـای مرتبـط اعالم شـود تـا تعرفه هـای قبوض 

مرتبط بـا آن ها بـا نرخ فرهنگی محاسـبه شـود.
به گفته معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی زیرساخت فرهنگی این روند 
در حال نهایی شـدن اسـت و در چند روز آینده با اعالم عمومی به کتاب فروشـان ارائه 
می شـود. نظارت بر فعالیـت کتاب فروشـان و بـه ویژه توجه بـه نفروختـن کتاب های 
غیرمجاز و قاچـاق از مهم تریـن عوامل بهره منـدی از تعرفه های فرهنگـی خواهد بود.

برخورد با کتاب فروشانی که آثار غیرقانونی را در فروشگاه خود عرضه می کنند
نظارت بر فعالیت کتاب فروشـان و بـه ویژه توجه بـه نفروختن کتاب هـای غیرمجاز و 

قاچـاق از مهم ترین عوامـل بهره منـدی از تعرفه های فرهنگـی خواهد بود
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خبر
فرماندار اعالم کرد

خودکفایی کامل 
رفسنجان در تأمین آرد

 اعضـای کمیتـه آرد و نـان شهرسـتان 
رفسنجان از کارخانه آرد توکل بازدید کردند 
و توان شهرسـتان در بخـش تولیـد آرد و نان 

مـورد بررسـی قـرار گرفت.
فرمانـدار رفسـنجان در حاشـیه بازدیـد از 
کارخانـه آرد تـوکل اظهـار کـرد: بهداشـت 
گنـدم و آرد در ایـن بازدیـد مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت و در آزمایشـگاهی کـه در ایـن 
مجموعـه وجود داشـت بـه صـورت منظم و 
کامل تسـت های فیزیکـی و درصد سـبوس 
رصد می شـود و در مرحلـه دیگر بحـث وزن 
کیسـه های آرد بود کـه به صورت اسـتاندارد 

انجـام می شـود.
تامیـن  خصـوص  در  رضایـی  حسـین 
ماشین آالت و دستگاه، تصریح کرد: کارخانه 
آرد توکل به خودکفایی رسـیده و تمامی ابزار 
هـا، ماشـین آالت و دسـتگاه های مـورد نیاز 
کـه در حـال کار هسـتند سـاخت خـود این 
مجموعه اسـت و کمتـر دسـتگاهی از خارج 

کشـور وارد می شـود.
او افـزود: خوشـبختانه بـا دیـدگاه خـوب 
ایـن مجموعـه در بحـث توسـعه خیلـی 
پیشـرفت داشـتند و در حـال حاضـر تامین 
آرد شهرسـتان بـه صـورت کامـل پوشـش 
داده می شـود و حتـی شهرسـتان های انـار، 
شـهربابك و کرمـان را نیـز مـورد پوشـش 
خـود قـرار داده انـد. مدیرعامل کارخانـه آرد 
توکل رفسـنجان نیـز در ایـن بازدیـد گفت: 
ایـن کارخانـه در سـال 68 راه انـدازی شـد 
کـه ظرفیـت کارخانـه ماهانـه 13 هـزار تن 
و بـه عبارتـی روزانـه 4۵0 تن اسـت و بـا ۵0 
درصـد ظرفیـت خـود کار می کنـد و آرد 
مصرفی شهرستان های رفسـنجان و حومه، 
انـار، زرنـد، کرمـان و شـهربابك را پوشـش 
می دهـد و همچنـان تـوان ایـن را داریـم که 
بیش از ایـن نیز تولیـد کنیـم. محمد نخعی 
ادامـه داد: در گذشـته آرد را بـه قنادهـای 
یزد، اصفهـان و تبریز هـم ارسـال می کردیم 
امـا اکنـون بـه دلیـل گرانـی هزینـه حمـل 
بـار انجـام نمی شـود. او بـا اشـاره بـه اینکـه 
تعداد 90 نفـر به طـور مسـتقیم در کارخانه 
مشغول به کار هسـتند، گفت: برای تولید آرد 
سـمولینا به دنبال آن هسـتیم تا کارخانه ای 
مجـزا راه انـدازی کنیم کـه با حمایـت دولت 
می توانیم عـالوه بر مصرف داخلـی وصادرات 
هم داشـته باشـیم کـه در این صـورت انتظار 

اشـتغال بـاالی 1۵0 نفـر مـی رود.

در سفر اعضای کمیسیون کشاورزی 
مجلس به رفسنجان اتفاق افتاد

مصوباتی برای بهبود 
وضعیت کشاورزی

نماینده رفسـنجان و انـار در مجلـس گفت: 
سفر اعضای کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
شـورای اسـالمی به رفسـنجان و انار انجام و 
ضمن بازدید میدانـی از وضعیت کشـاورزی 
تصمیمات و مصوبـات در حوزه های مختلف 

مطرح شـد.
حجت االسـالم حسـین جاللی اظهـار کرد: 
سفر اعضای کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
به رفسنجان در هفته گذشته انجام و اعضای 
ایـن کمیسـیون ضمـن بازدیـد میدانـی از 
وضعیـت کشـاورزی، دامپـروری، قنـوات و 
سـایر مـوارد مربـوط به ایـن کمیسـیون، در 
جلسـه جمـع بنـدی، مصوباتـی بـرای حل 
مشـکالت حوزه هـای نـام بـرده بـه تصویب 
رسـاندند. او گفـت: یکی از مصوبات، تسـریع 
در اعطـای تسـهیالت مربـوط بـه سـیل، 
سـرمازدگی و خشکسـالی بود که مقرر شـد 
از طریـق ایـن کمیسـیون پیگیـری شـود تا 
هرچه زودتر به دسـت مردم برسـد، اما پیش 
از تحقق این تسـهیالت مقرر شـد مبلغی به 
عنـوان کمك بـه کشـاورزان پرداخت شـود. 
همچنیـن مقـرر شـد بانك ها تـا زمانـی که 
تسهیالت می رسـد، با مردم همکاری کرده و 
حساب مشتریان و ضامنین را مسدود نکنند 
و در ایـن خصوص مقرر شـد طی نامـه ای به 
اسـتاندار این درخواسـت از طرف مقام عالی 

دولـت بـه بانك هـا ابالغ شـود.
جاللی بیـان کـرد: در این سـفر کـه نماینده 
وزارت نیـرو هم حضـور داشـت، در خصوص 
مبلغی کـه در قبوض چـاه موتورها بـا عنوان 
تجاوز از قدرت عنوان شـده اسـت، مقرر شد 
تـا پایان سـال بخشـیده شـود و سـال آینده 

نسـبت به اصالح ایـن قانـون اقدام شـود.
بـه گفتـه او، کمـك بـه نصـب سـامانه های 
هواشناسـی کشـاورزی در باغـات پسـته 
کشـکوئیه، نوق، انار و جوادیه مصوبه دیگری 
بود که مطرح شـد تـا کشـاورزان از وضعیت 
هوا اطالع پیـدا کرده و تمهیـدات الزم جهت 

مقابله بـا بروز خسـارات را داشـته باشـند. 
نماینده رفسـنجان و انـار در مجلس یـادآور 
شد: تخصیص سهمیه گازوئیل به کشاورزان 
و تخصیـص بودجـه جهـت سـایبان مصوبه 
دیگـری بـود کـه بـا حضـور معـاون باغبانی 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـه تصویب رسـید. 
جاللـی افزود: حل مشـکل خـرده مالکی نیز 
در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و نسبت 
به نصـب آب شـیرین کـن مقرر شـد محیط 
زیسـت همـکاری کنـد کـه تلمبه ها بـا این 
دسـتگاه ها آب تصفیـه شـده و فاقد شـوری 

باشـند و باغـات آبیاری شـود. 
او ادامه داد: تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار 
جهـت کمـك بـه تقویـت مرکـز تحقیقات 
پسته در بودجه سـال 1402 مصوبه دیگری 
بـود کـه مقـرر شـد بـا کمـك کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقـات مجلـس نسـبت بـه 

پیگیـری و اخـذ آن اقـدام گـردد. 

تدبیر دستگاه قضایی به ۶ سال 
توقف در ساخت مجتمع بین 

راهی کوثر کرمان پایان داد
ورود دسـتگاه قضایـی در راسـتای رفـع مشـکالت مجتمـع بیـن 
راهـی کوثـر کرمـان بـه 6 سـال توقـف در عملیـات اجرایـی ایـن 

مجتمـع بیـن راهـی پایـان داد.
عملیـات اجرایی احـداث مجتمـع بین راهـی کوثر کرمان از سـال 
96 در زمینـی به مسـاحت 2 هکتـار و زیربنایی بالغ بـر چهار هزار 
مترمربـع در محـور کرمـان بـه چتـرود آغـاز شـده کـه بـه دلیل 
برخورد با مشـکالت مختلف از ادامه روند سـاخت بازمانده اسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در بازدیـد از مجتمع بین 
راهـی کوثر بـر رفع مشـکالت ایـن پـروژه خدماتی رفاهـی بزرگ 
تاکید کـرد و گفت: گـره گشـایی از این پـروژه با تدبیـر قضایی در 

دسـتور کار قرار دارد.
حجت االسـالم والمسـلمین ابراهیـم حمیدی افـزود: این مجتمع 
بـا قـرار گرفتـن در مسـیر سـه اسـتان، زمینـه سـفر امـن و ایمن 
بـرای مسـافران  هرمـزگان، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان را 

فراهـم می کنـد.
او ادامه داد: سـرمایه گذاری عظیمـی در این مجموعه انجام شـده 
که بـا توقف عملیـات اجرایی ایـن پروژه، خسـارت های زیـادی به 

آن وارد می شـود.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـر همـکاری بانك هـا به 
منظور گره گشـایی از مشـکالت این پـروژه تاکید کـرد و ادامه داد: 
در نشسـتی تخصصی مشـکالت مجتمع بیـن راهی کوثـر با بانك 

بررسـی و راهکارهای رفـع آنها اندیشـیده خواهد شـد.
او اظهـار داشـت: سـایر مشـکالت ایـن پـروژه در حـوزه منابـع 
طبیعـی، جهـاد کشـاورزی و ... نیز در نشسـت تخصصی بررسـی 

خواهـد شـد.
سـرمایه گذار مجتمـع بین راهـی کوثر نیـز با اشـاره بـه اینکه این 
مجتمع در زمینی به مسـاحت 2 هکتـار و با زیربنای بالـغ بر چهار 
هـزار مترمربـع احـداث شـده اسـت، گفـت: ایـن مجتمـع دارای 
فضای رسـتوران، آالچیق،خدمـات رفاهی و تعمیرگاهـی، جایگاه 

سـوخت، سـوئیت های اقامتی و ... اسـت.
حسـن جعفـری تصریح کـرد: پرداخـت نشـدن کامل تسـهیالت 
بانکـی و تحریم های ظالمانـه اعمال شـده بر کشـور موجب توقف 

عملیـات اجرایی ایـن مجموعه از سـال 96 تاکنون شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش زیـادی از تجهیـزات و امکانـات این 
مجموعـه بـه سـرقت رفتـه اسـت، تصریح کـرد: راه اندازهایـی 
مجموعه عـالوه بر اشـتغالزایی از بـروز جرائم نیـز جلوگیری کرده 
و در ادامـه در توسـعه اشـتغال در منطقه بسـیار موثـر خواهد بود.
او یادآور شـد: بـا راه انـدازی این مجتمـع در مرحله نخسـت برای 

حداقل ۵0 نفـر به صورت مسـتقیم اشـتغالزایی خواهد شـد.

اختصاص بیش از ۱8 میلیارد 
تومان اعتبار برای بهسازی 

راه های روستایی جنوب کرمان

معـاون راه هـای فرعـی و روسـتایی اداره کل راهـداری جنـوب 
کرمـان گفـت: بـا اجـرای بیـش از 12 کیلومتـر آسـفالت راه 
روسـتایی در بخش مرکـزی و اسـماعیلی جیرفـت، ۵60 خانوار از 

راه روسـتایی مناسـب بهره منـد می شـوند.
اکبـر سـلیمانی در حاشـیه بازدیـد از اجـرای عملیـات آسـفالت 
محـور روسـتایی خاتـون آبـادـ  جهـاد آبـاد در بخـش مرکـزی 
جیرفت گفت: طـول این محـور 2 و نیـم کیلومتر و اعتبـار آن 3 و 
نیم میلیـارد تومان اسـت کـه نتیجـه آن بهـره منـدی 60 خانوار 

از راه مناسـب اسـت.
 او افـزود: آسـفالت 10 کیلومتـر از راه هـای روسـتایی بخـش 
اسـماعیلی جیرفت نیز بـرای بهره منـدی ۵00 خانوار بـا اعتباری 
بالغ بـر 1۵ میلیـارد تومـان در دسـتور کار اسـت که پیمانـکار آن 
انتخـاب شـده و پـس از اتمـام آسـفالت خاتـون آبـادـ  جهادآبـاد 

عملیـات اجرایـی آن آغـاز خواهد شـد.
او بـا بیان اهمیت سـاخت، بهسـازی و آسـفالت راه های روسـتایی 
برای تـردد مناسـب مـردم و روسـتاییان گفـت: در صدد هسـتیم 
با سـاخت و بهسـازی راه های روسـتایی در جنوب کرمـان، ضمن 
بـاال بـردن انگیـزه مانـدگاری در روسـتا ها، مهاجرت معکـوس را 
رقم بزنیم کـه این موضـوع قطعا نتیجـه آن افزایش تولیـد و رونق 

اقتصـادی را در منطقـه در بر خواهد داشـت.

خبر در پی پیامدهای کاهش آب های زیرزمینی؛

 بزرگترین فروچاله و بیشترین فرونشست، سهم استان کرمان 
 حدود ۱۰۰ فروچاله در ایران شناسایی شده و بزرگترین آنها در اختیار آباد کرمان قرار دارد و دشت رفسنجان  با نرخ 

سالیانه 3۰ سانتی متر، بیشترین فرونشست را دارد
گزارش

عصر ایران
وابسـتگی ۵۵ درصـدی تامیـن آب کشـور بـه منابع آب 
زیرزمینـی موجـب کسـری 143 میلیـارد مترمکعبـی 
سـفره های زیرزمینـی در طـول چنـد دهـه گذشـته 
شـده که پیامد آن فرونشسـت زمیـن، آلودگی و شـوری 
آب هـای زیرزمینـی اسـت، ایـن وابسـتگی ۵۵ درصـد 
متوسـط کشـوری بـوده و در بسـیاری از اسـتان ها ایـن 

وابسـتگی بـه مـرز اضطرار رسـیده اسـت.

بیشترین آب مصرفی کرمان از منابع زیر زمینی 
بـه گـزارش ایسـنا،  در حـال حاضـر  ۵۵ درصـد کل آب 
مصرفـی کشـور از منابـع زیرزمینی برداشـت می شـود، 
ایـن در شـرایطی اسـت کـه در 16 اسـتان کشـور بیش 
از 60 درصـد و هشـت اسـتان بیـش از 80 درصـد 
مصارف آب خـود را وابسـته بـه آب زیرزمینی هسـتند، 
خراسـان رضوی، خراسـان جنوبی، کرمان، فـارس، یزد، 
هرمزگان، البرز و همدان حدود 80 درصد از سـبد تامین 
آب را از طریـق سـفره های زیرزمینـی تهیـه می کننـد. 
برداشـت بی رویـه آب از منابـع اسـتراتژیك زیرزمینـی 
موجـب شـده اسـت تـا 277 دشـت کشـور در حالـت 
بحران آبی و 143 دشـت در وضعیت فراتـر از بحران یا به 

عبارتـی ممنوعـه بحرانـی جـای بگیرند.
ایـران دارای اقلیم خشـك و نیمه خشـك بـوده و دارای 
متوسـط بـارش 2۵0  میلی متـر اسـت کـه ایـن میـزان 
بارش حـدود یك سـوم متوسـط جهانی اسـت. از طرفی 
متوسـط بارش کشـور در گذر زمان رو به کاهـش بوده به 
طـوری که میانگین بارش ۵3 سـاله کشـور حـدود 2۵0 
میلی متـر بـوده در حالـی کـه میانگیـن 13 سـاله اخیر 
بـه 232 میلی متـر کاهـش یافتـه اسـت. در کنـار رونـد 
کاهشـی بارش کشـور، روند افزایشـی دما باعث افزایش 
تبخیـر و کاهـش سـهم بارش های مؤثر شـده و شـرایط 
مذکور در کنـار تغییرات عوامل اجتماعـی و اقتصادی در 
طول سـالیان گذشـته و همچنین عدم اتخاذ تصمیمات 
متناسـب و سـازگار با شـرایط کم آبی، باعث عـدم تغذیه 
مناسب و افت تراز آب زیرزمینی شـده و همین امر باعث 

محدودیـت منابع آب در دسـترس می شـود. 

۹0 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی 
بـر اسـاس آخریـن آمـار موجـود، تعـداد محدوده هـای 
مطالعاتـی ممنوعـه و ممنوعـه بحرانی کشـور بـه 421 
محـدوده رسـیده  اسـت. رونـد نزولـی آبخوان هـا باعـث 
وقوع کسـری مخزن شـدید شـده که بر اسـاس متوسط 
20 سـال اخیر، مقدار کسـری مخزن سـاالنه حدود 4.4 

میلیـارد مترمکعـب اسـت. بـا توجه بـه آنچـه در بخش 
مصارف آب کشور شاهد هسـتیم، به طور سـاالنه حدود 
98 میلیـارد مترمکعـب آب در سـطح کشـور مصـرف 
می شـود که بخش عمـده آن حدود 90 درصـد در بخش 

کشـاورزی است.
 محمـود زارعـی، پژوهشـگر اقتصـادی در ایـن رابطـه 
گفته اسـت: عدم توسـعه متناسـب با آمایش سرزمینی، 
عـدم هماهنگی بین بخشـی، خرد بـودن اراضی کشـور، 
بی توجهـی نسـبت بـه برخـورد بـا متخلفـان و اتـکا بـه 
سیاسـت مدیریت عرضه به جای مدیریت تقاضا، بخشی 
از انباشـت مشـکالت مدیریتی اسـت که در طـول زمان 
موجـب تعمیـق مشـکالت آبـی کشـور شـده، از سـوی 
دیگر سـوگیری شـناختی مردم نسـبت به فراوانـی و در 
دسـترس بودن آب، تك بعدی نگـری نسـبت بـه بحـران 
آب و عدم دخیل سـازی تغییـرات اقلیمی در محاسـبات 
ذهنی خـود منجـر بـه مصـرف بی باکانـه آب در کشـور 

شـده است.  

ضرورت فرهنگ سازی آب مبنا 
او با بیـان اینکـه آنچـه رخ  داده حاصل سـال ها انباشـت 
مشـکالت مدیریتـی و فرهنگی اسـت، حل بحـران فردا 
نیازمند تدبیر امروز اسـت. رسـیدن وضعیت آبی کشـور 
به نقطه تعادل نیازمنـد کاهش 11 میلیـارد مترمکعبی 
مصرف آب سـاالنه در کشـور اسـت، گفت: اجرای کامل 
الگوی کشـت، کاشـت محصوالت کشـاورزی کـه منجر 
به کاهش 17 درصدی مصـرف آب در بخش کشـاورزی 
شـود، فرهنگ سـازی آب مبنـا، اسـتفاده از فنـاوری 
فضایی بـرای پایش مسـتمر وضعیت آبی کشـور، اصالح 
حکمرانـی آبـی و تمرکـز بـر مدیریـت تقاضـا به جـای 
افزایـش عرضـه و توجه بـه توسـعه پایـدار بدون اتـکا به 
منابع آبـی همگـی بخـش از اقداماتی اسـت کـه تمامی 
افـرادی کـه در چارچـوب جغرافیایـی ایـران زیسـت 
می کننـد از مسـئوالن گرفتـه تـا مـردم می بایسـت بـه 
دنبال اجرای آن باشـند تـا بتوانند نفس آتشـین اژدهای 
سـرکش بحران آب را از سر نسـل های آتی این سرزمین 

بزداینـد.  
 به صورت معمول در ایران متوسـط میزان بارش سـاالنه، 
یك سـوم متوسـط جهانی و یك دوم متوسـط بـارش در 
آسیاسـت، در کنـار این بـارش کمتر از متوسـط جهانی، 
کاهش نـزوالت جـوی بـه نسـبت متوسـط چند سـاله 
اخیـر در کشـور حاکـی از برهم خـوردن شـدید شـرایط 
اقلیمـی اسـت، موضوعـی کـه اگرچـه مختـص ایـران 
نیسـت، امـا آسـیب پذیری ایـران از تغییـرات اقلیمـی 
نسبت به سـایر کشـورها بسیار شـدیدتر اسـت. افزایش 

1.1 درجه ای متوسـط دمای کشـور که منجـر به کاهش 
حجـم یخچال های طبیعـی و مانـدگاری کمتر بـرف در 
ارتفاعات شـده اسـت در کنـار افزایش حجـم بارش های 
پراکنـده و کوتاه مـدت، رونـد روان آب هـا و رودخانه های 

کشـور را تحت تاثیر قـرار داده اسـت.
 

کدام دشت ها بیشترین فرونشست را دارند؟
 از سـوی دیگـر با توجـه بـه بهره بـرداری بیـش از حد 
از منابـع آب زیرزمینی پدیده فرونشسـت در بسـیاری 
از مناطـق گـزارش شـده اسـت، آنطـور کـه حمیـد 
رحمانـی، معـاون مدیـرکل دفتـر توسـعه نظـام فنی، 
بهره برداری و دیسـپاچینگ برق آبی شـرکت مدیریت 
منابـع آب ایـران در یادداشـتی اعـالم کرده ایـران در 
منطقه ای کـم آب و بطـور تقریبی خشـك قـرار دارد، 
میـزان آب هـای سـطحی و ریزش های جوی کـم بوده 
و در بسـیاری از نقاط بـا حفر چاه و قنات سـعی شـده 
آب مـورد نیاز از سـفره های زیرزمینی تامین شـود، در 
نتیجـه بـا برداشـت بی رویـه از ایـن منابـع، بـه تدریج 
سـطح آب زیرزمینـی پایین رفتـه و در ادامـه منجر به 

فرونشسـت زمین شـده اسـت.
 بـه گفتـه او سـازمان زمیـن شناسـی کشـور بـه عنوان 
مسـئول بررسـی مخاطـرات زمیـن شناسـی کشـور، 
بررسـی ها و انـدازه گیری هایـی را در نقـاط مختلـف 
انجـام داده اسـت. اولیـن گـزارش ایـن سـازمان در 
سـال 1377 در رابطـه بـا فروچالـه اختیـار آبـاد کرمان 
تهیـه شـده و در دشـت کبودراهنـگ و فامنیـن اسـتان 
همدان نیـز فروچاله هـای متعددی دیـده شـد. در ادامه 
کارشناسان سـازمان زمین شناسـی کشـور در سال 80 
تـا 81 بررسـی های جامعـی را جهت بررسـی سـازوکار 

فرونشسـت ها و خطـرات ناشـی از آنهـا انجـام دادنـد.
 بـه گفتـه معـاون مدیـرکل دفتـر توسـعه نظـام فنـی، 
بهره بـرداری و دیسـپاچینگ برق آبـی شـرکت مدیریت 
منابع آب ایران بررسـی های دورسنجی در سازمان زمین 
شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور تاکنـون محدوده 
و نـرخ فرونشسـت دشـت های تهران-شـهریار، ورامین، 
قرچـك، ایوانکـی، گرمسـار، کـرج، هشـتگرد، قزویـن، 
اصفهـان، کاشـان، مهیـار، گلپایگان، مشـهد، نیشـابور، 
کاشـمر، تربـت حیدریـه، رفسـنجان، زرنـد و کرمـان را 
مشـخص کرده کـه در بیـن آنها دشـت های رفسـنجان 
و کاشـمر با نرخ سـالیانه 30 سـانتی متر بیشـترین نرخ 

را داشـته اند.
 رحمانی اظهـار کرد: تاکنون بـا اسـتفاده از روش تداخل 
سـنجی رادار )InSAR(، محـدوده و نـرخ فرونشسـت 
در دشـت های ۵ اسـتان کشـور شـامل اسـتان های 
تهـران، خراسـان رضـوی، قزویـن، کرمـان و اصفهـان 
مشـخص شـده اسـت و حـدود 100 فروچالـه در ایـران 
شناسایی شده که بیشـترین تعداد آنها در استان همدان 
و بزرگترین آنها در اختیار آباد کرمان قرار دارند. سـازمان 
زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور همچنان در 
حـال شناسـایی پهنه هـای دارای پدیـده فرونشسـت و 

مطالعـات تکمیلـی در این زمینه اسـت.
 کاهـش منابـع زیرزمینـی آب در اسـتان های وابسـته و 
وقوع فرونشسـت می توانـد چالش هـای جبران ناپذیری 
را ایجـاد کند، هـر چنـد در سـال های اخیـر اقداماتی در 
این راسـتا انجام شـده اما رونـد نزول آب هـای زیرزمینی 
و پیامدهـای آن گویـای وجـود چالش های بی شـمار در 
این حوزه اسـت که می بایسـت بیـش از این مـورد توجه 

قـرار بگیرد.
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کاغذ استان

دادسـتان کرمـان به تشـکیل 44 هـزار و ۵33 
پرونـده قضایی بـدون کاغـذ در سـطح کرمان 
طـی 8 ماهـه امسـال اشـاره کـرد و گفـت: 
بردسـیر در ایـن زمینـه پیشـگام بـوده اسـت.

مهدی بخشـی در نشسـت ویدئو کنفرانسـی با 
روسا و دادسـتان های سراسر اسـتان کرمان به 
عملکرد کلی 8 ماهه اسـتان کرمان اشـاره کرد 
و گفت: طی 8 ماهه امسـال، 40۵ هـزار و 600 
پرونـده بـه شـعب قضایـی اسـتان وارد و 39۵ 

هزار و 2 پرونده مختومه شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه نـرخ رسـیدگی بـه 
پرونده ها طـی 8 ماهـه امسـال، 97.38 درصد 
بـوده اسـت، افـزود: متوسـط زمان رسـیدگی 
بـه پرونده هـا طـی امسـال، 84 روز بوده اسـت 
و درصـد ابالغیه هـای الکترونیـك 93 درصـد 

اسـت.
دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکـز اسـتان 
کرمـان بیان کـرد: نرخ رسـیدگی بـه پرونده ها 
در دادسـرا ها از 91 درصـد در پارسـال بـه 97 
درصـد و در دادگاه هـای تجدیـد نظـر از 99 
درصـد بـه 101 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

پرونده هـای  او تصریـح کـرد: موجـودی 
دادگسـتری تا پایان آبان ماه نسـبت به ابتدای 

سـال 9.87 درصـد افزایـش داشـته اسـت.
بخشـی بیان کرد: بـر مبنای سـنجش عملکرد 
دادسـرا های عمومـی و انقالب اسـتان کرمان، 
شهرستان های راور، بردسیر، عنبرآباد، کهنوج، 
ریـگان، شـهربابك، رودبـار جنوب و سـیرجان 
نرخ رسـیدگی بیـش از 100 درصد داشـته اند.

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگسـتری کل 
استان کرمان افزود: سـاردوئیه، گلباف و فهرج 
و بردسـیر بیشـترین درصـد محکومیت هـای 
جایگزیـن حبـس بـه محکومیت حبـس در 8 
ماهـه امسـال را بـه خـود اختصـاص داده انـد. 
او تصریـح کرد: طـی 8 ماهـه امسـال، 7 هزار و 
916 جلسـه دادرسـی الکترونیـك بـا زندان ها 

برگزار شـده اسـت.

معـاون توسـعه، مدیریـت و منابـع شـهرداری 
سـیرجان گفـت: شـهرداری از طرح هـای »گلیـم 
شـیریکی پیچ« در پروژه هـا و المان هـای شـهری و 

نـوروزی اسـتفاده می کنـد.
مهـدی بهرامـی ، بـا اشـاره بـه حضـور شـهرداری 
سـیرجان در جشـن سـالگرد جهانـی شـدن زیلـو 
در میبـد، اظهـار کـرد: در چهارمیـن سـالگرد ثبت 
جهانی شـهر میبـد یـزد و هنـر زیلوبافی بـا حضور 
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
کشـور، مسـئوالن، هنرمنـدان و شـهروندان میبد، 
شهرداران و فرمانداران شـهرها و روستاهای جهانی 
صنایع دسـتی کشـور در شـهر میبد، کلیپی زیبا با 
محوریت گلیم شـیرکی پیچ سـیرجان پخش شـد.

او افـزود: شـهرداری سـیرجان بـا برپایـی غرفـه و 
بـه نمایـش گذاشـتن انـواع گلیـم شـیریکی پیچ، 
حضـوری پررنـگ در این مراسـم داشـت کـه مورد 
استقبال مسئوالن شـهرهای جهانی صنایع دستی 
کشـور قرار گرفت. معاون توسـعه، مدیریت و منابع 
شـهرداری سـیرجان با اشـاره به موقعیت و معرفی 
توانمندی های شهرستان، پیشکسوتان، اهالی علم 
و ادب و هنرمندان شهر سـیرجان، خاطرنشان کرد: 
شـاخصه های اصلـی سـیرجان در بخـش صنعت و 
معدن وجود شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر، در 
بخش کشاورزی محصول پسـته و در بخش ورزش، 

وجود تیم هـای متعـدد لیـگ برتـر در رشـته های 
مختلف اسـت.

بهرامـی ادامـه داد: شـاخصه دیگر سـیرجان، گلیم 
منحصـر به فـرد شـیرکی پیچ اسـت کـه بـه لحاظ 
کیفیـت، نـوآوری، طـرح و رنـگ در سـال 1396 از 
سوی شورای جهانی صنایع دسـتی به ثبت رسید و 
سیرجان به عنوان شـهر جهانی گلیم شناخته شد. 
معاون توسعه، مدیریت و منابع شهرداری سیرجان 
با اشـاره به اقدامات شـهرداری در معرفی هنر گلیم 
شیریکی پیچ سـیرجان، افزود: ایجاد دبیرخانه شهر 
جهانی گلیم، اسـتفاده از طرح های گلیم در بیشـتر 
پروژه هـا و المان هـای شـهری، برگزاری جشـنواره 
صنایع دسـتی و گلیم در نوروز 1402، طرح های در 
دسـت اقدام گذر، محـور و موزه گلیـم از برنامه های 

در دسـتور کار شهرداری سـیرجان است.

محمود شیخ شـعاعی، اظهار داشـت: سـازمان 
تامیـن اجتماعـی بـه عنـوان مهمتریـن نهـاد 
اجتماعی کشـور با پیوند سـه جانبه و همکاری 
و تعامل بین شـرکای اجتماعـی و تامین منابع 
مـورد نیـاز از طریق مشـارکت کارفرمـا، کارگر 
و دولـت؛ بـه بیـش از نیمـی از جمعیـت مولد 

کشـور ارائـه خدمـت می کند.
او بـا بیـان اینکـه قریـب 46 درصـد جمعیـت 
اسـتان کرمـان نیـز تحـت پوشـش سـازمان 
تامیـن اجتماعـی قـرار دارنـد، افزود: سـازمان 
تامیـن اجتماعـی در دو بخش، تعهـدات کوتاه 
مـدت و بلنـد مـدت بـه بیمـه شـدگان ارائـه 

خدمـت می کنـد.
مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان با 
اشـاره به اینکـه تعهـدات کوتاه مدت مـواردی 
چـون پرداخت غرامت، دسـتمزد ایـام بیماری 
و بـارداری و پرداخت مقـرری بیمه بیـکاری را 
شـامل می شـود، بیان کرد: تعهدات بلند مدت 
مـا شـامل پرداخـت مسـتمری بازنشسـتگی، 

ازکارافتادگـی و بازمانـدگان می شـود.
او بـا بیـان اینکـه در ایام شـیوع بیمـاری کرونا 
سـازمان تامیـن اجتماعـی خدمـات خـود را 
به سـمت خدمـات غیرحضـوری بـرد، افـزود: 

بیـش از 40 خدمـت ایـن سـازمان که قبـال با 
مراجعـات حضـوری انجـام می شـد در حـال 
حاضر به صـورت غیرحضـوری انجام می شـود 
و تـا اندازه زیـادی گرفتـاری مردم را کـم کرده 

اسـت.
شیخ شـعاعی بـا اشـاره بـه راه هـای برقـراری 
ارتباط بـا تامین اجتماعـی، گفت: سـامانه 24 
سـاعته تلفنـی 1420 در طـول اوقـات شـبانه 
روز پاسـخگوی مخاطبان بوده و 10001420 

سـامانه پیامکـی تامیـن اجتماعی اسـت.
به گفتـه او es.tamin.ir وب سـایت خدمات 
غیرحضـوری تامین اجتماعی اسـت و شـماره 
09021041917 در شـبکه اجتماعی سروش 

به این سـازمان تعلـق دارد.

تشکیل ۴۴ هزار و ۵33 پرونده قضایی 
بدون کاغذ در کرمان

استفاده از طرح »گلیم شیریکی پیچ« در 
پروژه های شهری سیرجان

بیش از ۴۰ خدمت تامین اجتماعی به مردم 
استان کرمان غیرحضوری شد

۱۹ سال پس از زلزله

بم هنوز 8 مدرسه و 32 کالس کانکسی دارد
در جلسـه شـورای آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
مشـکالت و مسـائل مدارس اسـتان بررسـی و مطرح شد 
که در شهرسـتان بم پس از زلزله هنوز 32 کالس و هشت 

مدرسـه کانکسـی وجود دارد.
 چهارمین جلسه شـورای آموزش و پرورش استان کرمان 
در سـال جاری صبـح امـروز با حضـور فـداکار، اسـتاندار 
کرمـان در سـالن پیامبـر اعظـم )ص( اسـتانداری کرمان 
برگـزار و مشـکالت مـدارس و مسـائل آمـوزش و پرورش 

اسـتان در این جلسـه بررسـی شد.
محمدمهـدی فـداکار، اسـتاندار کرمـان در این جلسـه با 
بیـان اینکـه مـدارس بعـد از کرونـا بـه صـورت حضوری 
برگـزار می شـود، اظهار داشـت: در زمـان شـیوع ویروس 
کرونـا، از بابـت تعطیلـی مـدارس آسـیب های زیـادی به 

کشـور وارد شـد.
رضا رضایی، مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان در 
این جلسـه با بیـان اینکه چهارمین جلسـه شـورا آموزش 
و پرورش اسـتان در سـال جـاری برگـزار می شـود، اظهار 
داشـت: در بسـیاری از روسـتاهای اسـتان مدارسی وجود 
دارد کـه در حـال حاضر بالاسـتفاده اسـت و بایـد تعیین 

تکلیف شـوند.
او بـا اشـاره به اینکـه برخـی از اراضـی و امالک آمـوزش و 
پـرورش اسـتان فاقد سـند هسـتند، بیـان کـرد: دریافت 
اسـناد اراضی و امالک آموزش و پرورش اسـتان در دستور 

کار اسـت.
 مدیـرکل آموزش و پـرورش اسـتان کرمان با بیـان اینکه 
از شـهرداری می خواهیـم کـه در تفکیك اراضـی، فضای 
آموزشـی را هم حتماً برای مدرسه سـازی در نظـر بگیرد، 
گفـت: وقتـی قـرار اسـت یـك شـهرک بـا جمعیـت باال 
سـاخته شـود، حتماً بایـد فضایی برای سـاخت مدرسـه 

هـم در آن باشـد تا مـا بتوانیم مدرسـه بسـازیم.
سـید مصطفـی آیت الهـی موسـوی، معـاون امورعمرانی 
اسـتانداری کرمـان نیـز در این جلسـه با اشـاره بـه اینکه 
ایجاد زیرساخت های الزم برای آموزش و پرورش ضرورت 
دارد، افـزود: مـا هـم تـالش می کنیـم تـا سـرانه فضـای 

آموزشـی در اسـتان افزایـش پیـدا کند.
او بـا بیـان اینکـه آمـوزش و پـرورش امالکـی دارد کـه 
می تواند با تغییـر کاربری، ایـن امالک را از بالا سـتفادگی 
در بیـاورد و حتمـاً منبـع درآمـدی هم هسـت، افـزود: از 
طرفی می توانـد پروژه های نیمه تمـام را نیز با ایـن درآمد 

بـه نتیجه برسـاند.
معـاون امورعمرانی اسـتانداری کرمان با اشـاره بـه اینکه 
بعضی مـدارس در خیابان های اصلی شـهر واقع شـده اند 
که هم مشـکالت ترافیکی در زمان تعطیلی مدارس ایجاد 
کرده و هـم بـرای دانش آموزان یـك تهدید اسـت، گفت: 
در سـاخت مدارس بایـد نظر شـورای ترافیك اسـتان نیز 

اخذ شـود تا در آینده شـاهد اینگونه مشـکالت نباشیم.

حسـین اهلل آبادی، مدیر آمـوزش و پرورش شهرسـتان بم 
نیز در این جلسـه با بیـان اینکـه دیدگاهی که نسـبت به 
بم وجود دارد این اسـت که بعد از زلزله این شـهر سـاخته 
شـده، در حالی که ایـن  گونه نیسـت، اظهار داشـت: ما در 
زمان زلزله 18 هـزار دانش آموز داشـتیم، اما امـروز تعداد 

دانش آمـوزان بم بـه 38 هزار و 300 نفر رسـیده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه هنـوز 32 کالس و هشـت مدرسـه 

کانکسـی در شهرسـتان بـم وجـود دارد، گفـت: خیلی از 
مدارس ما هنـوز حیاط ندارند و چهار مدرسـه در شـیفت 

عصـر برگـزار می شـود.
مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان بم، بیان کرد: پیشنهاد 
داریم، همایـش خیرین مدرسه سـاز در شهرسـتان بم به 
صورت ملی برگزار شـود تـا بتوانیم بخشـی از کمبودهای 

سرانه آموزشـی در شرق اسـتان را جبران کنیم.
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آغاز فروش گواهی 
سپرده شمش طال طی 

روزهای آتی
 مدیرعامـل شـرکت گسـترش معـادن و 
صنایـع معدنـی طـالی زرشـوران ضمـن 
تشـریح فعالیت هـا و ظرفیـت  تولید معدن 
طـالی زرشـوران، بـه فـروش فیزیکـی 
شـمش طال به چند مـدل نقـد، ۵0 درصد 
اعتبـار و تمـام اعتبـاری سـه ماهـه و برای 
کارگاه هـا شـش ماهـه اشـاره کـرد و از 
آغـاز فـروش گواهـی سـپرده شـمش طی 

روزهـای آتـی خبـر داد.
به گزارش ایسـنا، ابوذر شـکری در نشست 
خبـری روزگذشته)یکشـنبه( خـود بـا 
موضـوع ارائـه گـزارش عملکـرد معـدن 
طـالی زرشـوران، با بیـان اینکـه مجموعه 
طـالی زرشـوران زنجیـره اکتشـافات، 
ذخیره و فـرآوری مـواد را تا تولید شـمش 
طـال را در بـر دارد؛ اظهـار کرد: متاسـفانه 
طـی سـال های اخیـر، مجموعه زرشـوران 
علیرغـم اینکـه بزرگتریـن معـدن طـالی 
خاورمیانه اسـت اما آنطـور که بایـد، مورد 
توجه قـرار نگرفتـه اسـت. اکتشـافاتی که 
طی حـدودا 10 ماهـه اخیر صـورت گرفته 
اسـت، 42 میلیون تن رسـیده که تنها 10 
درصـد ظرفیـت تولیـد ایـن معدن اسـت 
و ایـن میـزان هـر سـاله در حـال افزایـش 

اسـت.  
مدیـر عامـل شـرکت گسـترش معـادن و 
صنایـع معدنـی طـالی زرشـوران تاکیـد 
کـرد: در حـال حاضـر مجموعـه ظرفیـت 
محـدودی دارد امـا بـا اقداماتـی کـه در 
حال انجـام اسـت و مناقصه فاز توسـعه ای 
کـه امید اسـت طـی یـك مـاه آینـده این 
مناقصـه آغـاز و آگهـی خواهـد شـد کـه 
منجـر بـه تولیـد دو برابـری خواهـد شـد.  
احتماال در ابتدای سـال آینـده، کلنگ زنی 
این پروژه توسـعه صـورت خواهـد گرفت.  
وی افـزود: در حـال حاضر ظرفیت اسـمی 
تولیـد مجموعه طـالی زرشـوران 1.۵ تن 
اسـت کـه عمـال حـدوداً یـك تن سـاالنه 
تولید می شـود کـه بـا فاز توسـعه، به سـه 

تـن سـاالنه خواهد رسـید.
شـکری ضمـن اشـاره بـه اینکـه قـرارداد 
قبلـی، تـا 30 درصـد پیشـرفت داشـت و 
بـه سـبب مشـکالت متوقـف مانـده بـود؛ 
لـذا زمانـی کـه مـا مدیریـت را تحویـل 
گرفتیـم، اوایـل سـال جـاری قـرارداد 
قبلـی بـه دالیلـی متوقـف شـد تـا بتوانیم 
قـرارداد جدیـد را آغـاز کنیـم و کار را بـه 
گونه ای پیـش ببریـم کـه در آسـتانه آغاز 

فـاز توسـعه ای هسـتیم.
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دولت از بنگاه داری 
به سمت سهام داری 

می رود
مرتضـوی، وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی گفـت: بر اسـاس تجربـه، بخش 
دولتـی قـادر بـه مدیریـت شـرکت داری 
سـمت  بـه  اسـت  ضـروری  و  نیسـت 

مردمی شـدن اقتصـاد پیـش برویـم.
بـه گـزارش بـازار، سـید صولـت مرتضوی 
در شـورای اداری اسـتان آذربایجان شرقی 
بـا اشـاره بـه دیپلماسـی موفـق دولـت 
سـیزدهم و توفیقـات ایـن دولـت، اظهـار 
داشـت: بر اسـاس فرمایشـات رهبر معظم 
انقـالب، علـت فتنـه اخیـر ایـن بـود کـه 
دولت آیت اهلل رئیسـی در مسـیر حقیقی و 

ریل گـذاری مناسـب حرکـت کـرد.
وی بـا بیان اینکـه دولت مردمی سـیزدهم 
در ابتـدا بـا چالش هـا و مشـکالت فراوانی 
مواجـه بـود، اظهـار داشـت: در آن زمـان 
صـادرات نفـت و کاالهـای غیرنفتی سـیر 
نزولـی بـه خـود گرفتـه بـود و ورود منابع 
بـه داخل کشـور نیز بـا چالش مواجـه بود.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، بـا 
بیـان اینکـه هـم  اکنـون صـادرات نفـت 
مطلـوب بـوده و بازگشـت منابع به کشـور 
نیـز مناسـب اسـت، گفـت: بـا وجـود 
دشـواری هایی کـه هـم اکنـون در کشـور 
وجـود دارد، دولـت آیـت اهلل رئیسـی در 
دیپلماسـی سیاسـی توفیقـات بسـیاری 
کسـب کرد و بـا سـران کشـورهای بزرگی 
ماننـد هنـد، چیـن و ... در اجالسـیه های 
مختلـف از جملـه اجـالس پیوسـتن بـه 
سازمان همکاری شـانگهای مالقات کرد و 
ایـن کار موجب شـد تا جمهوری اسـالمی 
ایران به مرکز دیپلماسـی سیاسـی تبدیل 

شـود.
مرتضـوی، ادامـه داد: سـرمایه گذاری در 
بخـش خصوصـی، توسـعه در حوزه هـای 
نفتـی و سـرمایه گذاری در مخـازن نفـت، 
دشـمن را به سـتوه آورده و موجب شـد تا 
آنـان طرحی نـو دراندازنـد و فتنـه اخیر را 

طراحـی کننـد.
وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی با اشـاره 
بـه برنامه سـفر خود بـه آذربایجان شـرقی 
گفـت: در نشسـت مشـترک بـا اعضـای 
کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای 
اسـالمی در حوزه هـای مختلفـی بحـث 
شـد و در حـوزه تعـاون وظیفـه داریم 2۵ 
درصـد اقتصاد کشـور را بـه اقتصـاد تعاون 

تبدیـل کنیـم.
مرتضـوی، بـا تأکیـد بـر اینکـه سیاسـت 
وزارت تعاون، عبور از بنگاه داری و رسـیدن 
به سـهام داری یعنی توسـعه تعاون اسـت، 
ادامـه داد: بر اسـاس تجربه، بخـش دولتی 
قـادر بـه مدیریـت شـرکت داری نیسـت و 

بخشـی از شـرکت ها واگـذار می شـود.

سند مدیریت تنش آبی کشور تدوین شد

 پیش بینی 8۰ پروژه اضطراری برای 
مقابله با کم آبی

 معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفای کشور از تدوین سند 
مدیریت تنش آبی ساالنه در کنار اجرای 80 پروژه اضطراری برای مقابله با 
بحران آب در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون فرایند آبرسانی به 10 هزار 

روستای کشور به صورت سیار انجام می شود.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، »هاشم امینی« با اشاره به کاهش ذخایر 
منابع آبی کشور، از پیش بینی برنامه های مقابله با تنش آبی در شهرها و 
آبرسانی سیار در روستاهای کشور خبر داد. وی ادامه داد: هم اکنون 2۵7 
تصفیه خانه فاضالب در دست بهره برداری است. معاون راهبری و نظارت 
بر بهره برداری شرکت آبفای کشور از پیش بینی برنامه های مختلف برای 
مقابله با تنش آبی سال جاری و سال آینده خبر داد و گفت: این مهم شامل 
طرح های اضطراری، طرح های اولویت دار، تدوین سند مدیریت تنش 
آبی ساالنه، تدوین برنامه جامع چهار ساله و برگزاری جلسه های فنی 
و کارشناسی با شرکت های آبفا و آب منطقه ای می شود. امینی درباره 
برنامه جامع چهار ساله افزود: افزایش ظرفیت مخازن آب؛ حفر، تجهیز و 
بازسازی چاه؛ پروژه های ارتقای کیفی و احداث و بازسازی خطوط انتقال، 
توزیع و ایستگاه پمپاژ از جمله مواردی است که در این حوزه پیگیری 
و اجرایی می شود. معاون شرکت آبفای کشور با اشاره به برنامه ریزی 
برای پیشبرد 80 پروژه اضطراری در تأمین آب شرب، خاطرنشان کرد: 
هم اکنون 287 شهر در معرض تنش آب شرب هستند که ازاین بین 
87 شهر در وضعیت اضطراری قرار دارند؛ اعتبار مورد نیاز برای اجرای 
پروژه های اضطراری تامین آب شرب برابر با 108 هزار میلیارد ریال است. 
وی در ادامه به طرح آبرسانی سیار در روستاهای کشور اشاره کرد گفت: 
با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر برای ایجاد 
تاسیسات آبرسانی در روستاها و شهرها و همچنین اجرای طرح جهاد 
آبرسانی برای تأمین آب 10 هزار روستای کشور توسط وزارت نیرو، 
همچنان تعداد قابل مالحظه ای از روستاهای کشور به دالیل مختلف از 
جمله خشکسالی و ازبین رفتن منابع آبی، کمبود آب در فصول گرم سال، 
سخت گذر بودن و فاصله زیاد از منابع آبی و یا نبود توجیه اقتصادی؛ 

توسط تانکرهای سیار، آبرسانی می شوند.

افزایش 2۰ درصدی حقوق و دستمزد 
در سال آینده

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: آقای میرکاظمی اعالم کرد که سال 
آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه می شود. همچنین در این جلسه اعالم 

شد که 80 درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است.
به گزارش شبکه شرق، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت اظهار داشت: 
در این جلسه آقای میرکاظمی اعالم کرد که سال آینده 20 درصد به 
حقوق ها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعالم شد که 80 
درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است. وی با بیان 
اینکه صادرات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش 
داشته است، افزود: 87 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور توسط 
دولت پرداخت شده است و همچنین صادرات در دولت سیزدهم رو 
به افزایش بوده است به طور مثال صادرات به کشور عمان 100 درصد 
محقق شده است و به کشورهای آفریقایی و شبه قاره هند نیز صادرات 

افزایش داشته است.

»رکود« در اقامتگاه های سنتی خیمه زدخبر

ریزش گردشگران در پی قطعی اینترنت
گزارش

بازار
صاحبـان اقامتگاه هـای بومگردی مهـر و آبان امسـال را 
بـه دلیل ناآرامـی ها از دسـت دادنـد و بنا بر اظهارتشـان 
در فصل سـرد سال و زمسـتان هم که مشـتری نخواهند 
داشـت لذا تنها امیـد آن ها به ایام نوروز اسـت کـه نوروز 
سـال آینـده بـه دلیـل تقـارن ایـن ایـام بـا مـاه مبارک 
رمضـان به طـور حتم بـا حجـم اندکـی از مسـافر همراه 
خواهـد شـد و لـذا ضـرر بسـیاری متوجـه ایـن افـراد 

خواهد شـد.
دبیـر جامعـه حرفـه ای اقامتگاه های بـوم گـردی ایران 
در گفـت و گـو بـا بـازار اظهـار کـرد: اقامتگاه هـای بوم 
گـردی کـه از بیش از1۵ سـال پیـش در نقـاط مختلف 
ایـران توسـط افـرادی کـه بـه حفـظ و احیـاء فرهنگ 
،اصالت هـا، هنـر و خـوراک بومـی اهمیـت می دادنـد 
در سـطح ایـران به تدریج گسـترش پیـدا کـرد و نتایج 
بسـیار خوبی را نیـز به همراه داشـت و توانسـت بر روی 
شـاخص های رفاهـی مـردم محلـی در کنـار حفـظ آن 

اصالت هـا تأثیـر بگـذارد.
صـادق کاظمیـان بیـان کـرد: متاسـفانه در یـك مقطع 
و در چندیـن سـال گذشـته بـه علت نـگاه »کمـی نگر« 
بـه افزایـش تعـداد اقامتگاه هـای بوم گـردی باعث شـد 
مقداری توسـعه کمـی از کیفیـت دور شـود و بـه مقدار 
کافـی وجـود نداشـته باشـد و افـرادی وارد ایـن حـوزه 

شـوند که نـگاه اقتصـادی بـه اقامتگاه هـای بـوم گردی 
داشـته باشـند.

وی اذعـان کـرد: ماجـرای کرونـا را به نوعـی می توانیـم، 
بهانه ای بدانیم کـه افرادی مانـدگار شـوند و باقی بمانند 
و یا تـازه از نـو ظهـور کنند کـه عالقه منـد به ایـن حوزه 
باشـند زیـرا فلسـفه اصلـی اقامتگاه هـای بومی توسـعه 
پایدار بود، گاه بـه بحث های محیط زیسـتی و بحث های 
فرهنگـی در کنـار نـگاه اقتصـادی بـود و این هـا اولویت 
پیـدا کردنـد و باعث شـد به تدریـج از افـرادی کـه فقط 

نـگاه اقتصـادی دارند، کم شـود.
کاظمیان ابـراز کـرد: وضعیـت اقامتگاه های بـوم گردی 
پس از چند سـال بعـد از پایان بیمـاری کرونا بـه ویژه در 
نوروز امسـال بهتر شد و گردشگران بیشـتری وارد شدند 
و لـذا اقامتگاه هـای بـوم گـردی شـناخته تر شـدند تـا 
جایی که در اقصی نقـاط ایران و در سـایت های مختلف 
و مناطق طبیعـی و در جاهایی که امکانـات اقامتی مانند 
هتل وجـود ندارد ایـن اقامـت گاه ها بـا اسـتقبال خوبی 

برخـوردار بودند.
وی با اشـاره به حـوادث رخ داده اخیر در ایـران و ناآرامی 
هـای ایجاد شـده بیـان کـرد: متاسـفانه وقایـع اخیر که 
با کنـدی اینترنت نیـز همراه شـد با لغـو بسـیاری از تور 
هـای گردشـگری روبرو شـده اسـت و در حالی کـه در 6 
ماهه نخسـت سـال این صنعت از وضعیت نسـبتا خوبی 
برخـوردار بود امـا در 6 ماهـه دوم سـال باید اذعـان کرد 
که با ریـزش شـدید گردشـگر مواجه بـوده تـا آن جا که 

آمار ضریـب اشـغال اقامتـگاه هـای بومگردی بـه کمتر 
از 10 درصـد و در برخـی موارد به صفر رسـیده اسـت.

دبیر جامعه حرفـه ای اقامتگاه هـای بوم گـردی ایران با 
بیان اینکـه به طـور معمول در مهـر و آبان گردشـگری 
کشـاورزی رونـق خوبـی دارد امـا امـا امسـال بنـا بـر 
اتفاقـات رخ داده ایـن فرصت از دسـت رفت ادامـه داد: 
اقامتگاه هـای بوم گـردی بـا توجـه بـه آسـیبی کـه 
از کرونـا دیدنـد، در حـوزه صنایـع  دسـتی و فـروش 

محصـوالت بومی و محلـی فعال شـدند و لذا توانسـتند 
بـه جامعـه محلـی و روسـتاهای موجـود کمـك کرده 
و بـازار محصـوالت آن هـا را بـا کمـك زنـان و مـردان 
توسـعه دهند کـه مـورد اسـتقبال نیز قـرار گرفـت اما 
متاسـفانه با قطـع شـبکه های اجتماعی ایـن بخش نیز 
دچـار آسـیب شـد و اقامتگاه هـای بوم گـردی ارتباط با 
مخاطبانشـان را در فـروش محصوالت و صنایع دسـتی 

نیـز از دسـت دادند.

زار
  با

س:
عک

کاغذ اقتصادی

طبق تصویب نامه هیات وزیـران با معرفی افرادی 
که به عنـوان جامانـده سـهام عدالت شناسـایی 
شـده اند، میـزان سـهامی کـه بـه ایـن افـراد 
اختصـاص خواهـد یافت و نـام شـرکت هایی که 
سـهام خود را به جاماندگان تخصیص می دهند، 

مشـخص شد.
بـه گـزارش ایسـنا، طبـق تصویـب نامـه هیات 
وزیران، وزارت امـور اقتصادی و دارایی )سـازمان 
خصوصی سـازی( مکلـف اسـت در مرحلـه اول 
از محـل باقی مانـده سـهام متعلـق به دولـت در 
بنگاه هـای قابـل واگـذاری نسـبت به واگـذاری 
مستقیم سـهام به افراد فاقد سـهام عدالت تحت 
پوشـش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی کل کشـور و سـه دهك اول ایثارگران 

اقـدام کند:
برایـن اسـاس، افـراد مشـمول ایـن تصویب نامه 
توسـط نهادهـای ذیربـط شناسـایی و معرفـی 
خواهند شـد. احراز عدم تخصیص سـهام عدالت 
بـه آنـان )در مقطـع واگـذاری سـال 138۵( بـر 

عهـده سـازمان خصوصـی سـازی خواهـد بود.
مبلـغ سـهام مـورد واگـذاری بـه هـر یـك از 
مشـمولین معادل حداکثر یکصد میلیـون ریال 
با اعمـال ۵0 درصـد تخفیف بـه صورت اقسـاط 

سـاالنه و به مـدت 10 سـال اسـت.
براین اسـاس، سـازمان خصوصی سـازی مکلف 
اسـت از طریـق سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
نسـبت به انتقال سـهام بـه کـد سـهامداری هر 
یك از مشـمولین ایـن تصویـب نامه اقـدام کند.

وضعیت سهام بعد از واگذاری
شـرکت های این تصویب نامه نیز موظف هستند 
در طول مـدت قـرارداد و به منظور تادیه اقسـاط 
سـود سـهام واگذار شـده را به حسـاب سـازمان 
خصوصـی سـازی نـزد خزانـه داری کل کشـور 

واریـز کنند.
همچنیـن اعمـال سـایر حقـوق مالکانه توسـط 
سـهامداران براسـاس اطالعـات ارسـالی آنـان از 
سـوی سـازمان بـورس به شـرکت های سـرمایه  

پذیـر صـورت خواهـد گرفت.
سهام واگذار شـده تا پایان مدت اقساط در وثیقه 
سـازمان خصوصی سـازی قـرار خواهـد گرفت و 
آزاد سـازی سـهام موصوف پس از تسـویه کامل 
اقسـاط و به صورت مرحله ای انجام خواهد شـد. 
همچنین سـهامداران پـس از پایان سـال پنجم 
نسـبت بـه تسـویه پیـش از موعـد و آزاد سـازی 

سـهام خود اقـدام کنند.
در صورت عدم تسـویه بهای سـهام واگذار شـده 
در پایـان مـدت اقسـاط هـر یـك از سـهامداران 
موظف هسـتند باقی مانـده بقیه سـهام را ظرف 
مدت شـش ماه پـس از پایـان مهلت مقـرر نقدا 
به حسـاب دولت واریز کنند. در غیـر این صورت 
سـازمان خصوصـی سـازی مجاز اسـت پـس از 
پایان مهلـت فوق به میزان سـهام تسـویه شـده 
سـهام در وثیقـه را آزاد و مابقـی را بـه مالکیـت 

دولـت برگرداند.

قیمت سهام چگونه تعیین می شود؟
قیمت سـهام جـدول مذکور ایـن تصویـب نامه 
توسـط هیـات واگـذاری و بـر مبنـای میانگیـن 
قیمت پایانی سهام هر شـرکت از اولین روز کاری 
سـال جاری منتهی به تاریـخ ابالغ ایـن تصویب 
نامـه/ منتهی بـه تاریـخ جلسـه هیات واگـذاری 
تعیین خواهد شـد. در صورت عدم کفاف سـهام 
بـرای واگـذاری تـا سـقف ریالـی تعییـن شـده 
برای هـر فـرد سـازمان خصوصی سـازی مکلف 
اسـت نسـبت به تامیـن کسـری سـهام از محل 
باقی مانده سـهام دولـت در شـرکت های مذکور 

اقـدام کنند.
واگـذاری سـهام موضـوع ایـن تصویب  نامـه به 
موجب قـرارداد منعقـد بین سـازمان خصوصی  
سـازی و فرد مشـمول خواهد بود. نقـل و انتقال 
سـهام موضوع این تصویب  نامه خارج از سـاعات 
معامـالت و خـارج از اتـاق پایاپای انجـام خواهد 
گرفت. کلیـه کارمـزد، هزینه های نقـل و انتقال 
و توثیـق سـهام برعهـده انتقـال دهنده بـوده و 
نقـل و انتقـال ایـن سـهام از پرداخـت مالیـات 

معاف اسـت.

رئیس کانون انبوه سـازان گفت: در هفته های اخیر 
هم با افزایش قیمت سـیمان، یونولیت، دسـتمزد و 
غیره مواجه شـده ایم کـه بی میلی سـازندگان برای 
اجـرای پروژه هـا را در پـی دارد. سـیمان از پاکتـی 
۵0 هـزار تومان بـه 70 تا 80 هـزار تومان رسـیده و 
قیمت یونولیت هم از حدود 70 هـزار تومان به ۵00 

هزار تومـان افزایش یافته اسـت.
سـید محمـد مرتضـوی ، اظهـار کـرد: اگـر تصـور 
می کنیم رکود مسکن شـاید در بازار معامالت تاثیر 
مثبت داشـته باشـد اشـتباه می کنیم. ممکن است 
در دوران رکود عده ای از سازندگان و فروشندگان به 
دلیل اینکـه ضرورت هایی بـرای تامین مالـی دارند 
محصول خـود را بـا قیمـت پایین تر عرضـه کنند، 
ولی معامـالت آنقـدر کوچـك و منقبض می شـود 
که اثر قابـل توجهی بـر جامعه هـدف و خریـداران 

مصرفـی نمی گـذارد.
وی افـزود: عده بسـیار کمی ممکـن اسـت از رکود 
منتفـع شـوند. امـا افـت سـاخت و سـاز و کاهـش 
معامـالت، عدم تعـادل در بـازار مسـکن را عمیق تر 
می کنـد. در رکـود همیشـه بی انگیزگـی و خـروج 
سـرمایه گذاران از تولید مسـکن به نحـو قابل توجه 

و وسـیعی اتفـاق می افتـد.
رئیـس کانـون سراسـری انبـوه سـازان مسـکن و 
سـاختمان تصریح کرد: اگر قرار باشـد سالیانه700 
تا 800 هـزار واحد مسـکونی تولید کنیـم که بیش 
از این دچـار عقب ماندگی در پاسـخگویی به تقاضا 
نشـویم رکـود باعـث می شـود از ایـن هـدف دورتر 
شـویم. هر سـاله تعداد واحدهـای مسـکونی مورد 
نیـاز بیشـتر از گذشـته خواهـد شـد. حتی اگـر به 
یك بازار قابل قبـول در آینده دسترسـی پیدا کنیم 
خالءهایی کـه در شـرایط رکـود ایجاد شـده بعضا 
غیـر قابـل جبـران اسـت و برنامه هـای آتـی را هم 

مختـل می کنـد.

مرتضوی بـا بیان اینکه رکود مسـکن بـه این معنی 
نیسـت که قیمـت افزایـش پیـدا نمی کنـد گفت: 
در شـرایط فعلی قیمـت نهاده هـای سـاختمانی و 
خدمـات مرتبط بـا بخش مسـکن از جملـه صدور 
مجوزها و دسـتمزدها با افزایش مواجه شـده است. 
بنابرایـن رکـود را نمی تـوان عاملـی بـرای توقف یا 

کاهـش قیمت مسـکن تصـور کنیم.
سیمان به پاکتی ۷۰ تا 8۰ هزار تومان

 رسیده است
وی وضعیت فعلی ساخت و ساز را نامناسب دانست 
و افـزود: تولید مسـکن هـر ماهـه در حـال کاهش 
اسـت. در هفته هـای اخیـر هـم بـا افزایـش قیمت 
سـیمان، یونولیت، دسـتمزد و غیره مواجه شده ایم 
که بی میلی سـازندگان برای اجـرای پروژه هـا را در 
پی دارد. سـیمان از پاکتـی ۵0 هزار تومـان به 70 تا 
80 هـزار تومـان رسـیده و قیمـت یونولیت هـم از 
حـدود 70 هزار تومان بـه ۵00 هزار تومـان افزایش 
یافته اسـت. رئیس کانون انبـوه سـازان تاکید کرد: 
بر خـالف پیش بینی برخـی کارشناسـان که چون 
در رکـود هسـتیم نبایـد افزایـش قیمـت داشـته 
باشـیم ولی باز هـم در بـازار معامـالت، قیمت های 

پیشـنهادی مقـداری باالتر رفته اسـت.
طرح نهضت ملی مسکن شبیه یک طرح 

شکست خورده است
مرتضـوی بـا بیـان اینکـه وزارت راه و شهرسـازی 
حمایـت الزم را از تولیـد مسـکن توسـط بخـش 
خصوصـی انجـام نمی دهـد گفـت: طـرح نهضـت 
ملی مسـکن نیـز بـه یك طـرح شکسـت خـورده 
شبیه شـده اسـت. در این طرح با ناتوانی متقاضیان 
در پرداخـت آورده و قفـل شـدن تسـهیالت بانکی 
مواجهیـم کـه ایـن مسـاله انگیـزه سـازندگان و 
پیمانـکاران ایـن طـرح را کاهـش داده اسـت. وی 
تاکید کـرد: حتـی بانك مسـکن هـم منابـع مالی 
قابل توجهی بـرای حمایـت از تولید مسـکن ندارد 
و بـه نوعـی سـازندگان را جواب کـرده اسـت. طرح 
نهضت ملـی، تناسـبی با مقیـاس 4 میلیـون واحد 
نـدارد. رئیس کانـون انبوه سـازان ابـراز امیـدواری 
کرد تا وزارت راه و شهرسـازی بدنه تخصصی خود را 
در حوزه مسـکن ترمیـم کند و یك نـگاه تخصصی 
و کارشناسـانه مبتنـی بـر طـرح هـای باالدسـتی 
و تعریـف مجـدد طـرح جامـع مسـکن، جایگزین 

سیاسـت هـای دسـتوری و غیراجرایـی شـود.

جزئیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

 هر جامانده ۱۰ میلیون تومان
افزایش بی سابقه قیمت سیمان و یونولیت

 ملک دوباره گران می شود؟
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شـاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز گذشـته )یکشـنبه( با 138 واحـد افزایش در 
ارتفاع یك میلیـون و 417 هـزار واحدی ایسـتاد.به گزارش خبرنـگار ایرنا، شـاخص هم وزن با 
یك هزار و 94 واحـد افزایش بـه 414 هـزار و 113 واحد و شـاخص قیمت با 6۵2 واحد رشـد 
به 246 هزار و 626 واحد رسـید. شـاخص بـازار اول، 9۵1 واحد افزایش و شـاخص بـازار دوم، 
2 هـزار و 349 واحد کاهش را ثبـت کردند. روزگذشـته در معامـالت بورس تهـران، بیش از 6 
میلیارد و 876 میلیون سـهم، حق تقـدم و اوراق بهادار بـه ارزش 32 هـزار و 118 میلیارد ریال 
معامله شـد. همچنین ایران خـودرو )خـودرو( با 888 واحـد، صنایع پتروشـیمی خلیج فارس 
)فـارس( بـا 793 واحد، سـایپا )خسـاپا( بـا 3۵3 واحد، معدنـی و صنعتـی گل گهـر )کگل( با 
270 واحد و گسـترش سـرمایه گـذاری ایران خودرو )خگسـتر( بـا 1۵9 واحد تاثیـر مثبت بر 
شـاخص بورس داشـت. در مقابل توسـعه معادن و صنایع معدنـی خاورمیانه )میدکـو( با 302 
واحـد، پاالیش نفـت بندرعباس )شـبندر( با 217 واحـد، پتروشـیمی بوعلی سـینا )بوعلی( با 
193 واحد، پتروشـیمی پارس )پارس( با 192 واحد، پتروشـیمی نوری )نوری( بـا 179 واحد، 
بانك پاسـارگاد )وپاسـار( با 177 واحد و شـرکت سـرمایه گذاری تامین اجتماعی )شسـتا( با 

176 واحـد تاثیر منفی بر شـاخص بـورس به همراه داشـت.

آخرین آمار حاکی از آن اسـت که میـزان مالیاتی کـه دولت از مسـافران برای خروج از کشـور 
اخذ کرده، در هشـت ماه سـال جاری از کل سـال 1400 بیشـتر است.

بــه گــزارش ایســنا، عــوارض خــروج از کشــور یکــی از منابــع درآمــدی بــرای دولــت اســت 
ــه  ــه بودج ــه در الیح ــود. البت ــن می ش ــه تعیی ــه بودج ــال در الیح ــر س ــزان آن ه ــه می ک
ســال 1401 برخــالف ســال هــای گذشــته میــزان عــوارض خــروج از کشــور بــرای هــر نفر 
مشــخص نشــد و فقــط  بــه طــور کلــی در بخــش درآمدهــای دولــت در بخــش مالیــات بــر 
کاالهــا و خدمــات، عــوارض خــروج مســافر از مرزهــای کشــور هــزار و ۵00 میلیــارد تومان 

ــود. ــده ب ــی ش پیش بین
در این راسـتا، بررسـی آمارهای عملکرد درآمدی سـازمان امور مالیاتی نشـان داد که در شش 
ماهه نخسـت سـال جـاری بیـش از  108۵ میلیـارد تومان عـوارض خـروج از کشـور دریافت 
شـده اسـت. این میزان در هفت ماه امسـال به بیش از 1261 و در هشـت ماه سـال 1401 نیز 

به 1413 میلیارد تومان رسـیده اسـت.
این درحالی اسـت که طبق عملکـرد درآمدهـای مالیاتی کل کشـور طی سـال 1400، میزان 

عوارض خروج از کشـوری کـه دریافت شـد 1204 میلیـارد تومان بود.

سـخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشـاره به سـرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو به 
کشـور، از رسـیدن برخی مدل ها به پشـت مرز و آغاز تبلیغات برای آن هـا خبر داد.

به گزارش ایسـنا، امید قالیباف در حسـاب توییتر خـود از رکوردزنـی خودروسـازان بزرگ در 
ماه های اخیـر خبر داده اسـت.

سـخنگوی وزارت صمت با بیـان اینکه روند رشـد تولیـد خـودرو در ماه های اخیر رکـورد پنج 
سـاله خود را جابه جـا کـرده، از رشـد 380 درصـدی تولید خـودرو کامـل از ابتدای امسـال تا 

پایان هفتـه گذشـته )9 آذر ماه( نسـبت به مدت مشـابه سـال 1400، خبر داده اسـت.
وی همچنیـن ضمن تاکیـد بر سـرعت گرفتـن فرآینـد واردات خـودرو، اعالم کرده اسـت که 
حتی برای برخـی مدل هـا، خودروها به پشـت مرز رسـیده و فرآینـد تبلیغات محیطـی آن ها 

همانگونه کـه دیده می شـود، آغاز شـده اسـت.  
وی در پاسـخ به سـوال ایسـنا، مبنی بر اینکه اولیـن خودروهای آمـاده ی واردات به کشـور که 
به پشـت مرز رسـیده اند، از چه مدل هـا و در چه تعـدادی هسـتند؟ اظهار کرد: هنـوز جزئیات 
این موضوع در دسـترس نیسـت؛ اما به زودی جزئیات نیز مشخص خواهد شـد و شاهد واردات 

خودروهـا خواهیم بود.

شاخص بورس
 مثبت ماند

درآمد عوارض خروج از کشور
 رکورد زد

تعدادی از خودروهای وارداتی
 به پشت مرز رسیدند

سازمان بین المللی کار اعالم کرد:

دستمزد کارگران کاهش یافت
سـازمان بین المللی کار اعـالم کرد: دسـتمزدهای ماهانه در نیمه اول سـال 
جـاری بـه میـزان واقعـی 0.9 درصد کاهـش یافتـه کـه اولین رشـد منفی 

دسـتمزدها از سـال 2008 است.
آژانـس کار سـازمان ملـل هشـدار داد، دسـتمزدهای واقعـی در سراسـر 
جهان بـرای اولین بـار پس از سـقوط مالی جهانـی، در سـال 2022 کاهش 
یافت زیرا بدتر شـدن بحـران هزینه زندگـی تهدیدی بـرای ایجـاد ناآرامی 

اجتماعـی و عمیق تـر کـردن نابرابری اسـت.
به گزارش ایسـنا بـه نقـل از اکونومیك، بـر اسـاس آخرین گزارش منتشـر 
شده توسـط سـازمان بین المللی کار )ILO(، دسـتمزدهای ماهانه در نیمه 
اول سـال جاری به میـزان واقعـی 0.9 درصد کاهـش یافته که اولین رشـد 

منفی دسـتمزدها از سـال 2008 است.
در گزارشـی بـا عنـوان »تاثیـر تـورم و کوویـد-19 بـر دسـتمزدها و قدرت 
خرید« اشـاره شـده اسـت که این بحـران، قـدرت خریـد طبقات متوسـط 
 را کاهـش و بـه ویـژه خانوارهای کـم درآمـد را تحـت تاثیـر قـرار می دهد.

ــای  ــان اقتصاده ــی در می ــتمزدهای واقع ــه دس ــود ک ــن زده می ش تخمی
ــد  ــزان 2.2 درص ــه می ــال 2022 ب ــه اول س ــروه 20 در نیم ــرفته گ پیش
کاهــش داشــته باشــد، در حالــی کــه دســتمزدها در کشــورهای نوظهــور 
گــروه 20 بــه میــزان  0.8 درصــد رشــد داشــته اند کــه 2.6 درصــد کمتــر 

ــت. ــال 2019 اس ــد در س ــری کووی ــل از همه گی از قب
طــی چنــد ســال گذشــته، تنگناهــای زنجیــره تامیــن مرتبــط بــا بیمــاری 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــی به ط ــت ژئوپلیتیک ــدم قطعی ــا ع ــراه ب ــر هم همه گی
هزینه های غــذا و انــرژی را افزایــش داده و تــورم را در بســیاری از کشــورها 

بــه باالتریــن ســطح در چهــار دهــه اخیــر رســانده اســت.
بر اسـاس منطقـه، اروپای شـرقی و آمریـکای شـمالی شـدیدترین کاهش 
را در قـدرت خرید داشـتند کـه دسـتمزدهای واقعی بـه ترتیـب 3.3 و 3.2 

درصـد کاهـش یافتند.
در اتحادیه اروپـا، دسـتمزدهای واقعی 2.4 درصـد کاهش یافـت، در حالی 
که در آمریکای التیـن و کارائیب 1.7 درصـد نزول کرد و آفریقـا 0.۵ درصد 

کاهـش را ثبت کرده اسـت.
ــدی را  ــد 1.3 درص ــد درآم ــیه رش ــه آسیا-اقیانوس ــد در منطق ــن رون ای
ــد  ــزی 2.۵ درص ــیای مرک ــا در آس ــه حقوق ه ــی ک ــرد، در حال ــه ک تجرب
ــر  ــد باالت ــی 1.2 درص ــورهای عرب ــتمزدها در کش ــت و دس ــش یاف افزای

ــود. ب
گیلبــرت هونگبــو، مدیــر کل ســازمان بین المللــی کار گفــت: »بحران های 
جهانــی متعــددی کــه بــا آن مواجــه هســتیم، منجــر بــه کاهــش 
ــش  ــا کاه ــر ب ــون کارگ ــا میلی ــت و ده ه ــده اس ــی ش ــتمزدهای واقع دس
ــا عــدم اطمینــان  ــرا ب ــرار گرفتنــد زی دســتمزدها در وضعیــت وخیمــی ق
ــتمزدها  ــن دس ــد پایین تری ــدرت خری ــر ق ــه هســتند. اگ ــزون مواج روزاف

ــت.« ــد یاف ــش خواه ــر افزای ــد و فق ــری درآم ــود نابراب ــظ نش حف
هونگبـو هشـدار داد کـه نیاز بـه بهبـودی زیـاد پـس از همه گیـری ممکن 
اسـت در معـرض خطـر قـرار گیـرد و بـه ناآرامی هـای اجتماعی بیشـتر در 

سراسـر جهـان دامـن بزند.
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خبر
معاون بهداشت وزارت بهداشت 

اعالم کرد

موج آنفلوآنزا در حال 
فروکش

معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت بـا بیان 
اینکـه مـوارد آنفلوانـزا در کشـور ظـرف دو 
هفتـه گذشـته کاهـش خوبـی در سـطح 
بیمارسـتان ها داشـته اسـت، گفـت: در 
زمینه کرونا نیـز با توجـه به افزایـش موارد 
در کشـورهای اروپایـی و آسـیایی، احتمال 
افزایـش موارد در کشـور ما هم وجـود دارد.  
دکتـر حسـین فرشـیدی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، دربـاره آخریـن وضعیـت کرونـا و 
آنفلوآنزا در کشـور، گفت: در هفته گذشـته 
طبـق آمـار کرونـا تنهـا یـك فوتـی ناشـی 
از کوویـد 19 در کشـور داشـتیم و تقریبـا 
در اکثـر اسـتان ها هـم رنـگ آبـی نقشـه 
کرونایـی را شـاهدیم. بـر این اسـاس موارد 
زیر حـدی اسـت که تنشـی برایمـان ایجاد 

کنـد.
وی افزود: اگرچه مسـاله مهم این اسـت که 
وقتی آمار را به ایـن صورت ارائـه می کنیم، 
بـرای همـه اینطـور تداعـی می شـود کـه 
کرونا دیگر تمام شـده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه بایـد بـه اطراف مـان هـم نـگاه 
کنیم.   وضعیت ابتـال و مرگ ومیر در برخی 
کشـورهایی که آمارهای بسـیار سـنگینی 
ظرف هفت یا هشـت ماه گذشـته داشتند، 
بهبـود یافـت، امـا مجـددا در حـال حاضـر 
آمارهایشـان بـاال رفته اسـت؛ ایـن موضوع 
هـم در سـطح آسـیا و هـم در سـطح اروپـا 
و ... دیـده می شـود. در کشـورهایی ماننـد 
ژاپـن، چیـن و ... آمارهـای بسـیار باالیـی 
گزارش شـده اسـت. در یك هفته گذشـته 
ژاپن بـاالی 600 هـزار مـورد مثبـت کرونا 
داشـت. در عیـن حـال میـزان مرگ ومیـر 
در کشـورهایی ماننـد انگلسـتان، اسـپانیا، 
آمریـکا و ... نیـز باال رفتـه و بـاالی 1۵0 نفر 

در هفته اسـت.
فرشـیدی تاکیـد کـرد: بنابرایـن اگرچه در 
حـال حاضـر خـدا را شـکر وضعیـت کرونا 
در کشـور خـوب اسـت و در یکـی دو هفته 
گذشـته، شـاید بهترین شـرایط را در مدت 
سه ساله شـیوع کرونا داشـتیم و امیدواریم 
که به همیـن صـورت ادامـه یابد،  امـا نکته 
مهم این اسـت که بدانیم کرونا تمام نشـده 
و اگر مقداری بی دقتی کنیم،  ممکن اسـت 

سـراغ ما هـم بیاید.
فرشـیدی دربـاره احتمـال افزایـش مـوارد 
کرونا در زمسـتان نیـز تاکید کرد: بـا توجه 
بـه افزایـش مـوارد کرونـا در کشـورهای 
اروپایـی و آسـیایی، احتمال افزایـش موارد 

در کشـور مـا هـم وجـود دارد. 

افزایش »یارانه« مراکز 
نگهداری بهزیستی تا 

۵۰ درصد
سرپرست معاونت توسـعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیسـتی کشـور از افزایش کمك 
هزینـه مراکـز شـبانه روزی بـه میـزان ۵0 
درصد، مراکـز روزانه بـه میـزان 3۵ درصد، 
مراکـز ارائه خدمـات تخصصی توانبخشـی 
در منـزل بـه میـزان 46 درصـد و مراکـز 
مراقبـت در منزل به میـزان ۵0 درصد برای 

سـال جاری خبـر داد. 
  علیرضـا انجالسـی در گفت وگـو با ایسـنا، 
با بیـان اینکه هـر سـاله افزایشـی در میزان 
کمـك هزینـه پرداختی بـه مراکـز صورت 
می گیرد، اظهار کـرد: پیش نویـس افزایش 
کمـك هزینـه نگهـداری، توانبخشـی و 
آمـوزش در مراکز غیردولتـی و خانـواده  از 
تابسـتان بـرای تصویـب بـه هیـات وزیران 
ارائـه شـد، بـا ایـن وجـود میـزان افزایـش 
کمك هزینـه  سـال 1401، هفته گذشـته 
در کمیسـیون هیـات دولـت بـه تصویـب 

رسـید.
وی بـا اشـاره به کمـك هزینـه مصـوب در 
مراکـز نگهـداری و توانبخشـی سـازمان 
بهزیسـتی در سـال 1401، اظهـار کـرد: 
کمـك هزینه مصـوب مراکـز شـبانه روزی 
بـرای سـال جـاری بـا ۵0 درصـد، مراکـز 
روزانه بـا 3۵ درصـد، مراکـز ارائـه خدمات 
تخصصی توانبخشـی در منزل با 46 درصد 
و مراکـز مراقبـت در منـزل بـا ۵0 درصـد 

افزایـش می یابـد.
سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و 
منابـع سـازمان بهزیسـتی کشـور با اشـاره 
به اینکـه برای میـزان افزایش سـال 1402 
برنامه ریـزی خواهیـم کـرد، بـه افزایـش 
کمك هزینه مراکـز نگهداری شـبانه روزی 
نیز اشـاره و یادآور شـد: کمك هزینه مراکز 
شـبانه روزی از دو میلیـون تومان بـرای هر 
نفـر در مـاه بـه 3 میلیـون تومـان و کمـك 
هزینـه مراکـز روزانه بـا رشـد 3۵ درصدی 
از یـك میلیـون و 3۵0 هـزار تومـان بـرای 
هر نفر در مـاه به یـك میلیـون و 820 هزار 

تومـان افزایـش می یابـد.
وی ادامـه داد: همچنیـن مراکـز ارائـه 
خدمـات تخصصـی توانبخشـی در منـزل 
بـا رشـد 46 درصـدی از ۵00 هزارتومـان 
به 730 هـزار تومـان و کمك هزینـه مراکز 
مراقبـت در منـزل از یـك میلیـون تومـان 
به یـك میلیـون و ۵00 هـزار تومـان در ماه 

افزایـش پیـدا کـرد.
سرپرست معاونت توسـعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیستی کشـور با اشـاره به اینکه 
کمك هزینـه مراکـز نگهـداری بـه صورت 
ماهانـه پرداخت خواهد شـد، گفـت: هر ماه 
براسـاس سیسـتم الکترونیکی ثبت و تایید 
صـورت می گیـرد و ایـن مبالـغ به حسـاب  

مراکـز واریز خواهد شـد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
آموزش و پرورش:

مدارس رتبه بندی می شود

مدیـرکل ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات آمـوزش و 
پرورش از رتبه بنـدی کیفی مدارس خبـر داد و گفت: ایـن اقدام در 
یك طرح مشـترک میان شـورای عالـی، اداره کل ارزیابـی عملکرد 

و سـنجش آمـوزش و پرورش بررسـی می شـود.
سـیدمجتبی هاشـمی در گفت و گو بـا خبرنـگار گروه جامعـه ایرنا 
درباره فراینـد رتبه بندی مدارس و شـاخص هـای این اقـدام افزود: 
رتبه بندی مـدارس را مبتنی بـر کیفیت مدارس در نظـر گرفته ایم؛ 
شایسـتگی ها و صالحیت هایـی در سـطح مدیریـت مـدارس و 
صالحیت حرفـه ای، تخصصـی و عمومـی و روش های علمـی برای 
دسترسـی به اهداف کیفی مـدارس مورد بررسـی قـرار دادیـم و از 

الگوهـای مختلفـی در این زمینه اسـتفاده می شـود.
وی ادامـه داد: هفته آینـده در یك نشسـت با حضور مقامـات عالی 
وزارت آمـوزش و پـرورش، قـرار اسـت کـه هـر بخـش موضوعـات 
بررسـی شـده را عنـوان کنـد، هم افزایی صـورت گیـرد تـا بتوانیم 
نتیجه گیری کنیم. هاشـمی دربـاره فرآینـد ثبت نـام دانش آموزان 
اظهار داشـت: ثبت نام در سـطح مدارس بـا نزدیك بـه 16 میلیون 
دانش آموز براسـاس پیش بینی ها انجام شـد کـه پس از پایـان کار، 

این فراینـد بایـد مـورد ارزیابی قـرار گیرد.
وی افزود: موضوع بازماندگان از تحصیل فرایندی اسـت که امسـال 
بـه صـورت خـاص و ویـژه توسـط سـامانه ای در معاونـت آمـوزش 
ابتدایـی رصـد می شـود و تـالش کرده انـد تـا در ماه های اول سـال 
این اقـدام را دنبال کننـد. مدیـرکل ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات آمـوزش و پـرورش ادامـه داد: نظـارت مردمـی بـر 
فرایندهـا و ثبت نـام الکترونیکی مدارس بـرای ثبت نام  سـال آینده 
دانش آمـوزان در دسـتور کار قـرار دارد و قـرار اسـت کـه ایرادهای 
کار در این موضوع شناسـایی شـود همچنین مسـاله نظـارت مردم 
مطـرح اسـت کـه امسـال در گام نخسـت رمزینه هایـی در مدارس 
قرار داده ایم و بازخورد مناسـبی هـم دریافت کردیم کـه امیدواریم 
این موضوع توسـعه یابد و بتوانیم بیشـتر از نظارت مردمی استفاده 
کنیم. هاشـمی یادآورشـد: ثبت نام الکترونیکی هم در دسـتور کار 
اسـت و قرار اسـت سـامانه ها را بـه حـدی از آمادگـی برسـانیم که 
مراجعات مردم به مدرسـه را هدفمنـد و ناظر بر حل مسـائل کنیم.
وی اضافـه کـرد: مسـئله اصلی هـم بـرای پایه هـای ورودی اسـت، 
به طور مثـال پایـه اول پایـگاه سـنجش سـالمت را به این واسـطه 
مدیریـت کنیـم، ایـن موضـوع اهمیـت بسـیاری دارد زیـرا همـه 
فرایندها مانند سـاماندهی نیروی انسـانی و کالس بنـدی مبتنی بر 

فرآینـد ثبت نـام دانش آمـوزان در مـدارس اسـت. 

خبر نحوه تامین »امنیت امتحانات نهایی« 
با 40 درصدی شدن سهم سوابق تحصیلی در کنکور

گزارش
ایسنا

رئیــس مرکــز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت نظام 
ــاره کم وکیــف برگــزاری  آمــوزش و پــرورش، درب
ــا توجــه  ــت آن ب ــظ امنی ــی و حف ــات نهای امتحان
ــزاری  ــاری در برگ ــال ج ــه از س ــی ک ــه تغییرات ب
کنکــور رخ داده و ســهم ســوابق تحصیلــی بــه 40 
درصــد رســیده اســت توضیحاتــی ارائــه و تاکیــد 
ــواالت  ــال س ــی و ارس ــد طراح ــه فراین ــرد ک ک
ــه  ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ــات نهای امتحان

ــدارد. ــو رفتــن ســوال امــکان ن ــوان ل هیــچ عن
محســن زارعــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
ایــن بــاره اظهــار کــرد: از ســوی افــراد مختلــف و 
حتــی در جلســات مختلفــی کــه داریــم از ســوی 
ــن  ــی ای ــتگاه های اجرای ــی دس ــدگان برخ نماین
موضــوع مطــرح می شــود کــه آمــوزش و پــرورش 

ــدارد. ــن کار را ن ــردن ای ــی ک ــوان اجرای ت
وی افــزود: از دســتگاه های دیگــر می خواهــم 
اگــر هــم ضعفــی می بیننــد بــه آمــوزش و 
ــی  ــورای عال ــه ش ــد. مصوب ــك کنن ــرورش کم پ
ــدارد و  ــود ن ــرد وج ــکان عقب گ ــده و ام ــالغ ش اب
تنهــا بایــد کمــك کنیــم کــه کار بــه نحو احســن 

ــود. ــام ش انج
رئیــس مرکــز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت 
نظــام آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه ایــن در 
ــات در  حالــی اســت کــه ســبقه برگــزاری امتحان
آمــوزش و پــرورش بیــش از  دیگــر ســازمان های 
متولــی برگــزاری آزمون هــای مختلــف در ســطح 
کشــور اســت گفــت: آمــوزش و پــرورش ســال ها 
امتحانــات نهایــی را برگــزار کــرده و از قدیم االیام 
ــود  ــی وج ــات نهای ــیت روی امتحان ــم حساس ه
ــم کــه  ــه خاطــر داری ــا ب داشــته اســت و همــه م
ســربرگ ها جــدا می شــد، حــوزه امتحانــی خارج 
ــتیم  ــالع نداش ــود و اط ــوز ب ــه دانش آم از مدرس
ــوزش  ــه آم ــح کجــا انجــام می شــود. اینک تصحی
ــی  ــی ایمن ــات نهای ــد امتحان ــرورش نمی توان و پ
ــت  ــی اس ــزاره کل ــك گ ــا ی ــد صرف ــزار کن برگ
کــه بایــد منتقــدان آن را تفســیر کننــد کــه 

ــت. ــان چیس منظورش
زارعــی در پاســخ بــه اینکــه بخشــی از ایــن 
تشــکیك در توانمنــدی آمــوزش و پــرورش 
ــرای برگــزاری امــن و مــورد اعتمــاد امتحانــات  ب
ــی  ــات نهای ــه حواشــی برگــزاری امتحان ــی ب نهای

در ســال های اخیــر بازمی گــردد؛ در برخــی 
ــی  ســال ها شــاهد نشــت ســواالت امتحــان نهای
ــم  ــات بوده ای ــر ســوال رفتــن صحــت امتحان و زی
ــز  ــوع حائ ــا موض ــت آزمون ه ــه، امنی ــت: بل گف
ــر،  ــد ســال اخی ــه طــی چن ــی اســت. البت اهمیت
ــه ای  ــه گون ــون ب ــواالت آزم ــال س ــه ارس پروس
ــان  ــواالت امتح ــن س ــو رفت ــه ل ــده ک ــام ش انج

ــت.  ــانده اس ــر رس ــه صف ــی را ب نهای
ــی  ــات نهای ــزاری امتحان ــد برگ ــزود: فراین وی اف
مــا ســه بخــش اســت؛ نخســت طراحــی 
و ارســال ســواالت، دوم برگــزاری امتحانــات 
در حوزه هــای اجــرا و ســوم تصحیــح اوراق 
در حوزه هــای تصحیــح؛ در بخــش نخســت 
ــه  ــت ک ــد گف ــت بای ــواالت اس ــی س ــه طراح ک
طراحــان مــا کامــال ناشــناخته هســتند و در طول 
ســالیان گذشــته نیــز همیــن گونــه بــوده اســت. 
ــا 72  ــل 48 ت ــه کام ــای قرنطین ــان در فض طراح
ســاعتی تــا بعــد از برگــزاری آزمــون، قــرار دارند. 
ضمــن اینکــه یــك بانــك جامــع ســوال بــا عنوان 
بانــك ابزارهــای ارزشــیابی راه انــدازی شــده و در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــترس طراح دس
رئیــس مرکــز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت 
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ نظــام آم
ــرار  ــور ق ــران کش ــه دبی ــار هم ــامانه در اختی س
گرفتــه و بنــای مــا ایــن اســت کــه توســعه یابــد 
ــم  ــا ه ــای آنه ــوزان و اولی ــار دانش آم و در اختی
ــا آنهــا هــم در طراحــی ســواالت  ــرد ت ــرار بگی ق
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرد: ب ــار ک ــوند اظه ــهیم ش س
هرکســی می توانــد بــر اســاس بارم بنــدی و 
ــش  ــازمان پژوه ــط س ــه توس ــداف دروس ک اه
مشــخص شــده ســواالتی را بــرای آن بانــك 
ــواالت  ــك س ــدام بان ــن اق ــا ای ــد، ب ــاده کنن آم

غنــی ســازی می شــود.
زارعــی ادامــه داد:  ســواالت ارســالی در دو 
و  آموزشــی  گروه هــای  توســط  مرحلــه 
اســاس  بــر  دروس  کشــوری  دبیرخانــه 
ــت در  ــود و در نهای ــی می ش ــتانداردها ارزیاب اس
اختیــار طراحــان نهایــی ســوال قــرار می گیــرد. 
چنیــن ابــزاری کمــك می کنــد تــا طــراح، 
ــرار  ــر ق ــور را مدنظ ــر کش ــوزان سراس دانش آم
ــی  ــب طراح ــواالت را متناس ــطح س ــد و س ده
کنــد. مــا ایــن کار را در خــرداد و شــهریور 

امســال انجــام دادیــم.

ــاره و  ــز اش ــواالت نی ــال س ــد ارس ــه فراین وی ب
ــده  ــز ش ــورت رم ــه ص ــواالت ب ــرد: س ــار ک اظه
بــرای حوزه هــای امتحانــی ارســال می شــود. 
ــون  ــروع آزم ــل از ش ــه قب ــج دقیق ــز پن ــن رم ای
ــس  ــود؛ رئی ــال می ش ــوزه ارس ــس ح ــرای رئی ب
ــاق  ــه ات ــت و ب ــی ثب ــز را در فرم ــرا رم ــوزه اج ح
تکثیــر می فرســتد. اتــاق تکثیــر هــم کــه در 
قرنطینــه کامــل اســت، ســواالت را تکثیــر 
ــه  ــی دهــد ک ــل م ــد و پلمــب شــده تحوی می کن
در حضــور دانش آمــوزان در ســالن امتحانــی 

گشــوده شــده و توزیــع می شــود.  
رئیــس مرکــز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت 
نظــام آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: در ایــن 
فراینــد بــه هیــچ عنــوان لــو رفتــن ســوال امــکان 
نــدارد. آن اخبــاری که از نشــت ســواالت منتشــر 
ــا  ــع برگه ه ــس از توزی ــی پ ــه زمان ــوط ب شــد مرب
ــك  ــی ی ــم هســت و حت ــا ه ــی م ــه نگران ــود ک ب
ــوز  ــا دانش آم ــت. در اینج ــاد اس ــم زی ــورد ه م
ــتند و  ــی نیس ــه معمول ــاص ک ــای خ ــا ابزاره ب
ــرون  ــرای بی ــواالت را ب ــی اند، س ــزار جاسوس اب
ارســال می کنــد. برخــی دانش آمــوزان هــم 
فریــب می خورنــد و متوجــه نیســتند کــه آســیب 
خواهنــد دیــد؛ زیــرا گذشــته از بــار روانــی و 
ــن  ــر ای ــراه دارد، اگ ــه هم ــه ب ــی ک ــذاب وجدان ع

ــان  ــام دروس ش ــرات تم ــود نم ــف ش ــب کش تقل
صفــر شــده و از شــرکت در نوبــت بعــدی 

امتحانــات نیــز محــروم می شــوند.
رئیــس مرکــز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت نظام 
ــا بیــان اینکــه راهکارهایــی  آمــوزش و پــرورش ب
ــد  ــرار باش ــر ق ــا اگ ــود دارد، ام ــگیرانه وج پیش
ــد  ــوند بای ــن  ش ــل ایم ــور کام ــه ط ــا ب آزمون ه
دســتگاه های مرتبــط بــه کمــك آمــوزش و 
پــرورش بیاینــد، زیــرا مــا امــکان رصــد و 
ــال در  ــای فع ــا و گروه ه ــا آن کانال ه ــورد ب برخ
ــر  ــواالت را منتش ــه س ــی ک ــبکه های اجتماع ش
می کننــد نداریــم گفــت: بایــد دســتگاه های 
ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــی ای ــی و امنیت انتظام

وی بــا بیــان اینکــه چنیــن اتفاقاتــی از روی 
نــی کــه  غفلــت رخ می دهــد و دانش آموزا
از  می شــوند  تقلــب  و  تخلــف  مرتکــب 
دامنه هــای آســیب زای آن اطــالع ندارنــد گفــت: 
برخــورد بــا چنیــن تخلفاتــی شــدید اســت. طبق 
ــای  ــب در آزمون ه ــورد تقل ــك م ــر ی ــون اگ قان
سراســری کــه امتحانــات نهایــی هــم جــزو 
ــرای همــه  ــر ب آنهاســت کشــف شــود نمــره صف
دروس منظــور می شــود. امســال مــواردی را 
ــر  ــره صف ــف و نم ــا کش ــب آنه ــه تقل ــتیم ک داش

ــد. ــور ش ــان منظ برایش

سنا
: ای

س
عک

اما و اگرهای تولد دو توله یوز در پاییز
ــر  کارشــناس پســتانداران گوشــتخوار دفت
حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش 
ســازمان حفاظت محیــط زیســت همزمان 
بــا روز جهانــی یوزپلنــگ بــا اشــاره بــه پیدا 
ــد بررســی  ــت: بای ــوز گف ــه ی شــدن دو تول
ــث  ــی باع ــرات اقلیم ــا تغیی ــه آی ــود ک ش
تاخیــر در زادآوری یوزپلنــگ مــاده در 
ــاق  ــن اتف ــا ای ــت ی ــده اس ــز ش ــل پایی فص

ــز دارد. ــری نی ــل دیگ دالی
بــه گــزارش ایســنا، در حالــی امــروز) 
13 آذرمــاه( روز »جهانــی یوزپلنــگ« 
نامگــذاری شــده اســت کــه در حــال حاضر 
ــرض  ــه ای در مع ــیایی گون ــگ آس یوزپلن
خطــر انقــراض بــه شــمار مــی رود و در 
ــده  ــرد از آن باقی مان ــر از 30 ف ــران کمت ای
ــانه ای  ــه رس ــت ک ــن در حالیس ــت ای اس
شــدن کشــف دو تولــه یــوز از یــك 
ــتگاه  ــوان زیس ــه عن ــوران ب ــان در ت چوپ
ــبت  ــی را نس ــیایی انتقادات ــوز آس ــم ی مه
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــرد س ــه عملک ب
زیســت در حفاظــت از ایــن منطقــه و نحوه 
ــاره یوزهــای پیــدا شــده  اطالع رســانی درب

برانگیختــه اســت.

مرضیــه موســوی در گفــت و گــو بــا 
ایســنا، بــه علــت تولــد دو تولــه یــوز تــازه 
مشــاهده شــده در تــوران کــه توســط 
چوپانــی از طبیعــت جــدا شــده اند، اشــاره 
ــدن  ــا آم ــه دنی ــی ب ــت: از طرف ــرد و گف ک
آن هــا در ایــن فصــل و از طــرف دیگــر 
جــدا شــدن آن هــا از طبیعــت باعث شــده 
تــا اتفــاق خوبــی بــرای ایــن دو تولــه 
ــه نظــر می رســد  ــد. ب ــه رخ نده ــك ماه ی
ــا توجــه  شــاید علــت تاخیــر در زادآوری ب
ــا  ــار ت ــن فصــل به ــی بی ــه طوالن ــه فاصل ب
ــم  ــر اقلی ــد. تغیی ــم باش ــر اقلی ــز تغیی پایی
و خشکســالی در پدیده هــای زیســت 
شــناختی گونه هــا ماننــد تولیــد مثــل 
حیــات وحــش یــا گل دهــی گیاهــان بــی 
تاثیــر نیســت امــا بایــد بررســی کــرد کــه 
ــر در زادآوری را  ــن تاخی ــوان ای ــا می ت آی
ــا  ــم گذاشــت ی ــر اقلی ــای تغیی ــه پ ــا ب تنه

ــر؟ خی
موســوی همچنیــن احتمــال رخ دادن 
ــی را  ــن فصل ــده در چنی ــن پدی ــاره ای دوب

ممکــن دانســت.

اما و اگرهای آموزش جوامع محلی
ــاره  ــش درب ــات وح ــناس حی ــن کارش ای
جدا شــدن دو تولــه یــوز از طبیعت توســط 
ــات  ــوران اقدام ــرد: در ت ــار ک ــان اظه چوپ
بســیاری درجهــت آمــوزش جوامــع محلی 
ــان  ــاق نش ــن اتف ــت. ای ــده اس ــام ش انج
ــوزش و  ــرای آم ــوز ب ــا هن ــه م ــد ک می ده
آگاه ســازی جوامــع محلــی عقــب هســتیم 
ــام  ــت انج ــن کار درس ــی ای ــد کاف ــه ح و ب
ــد در  ــتری بای ــالش بیش ــت. ت ــده اس نش
جهــت آمــوزش جوامــع محلــی ماننــد 
ــان - کــه جامعــه هــدف  دامــداران و چوپان

ــرد. ــورت بگی ــتند - ص ــا هس م
وی افــزود: تنهــا منطقــه باقیمانــده و دارای 
اهمیــت بــه لحــاظ زادآوری یوزپلنــگ 
ــان کار اشــتباهی در  ــوران« اســت. چوپ »ت
جداکــردن تولــه یوزهــا در طبیعــت انجــام 
داده اســت. در صــورت مشــاهده آن هــا 
بــدون مــادر بایــد بــه محیــط زیســت 
گــزارش می کــرد، نــه اینکــه بــه برداشــتن 
آن هــا اقــدام کنــد. احتمــال آن وجــود 
ــه دنبــال غــذا  داشــت کــه مــادر توله هــا ب

ــان  ــت محیط بان ــن جه ــد، بدی ــه باش رفت
از دور بــه رصــد توله هــا می پرداختنــد 
و در صــورت نیامــدن مــادر چــاره ای 

ندیشــیدند. می ا
ــن  ــون ای ــرد: اکن ــان ک ــوی خاطرنش موس
ــه  ــده اند چراک ــدا ش ــت ج ــا از طبیع توله ه
ــوی  ــورده و ب ــا خ ــه آن ه ــان ب ــت انس دس
انســان گرفته انــد، بدیــن جهــت مادرشــان 
دیگــر آن هــا را قبــول نخواهــد کــرد و 
نمی تــوان در طبیعــت رهایشــان کــرد. 
ــن  ــان در ای ــش تولدش ــا دو چال ــون ب اکن
ــه  ــت مواج ــدن از طبیع ــدا ش ــل و ج فص

هســتند.
ــن  ــدن ای ــده مان ــال زن ــاره احتم وی درب
ــك  ــا ی ــن توله ه ــح داد: ای ــه توضی دو تول
ماهــه و بســیار نابالــغ هســتند. بــه عبارتــی 
جداشــدن از مــادر بــرای آن هــا خیلــی زود 
ــالش خــود  ــوده اســت. ســازمان تمــام ت ب
ــام  ــا انج ــدن آن ه ــده مان ــت زن را در جه
می دهــد. اکنــون در پاســگاه محیــط بانــی 
منطقــه هســتند و هنــوز مشــخص نیســت 
ــه تهــران منتقــل خواهنــد شــد  ــا ب کــه آی

ــه؟ ــا ن ی

ــیار  ــرد: بس ــد ک ــان تاکی ــوی در پای موس
بایــد بــرای موضــوع  آمــوزش تــالش 
کنیــم. صداوســیما خیلــی می توانــد در 
ــا ســازمان حفاظــت محیــط  ایــن زمینــه ب
زیســت همــکاری  کنــد. بــه عنــوان نمونــه 
ــردی  ــه فصــل طبیعت گ ــار ک در فصــل به

ــات وحــش اســت  ــان زادآوری حی و همزم
به صــورت زیرنویــس در برنامه هــای 
پرمخاطــب بــه افــرادی کــه در تمــاس 
مســتقیم بــا محیــط زیســت هســتند، 
ــات  ــوزادان حی ــه ن ــه ب ــد ک ــدار دهن هش

ــد. ــت نزنن ــش دس وح

سنا
: ای

س
عک

سـازمان غـذا و دارو اعالم کـرد: فروش سـبدی، 
نقدی و توقف فروش داروها توسـط شرکت های 
پخـش ممنـوع اسـت و هرگونـه تخلـف در این 
مـوارد از طریـق مراجـع قضایـی پیگیـری 

. می شـود
به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنا، بر اسـاس 
ابالغیه سازمان غذا و دارو، فروش دارو با استفاده 
از روش هـای غیـر متعـارف از قبیل ایجاد سـبد 
دارویـی )فـروش داروهـای سـهمیه ای و خاص 
در قبال خرید سـایر داروهـا( و بـا روش هایی که 
منجر به ایجاد هر نـوع تبعیض بیـن داروخانه ها 
در زمینه دریافـت داروهای مورد نیاز آنها شـود، 

ممنوع اسـت.
سـازمان غـذا و دارو اعـالم کـرد: بـا توجـه بـه 
گزارش هـای دریافتـی از معاونت هـای غـذا و 
دارو دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشور 
و برخـی نهادهـای نظارتـی مبتنـی بـر سـبد 
فروشـی، نقد فروشـی و توقف فروش دارو توسط 
برخـی شـرکت های پخـش، مسـتند بـه مـاده 
29 قانـون تعزیـرات حکومتـی امـور بهداشـتی 
و درمانـی و بنـد 4 مـاده 8 آیین نامـه تاسـیس 
و فعالیـت شـرکت های پخـش فرآورده هـای 
سـالمت محـور مبنـی بـر اینکـه »فـروش دارو 
بـا اسـتفاده از روش هـای غیـر متعـارف از قبیل 

ایجاد سـبد دارویی )فروش داروهای سـهمیه ای 
و خـاص در قبـال خریـد سـایر داروهـا( و یـا 
روش هایـی که منجـر به ایجـاد هر نـوع تبعیض 
بیـن داروخانه هـا در زمینـه دریافـت داروهـای 

مـورد نیـاز آنهـا شـود، ممنوع اسـت.
بر اسـاس ایـن ابالغیـه، از آنجا که توقـف فروش 
و عدم توزیـع موجـودی داروها به عنـوان کاالی 
اسـتراتژیك و مایحتـاج عمومـی به رغـم وجود 
مجوزهـای الزم تخلف محسـوب شـده و موجب 
اختـالل در زنجیـره تامیـن دارو می شـود، بـه 
اطالع می رسـاند در صورت مشـاهده یـا دریافت 
گـزارش مسـتند مبنـی بـر هرگونـه تخلـف در 
مـوارد فـوق، مراتـب از طریـق مراجـع قضایـی 
پیگیری و اقـدام قانونـی الزم انجام خواهد شـد.

رئیس مرکـز اطالعـات و کنتـرل ترافیك پلیس 
راهنمایـی و رانندگی فراجـا از افزایش تصادفات 
زنجیـره ای در جاده هـای کشـور طـی چنـد روز 
گذشـته خبـر داد و در همیـن راسـتا نیـز بـه 

راننـدگان هشـدار داد.
سـرهنگ احمـد شـیرانی در گفت وگو با ایسـنا، 
بـا اشـاره بـه شـرایط جـوی حاکم بـر برخـی از 
جاده هـای کشـور گفـت: بارش هـا در جاده هـا 
باعـث افزایـش لغزندگـی سـطح مسـیر شـده و 
خطـر تصـادف و واژگونی ها افزایش یافته اسـت. 
در ایـن شـرایط کاهـش سـرعت در رانندگـی و 
رعایت احتیاط بیشتر بسـیار حائز اهمیت است. 
لغزندگـی جاده هـا در کنـار بی احتیاطـی برخی 
راننـدگان، خطر وقـوع تصادفـات زنجیـره ای را 

افزایـش می دهـد.
وی ادامـه داد: در این ایام شـروع بارش ها شـاهد 
وقـوع چندین تصـادف زنجیـره ای هـم در حوزه 
خودروهـای سـواری شـخصی و هـم در بخـش 
حمـل و نقـل عمومـی بـار و مسـافر بودیـم کـه 
علت اصلـی ایـن حـوادث بی توجهـی رانندگان 
بـه لـزوم کاهـش سـرعت در شـرایط بارندگی و 
رعایت فاصلـه طولی مناسـب بـا خـودرو مقابل 

اسـت.
رئیس مرکـز اطالعـات و کنتـرل ترافیك پلیس 

راهنمایـی و رانندگـی فراجـا اضافـه کرد:اصـرار 
راننـدگان به رسـیدن به مقصـد در یك سـاعت 
و زمـان مشـخص قبلـی بـدون در نظـر گرفتـن 
شـرایط نامناسـب آب و هوایی و عدم پیش بینی 
افزایـش لغزندگی سـطح راه ها در این شـرایط از 

علل زمینه سـاز ایـن تصادفـات بوده اسـت.
بـه گفتـه شـیرانی در ایـن شـرایط الزم اسـت 
راننـدگان مـدت زمان بیشـتری برای رسـیدن 
به مقصـد در نظـر بگیرند و بـا توجه به شـرایط 
بارندگـی و لغزندگـی جـاده ها رعایـت احتیاط 
بیشـتر و نیـز رعایـت فاصلـه طولـی بیشـتر بـا 
خـودرو جلویـی را در دسـتور کار خـود قـرار 
دهنـد و بـا سـرعت مطمئنـه کـه پاییـن تـر از 
سـرعت درج شـده بر روی تابلوهای مسیر است 

رانندگـی کننـد.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام از اجــرای تفاهم نامــه بیمــه 
حــوادث ۵00 هــزار خانــه روســتایی در 8 

اســتان خبــر داد.
به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایسـنا، محمد 
ترکمانـه بـا بیان ایـن مطلـب و بـا تاکیـد بر در 
دسـتور کار بـودن بیمـه حـوادث خانه هـای 
روسـتایی تمامـی اسـتان های کشـور گفـت: 
بتـدای سـال جـاری ۵00 هـزار خانـه  از ا
روسـتایی در اسـتان های هرمزگان، خوزستان، 
کردسـتان، کرمـان، یـزد، گیـالن و زنجـان و 
چهارمحال و بختیـاری تحت پوشـش حمایتی 
بیمـه ای بنیـاد برکـت قـرار گرفته انـد و بیمـه 
حـوادث و آتش سـوزی آن هـا در حـال صـدور 

و اجـرا اسـت.
وی تاکید کـرد: به تازگـی و با انعقـاد تفاهم نامه 
با اسـتانداری چهارمحال و بختیـاری، 40 هزار 
منـزل مسـکونی روسـتایی در ایـن اسـتان تـا 
سـقف 100 میلیـون تومـان بیمـه حـوادث 

ند. شـده ا
بـه گفتـه مدیرعامـل بنیـاد برکـت، در صورت 
وقـوع حادثـه بـه هـر یـك از منـازل روسـتایی 
تحـت پوشـش بیمـه برکـت تـا سـقف 100 
میلیـون تومان شـامل 70 میلیون بـرای مرمت 

و بازسـازی و 30 میلیـون جهـت تهیـه اثاثیـه 
منـزل خسـارت پرداخـت می شـود.

ترکمانه تصریح کرد: ۵00 هزار خانه روسـتایی 
مذکـور بـه مـدت یك سـال در برابـر حوادثـی 
از جملـه زلزلـه، سـیل، آتش سـوزی، طوفـان، 
صاعقـه، انفجـار، طغیـان رودخانه هـا، طوفـان، 
تندبـاد، گردبـاد، رانـش و فرونشسـت زمیـن 

تحـت پوشـش بیمـه برکـت قـرار گرفته انـد.
وی تاکیـد کـرد: بیمـه برکت وابسـته بـه بنیاد 
برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان امـام بـا هـدف 
ایجاد و گسـترش چتـر حمایتی برای سـاکنان 
روسـتاهای کشـور و توسـعه فرهنـگ بیمـه در 
ایـن مناطـق، نهضـت بیمـه حـوادث خانه های 
روسـتایی در سراسـر کشـور را در دسـتور کار 

خـود دارد.

فروش سبدی و نقدی دارو 
ممنوع شد

افزایش تصادفات زنجیره ای جاده ای 
در روزهای اخیر

۵۰۰ هزار خانه روستایی
 »بیمه حوادث« می شوند

کاغذ جامعه
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خبر
پوستر جشنواره »سینماحقیقت« 

رونمایی شد

آغاز جشنواره از 2۰ آذرماه
پوسـتر شـانزدهمین جشـنواره بین المللـی 
فیلم مسـتند ایران »سینماحقیقت« توسط 
محمـد حمیـدی مقـدم دبیـر جشـنواره و 
مهـدی دوایی طـراح پوسـتر و مدیـر هنری 

ایـن دوره رونمایـی شـد.
به گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقل از سـتاد 
خبـری شـانزدهمین جشـنواره بین المللی 
فیلـم مسـتند ایـران »سـینماحقیقت«، 
بعد از ظهـر شـنبه دوازدهـم آذرماه پوسـتر 
اصلـی شـانزدهمین جشـنواره بین المللـی 
محمـد  توسـط  »سـینماحقیقت« 
حمیدی مقـدم مدیرعامـل مرکز گسـترش 
سینمای مسـتند، تجربی و پویانمایی و دبیر 
جشـنواره »سـینماحقیقت«، مهدی دوایی 
طـراح پوسـتر و مدیـر هنـری جشـنواره و 
جمعی از مدیران در مرکز گسترش رونمایی 

شـد.
محمد حمیدی مقـدم در مراسـم رونمایی از 
پوستر این دوره از جشنواره »سینماحقیقت« 
درباره ویژگی های دوره شـانزدهم جشـنواره 
گفت: ویژگـی ایـن دوره از جشـنواره توجه و 
تمرکز بر اسـتان ها و فیلمسـازان با اسـتعداد 
خـارج از پایتخت اسـت. محـوری کـه در دو 
سـال گذشـته از مباحث اصلی تولیـد مرکز 
گسـترش بوده توسـعه امکان هـا و فضاهای 
حمایتی از استان ها و فیلمسـازان آن ها بوده 
اسـت. خوشـبختانه می توانم این نویـد را به 
مخاطبان جشـنواره بدهـم که شـاهد تبلور 
آثـار مستندسـازان با اسـتعداد اسـتان های 
دیگر در میان فیلم هـای برگزیده بخش های 
مختلـف هسـتیم. او ادامـه داد: امسـال در 
جشـنواره »سـینماحقیقت« رنـگ آمیزی، 
تنوع مضامین و فرم های مختلـف را در میان 
آثـار فیلمسـازانی کمتـر شـناخته شـده اما 
درخشـان شـاهدیم، این اتفاق بسیار مهمی 

در جشـنواره است.
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایـی دربـاره بخش های دیگر 
شـانزدهمین جشـنواره »سـینماحقیقت« 
بیـان کـرد: در ایـن دوره از جشـنواره توجـه 
ویژه ای بـه مبحـث آمـوزش می شـود و قرار 
اسـت هم زمان بـا برگـزاری دوره شـانزدهم 
جشنواره کارگاه ها و ورکشـاپ های آموزشی 
و نشسـت های تخصصـی ویـژه ای بـا هـدف 
افزایـش تعامـل فیلمسـازان اسـتان های 
مختلـف بـا فیلمسـازان مرکـز برنامه ریـزی 
شـده اسـت تا در ادامه شـاهد ارتقای سـطح 
سینمای مستند استان ها باشـیم. این اتفاق 
هدفی اسـت که در سازمان سـینمایی به آن 
بسـیار توجه و بـرای آن برنامه هایـی در نظر 
گرفتـه شـده تـا بتوانیـم افزایـش مخاطبان 
جشـنواره را در مدت پیش رو شـاهد باشیم.
شـانزدهمین جشـنواره بین المللـی فیلـم 
مسـتند ایـران »سـینماحقیقت« بـا دبیری 
محمـد حمیـدی مقـدم از 20 تـا 2۵ آذر ماه 
به صورت آنالیـن و فیزیکی برگزار می شـود.

راه های بهبود توسعه 
فروش سینما بهره گیری 

از فضای مجازی است
مدیـر عامـل موسسـه سینماشـهر، گفـت: 
یکی از راه های بهبود توسـعه فروش سـینما 
از طریق فضای آی تـی و بهره گیری از فضای 

مویرگـی مجازی اسـت. 
به گـزارش خبرنگار سـینمایی ایرنا، مراسـم 
رونمایـی از سـامانه فـروش آنالیـن بلیـت و 
تبادل تفاهم نامـه همکاری مشـترک، صبح 
روز گذشـته )13 آذرماه( در محل ساختمان 

موسسـه سـینما شـهر برگزار شد.
امسال تنها دو فیلم ما به سوددهی رسید

هاشـم میرزاخانـی مدیـر عامـل موسسـه 
سینماشـهر در ابتـدای ایـن مراسـم گفـت: 
موسسـه سـینما شـهر قریب به سـی سـال 
اسـت کـه بـه عنـوان بازویـی سـینمایی 
خدماتـی را ارائـه داده اسـت. همـکاران مـا 
تالش مسـتمری برای بهبود وضعیت فروش 
داشـته اند اما به رغـم همه تالش هـا آن گونه 
که باید نتیجه نگرفته ایم و در 8 ماه گذشـته 

زیـر 10 میلیـون نفـر بـه سـینما رفته اند.
وی افزود: متاسـفانه امسـال تنهـا دو فیلم ما 
به سـوددهی رسـیده و چهـار فیلم توانسـته 
اسـت که هزینه خـود را درآورد و این موضوع 

از منظـر اقتصادی فاجعه اسـت.
مدیر عامل موسسـه سینماشـهر ادامـه داد: 
یکـی از راه هـای بهبود ایـن موضوع توسـعه 
فروش از طریق فضـای آی تـی و بهره گیری 
از فضای مویرگـی مجازی اسـت. میرزاخانی 
تاکیـد کـرد: اگـر سـینما نتوانـد اقتصـاد 
خـود را بچرخانـد تولیـدات عمال به سـمت 
رسـانه های دیگر مـی رود و سـینما نحیف تر 
می شـود به همین دلیـل بـا توجه بـه اینکه 
کلیـه مراکـز ارائـه خدمـات آی تـی و بلیت 
فروشـی دارند به همـکاران ما ارائه می شـود 
امیدوار به بـاال بـردن رقم مخاطبان سـینما 
هستیم. وی افزود: در بسـتر بلیت فروشی در 
حال حاضـر چهار سـایت در سـینمای ایران 
مشـغول هسـتند؛ آی تیکت قرار است یکی 
از بسترهایی شـود که خدماتش را رایگان در 
اختیار مخاطبان اسـت و امروز افتتاحیه این 
ترمینال اسـت که بـه کمـك آن امیـدوار به 
توسـعه سـامانه های بلیت فروشـی هستیم.
مدیر عامل موسسه سینماشهر تصریح کرد: 
سطح سـینمای ما نه در منطقه که در سطح 
جهان درجه یك اسـت و الجرم بایـد با حوزه 
آی تـی آمیخته می شـدیم و امیـدوارم فصل 
جدید در حـوزه اکران رقم بخـورد. وی افزود: 
ما به نفـس تماشـاگرمان زنده هسـتیم. هم 

به لحـاظ ذهنـی و هم به لحـاظ مالی.

استودیوهای انیمیشن سازی ترکیه 
در کمین استعدادهای ایرانی

علـی عزیـزی کارگـردان انیمیشـن می گویـد بـه دلیـل درآمـد 
اقتصادی بیشـتر، هنرمندان فعـال در حوزه انیمیشـن تمایل دارند 

بـا پروژه هـای خارجـی همـکاری کننـد.
علی عزیـزی کارگـردان و مـدرس انیمیشـن در گفتگو بـا خبرنگار 
مهـر، گفـت: طـی سـال های گذشـته بیشـتر در حـوزه تدریـس 
انیمیشـن در دانشـگاه فعال بـودم و تا هفته گذشـته نیز بـه عنوان 
مدیر یك مدرسـه انیمیشن سـازی فعالیـت می کردم که بـه تازگی 
از این سـمت اسـتعفا داده ام. در حال حاضر نیز درگیر ایـده پردازی 

و نگارش پـروژه انیمیشـن خود هسـتم.
وی با اشـاره بـه تولید انیمیشـن در کشـور و همکاری بـا پروژه های 
خارجی بیـان کرد: بـا افـت ارزش ریـال در کشـور و افزایش قیمت 
دالر، شـرایطی به وجود آمـده تا فعـاالن در حوزه انیمیشـن تمایل 
بیشـتری به همکاری بـا کشـورهای دیگر دارند. مسـاله این اسـت 
کـه پیـش از ایـن بخشـی از تولیـدات انیمیشـن بـه صـدا و سـیما 
فروخته می شـد و شـنیده شـده کـه بـه دلیـل وضعیت نامناسـب 

بودجـه، تولیدکننـدگان انیمیشـن از صدا و سـیما طلـب دارند.
این کارگردان انیمیشـن ادامه داد: نکته دیگر این اسـت که سازمان 
صـدا و سـیما چارچوب هـای خاصـی در زمینه سـاخت و پـردازش 
انیمیشن ها دارد و بیشـتر تولیدکنندگان انیمیشـن به دنبال تولید 
آثاری هسـتند که خالقانه و بدون محدودیت باشـد به همین دلیل 
تمایل کمتـری بـه همـکاری بـا تلویزیـون دارنـد. البتـه همچنان 

شـرکت هایی هسـتند که به صـدا و سـیما همـکاری می کنند.
عزیزی گفـت: از طـرف دیگر، مرکز گسـترش سـینمای مسـتند و 
تجربی بودجـه ای را بـرای تولید آثار سـینمایی در حوزه انیمیشـن 
در نظر گرفت کـه البته ایـن خود قدم خوبـی برای سـرمایه گذاری 
در این حوزه بـود. امـا بسـیاری از تولیدکنندگان بخـش خصوصی 
ترجیح می دهند که سـفارش های خـارج از ایران را انجـام دهند. به 
عنوان مثـال اسـتودیوهایی در ترکیه وجود دارد کـه همکاری هایی 
را بـه صـورت دورکاری انجـام می دهنـد و یـا از هنرمنـدان ایرانـی 

دعوت به همـکاری حضـوری در ایـن کشـور می کنند.
وی بیـان کـرد: در حـال حاضـر برخـی از شـرکت های خصوصـی 
سفارشـات خارجی دارند و یا کل تولیـد و یا بخشـی از آن را برعهده 

می گیرنـد.
این کارگردان انیمیشـن توضیـح داد: در رابطه با دسـتمزدهایی که 
انیماتورهای ایرانـی از پروژه های خارجی می گیرنـد باید بگویم این 
دسـتمزدها خیلی پایین تر از دستمزدهایی اسـت که به هنرمندان 
خودشـان می دهند اما بـاز هم همین دسـتمزدها از دسـتمزدهایی 
کـه از پروژه هـای ایرانـی دریافـت می کنند کمی بیشـتر اسـت. به 
عنوان مثال اگر اشـتباه نکنم تولید انیمیت در کشـور دقیقه ای 2۵ 
میلیـون تومان اسـت امـا در ترکیـه مثـاًل 3۵ میلیون تومان اسـت 
که بازهـم تاکیـد می کنـم اطالعـات مـن در زمینـه قیمـت دقیق 

هزینه هـا به روز نیسـت.
وی بیـان کـرد: البتـه نبایـد ایـن را فرامـوش کـرد کـه برخـی از 
انیماتورهـا در پروسـه همـکاری به شـرکت های ترکیه ای سرشـان 
کاله رفتـه و دسـتمزد خـود را دریافـت نکرده انـد. امـا نکتـه مهـم 
این اسـت که در حـال حاضـر بسـیاری از تولیدکننـدگان حرفه ای 
انیمیشـن به سـمت فعالیـت در NFT رفته اند چرا کـه فعالیت در 

ایـن حـوزه برایشـان درآمدزایـی خوبی داشـته اسـت.

چرا مهرگان و ُرباب جهانی نشد؟خبر
گزارش

ایرنا

ثبـت 4 میراث فرهنگی ناملمـوس ایران در فهرسـت 
جهانی یونسـکو اگر چه دسـتاورد ارزشـمندی است، 
اما ناکامی در ثبت جشـن مهرگان و مهارت سـاختن 
و نواختـن ُربـاب و اقـدام جمهوری آذربایجـان بـرای 
ثبت ورزش زورخانه ای با انتقاد اسـاتید و کارشناسان 

میراث فرهنگـی ایران مواجه شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار میـراث فرهنگـی ایرنـا، 
هفدهمین نشسـت کمیتـه بیـن  دولی پاسـداری از 
میراث  فرهنگـی ناملمـوس یونسـکو در شـهر رباط 
مراکش ) 28 نوامبـر تـا 3 دسـامبر 2022(، 12 آذر 
1401– بـه کار خود پایـان داد، ایـران در ایـن دوره 
6 میـراث ناملمـوس را کـه پرونـده آنهـا مشـترک 
بـا کشـورهای دیگـر تدویـن شـد، ارائـه کـرد که 4 
عنصر میـراث ناملموس هنـر سـوزن دوزی ترکمن، 
مشترک ایران و ترکمنسـتان، هنر ساختن و نواختن 
عود، مشـترک ایران و سـوریه، پرورش کرم ابریشـم 
و تولیـد سـنتی ابریشـم بـرای بافندگـی، مشـترک 
ایـران، افغانسـتان، جمهـوری آذربایجـان، ترکیـه، 
تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و ازبکسـتان یلـدا/ چله، 
مشـترک افغانسـتان و ایـران در فهرسـت جهانـی 

یونسـکو قـرار گرفت.

ناکامی جشن مهرگان در یونسکو
در ایـن میـان جشـن مهـرگان، کـه در پرونـده 
مشـترک ایـران و تاجیکسـتان و مهـارت سـنتی 
سـاختن و نواختـن ُربـاب کـه در پرونـده مشـترک 
ایران، تاجیکسـتان و ازبکسـتان تدوین شـده است، 
نتوانسـت در فهرسـت جهانـی میـراث  فرهنگـی 

ناملمـوس یونسـکو ثبـت شـود.
جشـن مهرگان پیش از این هم توسـط کارشناسان 
یونسـکو ثبت نشـده بود. آیین های جشـن مهرگان 
شامل جشن هایی در ایران و تاجیکسـتان از 2 اکتبر 
تا 2 نوامبـر )10 مهـر تا 11 آبـان( به صورت سـاالنه 
برگـزار می شـود، امـا ایـن جشـن ها کـه مطابـق بـا 
تقویـم محصـوالت کشـاورزی هر دو کشـور اسـت، 
بیشـتر در تاجیکسـتان گرامـی داشـته می شـود تا 
ایران؛ بـه همین دلیل پیـش از این، کارشناسـان آن 
را به نام ایـران ثبت نکـرده بودند و اعالم مـی کردند 
»گستردگی مهرگان در تاجیکسـتان بیشتر از ایران 
اسـت بـه همیـن دلیـل ارائـه دهنـده پرونـده بایـد 
تاجیکسـتان باشـد نه ایران و ایران می توانـد در این 

جشـن ها مشـارکت داشـته باشد«
ایـران در پرونـده جشـن مهـرگان که در وب سـایت 
یونسـکو بـه اشـتراک گذاشـته شـده، اشـاره کـرده 

اسـت که گسـتره جغرافیایی ایـن عنصـر در مناطق 
روسـتایی شـمال ایـران، به ویـژه در اسـتان های 
گیـالن، مازنـدران و گلسـتان و اجتماعـات متعلـق 
بـه زرتشـتیان در اسـتان های تهـران، یـزد، فـارس، 
کرمـان، سیسـتان و بلوچسـتان، البرز و خوزسـتان 

اسـت.
دو سـال پیـش در پانزدهمیـن اجـالس میـراث 
ناملمـوس یونسـکو پرونـده ثبـت جهانـی جشـن 
مهـرگان بـه دلیـل ابهام هایـی کـه وجود داشـت رد 
شـده بـود و در ایـن دوره نیـز کـه از سـوی ایـران و 
تاجیکسـتان به صورت چند ملیتـی ارائه شـده بود، 
نتوانسـت عنـوان جهانـی را متعلـق به خـود کند به 
شـرط رفـع ایـرادات و انجـام اصالحات، بـه اجالس 

بعـدی موکـول شـد.

ُرباب هم از جهانی شدن باز ماند
هنـر سـاختن و نواختـن ُربـاب حـدود چهـار سـال 
پیش در فهرسـت میراث ملی ایران ثبت شـده است 
و در اجـالس هفدهـم در پرونـده مشـترک ایـران، 
ازبکسـتان و تاجیکسـتان بـه کمیتـه بین الدولـی 
پاسـداری از میـراث  فرهنگـی ناملمـوس یونسـکو 
ارائه شـد امـا مورد تاییـد کارشناسـان یونسـکو قرار 
نگرفت و آن هـم به دور بعـدی اجالس موکول شـد. 
ایـن پرونده ابتدا مشـترک با افغانسـتان و پاکسـتان 
برای ثبت در فهرسـت جهانـی میـراث ناملموس به 
یونسکو پیشنهاد شـده اسـت، اما بعد آن را مشترک 

با ازبکسـتان و تاجیکسـتان به یونسـکو فرسـتادند. 
این پرونده سـال 1399 به یونسکو فرسـتاده شد که 
البته در فهرسـت رزرو برای این دوره قـرار گرفت، اما 
موفق نشـد رأی مثبت یونسـکو را دریافت کنـد و از 
ورود به فهرسـت جهانی میـراث ناملموس بـاز ماند.
ُرباب یك سـاز زهی زخمه ای دسـته کوتـاه با قدمت 
بیـش از هـزار سـال اسـت کـه در طـول تاریـخ در 
اندازه  و شـکل های مختلفی سـاخته و نواخته شـده 
اسـت و امروزه به صـورت افقـی و با مضـراب نواخته 
می شود. رباب یکی از سـازهای باسـتانی ایران است 

کـه خاسـتگاه آن خراسـان بزرگ بـوده و امـروزه در 
سراسـر ایران و قسـمت هایی از کشـورهای آسـیای 
مرکـزی غربـی و جنوبی سـاخته و نواخته می شـود.
بدنـه ربـاب از چـوب درخـت توت یـا گردو سـاخته 
می شود و شـامل دو کاسـه متصل و یك تکه توخالی 
و دارای سـرپنجه منقاری است. دسـته آن معموالً با 
تزیینی از صدف و اسـتخوان شـتر سـاخته می شود. 
روی کاسـه وسـطی صفحـه چوبـی و روی کاسـه 
انتهایی پوسـت آهـو یا بـز یا بره کشـیده می شـود و 
روی پوسـت، خـرک نگهدارنده سـیم ها قـرار دارند. 

معموالً پنج یا شـش سـیم اصلـی و از 8 تا 1۵ سـیم 
واخـوان قابل کوک تشـکیل شـده اسـت.

واکنش ها به ثبت ورزش زورخانه ای به نام 
جمهوری آذربایجان

یکی از پرونده هایی که با واکنش اعتراضی اسـاتید و 
کارشناسـان میراث فرهنگی مواجه شد، ثبت پرونده 
فرهنـگ پهلوانـی: بازی هـای سـنتی زورخانـه ای، 
ورزش و کشـتی بـه نـام جمهـوری آذربایجـان در 
یونسـکو بـود؛ ایـن پرونـده به صـورت ملی از سـوی 
جمهوری آذربایجان، درحالی به یونسـکو پیشـنهاد 

و در هفدهمیـن کمیتـه بین الدولـی پاسـداری 
از میـراث ناملمـوس ثبـت جهانـی شـد کـه ایـران 
پیش تـر، در سـال 1389 )سـال 2010( ورزش های 
باسـتانی و زورخانه ای در پرونـده ای را کـه حدود 4 
سـال روی آن کار شـده بود، بـه نام خود در یونسـکو 

ثبت کـرده اسـت.
البتـه مصطفی پورعلـی مدیـرکل ثبت و حریـم آثار 
و حفـظ و احیـاء میـراث معنـوی و طبیعـی وزارت 
میراث فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی دربـاره 
ثبـت پرونـده فرهنـگ پهلوانـی: بازی هـای سـنتی 
زورخانـه ای، ورزش و کشـتی بـه نـام جمهـوری 
آذربایجـان توضیـح داد کـه »ثبـت پرونـده ای از 
سـوی جمهوری آذربایجـان نزدیـك بـه عنـوان و 
موضوع آییـن پهلوانـی و زورخانـه ای« که ایـران در 
سـال 2010 در فهرسـت میراث فرهنگـی ناملموس 
جهانی یونسـکو ثبت کـرده، خللـی به پرونـده ایران 

وارد نمی کنـد.
بـه گفتـه پورعلـی »ثبـت یـك عنصـر در فهرسـت 
میراث جهانـی ناملموس بـرای هیچ کشـوری ایجاد 
مالکیت نمی کنـد. پـس آذربایجان با ثبـت فرهنگ 
پهلوانـی مالك آن عنصر نخواهد شـد، اظهارداشـت: 
از منظـر یونسـکو در حـوزه ثبـت میـراث ناملموس 
جهانـی خاسـتگاه اهمیتی نـدارد. اثبـات اینکه یك 
عنصـر در ابتـدا در کـدام کشـور خلـق و بعدهـا بـه 
کشـور دیگـری منتقل شـده، از دیـد یونسـکو هیچ 
حقـوق و امتیـازی بـرای کشـور مبـدا نـدارد. چون 
میـراث ناملموس توسـط حامـالن و مجریـان به هر 
نقطه دنیا حرکـت می کند و همه کشـورها میتوانند 
میراث ناملموسـی کـه در کشورشـان زنده اسـت را 

ثبـت کنند.
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ثبت ۴ میراث فرهنگـی ناملموس ایران در فهرسـت جهانی یونسـکو اگر چه دسـتاورد 
ارزشمندی اسـت، اما ناکامی در ثبت جشـن مهرگان و مهارت سـاختن و نواختن ُرباب و 
اقدام جمهوری آذربایجان بـرای ثبت ورزش زورخانه ای با انتقاد اسـاتید و کارشناسـان 

میراث فرهنگی ایران مواجه شـده اسـت.

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

برابــر راي شــماره 140160319012003490 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي 
ــه  ــات مالکان ــك ســیرجان تصرف ــت مل ــوزه ثب ــي ح مســتقر در واحــد ثبت
ــه  ــواد ب ــد ج ــد محم ــدي فرزن ــه حام ــم ملیح ــي خان ــارض متقاض بالمع

شــماره شناســنامه 119 صــادره از ســیرجان در یــك قطعــه بــاغ بــه مســاحت 49990 متــر مربــع 
پــالک ۵789 اصلــي واقــع در ســیرجان اراضــی حســین آبــاد دیــوارن بیگــی خریــداري از مالــك 
رســمي آقــاي محمــود حمــزه پــور محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت 
انقضاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/9/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/29 

سعید نظری
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1420941

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

برابــر راي شــماره 140160319012003466 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي 
ــه  ــات مالکان ــك ســیرجان تصرف ــت مل ــوزه ثب ــي ح مســتقر در واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــي آقــاي عبــاس پورخســرواني فرزنــد احمــد بــه شــماره 
ــه  ــه ب ــه و باغچ ــاب خان ــك ب ــیرجان در ی ــادره از س ــنامه 7819 ص شناس

مســاحت 1340/37 مترمربــع پــالک 431۵ اصلــي واقــع در ســیرجان روســتای خیر آبــاد خالصه 
ــادی  محــرز  ــی اکبــر رضــوی محمودآب ــاي عل ــك رســمي آق ــداري از مال بخــش 37 کرمــان خری
گردیــده اســت.لذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهي مي شــود 
در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
ــه  پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول  مراجــع قضایــي تقدی

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/9/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/29

سعید نظری 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 142094۵

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــع واقــع  ــه مســاحت 33۵.71 مترمرب ــه  ب ــاب خان چــون ششــدانگ یــك ب
ــالک  ــان پ ــش 46 کرم ــوج بخ ــهر کهن ــی ش ــاد وزیریهای ــین آب درحس
ــد  ــزه فرزن ــه حم ــم فاطم ــورد تقاضــای خان ــی م ــی از 22- اصل 710- فرع
ــذا  ــه تحدیــد حــدود دارد .ل ــه شــماره ملــی 3031۵04313 نیــاز ب عطــا ب
ــد  ــی تحدی ــورخ 1401/09/12 آگه ــك م ــی مال ــت کتب ــب درخواس حس

حــدود اختصاصــی پــالک فــوق  منتشــر و عملیــات تحدیــد آن از ســاعت 8 صبــح روز چهارشــنبه 
مورخــه 1401/10/07 در محــل شــروع وبــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه مالــك و مالکیــن مجــاور 
رقبــه مذبــور اخطــار میشــود کــه در موعــد مقــرر در ایــن آگهــی در محــل وقــوع ملــك حاضــر و 
چنانچــه کســی بــر حــدود وحقــوق ارتفاقــی آن واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی لغایــت 30 روز واخواهــی خــود را بــه اداره ثبت اســناد وامــالک کهنوج 
تســلیم تــا بــه دادگاه صالحــه ارســال شــود ،در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مهلــت مذکــور 

ــی مســموع نیســت . ــه ادعای هرگون
تاریخ انتشار : دوشنبه 1401/09/14

 علی رحمانی خالص 
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج م الف :733

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

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

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر 

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــورخ 1401/08/0۵ هی ــماره 140160319091002014 م رای ش
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
حــوزه ثبــت ملــك شــهر عنبرآبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای منصــور خالصــی  
فرزنــد رحمــت  بشــماره شناســنامه ۵ صــادره از در ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 3۵3 
ــی  ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - فرعــی از 77 - اصل ــع پــالک - فرعــی از77 - اصل مترمرب
بخــش 4۵ کرمــان قطعــه یــك  واقــع در اراضــی جــو بــاال شــهر دوســاری عنبرآبــاد خریــداری از 
مالــك رســمی آقایــان عبدالــه و علــی مهیمــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد .م الــف:417
 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:14 /1401/09
 تاریخ انتشار نوبت دوم :29 /1401/09

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

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

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر 

رای شــماره 14016031909101621 مــورخ 1401/06/23 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــك شــهر عنبرآبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حمیــد علــی پــور جلگه   
ــه  ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ی ــاد در شش ــادره از عنبرآب ــنامه ۵0 ص ــماره شناس ــدی بش ــد مه فرزن
مســاحت 200 مترمربــع پــالک - فرعــی از46 - اصلی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 46 - اصلی 
قطعــه یــك  واقــع در عنبرآبــاد شــهرک نارنــج خریــداری از مالــك رســمی کشــت وصنعــت  محرز 
ــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــده اســت.لذا ب گردی
شــود در صورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــه  و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را ب
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
مصیب حیدریان 
رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:14 /1401/09
 تاریخ انتشار نوبت دوم :29 /1401/09

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

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

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانــون تعییــن تکلیف 
ــر رای  ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی  و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ 1401/04/22 هی ــماره 140160319091000969 م ش
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــك شــهر عنبرآبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اســمعیل درینــی  فرزند 
ــه  ــه  و باغچــه ب ــاب خان ــك ب ــاد در ششــدانگ ی ــوراهلل  بشــماره شناســنامه 90 صــادره از عنبرآب ن

مســاحت 4332 مترمربــع پــالک - فرعــی از 33 - اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - فرعــی 
از 33 - قطعــه یــك  بخــش 4۵ کرمــان واقــع در اراضــی  عنبرآبــاد روســتای امیرآبــاد کــت گــرگ  
خریــداری از مالــك رســمی آقــای درویــش بیدشــکی  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــید، ظــرف  ــس از اخــذ رس ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:14 /1401/09
 تاریخ انتشار نوبت دوم :29 /1401/09

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

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

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانــون تعییــن تکلیف 
ــر رای  ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی  و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ 1401/08/04 هی ــماره 140160319091002012 م ش
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــك شــهر عنبرآبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای دادمــراد پســنده فرزنــد 
عــوض بشــماره شناســنامه 44 صــادره از در ششــدانگ یــك باب خانــه بــه مســاحت ۵1۵ مترمربع 
پــالک - فرعــی از49 - اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 49 - اصلــی قطعــه یــك  واقــع در 
اراضــی عنبرآبــاد محمــد آبــاد بــی بــی شــهری خریــداری از مالــك رســمی خانــم فرخنــده امیری 
محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 
ــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  ــه مراجــع قضایــی تقدی را ب

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
 مصیب حیدریان

 رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:14 /1401/09
 تاریخ انتشار نوبت دوم :29 /1401/09

آگهی حصر وراثت 
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت عبــاس رازنهــان  فرزند حســین  به شــرح 
دادخواســت تقدیمــی ثبت شــده بــه کالســه  14002192000323323۵ 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان زهــرا جــداوی ده نــو  فرزنــد حســین در اقامتــگاه دائمی 

خــود بــدرود حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت ان منحصــر اســت به :
1-عباس رازنهان فرزند حسین  ش م 3161101332 ت ت 1334/04/03)همسر متوفی(

اینــك بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــك نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچه 
شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 

ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد 
مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان منوجان 
عاطفه ساالری پور.م الف :34

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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کاغذ ورزشدوشنبه  14  آذرماه 1401
خبر

تمجید فدراسیون جهانی 
از مهره کلیدی والیبال 

ایران در تیم پیکان
بازیکـن تیـم پیـکان از سـوی فدراسـیون 
جهانـی والیبـال مـورد توجـه قـرار گرفت 
و به عنـوان یکـی از بهترین بازیکنـان این 

جـام معرفی شـد.
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ایسـنا، 
مسـابقات والیبـال قهرمانـی باشـگاه های 
مردان جهان 2022 از چهارشـنبه، 16 آذر 
با حضـور 6 تیـم در 2 گـروه مقدماتی آغاز 
می شـود. تیـم پیـکان هـم نماینـده ایران 
در ایـن رقابت هاسـت کـه بـا تیم هایـی از 

برزیـل و ایتالیـا هم گروه اسـت.
گروه بنـدی مسـابقات جـام باشـگاه های 

جهـان بـه شـرح زیر اسـت:
گـروه اول: پروجـا ایتالیا )تیم سـوم اروپا(، 
والـی رناتـا برزیـل )تیـم سـوم آمریـکای 
جنوبی( و سـادا کروزیرو برزیـل )میزبان و 

قهرمـان آمریـکای جنوبی(
گـروه دوم: پیکان تهـران )قهرمان آسـیا(، 
ایتامبـه مینـاس برزیـل )نایـب قهرمـان 
آمریـکای جنوبـی( و ترنتینـو ایتالیا )نایب 

قهرمـان اروپا(
فدراسـیون جهانـی در گزارشـی نـام 6 
بازیکن تاثیرگذار در قهرمانی باشـگاه های 
جهـان را اعـالم کرد که یکـی از آنهـا امین 
اسـماعیل نژاد از تیـم پیـکان ایران اسـت.
در ایـن گـزارش در مـورد اسـماعیل نـژاد 
نوشـته شـده:  امیـن اسـماعیل نژاد قطعـا 
پیـکان  لیسـت  بازیکـن  مقتدرتریـن 
اسـت کـه قـرار اسـت خـودش را در جـام 

باشـگاه های جهـان نشـان دهـد.
قـدرت ایـن پشـت خـط  زن 2۵ سـاله بـه 
عنـوان بازیکـن کلیـدی تیـم ملـی ایـران 
در لیـگ ملت هـا )کـه بـه عنـوان دومیـن 
مقدماتـی  مرحلـه  امتیـاز آور  بازیکـن 
انتخاب شـد( و قهرمانی جهان به سـرخط 

خبرهـا تبدیـل شـد.
اسـماعیل نژاد همچنیـن یکـی از اعضـای 
تیم ایـران بود کـه توانسـت قهرمان آسـیا 
2021 شـود. اگـر به عقـب برگردیـم او در 
قهرمانی آسـیا 2016 و قهرمانی آسـیا زیر 
23 سال آسـیا  در سـال 2017 کمك کرد 

تا ایـران قهرمان این مسـابقات شـود.
عـالوه بر ایـن بـه عنـوان بازیکن شـهداب 
یزد به مـدال برنـز جام باشـگاه های آسـیا 
2021 و مـدال طـالی لیگ ایران در سـال 

2022 دسـت پیـدا کرد.
فیلیـپ روکـر از والـی رناتـا برزیـل، متـی 
کازیسـکی از ترنتینـو ایتالیا، میـگل آنخل 
لوپـز از سـادا کروزیـرو برزیـل، سـیمونه 
جیانلـی از پروجـا ایتالیـا و ویلیـام آرخونا 
از ایتامبـه مینـاس برزیل دیگـر بازیکنانی 
بودند که مـورد توجـه فدراسـیون جهانی 

قـرار گرفتنـد.

کربکندی:

کی روش مربی پرقدرت 
گذشته نبود

پیشکسـوت فوتبـال ایـران تأکیـد کـرد 
کـه کـی روش در جام جهانـی 2022 قطـر 
آن مربـی پرقـدرت گذشـته نبود و بـا این 
شـرایط تیـم ملـی کار دشـواری در جـام 

ملت هـای آسـیا خواهـد داشـت.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقل از تسـنیم، 
رسـول کربکنـدی  در خصـوص بحث های 
چند روز اخیـر مبنی بـر ماندن یـا جدایی 
کارلـوس کـی روش از تیـم ملـی گفـت: 
اینکه مـا و دیگـر کارشناسـان چـه نظری 
داشـته باشـند و فدراسـیون چه تصمیمی 
بگیـرد 2 موضـوع متفـاوت اسـت. مـا نظر 
می دهیـم ولـی طبیعتـاً تصمیم گیرنـده 
نیسـتیم. کـی روش بعد از بـازی بـا آمریکا 
از جوانگرایـی در تیـم ملی صحبـت کرد و 
وزیر ورزش هـم احتمال مانـدن این مربی 
را رد نکرد. ایـن اتفاقات نشـان می دهد که 
صحبت هایـی بـا کـی روش بـرای تمدیـد 

قـرارداد انجام شـده اسـت.
وی ادامـه داد: خیلـی از کارشناسـان ایـن 
نظـر را دارنـد که کـی روش چیـز جدیدی 
بـرای ارائـه بـه تیـم ملـی و فوتبـال ایران 
نـدارد و مـن هـم چنیـن نظـری دارم. او 
دیگـر تخلیـه شـده و فدراسـیون فوتبـال 
بایـد سـراغ یـك مربـی جـوان و باانگیـزه 
خارجی بـرود که سـبك مربیگـری اش به 
فوتبال ایـران و تیم ملـی بخـورد. در مورد 
اسـتفاده از مربـی ایرانـی نظرم این اسـت 
کـه اگـر چنیـن اتفاقـی رخ دهـد دخالـت 
در کارش زیاد خواهد شـد و مـا در فوتبال 
ایـران قوانیـن و قواعـد عجیبـی داریم که 
ممکن اسـت در صـورت اسـتفاده از مربی 
ایرانی با مشـکالتی مواجه شـویم. اگر قرار 
اسـت مربـی ایرانـی انتخـاب شـود باید به 
او اختیـار تـام بدهیـم و حمایتـش کنیم.

پیشکسـوت فوتبـال عنـوان کـرد: ایـن 
کـی روش آن کـی روش پرقـدرت گذشـته 
نبـود. نیمکـت تیـم ملـی مـا نیـاز بـه یك 
تحـول بـزرگ دارد و بایـد یـك مربـی 
خارجـی کارنامـه دار، جـوان و باانگیـزه را 
بیاوریـم. از طرفی اعتقـاد دارم که تعدادی 
از بازیکنـان تیـم ملـی بایـد کنـار بروند و 
ایـن فرصـت را باید بـرای بازیکنـان جوان 
مهیا کنیـم تـا خودشـان را نشـان بدهند. 

تیم ملـی نیـاز بـه تغییـر نسـل دارد.
کربکنـدی گفت: شـرایط طوری اسـت که 
در جـام ملت هـای آسـیا هـم نمی توانیـم 

ایران را شـانس اصلـی قهرمانـی بدانیم.

روئینگ قهرمانی آسیا، صید هشت 
مدال رنگارنگ از آب های تایلند 

نماینـدگان اعزامـی به مسـابقات روئینـگ قهرمانـی آسـیا موفق به 
کسـب سـه مدال طال و پنج برنـز از رقابت های این رشـته قـاره کهن 

شـدند.
به گـزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنـا، مسـابقات روئینـگ قهرمانی 
آسـیا در رده سـنی بزرگسـاالن و جوانـان 9 تـا 13 آذر در پاتایا تایلند 
برگزار شد. 169 ورزشـکار در رده سنی بزرگسـاالن و 90 ورزشکار در 
رده سـنی جوانان از 18 کشـور در این دوره از رقابت ها حضور داشتند. 
تیم ملی ایران نیز بـا 13 ورزشـکار و ۵ مربـی در ایـن رقابت ها حضور 
داشـت. در پایـان مسـابقات ملی پوشـان ایـران 3 طـال و ۵ برنـز برای 

کشـورمان به ارمغـان آوردند.
نازنیـن مالیـی در تکنفره سـنگین وزن بانـوان و تك نفره سـبك وزن 
بانوان و مهسـا جـاور و نازنیـن مالیـی بانـوان در 2نفره سـنگین وزن 

صاحـب 3 مـدال طال شـدند.

برنامه ملی پوشان وزنه برداری در 
جهانی کلمبیا اعالم شد

برنامه رقابت های پوالدمردان ایران در مسـابقات قهرمانی سال 2022 
جهان در کلمبیا اعالم شـد.

به گزارش کاغذ وطن به نقـل از ایرنا، پیکارهای وزنه بـرداری قهرمانی 
سـال 2022 جهان با حضـور بیـش از 700 وزنه بردار در شـهر بوگوتا 
کلمبیا برگزار خواهد شد و نخستین گزینشـی المپیك 2024 توکیو 
به شـمار می رود. ایـن مسـابقات از روز پنج شـنبه )17 آذر( بـا رقابت 
حافـظ قشـقایی در دسـته 67 کیلوگـرم بـرای نماینـدگان ایـران به 

صـورت رسـمی آغاز می شـود.
فدراسـیون وزنه بـرداری بـرای حضـور در ایـن دوره از مسـابقات 7 
وزنه بردار مـرد و چهار وزنه بـردار زن را به کشـور کلمبیا اعـزام خواهد 
کرد. الهـه رزاقی، پریسـا نورعلـی، الهام حسـینی و زینب شـیخ ارباب 

دختـران وزنه بـردار ایـران در مسـابقات جهانی کلمبیا هسـتند.
همچنین حافظ قشـقایی، مصطفی جـوادی، کیانوش رسـتمی، رضا 
دهـدار، مهدی کرمـی، علـی داودی و آیت شـریفی ترکیـب تیم ملی 
مـردان را تشـکیل می دهند. سـهراب مرادی و سیدرسـول حسـینی 
ملی پوشـان دسـته 96 و 102 کیلوگـرم ایـران به خاطـر مصدومیت 
ایـن دوره از مسـابقات را از دسـت دادند. حسـین سـلطانی و علیرضا 
یوسـفی نیز بـه خاطر نرسـیدن بـه رکـورد مـورد نظـر کادر فنـی از 
لیسـت اعزام خط خوردنـد. تیم های کلمبیـا، چین، گرجسـتان، کره 
جنوبی، مکزیك و آمریکا با ترکیـب کامل و 10 وزنه بـردار در این دوره 
از مسـابقات حضور دارند. تیم ایران بـا هفت وزنه بردار مـرد در جایگاه 
نهم قرار گرفته اسـت.  فدراسـیون وزنه بردرای در حالی نماینـده را در 
بخـش زنان بـه مسـابقات جهانی اعـزام کـرده که بـرای اولین بـار در 
تاریـخ تعـداد وزنه بـرداران زن از تعداد وزنه بـرداران مرد در مسـابقات 

جهانی بیشـتر است.
در رقابت هـای وزنه بـرداری قهرمانـی جهـان 6 وزنه بـردار مـرد ایران 
در گـروه – وزنه خواهنـد زد و تنهـا حافظ قشـقایی با رکـورد ورودی 
310 کیلوگـرم در گـروه B بـه روی تخته مـی رود. تمام وزنه بـرداران 
دختر ایـران در گروه B وزنـه می زنند. اختالف هشـت و نیم سـاعتی 
بوگوتـا با ایـران موجب شـده تا تمـام رقابت هـا در نیمه شـب به وقت 

تهـران برگزار شـود.  

خبر صدای قهرمان المپیک از پاداش به ملی پوشان  فوتبالیست  درآمد
گزارش

خبرآنالین
قهرمان المپیـك با شـنیدن خبر اهـدای حوالـه واردات 
خودرو به ملی پوشـان فوتبال، از تاخیر در اهـدای پاداش 

کشـتی گیران و اختالف فاحـش پاداش ها گالیـه دارد.
به گـزارش کاغذ وطن به نقـل از خبرآنالیـن، محمدرضا 
گرایـی، دارنده مـدال طـالی جهـان و المپیك در سـال 
2021 کـه در مسـابقات جهانـی صربسـتان 2022 بـه 
مـدال نقره بسـنده کـرد، ایـن روزها مشـغول ریـکاوری 
بعد از چند ماه رقابت و تمرین سـنگین اسـت تا با شروع 
دوباره اردوهای تیم ملـی خودش را برای یك سـال مهم 

و پر رویـداد آمـاده کند.
امـا در این میـان گویا مورد توجـه قرار نگرفتن کشـتی و 
افتخاراتی که در چند سـال اخیر کسـب شـده، حسـابی 
کشـتی گیران به ویژه گرایـی که مدال هـای خوش رنگی 
را از سـال قبل کسـب کـرده، دلسـرد کـرده اسـت. خبر 
اهـدای حواله خـودرو بـه بازیکنـان تیـم ملی فوتبـال با 
وجود حذف از جام جهانی و از سـوی دیگـر عدم پرداخت 
جوایز رشـته های المپیکی و مـدال آور همچون کشـتی 
اعتـراض قهرمانانی همچـون محمدرضا گرایـی را در پی 

داشـته است.
گرایی در مـورد وضعیتش گفـت: فعال که در اسـتراحت 
هسـتم و بعد از سـال سـختی که سـپری کردم، خودم را 
برای اردوهای جدید و شـرکت در چرخـه انتخابی آماده 
می کنـم. در لیگ هـم حضـور نـدارم و فعال که بـا تیمی 
قـرارداد امضـا نکـردم. بعیـد می دانـم حتـی در فینـال 
کشـتی بگیـرم؛ مگـر اینکـه اتفـاق دیگـری در روزهای 
آینده پیش بیایـد. قهرمان المپیك با بیان اینکه کشـتی 

فقط در حد حرف ورزش اول اسـت ادامـه داد: با اینکه ما 
همیشـه گفته ایم برای مردم کشور و شـادی آن ها تالش 
می کنیـم و تمامی سـختی ها را بـه جـان می خریـم، اما 
واقعـا بـه عنوان کسـی کـه در 2 سـال اخیـر طـال و نقره 
جهان و طـالی المپیك را کسـب کـردم، انتظـار دارم از 
سـوی مسـئوالن دولتی توجه بیشتری به کشـتی شود. 
کشتی ورزش اول کشـور اسـت و این موضوع نباید فقط 
در حد حرف باشـد. کشـتی بیش از 80 درصد مدال های 
جهانـی و المپیـك ورزش ایران را به دسـت مـی آورد، اما 
موقع رسـیدگی و اهدای پـاداش و حمایت که می رسـد، 

کسـی سـراغ کشـتی و کشـتی گیران نمی آید.
گرایـی در ادامه گفت: ما از سـال قبل با وجـود افتخاراتی 
که کسـب شـده، حتی پاداشـی که حقمـان بـوده را هم 
نگرفتیم. قبال می گفتند قبل و بعد از المپیك مسـئوالن 
سـراغ کشـتی می آیند، اما ما برای المپیـك هم حمایت 
خاصی نشـدیم. مـا از جانمان مایـه می گذاریم، امـا انگار 
حمایـت و توجهـات سـمت دیگـری مـی رود. بازی های 
جام جهانـی را دیـدم و بـه بازیکنان هم خسـته نباشـید 
می گویـم، امـا شـنیدم کـه بـا وجـود حـذف تیـم ملی، 
بازیکنان حواله واردات خـودرو دریافت کرده اند. من هیچ 
وقت نمی گویم چرا به فوتبال رسـیدگی شـد و یـا چرا به 
فالن ورزشـکار پاداش دادنـد. نوش جان فوتبالیسـت ها، 
اما اینکـه تبعیض بیـن رشـته ها قائـل می شـوند، اذیت 

کننده اسـت.
قهرمان المپیـك با بیـان اینکه صـدای کشـتی گیران را 
هم بشـنوید ادامـه داد: واقعا گاهـی اوقات که بـه خودت 
می آیـی و می بینـی اینقـدر بـرای کشـورت زحمـت 
کشـیدی و مـدال گرفتی و بعـد هیـچ توجهی از سـوی 

مسـئوالن بـه تـو و هـم تیمی هایت نمی شـود، دلسـرد 
می شـوی. من گفتـم جایزه مـا را ندادنـد، اما اگـر بدهند 
فکـر می کنیـد چقـدر اسـت؟ آیـا پـاداش ما یـك دهم 
فوتبالیسـت ها هم هسـت؟ مشـکل ما با ناعدالتی اسـت 
و به عنوان یـك قهرمـان جهـان از وزارت ورزش و دولت 
می خواهـم کـه صـدای کشـتی گیران را هـم بشـنوند و 
عدالـت را رعایت کنند. مـا برای گرفتن مـدال و قهرمانی 
در جهان همیشه زیر فشـار هسـتیم، اما بعد از مسابقات 

انـگار ما را یادشـان مـی رود!
گرایی بـا انتقـاد از اینکه کشـتی و قهرمانانـش فراموش 
شـده انـد و فقـط فدراسـیون از کشـتی گیـران حمایت 

می کنـد عنـوان کـرد:  وزارت ورزش نتوانسـته بـه هیچ 
عنـوان دل کشـتی گیران را بـه دسـت آورد و خبـری از 
پرداخـت پـاداش هـم نیسـت. چـه کسـی در خصـوص 
پرداخـت و میـزان پاداش هـا تصمیـم گیـری می کنـد؟ 
مگـر می شـود اینقـدر تبعیض بیـن رشـته های مختلف 
قائـل بـود؟ بـاور کنیـد کشـتی هم بـرای مـردم بسـیار 
مهم اسـت و این موضـوع را در زمان المپیك و مسـابقات 
جهانی ثابت کردیم. امیدوارم واقعا به انـدازه توجه مردم، 
مسـئوالن هم به کشـتی توجه کنند. حتی اگر جایزه در 
نظر گرفتـه شـده فعلـی را هـم بدهند، بـه نظر مـن این 

پاداش هـا در شـان قهرمانان کشـتی نیسـت.
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مسئوالن فدراسیون فوتبال بدانند سکوت راه چاره نیست 
مســئوالن فدراســیون فوتبــال و در راس 
ــن  ــد ای ــران ارش ــاج و مدی ــدی ت ــا مه آنه
ــی  مجموعــه بعــد از حــذف تلــخ از جام جهان
ــر  ــد و در براب ــار کرده ان ــکوت اختی 2022 س
ــی  ــم مل ــواداران تی ــواالت ه ــادات و س انتق
و کارشناســان تاکنــون هیــچ پاســخی 
ــد  ــر بلن ــالوه ب ــه ع ــی ک ــد. موضوع نداده ان
ــواداران  ــن ه ــادی بی ــوار بی اعتم ــدن دی ش
ــده  ــاره آین ــه شــائبه ها درب ــی ب ــال مل و فوتب
ــت. ــن زده اس ــز دام ــی نی ــم مل ــت تی نیمک
بــه گــزارش کاغــذ وطــن بــه نقــل از ایســنا، 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران جام جهانــی 2022 
قطــر بــا ســه امتیــاز و ناکامــی در دور گروهی 
بــه پایــان رســاند و در ششــمین حضــور خود 
ــت  ــابقات دس ــن مس ــی ای ــه گروه در مرحل
ــد. شــاگردان کــی روش  ــه آم ــه خان ــی ب خال
ــا وضعیتــی تقریبــا  چهــار ســال قبــل هــم ب
مشــابه از صعــود بــه مرحلــه دوم جام جهانــی 
بازمانــده بــود امــا در ســال 2018 بــه عنــوان 
یــك تیــم موفــق و بــا اســتقبال شــدید 

ــد. ــه آمدن ــه خان هــواداران ب
ــه در  ــه خان ــی ب ــم مل ــار بازگشــت تی ــن ب ای
ــن  ــت ای ــار می رف ــه انتظ ــرایطی رخ داد ک ش

ــه  ــه مرحل ــکا ب ــر آمری ــا مســاوی براب ــم ب تی
دوم جام جهانــی صعــود کنــد امــا ایــن اتفاق 
بــا شکســت برابــر یانکی هــا رخ نــداد و 
شــاگردان کــی روش یــك روز بعــد از ناکامی 
در ورزشــگاه الثمامــه بــه تهــران بازگشــتند. 
ــاره  ــیاری درب ــواالت بس ــاق، س ــن اتف ــا ای ب
ــه  ــی از جمل ــل از جام جهان ــای قب انتخاب ه
روی کار آمــدن کــی روش، مدیریــت اتفاقاتی 
کــه در جام جهانــی بــه وقــوع پیوســت و 

ــی مطــرح اســت. ــال مل ــده فوتب آین
بــا ایــن حــال فعــال مدیــران ارشــد 
ــران از  ــی ای ــم مل ــال و تی ــیون فوتب فدراس
ــی و  ــدی محمدنب ــاج و مه ــدی ت ــه مه جمل
ــی  ــت و ناکام ــد از شکس ــه بع ــات رییس هی
برابــر آمریــکا ســکوت اختیــار کرده انــد 
و در انظــار عمومــی آفتابــی نشــده اند تــا 
حداقــل چنــد کالمــی بــا مخاطبــان فوتبــال 

ســخن بگوینــد.
وقتــی عربســتان از جام جهانــی حــذف 
شــد، رئیــس فدراســیون فوتبــال این کشــور 
بالفاصلــه از هــواداران و مــردم کشــورش 
عذرخواهــی کــرد و قــول داد کــه تیمــش در 
جــام ملت هــای آســیا جبــران خواهــد کــرد.

بــا نتایجــی کــه در قطــر رقــم خــورد، اکنون 
هــواداران و اهالــی فوتبــال کــه چشــم انتظار 
موفقیــت ایــران در جام جهانــی بودنــد، 
نیازمنــد دریافــت پاســخ از فدراســیون 
ــران  ــن ای ــل از رفت ــه قب ــتند ک ــال هس فوتب
بــه جام جهانــی مــدام در شــبکه های 
تلویزیونــی مختلــف از موفقیــت در ایــن 

بازی هــا ســخن می گفتنــد.
ســکوت و گوشــه گیری و برگــزاری جلســات 
رســمی و غیررســمی در خفــا، چیزی نیســت 
ــی و  ــد گره گشــای مشــکالت کنون ــه بتوان ک
ــده  ــای آین ــه موفقیت ه ــیدن ب ــیر رس مس
ــوع  ــدون رج ــد. ب ــران باش ــال ای ــرای فوتب ب
ــران  ــه گذشــته هــم پرواضــح اســت کــه ای ب
ــه  ــد آنچ ــت مانن ــودن راه موفقی ــرای پیم ب
ــی 2022  ــیایی در جام جهان ــورهای آس کش
ــدون در  ــد، نیازمنــد تصمیم گیــری ب پیمودن
نظــر گرفتــن منفعــت شــخصی اســت و بایــد 
منافــع تیــم ملــی در بلندمــدت بــه خصوص 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــی مدنظ در جام جهان
یکــی از کســانی کــه ایــن روزهــا بــا 
حرف هایــش نمــك روی زخــم هــواداران 
ــی روش  ــت ک ــان بازگش ــی و حامی ــم مل تی

بــه ایــران می ریــزد، دراگان اســکوچیچ 
ــی  ــم مل ــی از تی ــکوچیچ در حال ــت. اس اس
ــی از  ــه مثبت ــه کارنام ــد ک ــار ش ــران برکن ای
ــدای  ــا ص ــود ام ــته ب ــای گذاش ــه ج ــود ب خ
ــاط  ــم و انضب ــود نظ ــتگی ها و نب ــد دس چن
ــد  ــران جدی ــوش مدی ــه گ ــی ب ــم مل در تی
فدراســیون فوتبــال رســید و آن هــا هــم 
بــه ســرعت اســکوچیچ را بــه شــکل نــه 
چنــدان مناســبی کنــار گذاشــتند و بــه 

ســراغ کارلــوس کــی روش رفتنــد.
بازگشــت کــی روش با ســروصدای بســیاری 
همــراه بــود امــا در نهایــت همــه بــرای 
موفقیــت در جام جهانــی تیــم ملــی را 
ــذاق  ــه م ــج ب ــی نتای ــد ول ــت کردن حمای
حامیــان کــی روش هــم خــوش نیامــده 
اســت. در ایــن بیــن دراگان اســکوچیچ 
در روزهــای گذشــته بــه طــور مرتــب 
ــا خــودش  ــران ب ــی ای ــاره نتایــج احتمال درب
در جام جهانــی صحبــت کــرده اســت. از 
ز جام جهانــی هــم پیش بینــی  پیــش ا
ــا  ــن رقابت ه ــران در ای ــر ای ــه اگ ــد ک می ش
ــن  ــواالتی از ای ــدان س ــود، منتق ــق نش موف
دســت کــه چــرا اســکوچیچ برکنــار شــد؟ و 

ــد؟  ــران آم ــه ای ــی ب ــا چــه هدف کــی روش ب
ــد. ــد ش ــرح خواه مط

ــکوچیچ و  ــاری اس ــد از برکن ــاج بع ــدی ت مه
انتخــاب کــی روش صحبــت کــرد و از انتخاب 
خود دفــاع کــرد ولــی حــاال نتایــج تیــم ملی 
در مقابــل او و طرفــداران تیــم ملی قــرار دارد 
ــواالتی  ــا س ــال ب ــیون فوتب ــس فدراس و رئی

دربــاره چرایــی انتخــاب کــی روش و اهــداف 
ایــن جــا بــه جایــی کــه بــه شکســت منجــر 

شــد، مواجــه اســت.
چه برنامه ای برای جام ملت ها دارید؟

در حــال حاضــر ایــن ســوال وجــود دارد کــه 
ــرای  ــی ب ــه تصمیم ــال چ ــیون فوتب فدراس

ــه اســت؟ ــران گرفت ــی ای ــم مل ــده تی آین
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تیم ملی هندبال زنـان در آخریـن دیدار با شکسـت برابر چین 
در رده چهارم آسـیا ایستاد و سـهمیه جهانی را کسب کرد.

به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنا، تیم هندبال سـنگ آهن 
بافق که بـه نمایندگـی از تیم ملـی زنـان ایـران در رقابت های 
قهرمانی آسـیا حضور یافته در مرحله رده بندی این مسـابقات 
مقابل چیـن 39 بـر 24 مقابـل چیـن نتیجه واگـذار کـرد و با 
کسـب سـهمیه ارزشـمند رقابت های قهرمانی جهان و عنوان 

چهارمی به کار خـود در ایـن رویداد پایـان داد.
زنـان ایران نیمه نخسـت ایـن دیـدار را با نتیجـه 20 بـر 11 به 

تیم چیـن واگـذار کردند.
تیم سـنگ آهن بافق که بـه نمایندگـی از تیم ملی زنـان ایران 
در رقابت هـای قهرمانـی آسـیا حضـور یافتـه بـود بـا هدایـت 
غالمعلی اکبرآبادی پیـش از این بـا حضور در میـان چهار تیم 
برتر آسیا سهمیه مسـابقات قهرمانی جهان را کسب کرده بود.
مینا وطن پرسـت، هانیه لك، فاطمه مریخ، ملیحه یغمایی پور، 
نوریـه عباسـی، عطیـه شهسـواری، مبینـا حسـن نژاد، النـاز 
یحیوی پـور، راحلـه اعتمـادی پـور، محدثـه شـبانی، مائـده 
عشـاقی، حدیثـه نـوروزی، حانیـه کریمـی، آرزو کیانـی آرا، 
شـهرزاد نصوحی، زهرا فقیهی، سـتاره رحمانیان، الناز قاسمی 
و آرزو محمـدی 19 بازیکن تیم سـنگ آهن بافق ایـران در این 

مسـابقات بودند.
خدیجـه قانـع و مریـم فخـری بـه عنـوان مربـی، غالمعلـی 
اکبرآبـادی بـه عنـوان مدیـر فنـی، محبوبـه دهقان بـه عنوان 
سرپرسـت و اکرم حبیب لو به عنـوان فیزیوتراپ در مسـابقات 

قهرمانـی آسـیا همراهـی می کردنـد.
تیم هندبـال باشـگاه فرهنگی ورزشـی سـنگ آهن بافـق یزد 
به نمایندگـی از تیم ملـی ایـران در رقابت های قهرمانی آسـیا 

حضـور یافته اسـت.
زنان هندبالیسـت ایـران در ایـن دوره از رقابت ها موفق شـدند 
در مرحله گروهی هنـد را با نتیجـه 43 بر 3۵ ازبکسـتان را 3۵ 
بـر 32 و اسـترالیا را 43 بـر 1۵ شکسـت دهنـد تا با حضـور در 

جمـع چهـار تیـم برتـر سـهمیه مسـابقات قهرمانی جهـان را 
برای دومین بار کسـب کنند. هندبالیسـت های ایران در دیدار 
پایانـی مرحلـه گروهـی و در برابر کره جنوبـی نتیجـه را 41 بر 

11 واگـذار کرد.
ملی پوشـان در مرحلـه نیمـه نهایـی به مصـاف تیـم قدرتمند 
ژاپن رفتند، با نتیجـه 43 بر 19 مغلـوب شـدند و از راهیابی به 

فینال بازمانـده بودند.

نخستین مرحله انتخابی تیم ملی کشـتی فرنگی اوایل 
دی ماه آغـاز می شـود کـه تعـدادی از کشـتی گیران از 

حضور در این مسـابقات معاف هسـتند.
به گزارش کاغذ وطـن به نقل از خبرآنالیـن، رقابت های 
کشـتی فرنگـی قهرمانـی کشـور به عنـوان نخسـتین 
مرحلـه از چرخـه انتخابـی تیـم ملـی در سـال 2023 
روز هـای اول و دوم دی مـاه در سـالن شـهدای هفتـم 
تیر تهـران برگـزار می شـود. با توجـه به فرآینـد چرخه 
انتخابـی، 16 فرنگـی کار یعنـی 10 ملی پوش ایـران در 
مسابقات جهانی 2022 صربسـتان به همراه مدال آوران 
رقابت های زیر 23 سـال جهان از شـرکت در مسـابقات 
قهرمانی کشـور معـاف هسـتند. در همیـن راسـتا پویا 
دادمرز، مهدی محسـن نژاد، علیرضـا نجاتی، محمدرضا 
گرایی، محمدرضا مختـاری، محمدعلـی گرایی، پژمان 

پشـتام، ناصـر علیـزاده، محمدهـادی سـاروی و امیـن 
میـرزازاده به عنـوان ملی پوشـان ایـران در مسـابقات 
جهانی 2022 و همچنین ایمان محمدی و سـید دانیال 
سـهرابی طالیی های مسـابقات امیدهای جهـان و امیر 
عبدی، علی عابـدی درزی و علی اکبر یوسـفی دارندگان 
مدال برنز این رقابت ها نفراتی هسـتند که در مسـابقات 
قهرمانی کشـور کشـتی نمی گیرنـد. البته پویـا دادمرز 
امسـال در رده سـنی امید نیز ملی پوش کشـورمان بود 

کـه در جهانی اسـپانیا صاحـب مدال طال شـد.
عـالوه بـر 1۵ کشـتی گیر مـورد اشـاره، میثـم دلخانی 
قهرمـان وزن 63 کیلوگـرم سـال 2021 جهـان کـه به 
دلیل شکسـتگی دسـت حضـور در رقابت هـای جهانی 
2022 را از دسـت داد نیـز از جـام تختـی وارد چرخـه 

انتخابـی خواهد شـد.

کدام فرنگی کاران از حضور در مرحله هندبال قهرمانی آسیا؛ زنان ایران چهارم شدند
نخست انتخابی تیم ملی معاف هستند؟
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معرفی برترین های مسابقات دارت قهرمانی کشور بانوان
هفدهمیـن دوره مسـابقات دارت قهرمانـی کشـور 
بانـوان، انتخابی تیم ملی در 2 رده سـنی بزرگسـاالن 
و جوانـان در 2 بخـش انفـرادی و دوبـل در یاسـوج 

برگـزار و برترین هـا معرفـی شـدند.
یرنـا، در  ز ا بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل ا
رقابت هـای بخـش بزرگسـاالن 103 ورزشـکار از 
27 اسـتان در قالـب 29 تیـم بـه رقابـت پرداختنـد 
که رده بنـدی تیمـی اردبیـل بـا 88 امتیـاز قهرمان 
شـد، خراسـان رضوی با 81 امتیـاز در جایـگاه دوم 
ایسـتاد و خراسـان جنوبـی بـا 79 امتیـاز در ردیـف 

سـوم قـرار گرفـت.
در بخش انفـرادی هم زهرا رجبی از خراسـان جنوبی 
قهرمان شـد، شـهال رواجـی از اردبیل در مـکان دوم 
قـرار گرفـت و سـاناز برمشـوری از هرمـزگان و الهام 
نیکخـواه از یـزد مشـترکا در جایگاه سـوم ایسـتادند.

در بخـش دوبـل، تیم 2نفـره شـهال رواجی و سـمیرا 

امامـی از اردبیـل بر سـکوی قهرمانـی تکیـه زد، تیم 
2نفـره هدیه یوسـف پور و آتنا نـوا از خراسـان رضوی 
نایـب قهرمـان شـد و تیـم 2نفـره یـزد متشـکل از 
الهام نیك خـواه و مهـال رعیتی بـه همراه تیـم 2نفره 
خراسـان شـمالی شـامل مریم احمدی و بنـت الزهرا 

گریوانـی مشـترکا در جایگاه سـوم ایسـتادند.
امـا رقابت هـای جوانـان بـا حضـور 30 دارتـر از 1۵ 
اسـتان برگزار شـد که در بخـش انفرادی انیس سـال 
افـزون از اسـتان فـارس قهرمـان شـد، زینـب زارع 
از کرمـان بـه عنـوان نایـب قهرمانـی دسـت یافـت و 
مطهـره سـلطانی از خراسـان جنوبـی و ثمیـن صالح 
زاده از تهـران بطـور مشـترک در جایـگاه سـوم قـرار 

گرفتنـد.
اما در بخـش دوبل، تیـم دونفـره زینـب زارع و مائده 
جابـری نسـب از کرمـان عنـوان قهرمانـی را بدسـت 
آورد، تیـم دونفـره زهـرا مومـن و مطهره سـلطانی از 

خراسـان جنوبی دوم شـد و تیم 2نفره ملیـکا لگزیان 
و ثمیـن صالـح زاده از تهـران بـه همـراه تیـم  2نفـره 

آذربایجان شـرقی شـامل ثمین یعقوبی و زهرا بابایی 
مشـترکا در جایـگاه سـوم قـرار گرفتند.
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در فضای مجازی اصل
 بر دروغ است مگر 

نهادهای امنیتی حقیقت 
را اعالم کنند

رئیس کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس 
شـورای اسـالمی گفت: یکی از مشکالتی که 
وجـود دارد اعتمـاد بی جـا به عرصـه فضای 
مجازی بـرای اطالع رسـانی اسـت آن هم در 
فضاهایـی کـه سـندیت و مرجعیت نـدارد و 
با انتشـار اخبار این چنینـی جامعـه را نگران 

کـرده و آرامـش جامعـه را برهـم می زنند.
به گزارش کاغـذ وطن به نقل از ایلنا، موسـی 
غضنفرآبـادی رئیـس کمیسـیون قضایـی و 
حقوقی مجلس شـورای اسـالمی در رابطه با 
انتشـار برخی خبرها پیرامون صـدور احکام 
برای افراد کمتر از 18 سـال در شـرایطی که 
مسـئوالن همواره تاکید کرده انـد زندانیان و 
بازداشـتی های کمتـر از 18 سـال اکثـرا آزاد 
شـده اند، گفت: ببینید یکی از مشـکالتی که 
وجـود دارد اعتمـاد بی جـا به عرصـه فضای 
مجازی بـرای اطالع رسـانی اسـت آن هم در 
فضاهایـی کـه سـندیت و مرجعیت نـدارد و 
با انتشـار اخبار این چنینـی جامعـه را نگران 

کـرده و آرامش جامعـه را برهـم می زنند.
وی ادامـه داد: بایـد دقـت کنیـم که هـم در 
مواقـع گذشـته هـم در ایـن شـرایط کنونی 
شـایعات و دروغ هـا خیلـی زیـاد اسـت و 
حواسـمان جمع باشـد که دشـمن دارد این 
شـایعات و دروغ ها را تولید و بازنشـر می کند 
تا بتوانـد از ایـن طریـق اثرگـذاری در جهت 

منافـع خـود ایجـاد کند.
غضنفرآبادی افـزود: گاهی اوقـات تصادفاتی 
اتفـاق می افتـد و فـردی بر اثـر ایـن تصادف 
فـوت می کند یا کسـی در اثر حادثـه دیگری 
فـوت می کنـد، دشـمن در فضـای مجـازی 
تـالش می کند ایـن فـوت را بـه بازداشـت و 
نیـروی انتظامی و ضـرب و جرح ربـط بدهد. 

بایـد در اینگونه مسـائل مراقبـت کنیم.
وی در ادامـه عنـوان کرد: با این همـه دروغی 
که در فضـای مجـازی گفته می شـود و بارها 
و بارهـا بـرای مـردم در موضوعـات مختلـف 
این دروغ ها روشـن و مشـخص شـده اسـت، 
بایـد مـا یـك مقـدار نسـبت بـه ایـن فضای 
مجازی بی اعتماد شـویم دیگر؛ یعنی اصل را 
بگذاریم بر دروغ مگر اینکه در ادامه نهادهای 
امنیتی و قضایـی و ... حقیقت یك مسـاله ای 

را اعـالم کنند.
غضنفرآبـادی در پاسـخ بـه سـوالی پیرامون 
آمـار افـراد بازداشـت شـده گفـت: نه، مـا از 
تعـداد افـراد بازداشـت شـده هیـچ آمـاری 

نداریـم.

الیحه بودجه ۱۴۰2 محور جلسه 
مشترک

حقوق کارمندان 2۰ 
درصد افزایش می یابد

سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
در مـورد جلسـه غیر علنـی مشـترک دولت 
و مجلـس گفت:عمـده تمرکـز ایـن جلسـه 
بـر مباحـث اقتصـادی و اعتبـارات بودجـه 

1402 اسـت.
به گزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایرنا احمد 
راستینه در مورد جلسـه غیر علنی مشترک 
دولـت و مجلـس گفـت: سـومین جلسـه 
مشـترک مجلس و دولـت در حـال برگزاری 
اسـت،در این جلسـه موضوعات مهم کشـور 
در حوزه اقتصـادی مورد بحث و بررسـی قرار 
گرفت. وزرا و نمایندگان موضوعات خود را در 

این زمینـه مطـرح کردند.
سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
بیان داشت: بررسـی اعتبارات بودجه 1402 
، برنامه هفتم توسـعه و ضـرورت توجه به زیر 
سـاخت های ناکارآمـدی اقتصـادی کشـور 
از دیگـر مـوارد مـورد بحـث در ایـن جلسـه 
غیر علنـی بـود. نماینده مـردم شـهرکرد در 
مجلس شـورای اسالمی بیان داشـت: در این 
جلسه نظرات نمایندگان و وزرا، مباحث ویژه 
تخصصی هـر وزارتخانه بررسـی شـد، عمده 
تمرکـز این جلسـه بـر مباحـث اقتصـادی و 

اعتبـارات بودجه 1402 اسـت.
راسـتینه خاطر نشـان کرد: عالوه بـر رئیس 
جمهور،سـید احسـان خانـدوزی، وزیـر 
اقتصاد، سـید جواد سـاداتی نژاد، وزیر جهاد 
کشـاورزی، احمـد وحیـدی وزیـر کشـور، 
صولـت مرتضـوی، وزیـر کار تعـاون و رفـاه 
اجتماعی، بهـرام عین اللهی وزیر بهداشـت و 
یوسـف نوری، وزیر آموزش و پـرورش در این 

جلسـه حضـور دارند.
جبـار کوچکی نـژاد نماینـده مـردم رشـت 
در مجلـس شـورای اسـالمی در خصـوص 
نشسـت مشـترک مجلس و دولت گفت: در 
این جلسـه گزارشـی از مسـائل روز کشور به 
نمایندگان ارائه شـد. وی افزود: در این جلسه 
نماینـدگان نسـبت بـه بودجه پاییـن بخش 
فرهنگ معتـرض بودنـد که رئیـس جمهور 
قول داد تا افزایـش بودجه بخـش فرهنگ را 

در بودجه سـال آینـده لحـاظ کند.
حجت االسـالم علیرضا سـلیمی عضو هیات 
رییسـه مجلـس شـورای اسـالمی در مـورد 
جزئیـات جلسـه غیر علنـی مجلـس گفت: 
طبـق اظهـارات رئیـس سـازمان برنامـه و 
بودجه 80 درصـد درآمدهای دولت در سـال 

1401 محقق شـده اسـت.
وی ادامه داد: براسـاس گـزارش میرکاظمی، 
صادرات بخـش صنعـت 20 درصد در سـال 
1401 افزایـش یافتـه و صـادرات ایـران بـه 

عمـان 100 درصـد افزایش یافته اسـت.
سـلیمی گفـت: حقـوق کارمنـدان در سـال 
1402 حـدود 20 درصـد افزایـش خواهـد 

یافـت.

افزایش کیفیت خودروی داخلی با 
اجرای قانون ساماندهی خودرو

رییس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسالمی گفت که 
بـا اجرایی شـدن قانـون سـاماندهی صنعت خـودرو می تـوان انتظار 
بروز اتفاقات رو بـه جلویی در ارتقـای کیفیت خودرو داخلی داشـت.
به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایسـنا، مصطفـی طاهری با اشـاره 
بـه تاثیـرات اجـرای قانـون سـاماندهی صنعـت خـودرو گفـت: این 
قانون بـه تازگی ابـالغ شـده و هنـوز آییـن نامـه اجرایـی آن تدوین 
نشـده اسـت؛ البته در همیـن شـرایط دولت الیحـه ای بـرای اصالح 
مـاده 10 آن مربوط به اسـقاط خـودرو را به مجلـس ارائه کـرد که به 

تصویـب هم رسـید.
وی ادامـه داد: ایـن درسـت نیسـت که تصور شـود بـا اجـرای قانون 
سـاماندهی صنعـت خـودرو، قیمـت خـودرو کاهـش پیـدا می کند 
چون مولفه های بسـیاری بر موضـوع قیمت خودرو تاثیرگذار اسـت؛ 
نمی تـوان انتظار داشـت که با تـورم موجود مـواد اولیه تولیـد خودرو 
همچـون ورق و فوالد افزایـش قیمت داشـته اما خودرو گران نشـود. 

پس یـك مولفه مهـم وضعیـت اقتصادی و گرانی کشـور اسـت.
طاهـری دربـاره تاثیـر اجـرای قانـون سـاماندهی صنعت خـودرو بر 
ارتقـای کیفیت خـودرو گفـت: بـرای سـنجش کیفیت خودرو سـه 
پارامتـر تنـوع، امنیـت و میـزان مصـرف سـوخت یـا همـان هزینه 
نگهـداری خـودرو بررسـی می شـود؛ آمارهـا نشـان می دهـد کـه 
وضعیت این سـه مولفه در یکی دو سـال اخیـر رو به جلو بـوده منتها 
در مقایسـه با دنیا عقب ماندگـی زیـاد داریم.با این شـرایط اگر معیار 
رضایتمندی مردم باشـد، مـردم از خودروهای تولیـد داخلی رضایت 

ندارنـد.
رییس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس اضافـه کـرد: در ارزیابی 
خودروهای تولیـد داخلی مولفـه ای به نـام »رقابت پذیـری« تعیین 
شـده اسـت بـدان معنـا کـه اگـر خـودروی تولیـد داخـل بتوانـد با 
خودروهـای تولیـد کشـورهای دیگـر رقابـت کنـد، وضعیـت رو بـه 
جلوسـت و در غیر این صورت آن خودرو در حد محـدوده ی خودمان 

اسـت  و این آسـیب زاسـت.
وی در پایـان در جمـع بنـدی بیـان کـرد: بـا تدویـن آییـن نامـه 
سـاماندهی خودرو می توان انتظار داشـت که در مواردی مثل اسقاط 
و کیفیت خـودرو شـرایط تحولـی و اتفاقات رو بـه جلویـی رخ دهد.

ارسال نامه معرفی بذرپاش

 2۰ آذر جلسه رای اعتماد
سـخنگوی هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی گفت که جلسه 
بررسـی صالحیت وزیر پیشـنهادی راه و شهرسـازی یکشـنبه هفته 

آینـده برگزار می شـود.
به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایسـنا، سـید نظام الدین موسـوی 
اظهار کـرد: نامه معرفـی مهرداد بذرپـاش به عنوان وزیر پیشـنهادی 
راه و شهرسـازی به مجلس ارسال شده اسـت و در جلسه علنی نوبت 

عصر امـروز اعـالم وصول می شـود.
وی درباره زمان برگزاری جلسـه بررسـی صالحیت وزیر پیشـنهادی 
راه و شهرسـازی گفـت: طبـق آییـن نامـه داخلـی مجلـس، وزیـر 
پیشـنهادی به مدت یـك هفتـه فرصت حضـور در کمیسـیون های 
تخصصـی بـرای ارائـه برنامه هـا و پاسـخ بـه سـواالت را دارد؛ بـر این 
اساس جلسـه بررسـی صالحیت آقای بذرپاش یکشـنبه هفته آینده 

تشـکیل می شـود.
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کاغذ سیاست
 اطالعات و ارقام واقعی، به دست مسئوالن کشور می رسد؟

آمارهای بزرگ دولتی ها در تقابل با سفره های 
کوچک مردم

گزارش
خبرآنالین

به گـزارش کاغذ وطن بـه نقـل از خبرآنالین مسـامحه 
نمایندگان مجلـس برای اسـتفاده از ابزارهـای نظارتی 
همچون سـوال یـا اسـتیضاح، با وجـود کوچکتر شـدن 
سـفره مردم و کاهش توان خریـد ایرانی هـا، این گمان 
را تقویـت کـرده کـه برخـی مقامـات کشـور علیرغـم 
اطـالع از آمارهـای اقتصادی،تصمیمـی بـرای اصـالح 

وضعیـت موجـود ندارند.
 مطابـق اعـالم وزارت کشـور، مشـارکت در انتخابـات 
مجلس ۵ .42 درصـد بود که کمترین میـزان در تمامی 
انتخابات هـای مجلس پـس از انقالب به شـمار می رود. 
مشـارکت در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 1400 
نیـز 48 درصد بـود. مشـارکت مردم اسـتان تهـران در 
ایـن دوره، 39 .34 درصـد اعالم شـد. مرور ایـن آمارها 
در کنـار بیـش از 70 روز اعتراض سراسـری در کشـور، 
گویای آن اسـت کـه بخـش قابل توجهـی از مـردم، در 
حـال حاضـر موافـق روسـای قـوای مقننـه و مجریه به 

نمایندگـی از خـود در دولت نیسـتند.
در همین راسـتا ابراهیم رئیسـی گفته: »پیشـرفت های 
بسـیاری به دسـت آمـده کـه عموم مـردم و حتـی عده 
زیـادی از نخبـگان اطالعـات دقیـق و کاملـی از آن هـا 
ندارند«حـاال مشـخص نیسـت پیشـرفت هـای ادعایی 
رئیس جمهـور چـه زمانـی در خدمـت معیشـت مردم 
در خواهد آمد. مـرور برخـی آمارها حکایـت از واقعیت 
هایـی دارد کـه بـه نظر مـی رسـد ایـن روزها از سـوی 
نماینـدگان مجلـس و هیات دولـت دیده نمی شـود. از 
این منظر گـزارش افزایـش قیمت ها نشـان مـی دهد، 
بیـش از آن کـه اقتصادی باشـد، اکنون سیاسـی شـده 
انـد. عـالوه بر ایـن وعـده آقای رئیسـی بـر این بـود که 
اقتصاد کشـور مسـتقل از مذاکـرات برجام پیـش برود، 
ولی بحـران در مذاکـرات، و افزایـش قیمـت ارز و دیگر 
کاالهای وابسـته به آن که بـه نظر کارشناسـان منتهی 
بـه افزایـش درآمـد دولـت در آخر سـال نیز می شـود، 
زندگـی مـردم را بیـش از گذشـته تحـت الشـعاع خود 
قـرار داده اسـت. از ایـن منظـر از نظـر کارشناسـان 
افزایش قیمـت ها دیگر وابسـته به جریـان اقتصاد خرد 
و کالن نبـوده، و متکـی به معضـالت سیاسـی داخلی و 

خارجی اسـت.  

رکود عمیق پیشران نارضایتی اجتماعی
در گزارش هـای متاخـر سـامانه شـاپرک کـه به عنـوان 
مهم تریـن زیرسـاخت خرید کاالهـا و خدمـات اقتصاد 
ایـران بـه شـمار مـی رود، شـواهدی از رکـود عمیـق 

سـطح تقاضـای اقتصـادی در سـال 1401 وجـود دارد 
کـه ایـن موضـوع می توانـد به منزلـه کاهـش قـدرت 
خریـد و سـطح معیشـت خانوارها تفسـیر شـود؛ تداوم 
رکود تقاضا و سـطح فـروش می تواند چشـم انداز رشـد 
اقتصـادی را ضعیـف کنـد و بـه افزایـش سـطح فقر در 
جامعـه منجر شـود. تحلیـل داده هـای درآمـد و هزینه 
خانـوار نشـان می دهـد کـه قـدرت خریـد خانوارهـای 
ایرانی از سـال 1386 رونـد نزولی به خود گرفته اسـت. 
تـداوم این شـرایط رکـودی، به تدریج صاحبـان اصناف 
و کسـب وکارهای خـرد به تعدیـل نیروی انسـانی اقدام 
کرده و حتـی ممکن اسـت کسـب وکار خـود را تعطیل 

کننـد.

گزارش های خاکستری فساد در ایران
سـازمان شـفافیت بین الملـل در گـزارش 2021 خـود 
رتبـه ایـران از نظر شـاخص های متعدد فسـاد سـنجی 
را در میان 180 کشـور 1۵0 اعالم کرد. در سال 2019 
ایران در میان 180 کشـور رتبه 146 را کسـب کرد. در 
آخرین گـزارش این سـازمان، جمهوری اسـالمی ایران 
از نظـر گسـتردگی فسـاد هـم ردیـف گینـه و گواتماال 
قـرار دارد و یکـی از کم اعتبارتریـن بروکراسـی های 
دولتی را از نظر سـالمت مالـی در اختیار دارد. رئیسـی 
اعـالم کـرده گشـت ارشـاد مدیـران را بـرای مبـارزه با 
فسـاد راه اندازی کـرده اسـت.آخرین اقدام اعالم شـده 
گشـت ارشـاد دولت رئیسـی، بعد از آن صـورت گرفت 
کـه خبـر بازداشـت مشـاور وزیـر راه بـه اتهـام فسـاد 

اعالم شـد.
با وجود آمارهای فوق و اسـتمرار کوچك شـدن سـفره 
مـردم در یکسـال گذشـته کـه بایسـتی کمبـود دارو و 
ناتوانـی در اقنـاع معترضـان به وضعیـت موجـود را نیز 
به این لیسـت افزود، مشـخص نیسـت چـرا نمایندگان 
مجلـس، نظـارت بـر دولـت را کـه یکـی از وعـده هـا و 
شـعارهای مهم آنهـا در انتخابات گذشـته بـود را جامه 
عمل نپوشـانده و گویـی اطالع دقیقـی نیـز از وضعیت 
سـفره مردم ندارند.آمارهایـی که گویای وضـع موجود 
اسـت و انتظـار عمومـی آن اسـت کـه دولـت در برابـر 

مجلس پاسـخگو باشـد.
 

رکورد خط فقر 1۸ میلیون تومانی
خـط فقـر در میانـه تابسـتان 1401 بـه رقم بی سـابقه 
18 میلیون و 290 هزار تومان رسـید که حـدود 3 برابر 
دسـتمزد یـك کارگر محسـوب می شـود. کارشناسـان 
اقتصادی معتقدند در کشـور 84 میلیونـی ایران، قریب 
6۵ میلیون شـهروند دچار فقر مطلق و نسـبی هسـتند. 

کارشناسـان اقتصـادی دربـاره خـط فقـر در کشـور 
می گوینـد »رقـم 18 میلیـون تومـان یـك میانگیـن 
کشـوری اسـت، اما برای شـهری ماننـد تهران بـا توجه 
به سـهمی که مسـکن در تامیـن نیازهای اساسـی دارد 
و با توجـه به جهـش شـدید قیمت مسـکن در سـال ها 
اخیر، خـط فقـر از ایـن هـم باالتـر اسـت. تولیـد ملی، 
درآمـد سـرانه و به تبع آن سـطح رفـاه خانوارهـا روز به 
روز بدتـر مـی شـود و بیـش از 6۵ میلیـون نفر بـه نظر 

می آید کـه زیـر خط فقـر هسـتند.«
امنیتـی شـدن بـازار دالر، کاهـش سـرمایه اجتماعـی 
دولـت، شـدت یافتـن ضرب آهنـگ اضطرابـی بـازار و 
کاهـش امیـد بـه بهبـود اقتصـادی، مـردم را ترغیـب 
کرده اسـت کـه پـول خـود را در کاالهـای مطمئن تر و 
قابـل حملی ماننـد سـکه و طـال سـرمایه گذاری کنند. 
ایـن امـر باعث شـده اسـت کـه قیمت سـکه امامـی در 
روزهـای اخیـر رکـورد بی سـابقه 17 میلیون تومـان را 
نیـز بشـکند. اقـدام بانـك مرکـزی بـرای عرضـه اوراق 
سـکه بـه جـای خـود سـکه، از سـوی فعـاالن بـازار به 
خالـی بودن دسـت دولـت از طال تعبیر شـد و توانسـت 
شـیب بیشـتری بـه قیمـت ایـن کاالی سـرمایه ای 

اسـتراتژیك ببخشـد

کاهش امید جوانان برای خرید مسکن
قـول سـاخت 4 میلیـون مسـکن در 4 سـال، میـزان 
عرضـه مسـکن در سـه ماهـه اول سـال 1401 را بـه 
شـکل بی سـابقه ای کاهـش داد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه متوسـط قیمـت هـر متـر مسـکن در تهـران را بـر 
اسـاس آمارهای رسـمی به 40 میلیـون تومان رسـاند. 
رشـد بی سـابقه اجـاره بها نیـز مهاجـرت قشـر تحلیل  

رفته متوسـط را به حاشـیه شـهرها و مناطق مسـکونی 
اقمـاری در پـی داشـت.

خریـد یـك آپارتمـان 70 متـری بـر اسـاس متوسـط 
قیمـت مسـکن اعالمـی توسـط بانـك مرکـزی بـرای 
یـك کارگـر مجـرد در سـال 1400 حـدود 30 سـال و 
در حـال حاضر 38 سـال بـه طـول می انجامـد. ناتوانی 
رسـتم قاسـمی در اجـرای وعده سـاخت یـك میلیون 
مسـکن در سـال و سـرانجام اسـتعفای پرحاشـیه او و 
جهش بیـش از 90 درصـدی قیمت برخی اقـالم اصلی 
مصالـح سـاختمانی، تردیدها نسـبت به ناتوانـی دولت 
برای عمـل بـه وعده هـای مسـکنی را بیش از گذشـته 
افزایـش داده اسـت تـا جایی کـه تـورم نقطـه ای اجاره 
بها در کشـور که در تیر 1400 قریـب 20 درصد بود در 

آبـان 1401 بـه 40 درصد رسـید.

آمارها خالف گزارش رئیس جمهوری
ابراهیـم رئیسـی گفتـه: »پیشـرفت های بسـیاری بـه 
دسـت آمده کـه عمـوم مـردم و حتـی عـده زیـادی از 
نخبـگان اطالعـات دقیـق و کاملـی از آن هـا ندارنـد«. 
آمارهای بـاال خالف ایـن گفتـه را تایید می کنـد. نکته 
آن اسـت کـه اگـر آمارهـای بـاال موثـق هسـتند، چـرا 
آقای رئیسـی ابتـدا در ابطال آن ها سـخن نمـی گوید؟ 
و در نهایت چرا دولت سـیزدهم، قادر نیسـت پیشـرفت 
ها را بـرای مردم به درسـتی توضیـح دهد؟ بـرای مثال 
اگر سـخنان رئیـس جمهـوری صحیح اسـت، پس چرا 
آمـار ارگان هـای علمی کشـور خـالف آن را نشـان می 
دهد. و اگر درسـت اسـت، آیـا آمـار مذکور نشـان نمی 
دهـد اداره کشـور ، مسـتقل از برجـام دچـار شکسـت 

شـده است؟
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نخعی: 

بهینه سازی مصرف انرژی در کشور متولی مشخصی ندارد
یك عضو کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسـالمی گفـت: بـرای بهینه 
سـازی مصرف انرژی قوانین متعددی در کشـور وجـود دارد کـه در چرخه 
معیـوب افزایـش روز بـه روز میزان مصـرف و تـالش بـرای افزایـش تولید 

مغفـول واقع شـده اسـت.
به گزارش کاغـذ وطن به نقل از ایسـنا، مصطفـی نخعی دربـاره راهکارهای 
مدیریـت ناتـرازی گاز در سـطح کشـور، بیان کـرد: متاسـفانه چند سـالی 
اسـت که کشـور با ناترازی گاز مواجه شـده اسـت و میزان مصـرف از تولید 
در فصول سـرد سـال پیشـی گرفتـه اسـت. در این شـرایط هم بایـد میزان 
تولید را افزایـش داد و هم میزان مصـرف را کنترل کرد تا بتوانیـم ناترازی را 
مدیریت کنیم. تمرکز مسـئوالن در این چند وقت بیشـتر بـر روی مدیریت 
مصرف بوده اسـت. امـروز گفته می شـود بخـش خانگی خط قرمز ما اسـت 
منتها مصرف گاز در سـایر بخش ها محدود می شـود، حتی به جـای گاز در 

برخی از حـوزه ها فـرآورده نفتی می سـوزانند.

وی در ادامـه اظهار کـرد: فـرآورده نفتی کـه مـا می توانیم به راحتـی صادر 
کنیم تا عایدی اقتصادی برای کشـور داشـته باشـد در فصل سـرد سـال در 
نیروگاه ها و واحدهـای تولیدی می سـوزانیم که هـم درآمـد ارزی را از بین 
می بـرد و هـم آلودگی زیسـت محیطـی برای کشـور ایجـاد می کنـد و هم 

هزاران خسـارت به کشـور وارد می شـود.
این عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس گفـت: متاسـفانه امـروز ما بـا چرخه 
معیوب افزایـش روز بـه روز مصرف و سـرمایه گـذاری برای افزایـش تولید 
مواجه هسـتیم، تا کـی قرار اسـت مدام مصـرف باال بـرود و ما نیز بـه دنبال 

افزایش سـرمایه گـذاری در تولید باشـیم.
نماینده مردم نهبندان در مجلس شـورای اسـالمی، تصریح کرد: الزم است 
که بهینه سـازی مصرف انرژی در سطح کشـور جدی گرفته شـود. ما برای 
این موضوع قانـون هدفمندی یارانه هـا، قانون هوای پاک، قانـون رفع موانع 
تولید رقابـت پذیـر را داریـم اما بـه آن ها عمـل نمی شـود. علـت اصلی آن 

این اسـت که بهینه سـازی در سطح کشـور متولی مشـخصی ندارد. وی در 
ادامـه تاکید کـرد: خـود پاالیشـگاه ها و نیروگاه ها خودشـان انـرژی را هدر 
می دهنـد، راندمـان خیلـی از نیروگاه ها پایین اسـت و بـا راندمـان 20 الی 
2۵ درصد در حـال فعالیت هسـتند در حالی که نـرم دنیا بـاالی ۵0 درصد 
اسـت. فکر نمی کنم کـه در کوتاه مـدت بتوانیـم این ناتـرازی را بـا افزایش 
تولیـد جبـران کنیـم. کار منطقی این اسـت کـه ما بـا بهینه سـازی میزان 
مصرف را کنتـرل کنیـم. قرار نیسـت مصرف مـدام افزایـش یافتـه و ما نیز 

مدام تولیـد را بـاال ببریم.
نخعی افزود: البته ظرفیت تولید گاز در سـطح کشـور بیشـتر از این ها است 
و حتما بایـد در ایـن حوزه سـرمایه گـذاری شـود، حداقـل باید با سـرمایه 
گـذاری همیـن سـطح از تولید را حفـظ کنیـم. اگـر در این بخش سـرمایه 
گذاری نکنیم و با افت فشـار چاه های گاز مواجه شـویم همیـن تولید امروز 

را نیـز نمی توانیم حفـظ کنیم.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسالمی 
گفـت: رئیـس جمهـور از نماینـدگان در جلسـه 
غیر علنـی روز گذشـته تقاضا کـرد بعـد از معرفی 
گزینه هـا و مدیـران، اصـرار بـر انتصـاب نداشـته 
باشـند و اتخاذ تصمیم نهایـی را بر عهده مسـئول 

مربوطـه بگذارند.
به گـزارش کاغذ وطن به نقـل از ایرنـا، محمدتقی 
نقدعلی دربـاره جزئیات جلسـه غیرعلنی مجلس 
شـورای اسـالمی با رئیس جمهور و هیـات وزیران 
اظهـار کـرد: آیـت اهلل رئیسـی کاندیـدای جریـان 
ارزشـی و اصولگـرا بـود و نماینـدگان مجلـس در 
جریان انتخابات از ایشـان حمایت کردند. جلسـه 
روز گذشته نیز جلسه ای برای همراهی و همکاری 
نماینـدگان و وزرا برای حل مشـکالت مـردم بود.

وی در تشـریح بیانـات رئیـس جمهور در جلسـه 
غیرعلنی گفت: بخشـی از اظهارات رئیس جمهور 
درخصـوص شـخصیت آیت اهلل مـدرس بـا تاکید 
بـر ویژگی هـای بارز ایشـان مبنـی بـر حق طلبی، 

آزادیخواهـی و مردم محـوری بـود.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسالمی 
افـزود: اظهارات رئیـس جمهور حول محـور توجه 
ویـژه بـه فرهنـگ، دیـن، آمـوزش در برنامه هـای 
هفتم توسـعه، عدالت در پرداخت ها، رفع تبعیض، 
تحقق عدالت به عنوان سـند باالدسـتی در برنامه 
هفتم بـود. وی ادامـه داد: رئیـس جمهور بـر لزوم 
تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت تاکید داشتند، 
تشـکیل این صندوق در بودجـه 1401 در مجلس 
به تصویب نرسـید. رئیس جمهور معتقد بودند که 
تشـکیل این صندوق موجب ایجاد گشایش هایی 

در اسـتان ها می دانسـتند.
وی افـزود: آیـت اهلل رئیسـی معتقـد بودنـد کـه 
نیروهایـی کـه در دولـت به کارگیـری می شـوند 
بایـد افرادی پاک دسـت باشـند اگـر به هـر دلیلی 

گزارشـات مـردم و نماینـدگان مجلـس بـه ایـن 
نتیجه برسـیم که نیرویی ناکارآمد یا فاسـد اسـت 
بـه هیچ وجـه تحمـل نمی کنیـم و افـراد خاطـی 

برکنـار می شـوند.
نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلس شـورای 
اسـالمی بیان کرد: رئیس جمهور خواستار انصاف 
نماینـدگان در قضاوت ها نسـبت به عملکـرد وزرا 
و مدیـران اسـتان شـدند در عیـن حـال تذکـر و 
مشـورت نماینـدگان را فرصتی مغتنم دانسـتند.

وی با بیـان اینکه رئیـس جمهور بر لـزوم پیگیری 
مصوبات سـفرهای اسـتانی تاکید داشـتند گفت: 
آیـت اهلل رئیسـی معتقـد بودند برخـی تصمیمات 
غلط در کمیسـیون ها و یا صحـن علنی مجلس در 
کوتاه مدت و یـا بلندمدت امـکان دارد بـرای نظام 

هزینه هـای غیرقابل تحمل داشـته باشـد.
رئیـس جمهـور معتقـد بودنـد کـه مشـورت بـا 
نمایندگان بـرای انتصابـات و معرفـی گزینه ها راه 
و کانالی برای شناسـایی اسـتعدادهای خوب است 
اما بعد از انتخاب مسـئوالن باید دسـت آن ها برای 
انتخاب و انتصـاب مدیران پایین دسـتی باز باشـد 
که روالی منطقـی و قانونـی اسـت. وی ادامـه داد: 

رئیـس جمهـور از نماینـدگان تقاضـا کردنـد بعد 
از معرفـی گزینه هـا و مدیـران، اصـرار بـر انتصاب 
نداشـته باشـند و اتخاذ تصمیـم نهایـی را بر عهده 
مسئول مربوطه بگذارند. عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلـس ادامـه داد: در جلسـه روز گذشـته وزرای 
بهداشـت، اطالعات، صمـت، گزارشـی از عملکرد 
خود ارائـه دادنـد. 6 نفـر از نمایندگان نیـز نظرات 
خـود را در خصوص عملکـرد دولت اعـالم کردند.

عضـو فراکسـیون روحانیـون مجلـس در مـورد 
حواشـی ایـن جلسـه گفـت: در چنین جلسـاتی 
وقتـی نماینـدگان، وزرا را می بیننـد مشـکالت 
حوزه هـای انتخابیـه را در قالـب مکاتبـات مطرح 
می کننـد تا دسـتور وزیـر را بـرای حل مشـکالت 
اخذ کنند. برخـی نمایندگان در حال گفـت و گو و 
رایزنی بـا وزرا بودند که موجب شـد فضای مجلس 
شـلوغ شـود و آرامش الزم برای شـنیدن اظهارات 
وزرا وجـود نداشـت لـذا رئیـس مجلـس دقایقـی 
پشـت تریبون حاضر شـدند و از نمایندگان تقاضا 
کردند کـه آرامش جلسـه را حفظ کنند تا جلسـه 
جداگانـه ای بـرای بررسـی مشـکالت حوزه هـای 

انتخابیـه برگزار شـود.

فعـال سیاسـی اصولگـرا گفـت: پیشـنهاد مـن 
برای نوع حکمرانـی مطلوب، سیسـتم پارلمانی 
و قدرتمند نمـودن احزاب موثـر و فراگیـر بوده و 
در این تغییـر نبایـد از باندهای متصل بـه قدرت 
و ثروت با پوشـش جنـاح اصولگـرا و اصالح طلب 
استفاده شـود چون نتیجه  چنین رفتاری همین 

وضع موجـود خواهـد بود.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایلنا، حسـن 
بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران ایران اسـالمی 
در پاسـخ به این سـوال آقایان قالیباف و رئیسـی 
از مجموعه قانون اساسـی فعلی حمایـت کرده و 
گفتند که نبایـد تغییراتی انجام شـود امـا اذعان 
داشـته اند در شـیوه حکمرانی یا در اجرای قانون 
مشـکالتی وجود دارد که بایـد اصالحاتی جدی 
صورت بگیرد سـوال اینجاسـت چـرا تا بـه حال 
به این موضوع اشـاره نشـده و این اشکال برطرف 
نشـده اسـت، گفـت: بـه نظـرم فضای سیاسـی 
کشـور برای بازنگری در قانون اساسـی مهیاست 
ولیکن ایـن بازنگری بایـد در مسـیری صحیح و 
قانونی صـورت پذیرد و بـا ارائه نظر شـخصی و یا 

جناحی نمی تـوان اقدامی انجـام داد.
وی افـزود: در همیـن راسـتا مشـارکت، آگاهـی 
مردم و نیز نظرات عالمانـه و تحلیل فرهیختگان 
و متجربین در ایـن زمینه می تواند بسـیار موثر و 
کارساز باشد زیرا جایگاه قانون اساسی جمهوری 
اسـالمی ایران از هر لحاظ با کشـورهای مختلف 
جهـان تفاوت هـای جـدی دارد و شـاید فراتـر از 
آن ها باشـد و چنیـن حکمرانی اسـالمی با تفکر 
شـیعی با رهبریت فقیهی عالـم، مدیـر و مدبر بر 
اسـاس چنیـن قانـون اساسـی تاکنـون در هیچ 

کشـوری وجود نداشـته است. 
بیـادی تصریـح کـرد: انقـالب اسـالمی سـعی 
خـود را بـر ایـن موضـوع معطوف داشـته اسـت 

کـه فقط بـا مبانـی و اصـول اسـالم بـرای تحقق 
آراء و خواسـته های بـه حـق مـردم بـا هـر تفکر 
و مذهـب و دینـی تالش کنـد امـا این تفـاوت و 
متعالی بـودن داّل بـر این این نیسـت کـه قانون 
اساسـی جمهوری اسـالمی ابدی و قابل اصالح و 

تغییر نیسـت.
دبیـرکل جبهـه آبادگـران ایـران اسـالمی در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از نظـر شـما مـا در 
اجـرای قوانین مدیریت اجرایی کشـور مشـکل 
داریـم یـا قانـون اساسـی گفـت: اگرچـه بـر 
اسـاس بعضـی از نظرات کارشناسـان سیاسـی 
و اجتماعـی بایـد بخش هایـی از قانون اساسـی 
اصالح شـود اما باید توجه داشـت که این تغییر 
و یا اعـالم عدم تغییـر، نیاز بـه تصمیمی خاص 
از طـرف گروهـی خـاص و مسـئول دارد کـه 
بتواند مـردم را که صاحبـان اصلی ایـن انقالب 

عظیـم هسـتند قانـع کند.
وی افـزود: اگرچـه نظـر شـخصی من این اسـت 
کـه بیشـتر، ایـن احسـاس تغییـر در بعضـی از 
اصول قانون اساسـی، بر اثر عـدم توجه مجموعه 
حکمرانی و مسئولین ذیربط در دوره های مختلف 

به تحقق و نظـارت و اجرای صحیـح اصول قانون 
اساسـی بوجـود آمـده اسـت و ایـن بی توجهـی 
ضررهـای آشـکاری را بر بدنه نظـام و مـردم وارد 
کرده اسـت وگرنه کسـی با قانون اساسی مشکل 
ندارد البتـه بعضـی از این درخواسـت های تغییر 
می توانـد بـه خاطـر عـدم وجـود یـك سـاختار 
مدیریتـی یکپارچـه و پویـا در مدیریـت اجرایی 
کشـور باشـد کـه هم اکنـون مدیریـت اجرایـی 
به شـکل جزیـره ای و بـه قـول معـروف دولت در 

دولت اسـت.
بیادی در پاسـخ به این سـوال که اگـر تصمیم به 
اصالح امـور گرفته شـود و اگر قرار اسـت شـیوه 
حکمرانـی تغییر کنـد حکمرانی مطلـوب از نظر 
شـما چیسـت، گفت: باید نظـرات کارشناسـان، 
اندیشـمندان و متخصصان در ایـن زمینه گرفته 
شـود و پیشـنهاد بنده سیسـتم پارلمانی با احیا 
و قدرتمند نمـودن احزاب موثـر و فراگیـر بوده و 
در این تغییـر نبایـد از باندهای متصل بـه قدرت 
و ثروت با پوشـش جنـاح اصولگـرا و اصالح طلب 
استفاده شـود چون نتیجه  چنین رفتاری همین 

وضع موجـود خواهـد بود.

حواشی جلسه غیر علنی مجلس 

تقاضای رییس جمهور از مجلس: بر انتصابات اصرار نکنید
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برای بازنگری در قانون اساسی مهیاست
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رفع تصرف
 ۶ هکتار از اراضی 
ملی در قلعه گنج

ــه  ــالب قلع ــی و انق ــتان عموم دادس
ــت از  ــدف صیان ــا ه ــت: ب ــج گف گن
بیــت المــال، 60 هــزار مترمربــع 
اراضــی ملــی و دولتــی در قلعــه 

ــد. ــرف ش ــع تص ــج رف گن
کیومــرث قاســمی گفــت: بــا هــدف 
اجــرای سیاســت های دســتگاه 
قضایــی در امــر صیانــت از بیــت 
ــی در  ــی و دولت ــی مل ــال و اراض الم
ــار از  ــی امســال، 6 هکت ــه ابتدای نیم
اراضــی ملــی و دولتــی رفــع تصــرف 
و بــه بیــت المــال بازگشــت داده 

ــد. ش
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــام قضای ــن مق ای
دادســتانی بــه منظــور حفــظ 
حقــوق مــردم و بیــت المــال بــا 
پدیــده زمین خــواری در شهرســتان 
ــورد  ــت برخ ــا قاطعی ــج ب ــه گن قلع
ــی  ــوص تمام ــن خص ــرده و در ای ک
دســتگاه های متولــی بایــد بــا 
ــروز  ــی از ب همــکاری دســتگاه قضای

ایــن مــوارد پیشــگیری کننــد

طی مراسـمی از مراسـم از کتـاب ضـرب المثل ها 
و گویش هـای اصیـل ریگانـی که بـا هدف اشـاعه 
فرهنـگ عامه شهرسـتان ریـگان گردآوری شـده 
اسـت، رونمایـی شـد.  کتـاب ضـرب المثل هـا و 
گویش های اصیل ریگانی به همـت مهدیه علیزاده 
پـس از سـال ها تـالش در جمـع آوری مثل هـای 
بومی منتشـر شـد. در مراسـم  رونمایی از از کتاب 
ضـرب المثل هـا و گویش هـای اصیـل ریگانـی 
سیدمجتبی موسـوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرسـتان ریگان گفت: خوشبختانه فضا 
و ظرفیت خوبی در سـطح شهرسـتان فراهم شده 
اسـت و کتاب های خوبی از سـوی نویسـندگان در 
حال چـاپ می باشـد. شـهرداری و شـورای شـهر 
ریگان نیـز بـرای حمایـت از ایـن نویسـنده، مبلغ 
100 میلیون ریال را بـه خرید این کتاب اختصاص 
دادند. این مراسـم در محل پـارک بانـوان با حضور 
جمع زیـادی از مسـئوالن و مردم فرهنگ دوسـت 

شهرسـتان برگزار شـد.

سرپرسـت مرکـز بهداشـت جیرفـت گفت: 
تیم هـای بهداشـت محیـط این شهرسـتان 
در بازرسـی از واحدهـای صنفی طـی 2 روز 
گذشـته بیش از یـك تن انـواع مـواد غذایی 
تاریـخ مصـرف گذشـته و فاسـد شـده را در 

جیرفـت کشـف کردند.
علیرضـا مقبلـی افـزود: مـواد غذایی فاسـد 
شدنی کشـف شـده در جیرفت شـامل هزار 
و 680 بسـته چهارتایـی همبرگـر و مقادیـر 
زیـادی لبنیـات از جملـه ماسـت و دوغ بود 
کـه در بازدیـد مامـوران بهداشـت محیط از 
مراکز توزیع و فروش این شهرسـتان کشـف 

و معدوم شـد.
او هـدف از بازرسـی های کارشناسـان واحد 

بهداشـت محیـط را تامیـن امنیـت غذایـی 
و ارتقـای بهداشـت مـواد غذایـی مصرفـی 
شـهروندان دانسـت و اظهارداشـت: مصرف 
مـواد غذایـی فاسـد و تاریخ گذشـته سـبب 
بـروز بیماری هـای گوارشـی و مسـمومیت 
می شـود و سـالمت انسـان را بـه خطـر 
می انـدازد لـذا کارشناسـان واحد بهداشـت 
محیط به صـورت روزانه وضعیت بهداشـتی 
مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد غذایـی را رصد 

مـی کننـد.
سرپرسـت مرکـز بهداشـت جیرفـت اضافـه 
کـرد: طـی 2 روز گذشـته 2 واحـد عرضـه 
قلیـان نیـز بـا همـکاری اماکـن نیـروی 
انتظامـی در ایـن شهرسـتان پلمـب شـد.

ردای قرمز پاییز بر تن 
ابیانه

»اَبیانـه« همـان روسـتای سرسـبز و معـروِف 
شهرسـتان نطنـز در اسـتان اصفهـان اسـت 
کـه خـاک سـرخش آن را از دیگر روسـتاهای 

قدیمـی کشـور متمایـز کـرده اسـت. 
 تخمیـِن پیشـینه– 4۵00 سـالۀ آن ، ایـن 
روسـتای تاریخـی را بـه یکـی از کهن تریـن 
زیسـتگاه های انسـانی در حاشـیه دشـت کویر 

ایـران تبدیـل کـرده اسـت. 
ابیانـه بـه اعتبـار معمـاری بومـی و بناهـای 
تاریخـی پُرتنـوع و رنـِگ سـرخ اش، 30 مرداد 
13۵4 در فهرسـت آثـار ملـی کشـور بـه ثبت 

رسـید.
عکاس: پیمان شاه سنایی

رونمایی از کتاب ضرب المثل ها و گویش های اصیل ریگانی

یک تن مواد غذایی فاسد در جیرفت کشف شد

با تصمیم وزیر کار یک کرمانی به هیات مدیره مس اضافه شد

احد علیخانی به هیات مدیره مس 
اضافه شد

ــرمایه گذاری  ــی از س ــه نمایندگ ــی ب ــد علیخان ــر کار اح ــم وزی ــا تصمی ب
صــدر تامیــن وارد هیــات مدیــره شــرکت ملــی مــس ایــران شــد. صــدر 
تامیــن زیــر مجموعــه شســتا و وزارت کار اســت. بــه ایــن ترتیــب بــا ورود 
ایــن جــوان کرمانــی انتظــار آن مــی رود کــه تصمیم هــای مدیریــت عالــی 

مــس بیشــتر منافــع اســتان کرمــان لحــاظ شــود.
بــه گــزارش »کرمــان نــو«، احــد علیخانــی دارای دکتــری معــدن گرایش 
ــت  ــان و ســوابقی چــون مدیری ــر کرم اســتخراج از دانشــگاه شــهید باهن
شــرکت های طــالی کردســتان، ســرب و روی جنوب شــرق، طــالی 

ــده خــود دارد. ــور را در پرون ــی صبان ســودان و معدن
ــل  ــتمی مدیرعام ــی رس ــای عل ــی تصمیم ه ــته برخ ــای گذش در ماه ه
ــری  ــوده اســت. رســتمی دکت ــا حواشــی همــراه ب ــی مــس ب شــرکت مل
ــت  ــکان هدای ــه س ــته ک ــای گذش ــت. او در ماه ه ــی اس ــت بازرگان مدیری
ــرار  ــی ق ــادات مختلف ــدف انتق ــواره ه ــت دارد هم ــران را در دس ــس ای م
گرفتــه اســت. افــکار عمومــی در اســتان کرمــان بــه واســطه اینکــه عمده 
فعالیــت مــس در اســتان کرمــان اســت، انتظــار انتصــاب مدیرانــی بومی و 
خصوصــا رفســنجانی در الیه هــای مدیریتــی ایــن شــرکت بــزرگ دارنــد.
آخریــن حواشــی پیــش آمــده بــرای مدیریــت رســتمی خــروج پول هــای 
مــس از بانك هــای اســتان بــود کــه انتقــاد برخــی مســئوالن کرمــان را به 
همــراه داشــت. موضوعــی کــه امــام جمعــه رفســنجان اخیــرا از بازگشــت 
ــنیم  ــته »تس ــای گذش ــن در روزه ــر داد. همچنی ــتان خب ــه اس ــا ب پول ه
اقتصــادی« خبــری مبنی بــر تغییــر رســتمی را منتشــر کــرد. این رســانه 

از افــرادی بــرای جایگزینــی رســتمی نــام بــرده بــود.

خبر

ــده انتظامــی شهرســتان ریــگان از کشــف  فرمان
ــار  ــل ب ــرقتی حام ــون س ــتگاه کامی ــك دس ی
ــر  ــاط اســتان همجــوار خب ــا در یکــی از نق خرم

داد.
ــده انتظامــی شهرســتان ریــگان از کشــف  فرمان
ــار  ــل ب ــرقتی حام ــون س ــتگاه کامی ــك دس ی
ــر  ــاط اســتان همجــوار خب ــا در یکــی از نق خرم

داد.
ــن  ــریح ای ــی در تش ــحاق دریجان ــرهنگ اس س
خبــر گفــت: در پــی ســرقت یــك دســتگاه 
ــگان،  ــهر ری ــا در ش ــار خرم ــل ب ــون حام کامی
بالفاصلــه مأمــوران پلیــس آگاهــی با حضــور در 

ــدند. ــل ش ــرقت وارد عم ــه س صحن

او افــزود: در ایــن رابطــه مأمــوران بــا 
پیجویی هــای اطالعاتــی متوجــه شــدند 
ــا را  ــل خرم ــز حام ــون بن ــن کامی ــارقان، ای س
پــس از تخلیــه بــار در یکــی از نقــاط جاده شــهر 
جاســك رهــا کرده انــد کــه بــا تکمیــل اقدامــات 
اطالعاتــی 4 متهــم دخیــل در ایــن ســرقت 

شناســایی شــدند.
فرمانــده انتظامــی ریــگان تصریــح کــرد: در 
ادامــه مأمــوران طــی چنــد عملیــات هــر چهــار 
ــون  ــف کامی ــن کش ــتگیر و ضم ــارق را دس س
ــتگاه  ــك دس ــودرو و ی ــتگاه خ ــرقتی دو دس س
ــز  ــرقت را نی ــه در س ــه کار رفت ــیکلت ب موتورس

ــد. ــف کردن توقی

کشف کامیون سرقتی حامل خرما در عملیات پلیس ریگان

انتظار کارگران بیکار شده ی معدن کرومیت آسمینون برای بازگشت به کار

عنوان کتاب:
 وقتی نفس هوا می شود

نویسنده: پال کالنثی
مترجم: ساناز کریمی

انتشارات: میلکان
وقتـی نفس هـوا می شـود« زندگینامه پـال کالنِثـی، رزیدنت 
جراحی مغـز و اعصاب هندی-آمریکایی اسـت کـه در آخرین 
سـال دوره آموزشـی اش متوجه می شـود دچـار سـرطان ریه 
اسـت. این کتاب شـرح روزهـای سـخت بیمـاری و رویارویی 
وی با ایـن بیماری دشـوار به عنـوان یك پزشـك اسـت. بیان 
احساسـات تکان دهنده وی در این کتاب، توجه بسـیاری را در 

جهان بـه این اثـر و زندگـی وی جلـب کرد.

فراخوان اولین مسابقه طراحی 
در بخش نمای ساختمان

انجمـن صنفی مهندسـین معمار و شهرسـاز اسـتان 
آذربایجان غربی در نظر دارد با بهـره مندی از ظرفیت 
جامعه حرفـه ای معمـاری و جهت ترویـج فرهنگ بـکار گیری 
از مصالـح بومـی و سـنتی در طرح هـای نوین ، مسـابقه طراحی 
جداره خارجی نمای سـاختمان مسـکونی واقع در شـهر ارومیه 
را برگـزار نماید. بر این اسـاس از معمـاران و عالقه منـدان دعوت 

می شـود تا طرح پیشـنهادی خـود را ارائـه نمایند.
این مسـابقه به صـورت آزاد و تـك مرحلـه ای برگزار می شـود و 
شرکت در آن برای تمامی مهندسـین معمار، مهندسین مشاور 

و دانشـجویان معماری آزاد می باشـد.
زمان ثبت نـام : از 1 آذر مـاه تا 11 آذر مـاه 1401- مهلت تحویل 
آثار : 2۵ آذر ماه 1401- معرفی نماهای برتـر : 30 آذر ماه 1401

لینك ثبـت نـام در فراخـوان مسـابقه طراحـی جـداره خارجی 
سـاختمان پـروژه آپارتمان مسـکونی

شـماره روابـط عمومـی: 09396888976 کانـال تلگـرام: 
https://t.me/ArchitectureUrbanism

http://instagram.com/anjoman. :پیج اینسـتاگرام
memar.westazerbaycan

جمع آوری بیش از ۵2 میلیارد ریال 
زکات مستحبی در شهرستان انار

امام جمعه شهرسـتان انـار گفت: از ابتـدای امسـال تاکنون بیـش از ۵2 میلیارد 
ریال زکات مسـتحبی در شهرسـتان انار جمع آوری شـده است.

حجت االسـالم علیدادی سلیمانی در جلسه شـورای زکات شهرسـتان انار گفت: 
بیش از ۵2 میلیارد ریال زکات مسـتحبی برای خرید لوازم التحریر، گوشـت، مرغ 
و غذای گرم، لـوازم منزل و جهیزیه، تعمیرات مسـکن و... هزینـه و بین نیازمندان 

توزیع شـد.
او بیان داشـت: شهرسـتان انار در زمینه زکات مستحبی همیشـه رتبه اول استان 

را داراست.
امـام جمعـه انـار تصریـح کـرد: شـورای زکات 3 کار مهـم فرهنـگ سـازی برای 

پرداخـت زکات، جمـع آوری زکات و مصـارف زکات را انجـام می دهـد.
او از اعضای شـورا ی زکات خواست تا شـورای زکات را در همه روسـتا ها راه اندازی 

و فعال کنند.
صالحی، فرمانـدار انار نیز در این جلسـه گفـت: زکات در هر شـهر و روسـتایی که 
جمع آوری شـود، در همـان منطقـه هزینه خواهد شـد. او افـزود: خدماتـی که از 

سـوی شـورای زکات ارائه می شـود، باید شـفاف سـازی شود.
 جدیدی، رئیس کمیته امداد انار هم در این جلسـه با پیشـنهاد نامگـذاری یکی از 
خیابان ها و یا میادین به نام زکات در شهرسـتان انار، گفت: در 21 روسـتا شـورای 

زکات داریم؛ ولی این شـورا ها زیاد فعال نیسـتند.
او با بیـان اینکـه آشـپزخانه و سـوله زکات، 80 در صد پیشـرفت فیزیکی داشـته 
است، گزارشی از مشـکالت تکمیل احداث آشـپزخانه زکات، کارگاه جوراب بافی، 
بسته های حمایتی شـب یلدا به نیازمندان، کمك هزینه سـفر زیارتی مددجویان 
و نیازمندان به مشـهد مقـدس، هزینه بیمه ورزشـی معلولیـن و... ارائـه داد که در 

این جلسـه مقرر شـد این مشـکالت به زودی حل و فصل شـوند.

خبر

فرمانـده انتظامی شهرسـتان کرمان با اشـاره به طـرح مقابله بـا موبایل قاپی 
طی روزهـای اخیر در این شهرسـتان از کاهـش ۵9 درصـدی زورگیری های 
خیابانـی در نتیجـه اجـرای ایـن طـرح و افزایـش خودمراقبتی شـهروندان 

خبـر داد.
 سـرهنگ مهدی پورامینایی در تشـریح این خبر اظهار داشـت: بنا به بررسی 
گزارش هـای روزانـه جرائـم، شـاهد وقوع شـمار زیـادی زورگیـری و موبایل 
قاپی در سطح شـهر بودیم که سـارقان، گوشـی یا کیف و دیگر وسایل همراه 

شـهروندان را در معابر سطح شـهر به سـرقت می بردند.
او افـزود: در همیـن زمینـه شـکایت ها و درخواسـت هایی از سـوی مـردم و 
مالباختگان بـا هدف مقابله بـا اینگونه سـرقت ها واصل شـد و بالفاصله طرح 
مقابله بـا سـارقان و عامـالن موبایـل قاپی بـا تشـکیل تیم های محسـوس و 

نامحسـوس در دسـتور کار قـرار گرفت.

سـرهنگ پورامینایـی خاطرنشـان گ کـرد: بـا گشـت زنی های محسـوس 
ماموران در سـطح شـهر و پایش نامحسـوس اماکن پرتردد و معابر خلوت، از 
ابتدای آذر ماه تاکنـون 90 درصد سـرقت های به عنف یا همـان زورگیری ها 
کشـف و کاهـش ۵9 درصـدی زورگیری هـای خیابانـی و موبایـل قاپی رقم 
خـورده کـه خودمراقبتـی شـهروندان و مراقبت بهتر از وسـایل همراهشـان 

در معابـر عمومی نیـز نقش مهمی داشـته و بسـیار هـم مورد تاکید اسـت.
بازداشت عامل فروشی گوشی تقلبی

 همچنیـن رییس پلیس فتا کرمـان گفت: یك خانـم که با راه انـدازی صفحه 
فـروش گوشـی های آیفـون با قیمـت مناسـب در فضـای مجـازی اقـدام به 
کالهبـرداری از شـهروندان این اسـتان می کرد، شناسـایی و دسـتگیر شـد.

سـرهنگ محمدرضا رضایی افـزود: در پی اعالم شـکایت یك جـوان کرمانی 
مبنی بـر کالهبـرداری اینترنتـی از وی، موضوع مورد بررسـی قـرار گرفت و 

مشـخص شـد این فـرد از طریق یـك صفحه فـروش گوشـی های آیفـون با 
وعده قیمت بسیار مناسـب، 196 میلیون ریال را به حسـاب عامل راه اندازی 
این آگهی واریز کرده امـا این فرد با مسـدود کردن ارتباط، دیگر پاسـخگوی 
خریدار نبوده اسـت. رییس پلیس فتا اسـتان کرمان تصریح داشـت: ماموران 
پلیس بـا انجـام اقدامات تخصصـی، متهـم دخیل در ایـن نـوع کالهبرداری 
که خانمی 36 سـاله بود را شناسـایی و دستگیر کردند که مشـخص شد این 
خانم به همین روش بـه دنبال کالهبرداری از افراد بیشـتری نیز بوده اسـت.

سـرهنگ رضایی با اشـاره به تحویل ایـن متهم بـه مراجع قضایی بیـان کرد: 
بارها با انتشـار اینگونه اخبار از شـهروندان خواسـته ایم به هیچ عنوان فریب 
تبلیغـات اغـوا کننـده و دروغیـن خریدهـای اینترنتی بـا قیمت هـای ارزان 
تر یا تخفیفـات ویـژه را نخورنـد و برای انجـام خریدهـای اینترنتـی حتماً از 

سـایت های دارای نمـاد اعتمـاد الکترونیك اسـتفاده کنند.

زورگیری  خیابانی در کرمان ۵۹ درصد کاهش یافت

نزدیك به یك هـزار و 300کارگـر معدِن کرومیِت آسـمینون 
کرمان از خرداد ماه سـال جاری همزمان با تعطیلـی این واحد 
معدنی بیـکار شـده و از آن زمـان منتظر بازگشـایی محل کار 

خود هسـتند.
 حـدود هفـت مـاه از بالتکلیفـی کارگـران معـدِن کرومیـِت 
آسـمینون کرمان می گذرد. اردیبهشت ماه امسـال کارفرما به 
این دلیل کـه کارِ این معدن صرفـه ی اقتصادی نـدارد، معدن 
را تعطیـل و 1300 کارگر را خردادمـاه از کار بیکار کـرد و از آن 
روز کارگـران در انتظار بازگشـت به کار و تامین امنیت شـغلی 
خود هسـتند. یکـی از کارگـران بیکار شـده معـدن کرومیت 
آسـمینون گفـت: از روز یکم خـرداد ماه سـال 1401 بـا پایان 
یافتـن قراردادهای یك سـاله کارگـران، مـن و همکارانم بیکار 

شـده ایم و کارفرما راضی به عقد قـرارداد مجدد با مـا کارگران 
نشـد. او با بیان اینکه آن زمـان کارفرما بـه این دلیل کـه ادامه 
فعالیـت معـدن صرفـه اقتصـادی نـدارد، اقـدام بـه تعطیلـی 
معدن  کرد، گفت: معدن کرومیت »آسـمینون« طی سالهای 
گذشـته چندین نوبت تعطیل و سـپس با پیگیری کارگران به 

فعالیت خـود ادامه داده اسـت.
او با بیان اینکـه در حال حاضر بـه جز تعداد کمـی از همکاران 
که به کار گرفته شـده اند، مابقی دوران بیکاری خود را سـپری 
می کنند، افـزود: معدن کرومیت »آسـمینون« با هـزار و 300 
کارگر معیشـت اهالی بومـی و غیر بومـی جنوب کرمـان را به 
صورت مسـتقیم تامیـن می کند، بـه همین دلیل بازگشـایی 
این  واحد ضـرورت دارد. او در ادامه با ابراز تاسـف از بی توجهی 

کارفرما بـرای متوقف کـردن فعالیت ایـن معدن، افـزود: برای 
حل مشـکل معدن چندیـن نشسـت تخصصـی در اداره کار، 
اسـتانداری و فرمانـداری منوجـان برگـزار شـده کـه تاکنون 
نتیجه ای دربرنداشـته اسـت. طبق اظهارات او، تاکنـون دوبار 
واحد کرومیت آسـمینون بـرای واگـذاری به مزایـده عمومی 
گذاشـته شـده اسـت. امیدواریم ایـن معدن بـدون شـائبه به 
فرد یـا نهـادی قدرتمنـد و با تجربـه واگذار شـود کـه اهل فن 
باشـد در عیـن حـال نیازمند حمایـت ونظـارت دولـت بعد از 

واگذاری هسـتیم.
او گفـت: خواسـته کارگـران بیـکار شـده معـدن کرومیـت 
آسـمینون فقط بازگشـت به کار سـابق تا رسـیدن به شرایط 

قانونـی تـرک کار و بازنشسـتگی اسـت.


