
رییس کل دادگستری استان کرمان:

بانک، بیمه و مالیات بیشترین موانع سد راه تولید هستند
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پورابراهیمی با اشاره به حضور بذرپاش وزیر پیشنهادی راه در 
جلسه کمیسیون اقتصادی:

ضعف در تامین مالی عامل عدم 
تحقق ساخت یک میلیون مسکن

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان:

۳۰ رشته دانشگاهی داریم 
که هیچ بازار کاری ندارند

در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب 
کرمان انجام شد

حل مشکل ۳ پروژه 
مهم در جنوب کرمان
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کسری زمین برای
 ۲ و نیم میلیون 

واحد در طرح 
نهضت ملی مسکن

۳ میلیون و
 ۲۰۰ هزار نفر به 

جمع یارانه بگیران 
اضافه شدند

معـاون امالک 
سـازمان ملـی 

زمین و مسـکن وزارت راه و شهرسازی 
با اشـاره به تامبن ۲۴ هزار هکتار زمین 
در کشور برای طرح ملی مسکن گفت: 
بـرای احـداث ۲ و نیـم میلیـون واحـد 

مسـکونی دیگـر کسـری زمیـن داریم.
غالمعباس نظرخانی  در دیدار با  رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: 
دولت و حاکمیت نظام قولـی به مردم 
داده که ۴ میلیـون و احد مسـکونی در 
کشـور بسـازد و مـا بـه عنـوان متولـی 
زمیـن در تامیـن زمیـن و احـداث ایـن 

واحد هـا نقـش آفریـن هسـتیم.

هجدهمیـن جلسـه کارگـروه 
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 

جنـوب کرمـان در سـال جـاری بـا ریاسـت اسـتاندار 
کرمـان برگـزار شـد.

صفحه2 را 
بخوانيد

صفحه 2 را 
بخوانيد
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سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تولید محصوالت سالم 
نیازمند بهره برداری از منابع خاک سالم همراه با مدیریت درست است، اظهارکرد: بیشترین سهم آلودگی خاک  

در استان های نفت خیز مربوط به ترکیبات نفتی و در سایر استان ها مربوط به پسماند و پساب است.
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رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلس بـا بیان 
اینکـه عامـل اصلـی از نگاه مـا در کمیسـیون 

اقتصـادی در زمینـه عـدم سـاخت یـک میلیـون واحـد مسـکونی 
تامین مالی بـوده اسـت، گفت: امـروز اگـر از ترانزیت شـمال غرب 
بـه جنوب شـرق نـام می بریـم بـه ایـن دلیـل اسـت کـه بـر اسـاس 
برآوردهـای کارشناسـی اولیـه در کمیسـیون اقتصـادی اجـرای این 
پروژه درآمد ارزی کشور را سـاالنه ۱۰ میلیارد دالر افزایش می دهد 

و هزینه هـای اجـرای آن طـی ۶ مـاه بـاز می گـردد.

مدیرکل آموزش  فنی و حرفه ای اسـتان کرمان 
با اشـاره به اینکه بیش از ۳۰ رشـته دانشـگاهی 

داریم که هیچ بـازار کاری ندارند و فارغ  التحصیالن این رشـته ها بعد 
از گذرانـدن دوران تحصیـل بـا مشـکل بیـکاری روبـه رو هسـتند، می 
گوید: به اشـتغال یـک جـوان بایـد از دوران ابتدایـی و دانـش  آموزی 
توجـه داشـته باشـیم تـا بعـد از دانشـگاه نگـران بیـکاری و اشـتغال 

آن ها نباشـیم.

صفحه 2 را 
بخوانيد صفحه  2 را 

بخوانيد

پساب و پسماند، بالی جان »خاک«پساب و پسماند، بالی جان »خاک«

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

مـارا
دنبال
کنيد

 
ت 

سای
 وب

    
  

ام 
گر

ستا
این

روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1377      سه  شنبه 15 آذرماه  1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

ســـــــرقت روشنایی 
در رتبه نخست  

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان، بیشـترین مشـکالت 
فعـاالن اقتصـادی و تولیدکننـدگان را در حوزه هـای بانـک، 

مالیـات و بیمـه دانسـت.
 حجـت االسـالم و المسـلمین ابراهیـم حمیـدی در بازدیـد 
از شـهرک صنعتـی سـدید گفـت: برخـی واحد هـای تولیـدی 
بـا مشـکالت اختصاصـی روبـرو می شـوند کـه بـر مبنـای 
توانمندی هـای دسـتگاه قضایـی، تـالش می شـود کـه ایـن 

مشـکالت برطرف شـود. او افزود: در پی دعـوت برخی فعاالن 
اقتصادی از دسـتگاه قضایی بـرای بازدید از پروژه ها و آشـنایی 
با مشـکالت موجود، زمینه بازدید از چند واحد در شهر چترود 

و شـمال کرمـان فراهـم شـده اسـت.
حمیـدی تصریـح کـرد: در بخشـی از این بازدیـد، رونـد فعالیت 
واحد هـای تولیـدی در شـهرک صنعتـی سـدید مـورد بازدیـد 

قـرار گرفـت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان: سـرقت تجهیزات و کابل برق و مخابرات در 
رتبه اول سـرقت در کرمان قرار گرفته و دسـتگاه های مرتبط باید برای حل این مشـکل چاره اندیشـی کنند.  
سـرقت کابل های برق و مخابرات در کرمان در حالی ادامه دارد که دسـتگاه های مربوطه هیـچ اقدامی برای 

ساماندهی ۷۰۰ ضایعاتی غیرمجاز در کرمان نکرده اند. بعد از افزایش سرقت کابل های برق و خاموشی های 
محله های شـهر کرمـان و همیـن طـور گزارشـهای سـرقت از کابل هـای مخابراتی درهفته هـای اخیـر، چاره 

اندیشـی در این رابطه بـرای جلوگیری از ضرر زیان به زیرسـاخت های شـهری ضروری به نظر می رسـد. 

 مسـئوالن هیات چوگان کرمان تالش کرده انـد عمارتی برجامانده 
از اصطبلی قدیمی یا باشـگاه سـوارکاری مربوط بـه دوران معاصر را 
که از آن بـه عنوان عمارت چـوگان یاد می کنند با همـکاری میراث 
فرهنگی به مرحله ثبت ملی برسـانند تا کاربری هـای مختلفی نیز 

از آن برای مردم فراهم شـود.
رییس هیـات چـوگان اسـتان کرمـان در این زمینـه توضیـح داد: 
مراحـل ثبـت ملـی عمـارت چـوگان کرمـان واقـع در این شـهر با 
پیگیری ایـن هیات و همـکاری میـراث فرهنگی در مراحـل پایانی 

قـرار دارد.
 محمدرضا عامری در نشسـت خبری افزود: مکاتبـات اداری صدور 
مجوزهای آن انجام شـده و نامـه آن را گرفته ایم تـا این عمارت طی 
چندماه آینده به ثبت ملـی برسـد و در ادامه بتوانـد جذابیتی برای 

گردشـگری کرمان نیز باشد.
وی اظهـار داشـت: ایـن عمارت بـه علـت قـرار گرفتـن در مناطق 
مسـکونی در حـال تخریـب بـود امـا هدف مـا این اسـت کـه پس 
از ثبـت ملـی، آن را بـه مـوزه ورزش کرمان تبدیـل کنیم زیـرا این 

عمـارت ظرفیـت الزم بـرای تبدیل شـدن بـه مـوزه را دارد.
مجتبی شـفیعی معاون میراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان نیـز در ایـن زمینه در 
گفت وگو بـا خبرنگار ایرنـا تایید کرد کـه مراحل ثبت ملـی این بنا 
که باشـگاه سـوارکاری بوده، توسـط میراث فرهنگی در حال انجام 
اسـت و این بنا می توانـد کارکردی مرتبط بـا چوگان و سـوارکاری 
داشـته باشـد. عمارت چوگان کرمـان از آثار فرهنگـی عصر معاصر 
دیار کریمان تلقی می شـود که در بلوار جمهوری اسـالمی خیابان 
صادقیـه در ضلـع غربی این شـهر قـرار گرفتـه و از منظـر فرهنگی 
شباهت های بسـیاری با سر در دانشـکده فنی دانشگاه شهید باهنر 

کرمـان دارد که پیـش از این ثبت ملی شـده اسـت.
این بنا با گسـترش شـهر کرمـان در حـال تخریب بـود اما عـده ای 
از حامیان میـراث فرهنگـی به علـت برخـی ویژگی هـای خاص و 

منحصـر به فـرد این بنـا، جلـو تخریـب آن را گرفتند.

تامین زیرساخت ها برای ورزش چوگان کرمان
متولـی ورزش چوگان اسـتان کرمـان همچنیـن در ادامه مصاحبه 
خود با خبرنگاران بـا بیان اینکه این هیات پنج سـال اسـت که آغاز 
بـه کار کرده گفـت: تالش هـای الزم در این سـال ها برای تشـکیل 
هیات چوگان استان و ساخت باشـگاه بخش خصوصی انجام شده، 
زیرا هرچند این رشـته ورزشـی، ایرانی اسـت اما همواره غریب بوده 

و مردم با آن آشـنایی کافـی ندارند.
وی ادامـه داد: چـوگان تنها ورزشـی اسـت کـه در میـراث معنوی 
یونسـکو ثبـت شـده و مـا آنقـدر جذابیت ایجـاد مـی کنیم کـه از 
شـهرهای دیگر برای این ورزش بـه کرمان بیایند و زیرسـاخت ها را 

در تحقـق ایـن هـدف فراهـم می آوریم.
عامری عنوان کـرد: در این زمینه فاز نخسـت مجتمع گردشـگری 
ورزشـی چوگان پـاز با سـاخت اصطبـل، رسـتوران، کافی شـاپ و 

هتل مراحـل پایانی خـود را مـی گذراند.
وی گفت: هیات چوگان اسـتان کرمـان در حالی که کرمـان در این 
رشته پیشـینه تاریخی بیشتری نسبت به سـایر اسـتان ها دارد، در 

حوزه فرهنگ سـازی چوگان بیشـترین فعالیت را داشـته است.
این مقام مسـئول افزود: این هیات در سـاخت اِلِمان ها)نشـانه ها(، 
آموزش و نقاشـی مرتبط با چـوگان فعالیت فرهنگ سـازی خود را 
آغاز کـرده و اقدامات چاپ یک کتاب انجام شـده؛ همچنینو ابتدای 
محور گردشـگری هفت باغ شـهر کرمان یـک پارک به نـام چوگان 

نامگذاری شـده است.
وی یادآور شـد: بسـیاری از اسـتان ها با وجود داشـتن تیـم، زمین 
اسـتانداردی بـرای ایـن ورزش ندارند امـا مـا در ابتـدای کار زمین 
اسـتاندارد را در کرمـان به عنـوان سـومین اسـتان راه انـدازی می 

کنیـم.

کرمان خاستگاه ورزش چوگان
دبیر هیات چـوگان اسـتان کرمان نیـز در این نشسـت با اشـاره به 
اینکه نشـانه هایی از این ورزش در حفاری های ُکنارصندل جیرفت 
مربوط به هـزاره سـوم ق.م یافت شـده اسـت گفت: چـوگان اولین 
بازی گروهی جهان اسـت که توسـط ایرانیـان ابداع شـده اما تاریخ 
دقیق آن مشـخص نیسـت و یافته های جدید نشـان مـی دهد که 

این ورزش از اسـتان کرمان آغاز شـده اسـت.
رضا شـاه محمدی افـزود: آنچه تـا این لحظه بـه اثبات رسـیده این 
اسـت که ایـن بـازی در دوره هخامنشـی به عنـوان بازی شـاهان و 

بزرگان مرسـوم بـوده و در جشـن ها بـه کار رفته اسـت.
وی تصریـح کرد: چوگان در شـاهنامه فردوسـی نیز آمـده و نبردی 
در این میـان بیـن سـیاوش و تورانیان شـکل گرفته که نشـان می 
دهـد ایـن ورزش در ابتدا نوعـی رزم تلقـی می شـده و کارنامه غنی 

در اسـتان کرمان دارد.
ایـن مسـئول افـزود: در واقـع آثـار معـروف بـه کارنامه اردشـیر 
بابـکان باعث شـد کـه ایـن رشـته در فهرسـت میـراث فرهنگی 

یونسـکو بـه نـام ایـران ثبت شـود. 
دبیـر هیـات چـوگان اسـتان کرمان بـا بیـان اینکـه تنهـا دیوار 
نگاره چـوگان را در کاروانسـرای گنجعلی خان کرمان مشـاهده 
مـی کنیـم اظهارداشـت: زمیـن چـوگان بـه انـدازه میـدان 
گنجعلی خـان اسـت و گـوی هـای پارچـه ای در ایـن منطقـه 
کشـف و ثبت شـده که این گوی هـا نیز بـرای ثبت ایـن ورزش 
به سـازمان میـراث فرهنگی یونسـکو ارایه شـد و نشـان داد که 
این بـازی عـالوه بـر ریشـه تاریخـی در ایـران در طول سـال ها 
بازی می شـده و کرمـان حتـی در اواخـر قاجاریه ایـن ورزش را 

داشـته است.
وی ادامه داد: ورزش چوگان در روز 1۶ آذرماه سـال ۹۶ در فهرسـت 
میراث ناملموس یونسـکو بـه نام ایران ثبت شـده که جـای تبریک 

به همه ملت ایـران را دارد.

احداث نخستین دهکده گردشگری ورزشی چوگان 
شـاه محمدی عنوان کرد: 21 هکتار زمین در محـل کمربندی امام 
رضـا)ع( برای دهکده ورزشـی گردشـگری چـوگان پـاژ اختصاص 
یافت و فـاز یک این پـروژه در 2 هکتار با سـاخت هتل، مهمانسـرا و 
اصطبل اسـب در مراحل پایانی قرار گرفته که بـزودی آماده افتتاح 
خواهـد شـد. وی افـزود: اکنـون زمینی بـه منظـور ترویـج ورزش 
باسـتانی چوگان، بـه ایـن کار اختصـاص داده شـده و حتا بـه آنجا 

اسـب انتقـال داده ایم.

نامگذاری یکم خرداد به عنوان روز چوگان کرمان
دبیر هیـات چوگان اسـتان کرمـان همچنین با اشـاره به پیشـینه 
چـوگان در اسـتان کرمـان گفـت: روز یـک خردادمـاه را بـه عنوان 
روز چوگان کرمـان نامگـذاری کردیـم و اول خـرداد 1402 افتتاح 
نخسـتین باشـگاه کرمان و برگـزاری مسـابقات کشـوری را در این 
اسـتان خواهیم داشـت. وی خاطرنشـان کرد: این بـازی با تیم های 
۶ نفـره برگزار می شـود کـه چهـار بازیکن بـه صورت مسـتقیم در 
زمین حضور دارند و تعویض در این مسـابقه آزاد اسـت؛ همچنین ۶ 
چوکه)نیمه( دارد امـا برای کاهش هزینه و اینکـه هر تیم حداقل به 
3۶ اسـب نیاز دارد، معموال به صـورت چهار چوکه برگزار می شـود.
شـاه محمـدی افـزود: مهـارت اسـب ها در ایـن ورزش مهم اسـت 

ضمـن آنکه سـرعت عمل افـراد نیـز بسـیار تاثیـر دارد.

همایش آموزشی چوگان و استعدادیابی
این مسـئول یادآور شـد: همایش آموزشـی چـوگان بـا 10 کمیته 
زیرمجموعه روز جمعـه 1۶ آذرمـاه در کرمان برگزار می شـود؛ این 
هیات اکنون در چهار شهرسـتان فعال شـده اما درصددیـم که این 
ورزش را گسترش دهیم و باشگاه چوگان اسـتان را راه اندازی کنیم.

وی هـدف از برگـزاری همایش آموزشـی چـوگان را بـا بخش های 
مختلف فرهنگـی، تاریخی، فنی و ورزشـی، معرفـی ورزش چوگان 
در اسـتان کرمان بیـان و اعالم کرد: ایـن همایش در گام نخسـت با 
شرکت کنندگانی از چهار شهر کرمان، سـیرجان، رفسنجان و زرند 
برگزار مـی شـود و در برگـزاری آن سـعی شـده عالقه منـدان این 
ورزش جذب و اسـتعدادیابی نیـز در آن گنجانده شـود. دبیر هیات 
چوگان اسـتان کرمان گفـت: چوگان به زیرسـاخت های مناسـب 
از جمله زمین بـزرگ، اسـب و تجهیزات نیـاز دارد کـه بتازگی این 
موارد در کرمان مهیا شـده و عالقه مندان نیز طـی 2 دوره به تهران 
اعزام شـده اند تا آموزش های الزم را فرابگیرند. وی ادامه داد: کارگاه 
نمادین چوگان را سال گذشته با هدف اسـتعدادیابی برگزار کردیم 

و عده ای نیز جذب این رشـته ورزشـی شـدند.

برنامه ریزی برای میزبانی مسابقات چوگان کشور
شـاه محمدی افزود: چـوگان اکنـون در 80 کشـور جهان فعال اسـت و 
فدراسـیون جهانـی دارد؛ شـرکت هـای مهم جهـان چوگان بـازی می 
کننـد و یکـی از جذابترین بـازی هـا تلقی مـی شـود. وی ابراز داشـت: 
اکنون ایـران بـا برگزاری چهـار جـام مقطعی به صـورت فصلی بـه این 
رقابت می پـردازد و ما نیز در حـال برنامه ریـزی بـرای دریافت میزبانی 
کشوری این مسابقات در روز یکم خرداد سـال آینده در کرمان هستیم.

ثبت ملی عمارت چوگان کرمان به مراحل نهایی رسید

رییـس جمعیـت هـالل احمـر از همکاری 
داوطلبانـه دو میلیـون نفـر بـا جمعیـت 

هـالل احمـر خبـرداد.
به گـزارش ایسـنا، پیرحسـین کولیوند در 
همایـش گرامیداشـت روز جهانی داوطلب 
کـه صبـح امـروز در مرکـز همایش هـای 
بین المللی بـرج میـالد تهران برگزار شـد، 
اظهار کـرد: از طرف خودم از پیشکسـوتان 
جمعیت هـالل احمر تشـکر می کنـم. واژه 
داوطلبی، بیانگر همبسـتگی اسـت و من از 
تک تـک داوطلبـان این جمعیـت قدردانی 

می کنـم.
وی بـا بیـان اینکـه احسـان واژه بزرگـی 
اسـت که بیش از 100 بـار در قـرآن کریم 
تکـرار شـده اسـت، اظهار کـرد: وقتـی که 
کار نیکـی را در نظـر بگیریـم داوطلبان ما 

بـرای انجـام آن می شـتابند. خدا احسـان 
کننده هـا را دوسـت دارد و مـردم نیز آن ها 
را دوسـت دارنـد. شـأن و جایـگاه داوطلب 
بسـیار بـاال اسـت. امیرالمومنیـن گفتـه 
اسـت کـه کار نیکـت را کوچـک بشـمار، 
پنهانـش کـن و بـه سـمت آن شـتاب کن.

کولیونـد بـا اشـاره بـه شـعار امسـال 
جمعیـت هـالل احمـر گفـت: شـعار مـا 
یـک قـرن خدمت بـی منت اسـت و مـا در 
جمعیـت هـالل احمـر بی منـت خدمـت 
می کنیـم. جمعیـت هـالل احمـر از نظـر 
کسـب افتخـارات بین المللـی و... با کمک 
داوطلبـان درخشـید. نقـش آفرینی هالل 
احمـر در جوامـع و کشـورها در اوج خـود 
انجام شـد در حالـی که کم بضاعـت بودیم 
و انبارهـای پـری نداشـتیم. خدماتـی کـه 

عزیـزان داوطلـب مـا در اربعیـن حسـینی 
ارایـه کردنـد زبـان زد خـاص و عـام شـد. 
امسـال در اربعیـن نسـبت بـه سـال ۹8 
حـدود پنـج برابـر منابـع و نیـرو تزریـق 
کردیـم و هـم افزایـی بـا دسـتگاه های 
مختلـف افزایـش یافـت کـه خوشـبختانه 
سـبب افزایش کیفیـت ارائه خدمات شـد.

رییـس جمعیت هـالل احمر با بیـان اینکه 
ما امسـال منابـع خـود را افزایـش دادیم و 
همـکاری خوبی هـم در این راسـتا صورت 
گرفـت، گفـت:  همیـن باعث شـد علیرغم 
مشـکالت؛ کم ترین نارضایتی و بیشـترین 
خدمـات را عزیـزان داوطلـب هـالل احمر 

ارائـه دهند.
وی ادامـه داد: در امـر آمـوزش و خدمـت 
برخـوردار  کـم  مناطـق  در  رسـانی 
از  یکـی  احمـر  هـالل  جمعیـت  نیـز 
بـود.  دسـتگاه ها  نقش آفرین تریـن 
طرح هـای مختلفـی مثـل یـاس و ... بـا 
کمـک کمیتـه امـداد نیـز اجـرا شـد و در 
حال حاضر می توانـم بگویم کـه داوطلبان 
جمعیـت هـالل احمر یاران آسـیب سـتیز 

. هسـتند
رییـس جمعیت هـالل احمر کشـورمان با 
بیـان اینکه هـالل احمر امسـال عالی ترین 
نشـان صلیب سـرخ را دریافت کرد، گفت:  
همچنیـن در حـال حاضـر تعـدادی از 
مدیـران مـا موفـق بـه اخـذ کرسـی های 

صلیـب سـرخ شـده اند.

رییس جمعیت هالل احمر خبر داد:

همکاری داوطلبانه ۲ میلیون نفر با هالل احمر

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ضمــن اشــاره بــه آخریــن وضعیــت دو تولــه یــوز کشــف شــده در 
تــوران و احتمــال انتقــال آن هــا بــه تهــران گفــت: ایــن اتفــاق در 
حیــات وحــش و طبیعــت کشــوری کــه درحــال توســعه اســت، 
ــرای حفاظــت کشــور ضعیــف اســت و  ــات آن ب اعتبــارات و امکان
فرهنگ ســازی کافــی دربــاره حفاظــت از تنــوع زیســتی آن انجام 

ــد. ــده، رخ می ده نش
بــه گــزارش ایســنا، شــنبه ) 12 آذرمــاه( بــود کــه معــاون محیــط 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع زیس
ــوز مجموعــه حفاظــت شــده  ــه ی زیســت از انتقــال دو قــالده تول
تــوران بــه پاســگاه محیــط بانــی بــرای حفــظ جــان آن هــا خبــر 
ــوران را  ــت ت ــز در طبیع ــه دوم پایی ــوز در نیم ــان ی داد. او زایم

ــود. ــرده ب ــف ک ــادر توصی ــده ای ن پدی
حســن اکبــری در گفــت و گــو بــا ایســنا، دربــاره آخریــن وضعیت 
ــوران اظهــار کــرد:  ــان در ت ــوز پیــدا شــده از یــک چوپ ــه ی دو تول
ــد  ــه یوزهــا خــوب اســت و فعــال مشــکل خاصــی ندارن حــال تول

ــازه از مــادر جــدا شــده اند و تغذیــه  آن هــا از شــیر  البتــه چــون ت
ــد و  ــادت نکرده ان ــک ع ــه شیرخش ــوز ب ــت، هن ــوده اس ــادر ب م
ــوان  ــی می ت ــورت کل ــا به ص ــد ام ــیر می خورن ــخت ش ــی س کم

ــد. ــی دارن ــل قبول گفــت شــرایط خــوب و قاب
اکبــری در پاســخ بــه ســوال ایســنا کــه آیــا ایــن دو تولــه یــوز نیز 
ــک های  ــا شیرخش ــارت - ب ــوز در اس ــه ی ــروز« - تول ــد »پی مانن
موجــود ســازگار نیســتند، توضیــح داد: »پیــروز« بــا هیــچ کــدام 
ــر  ــه دکت ــی ک ــی زمان ــت حت ــازگاری نداش ــک ها س از شیرخش
کالــدول  - دامپزشــک یوزهــای آفریقایی- شیرخشــک مناســبی 
ــه  ــی ک ــه طوالن ــا تجرب ــگ را ب ــوص یوزپلن ــات مخص ــا ترکیب ب
در امــر حفاظــت از یوزپلنــگ دارد، تهیــه کــرد و از آفریقــای 
ــل مناســب  ــروز« به.طــور کام ــرای »پی ــاز هــم ب ــی آورد، ب جنوب
ــم  ــوز نمی دانی ــه هن ــن دو تول ــورد ای ــود. در م ــا آن ســازگار نب و ب
ــه  ــم ب ــا ببینی ــذرد ت ــان بگ ــی زم ــد کم ــد و بای ــد ش ــه خواه چ
ــا  ــا آن ه ــد ی ــار می آین ــا آن کن ــد و ب ــادت می کنن ــک ع شیرخش

ــد شــد؟ ــروز« مواجــه خواهن ــا مشــکالت »پی ــز ب نی

آخرین وضعیت توله  یوزهای توران



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم سال پنجم | شماره پیاپی 1377 2

سه شنبه  15  آذرماه 1401

خبر

نيروی انسانی، بزرگترین 
ظرفيت کرمان

مدیـرکل ورزش کرمـان، بزرگترین ظرفیت 
این اسـتان از گذشـته تـا بـه امـروز را نیروی 
انسـانی آن دانسـت و گفـت: ایـن ظرفیـت 
همیشـه در بخش هـای مختلـف پیشـگام 

بـوده اسـت.
میثـم پاریزی در نشسـت علمی- پژوهشـی 
بررسی آسـیب های اجتماعی اسـتان کرمان 
گفت: کرمان اسـتان پهنـاوری اسـت هم به 
لحاظ وسـعت کـه 11 درصـد خاک کشـور 
را تشـکیل می دهـد، هـم بـه لحـاظ تعـدد 
شهرسـتان ها کـه 23 شهرسـتان دارد؛ امـا 
نقطـه ضعـف آن جمعیـت آن اسـت کـه 4 
درصـد جمعیـت کشـور را دارد. او افـزود: در 
حوزه اجـرا، کـه مجموعـه ورزش بخشـی از 
آن محسـوب می شـود، خدمات رسـانی کار 
دشـواری اسـت و سـختی های خـودش را 
دارد و بـه عنـوان یکـی از چالش هـای جدی 
و پیـش روی مجموعه اجرایی اسـتان مطرح 
اسـت و خدماتـی کـه بایـد بـه مـردم داده 
شـود به دلیـل پراکندگـی جمعیـت، امکان 
ارائـه ایـن خدمـات مطلـوب را از دسـتگاه ها 
می گیـرد. مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان 
کرمان بـه برنامه هفتم توسـعه و بحث سـند 
تحـول دولت اشـاره کـرد و بیان داشـت: این 
دو مبحـث امـروز در بخش هـای مختلـف 
خصوصـاً در حـوزه دسـتگاه های اجرایی در 
اسـتان های کشـور مهم هسـتند و اکنون در 
کشـور دارد جمع بنـدی صـورت می گیـرد 
که ایـن برنامه ها بتوانـد نهایی شـود. پاریزی 
تصریح کرد: در اسـتان کرمان از 8 ماه پیش، 
کار گروهی را بـا عضویت آمـوزش و پرورش، 
صدا و سیما، فرهنگ و ارشـاد، نهاد کتابخانه 
ها، کانون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان 
و دسـتگاه هایی که به نوعـی متولی مباحث 
فرهنگی در اسـتان هستند، تشـکیل دادیم، 
در نهایـت جمـع بنـدی پیشـنهادات ایـن 
شـد که ما بـدون اینکـه بـار اضافِی مالـی در 
برنامه هـای پیشـنهادی بـه دولـت تحمیل 
کنیـم، بتوانیـم ظرفیت هـا را جمـع کنیم و 
جمع بندی مناسـب ایـن ظرفیت هـا بتواند 
کمک کنـد تـا بتوانیـم ورزش و ارائه خدمت 
در حـوزه ورزش را بـا توجه بـه جذابیت هایی 
که دارد و بـا توجه به شـرایط حسـاس امروز 
کشـور که ورزش به عنوان یک ظرفیت برای 
امیـد آفرینی در کشـور محسـوب می شـود، 
بتوانیم ایـن ظرفیت ها را بهتـر و خدمات این 
مجموعـه را مطلوب تر به مـردم ارائـه کنیم.

به منظور جلوگيری از هدررفت گاز؛

مدیرعامل شرکت گاز 
استان کرمان به ادارات 

دولتی اخطار داد
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان گفت: 
همزمان بـا بـرودت هـوای اسـتان و افزایش 
مصرف گاز طبیعـی، به منظـور جلوگیری از 
هدررفـت گاز و بهره مندی بـدون وقفه همه 
مصـرف کننـدگان در سراسـر اسـتان، نحوه 
مصرف گازدر ادارات و سـازمان هـای دولتی 

پایـش می شـود.
منوچهر فالح با اعالم این مطلـب اظهار کرد: 
از ابتدای آذرماه جاری بازرسـان شـرکت گاز 
اسـتان با مراجعه منظم بـه ادارات، سـازمان 
هـا و نهادهـای دولتـی بـه پایـش و کنتـرل 
دمـای مصـرف گاز طبیعـی ایـن اماکـن 
پرداختـه و در صـورت رعایت نکـردن الگوی 
مصرف بهینه یا دمـای رفاه )دمـای 18 تا 21 
درجه سـانتیگراد(، از سـرویس خارج نکردن 
سیستم های گرمایشـی خارج از وقت اداری 
و تعطیالت، عدم استاندارد سازی موتورخانه 
ها، در مرحلـه اول اخطار کتبـی و در مراحل 
بعدی اقـدام قانونی در جهت قطـع گاز انجام 
خواهنـد داد. او ادامه داد: ادارات و سـازمان ها 
ملـزم بـه رعایت کـردن دمـای رفـاه و بهینه 
کردن سیسـتم های گرمایشی خود هستند 
و بایسـتی نسـبت به روشـن کردن سیستم 
گرمایش یـک سـاعت قبل از شـروع بـه کار 
اداره و خامـوش کـردن آن یک سـاعت قبل 

از اتمام سـاعت اداری اقـدام کنند.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان گفت: 
با ورود به فصول سرد سـال و افزایش مصرف 
گاز طبیعـی، رعایـت الگوی مصـرف بهینه و 
صرفه جویـی بسـیار حائـز اهمیت اسـت به 
همیـن دلیـل از تمام مشـترکین در اسـتان 
درخواسـت مـی شـود تـا بـا رعایـت الگوی 
مصرف بهینه، شـرکت گاز اسـتان را در ارائه 

خدمات بیـش از پیـش همراهـی کنند .
او در ادامـه از پیشـرفت 53 درصـدی طـرح 
بهینه سـازی گاز مصرفـی موتورخانـه های 
کرمـان خبـر داد و افـزود: از ابتـدای اجـرای 
طـرح ملـی بهینـه سـزی موتورخانـه هـای 
کرمـان تاکنـون 2535 مشـترک در ایـن 
طرح ثبـت نـام کـرده انـد کـه از ایـن تعداد 
بهینـه سـازی، قریـب بـه 1۹00 مـورد اجرا 

شـده اسـت.
فـالح بـا اشـاره بـه فعالیت هـای همسـوی 
شـرکت گاز اسـتان کرمان با سیاسـت های 
شـرکت ملـی گاز ایران گفـت: اجـرای کامل 
ایـن طرح عـالوه بـر کاهـش میـزان آالینده 
هـای زیسـت محیطـی و حفـظ هـوای 
پـاک، تقلیـل هزینـه گازبهای مشـترکین و 
صرفه جویـی در میـزان مصـرف گاز را نیز به 

دنبـال خواهـد داشـت.
مدیرعامل شرکت گاز اسـتان کرمان توصیه 
کـرد کـه مشـترکان واحدهـای خانگـی و 
تجـاری دارای موتورخانـه بـا ثبـت نـام در 
سامانه طرح اصالح و بهینه سـازی به نشانی 
https://goc.nigc.ir/ در بهـره وری 
مصرف گاز شـرکت نموده و از مزایای رایگان 

طـرح بهـره مند شـوند.

 در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد جنوب کرمان انجام 
شد

حل مشکل 3 پروژه مهم در 
جنوب کرمان

 هجدهمیـن جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد جنوب 
کرمـان در سـال جـاری بـا ریاسـت اسـتاندار کرمـان برگزار شـد.

مدیـرکل صنعت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در حاشـیه این 
جلسـه با اشـاره به تاثیر کارگروه تسـهیل و رفع موانـع تولید جنوب 
کرمـان در رفع مشـکالت واحدهـای مختلـف کشـاورزی، صنعتی، 
معدنی، خدماتی و... و افزایش تولید و اشـتغال اظهار داشـت: با توجه 
به اینکـه رهبـر معظـم انقـالب همـواره تاکیـد ویـژه ای روی تولید 
داخـل و اشـتغال دارنـد؛ اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت جنوب 
کرمـان با مسـتقل کردن سـتاد تسـهیل و رفـع موانع تولیـد جنوب 
کرمـان از مرکز اسـتان و بهـره گیـری از همـه ظرفیت هـای قانونی 
بـرای حـل مشـکالت واحدهـای مختلـف و جلوگیـری از تعطیلـی 
کارگاه ها یـا واحدهای تولیـدی و خدماتـی گام های موثـری در این 

رابطه برداشـته اسـت.
مسـلم مروجی فرد افـزود: در هجدهمین جلسـه این کارگـروه که با 
ریاسـت اسـتاندار کرمان برگزار شـد 2 طرح امهال تسـهیالت و یک 
طرح تخصیص زمین بررسـی و بـا رفع موانـع، زمینه فعالیـت این 3 

طرح فراهم شـد.
او با اشـاره بـه حمایت اسـتاندار کرمان از طـرح های جنـوب کرمان، 
گفت: طرح سـردخانه و بسـته بنـدی و سـورتینگ و طـرح نایلون و 
نایلکـس در کمیتـه تخصصی رفـع موانـع مطرح و بـا توجه بـه ابالغ 
مصوبه شـورای پـول و اعتبـار به بانـک هـا اقدامـات الزم بـرای رفع 
مشـکل این 2 طرح انجام شـد و همچنین طرح خواراک دام شـرکت 
پیشـگامان سـاحل هلیل نیز در کمیته تخصصی رفع موانع مطرح و 
پیشـنهاد گردید در فاز توسـعه شـهرک صنعتی 2 جیرفت با رعایت 

فاصله با منـازل مسـکونی زمین مـورد نیاز طـرح واگـذار گردد.
دبیر کارگروه تسـهیل و رفع موانـع تولید جنوب کرمان خاطرنشـان 
کـرد: اداره کل صنعـت، معـدن و تجارت جنـوب کرمان در راسـتای 
افزایش اشـتغال و تولید داخل از همـه ابزار های قانونـی بهره خواهد 
گرفت، لذا واحدهای مختلف کشـاورزی، صنعتـی، معدنی، خدماتی 
و... که دارای مشـکالتی هسـتند مـی توانند بـا مراجعه بـه اداره کل 
صنعت، معدن و تجـارت جنوب کرمـان از طریق کارگروه تسـهیل و 
رفع موانـع تولید جنـوب کرمان نسـبت به رفع مشـکل واحـد مورد 

نظر اقـدام نمایند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان:

بيش از 3۰ رشته دانشگاهی 
داریم که هيچ بازار کاری ندارند

مدیـرکل آموزش  فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه 
بیش از 30 رشـته دانشـگاهی داریم که هیچ بازار کاری ندارند و فارغ  
التحصیالن این رشـته ها بعـد از گذرانـدن دوران تحصیل با مشـکل 
بیـکاری روبه رو هسـتند، مـی گویـد: به اشـتغال یـک جـوان باید از 
دوران ابتدایی و دانش  آموزی توجه داشـته باشـیم تا بعد از دانشـگاه 

نگران بیکاری و اشـتغال آن ها نباشـیم.
محمدرضا جهانگیـری در همایـش تجلیـل از متولیان برتر قـرارگاه 
مهارت آمـوزی کارکنان وظیفه سـپاه اسـتان کرمان ضمن تشـکر از 
همکاری ارگان هـای نظامی در بحث مهارت آموزی سـربازان وظیفه، 
گفت: یکـی از بزرگ  ترین مشـکالت کشـور اشـتغال جوانان اسـت، 

البته در تمـام جهان این مشـکل وجـود دارد.
او با اشـاره به جمعیـت زیاد جوانان کشـور و بـا یـادآوری تحریم های 

ظالمانه،عنوان کرد: بیشـترین دغدغه، اشـتغال جوانان اسـت.
مدیـرکل آمـوزش فنی و حرفـه ای اسـتان کرمان،رفـع بسـیاری 
از معضـالت اجتماعـی را در گـرو اشـتغال می دانـد و می گویـد: 
اشـتغال یک متغیر وابسـته اسـت و مهارت یکی از عوامـل دخیل در 

اشـتغال زایی اسـت.
او از تاثیـر مهارت آمـوزی در اشـتغال سـخن بـه میـان مـی آورد و 
می افزاید: تامین مالی در بحث اشـتغال نیز موثر اسـت و به سـربازان 
مهـارت آموخته تسـهیالتی برای اشـتغال زایـی پرداخت می شـود.
به گفتـه مدیـرکل آمـوزش  فنی و حرفـه ای اسـتان کرمان، کشـور با 
جمعیت زیادی از فـارغ  التحصیالن بیکار مواجه اسـت و نرخ بیکاری 
فارغ  التحصیـالن دانشـگاهی، دو برابر نرخ بیـکاری افراد با سـواد کم 
اسـت به گونه ای که شـانس اشـتغال افراد دارای مدرک دانشـگاهی 

نصف افراد کم سـواد اسـت.
او می افزاید:همـه بنگاه های آموزشـی و دسـتگاه های دولتی کشـور 
با همـکاری یکدیگـر مهارت و تخصـص به جوانـان آمـوزش دهند تا 
با معضـل کنونی مواجه نباشـیم و در مدرسـه مسـیر اشـتغال دانش 
 آمـوزان مشـخص شـود و براسـاس نیـاز بـازار کار آن هـا بـه سـمت 

رشـته های دانشـگاهی سـوق داده شوند.
او با اشـاره به عالیـق دانش آمـوزان به چند رشـته خـاص اظهارکرد: 
در کشـور تناسـب بین رشـته تحصیلـی و رشـته ای کـه فـرد در آن 
مشـغول به کار اسـت کمتر از 15 درصد اسـت، لذا حداقل 85 درصد 

منابع در بحـث آمـوزش را هدر مـی دهیم.
جهانگیـری بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بنگاه هـای آموزشـی اصـول 
کسـب و کار را بایـد از دوران دانش  آمـوزی آموزش دهنـد، می افزاید: 
در کشـور بیش از 5000 شـغل وجود دارد که با ورود مشـاغل جدید 

تـا 7000 شـغل قابلیت افزایـش دارد.

خبر  سرقت روشنایی در رتبه نخست  
معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری کرمان: سرقت تجهيزات و کابل برق و مخابرات در رتبه اول سرقت در کرمان 

قرار گرفته و دستگاه های مرتبط باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
گزارش

مهر
 سـرقت کابل های برق و مخابرات در کرمـان در حالی 
ادامـه دارد کـه دسـتگاه هـای مربوطـه هیـچ اقدامی 
برای سـاماندهی 700 ضایعاتـی غیرمجـاز در کرمان 

نکـرده اند.
بعد از افزایش سـرقت کابل های برق و خاموشـی های 
محله هـای شـهر کرمـان و همیـن طـور گزارشـهای 
سـرقت از کابل هـای مخابراتـی  درهفته هـای اخیـر، 
چاره اندیشـی در ایـن رابطه بـرای جلوگیـری از ضرر 
زیـان بـه زیرسـاخت هـای شـهری ضـروری بـه نظر 

می رسـد. 

.۷۰۰ ضایعاتی غیر مجاز هنوز فعالند؟
طبـق آمـار نیـروی انتظامـی افزایـش سـرقت کابـل 
در کرمان نسـبت به سـال گذشـته رشـد قابـل توجه 
یافتـه اسـت و بـه دلیـل وجـود کارگاه هـای ضایعاتی 
غیر مجاز در شـهر کرمان روند سـرقت به خصوص در 
خیابان های اطراف ایـن کارگاه ها افزایش یافته اسـت.
این کارگاه هـا که بدون هیـچ مجوزی در شـهر کرمان 
در حال فعالیت هسـتند در کنار نگرانی های بهداشتی 
موجـب تجمع افـراد مختلـف در این مراکـز غیر مجاز 

شـده و در نهایت سـرقت کابل را افزایش داده اسـت.
نکته قابـل توجه اینکـه در کنـار دسـتگاه های متولی 
ساماندهی مراکز ضایعاتی، چند روز بعد از ابراز نگرانی 
مردم در خصوص وضعیت بهداشـتی این ضایعاتی ها، 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان هم هیچ عکس العملی 

نشـان نداده است.

سرقت کابل رتبه نخست سرقت را دارد
معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری 
کرمان در نشسـت مقابله با سرقت تجهیزات مخابراتی 
در کرمان ضمـن هشـدار در رابطه این موضـوع گفت: 
سـرقت تجهیزات و کابل برق و مخابـرات در کرمان در 
رتبه اول سـرقت در کرمان قرار گرفته و دسـتگاه های 
مرتبـط بایـد بـرای حـل این مشـکل چـاره اندیشـی 

. کنند
سـید مهدی قویـدل عنـوان کرد: بر اسـاس سـیمای 
جرایم بزه سـرقت در اسـتان کرمان در بیـن 10 اتهام 
اول رتبـه نخسـت را دارد و سـرقت تجهیـزات بـرق و 
مخابـرات نیز در بین سـرقت ها در صـدر قـرار دارد که 
قابل تأمل اسـت و باید در این زمینه تدابیر پیشگیرانه 

توسـط متولیان اتخاذ شـود.
قویدل در نشسـت تخصصـی پیشـگیری از تخریب و 
سـرقت تجهیزات ارتباطـی و مخابراتی اظهار داشـت: 

بـه منظور بـاال بـردن سـرعت رسـیدگی و برخـورد با 
سارقان تجهیزات مخابراتی در دادسرای کرمان شعبه 
ویژه رسـیدگی به این جرایم تشـکیل شـده است این 
اقدام مهم که با مسـاعدت دادسـتان عمومی و انقالب 
کرمان انجام شـده اسـت می توانـد در کاهـش جرایم 

در این حـوزه مؤثر باشـد.
ایـن مقـام قضائـی تاکیـد کـرد: عـدم مراقبـت از 
زیرسـاخت ها بـه ویـژه تاسیسـات مخابراتـی باعـث 
افزایش نارضایتـی در جامعه و به خطـر افتادن امنیت 

مـردم می شـود.
او بـا اشـاره بـه اهمیـت ویـژه زیـر سـاخت های بـرق 
و مخابـرات افـزود: ضـرورت دارد اداره مخابـرات 
و اپراتورهـای تلفـن همـراه بـا انجـام اقدامـات خـود 
حفاظتی و بازدارنده از این تأسیسـات در برابر سـرقت 
و تخریـب با پیـش بینی بـه موقـع پیشـگیری کنند.
قویدل بیـان کـرد: تاکنـون در زمینـه پیشـگیری از 
سـرقت تجهیـزات و سـیم بـرق جلسـات متعـددی 
بـا شـرکت بـرق و دسـتگاه های مربوطـه و ضابطین 
داشـته ایم و مشـکالت و معضالت احصا شـده اسـت 
و بـا تقسـیم کار بیـن دسـتگاه ها اقدامـات خوبی در 
حـوزه پیشـگیری از سـرقت سـیم بـرق انجام شـده 
اسـت انتظار داریـم در حـوزه پیشـگیری از تخریب و 
سـرقت تجهیزات مخابراتی نیـز اداره کل مخابرات و 
سـایر دسـتگاه های ارتباطـی همـکاری الزم را انجام 

دهنـد.

باید در مقابل بیت المال حساس باشیم
این مقام قضائـی با اشـاره به مصوبـات کارگـروه برای 
جلوگیـری از سـرقت افـزود: بـا توجـه بـه گزارش هـا 
متاسـفانه ایـن مصوبات بـه صـورت مطلـوب اجرایی 
نشـده اسـت لذا مسـئولین متولـی بایـد در خصوص 

اجـرای ایـن مصوبـات اهتمام  ای داشـته باشـند.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری کرمـان در پایـان بـا تاکیـد بر مشـارکت 
مردم در محافظت از تجهیزات مخابراتی خاطر نشـان 
کـرد: همـه مـا در قبـال اجتمـاع و امـوال بیـت المال 
مسئولیت داریم لذا از شـهروندان عزیز می خواهیم در 
صورت هرگونه مشـاهده آسـیب رسـانی به تأسیسات 
مخابـرات، بالفاصله به نیروی انتظامـی یا نزدیک ترین 
مراکـز مخابـرات مراتـب را اطالع دهنـد تا بـا درایت و 
همکاری پرسـنل مخابرات و تعامل با نیـروی انتظامی 
و ارسـال گزارشات به دادسـتانی با سـارقین و تخریب 
کننـدگان زیـر سـاخت ها بـه ویـژه تجهیـزات برقـی 
و ارتباطـی و مخابراتـی بـه صـورت قاطـع و قانونـی 

برخورد شـود.

هشدار در خصوص مافیای پسماند
معاون دادسـتان کرمـان نیز بـا اشـاره به وجـود ۹00 
کارگاه ضایعاتـی در کرمـان گفـت: 700 مـورد از این 
کارگاه ها غیر مجاز هسـتند و نسـبت به مافیای پشت 

پسـماند کرمان هشـدار داد.
محمد ضیـا الدینـی خواسـتار پیگیری دسـتگاه های 
مرتبـط بـرای سـاماندهی ایـن کارگاه هـا شـد و بیان 
کرد: رصـد کامـل در خصوص فعالیـت ایـن کارگاه ها 
انجـام می شـود و انتظـار داریم ایـن مشـکل در زمانی 

کوتـاه رفع شـود.
با وجود هشـدارهای مکرر در خصوص سـرقت کابل ها 
و وجـود کارگاه هـای ضایعاتـی غیـر مجـاز یکـی از 
شـهروندان کرمانـی  اظهارداشـت: در همـه شـهرها 
کارگاه های مجـاز ضایعاتـی در خارج از شـهر فعالیت 
دارند و اینکه این کارگاه ها در شـهر قـرار دارند و مجوز 
فعالیـت هـم ندارنـد و در آنهـا اتباع غیـر مجـاز فعال 

هسـتند قابـل قبول نیسـت.

سرقت های پی در پی از محله های شهر
صدیقه صالحی عنـوان کـرد: هفته گذشـته چندین 
مرتبـه کابـل بـرق محلـه ما سـرقت شـد و حـدود 4 
سـاعت طول کشـید کـه مشـکل رفع شـد، وقتـی با 
سـامانه شـرکت برق تماس می گیـرد کامـاًل متوجه 
می شـوید یـک ترافیـک کاری در خصـوص وصـل 

کردن بـرق بـه دلیل سـرقت کابـل وجـود دارد.
او افـزود: عجیـب اسـت کـه چطـور می تواننـد 
کابل هـای برق در ایـن ارتفـاع را قطع کننـد و صدمه 
هـم نبینند امـا هـر از چند گاهـی یکـی از محله های 
شـهر خامـوش می شـود و هزینـه زیـادی بایـد برای 

جایگزینـی کابل هـای بـرق از بیـت المـال پرداخـت 
شـود.

جیب اسـت که چطـور می تواننـد کابل های بـرق در 
این ارتفاع را قطـع کنند و صدمه هم نبیننـد اما هر از 
چند گاهی یکی از محله های شـهر خاموش می شـود 
و هزینه زیـادی باید بـرای جایگزینـی کابل های برق 

از بیـت المال پرداخت شـود
او گفت: باید ریشـه این مشـکل شناسـایی و خشـک 
شـود تا دیگر شـاهد سـرقت نباشـیم این قابل قبول 
نیسـت که عده ای سـارق به سـادگی کابل های برق و 
مخابرات را قطع کنند و برای سـرقت چند متر سـیم 

و کابل یـک محله را با مشـکل مواجـه کنند.
سـمانه نظـری دیگـر شـهروند کرمانـی از سـرقت 
سـیم مخابـرات خبـر داد و گفـت: حـدود 5 روز 
اینترنـت و تلفـن چندیـن خانـه و مغـازه قطـع بود و 
مـردم بـا مشـکل مواجـه بودنـد و نکتـه این بـود که 
مخابـرات به دلیـل تعـدد سـرقت ها بـرای جایگزین 
کـردن سـیم های مخابـرات بـا مشـکل مواجه بـود و 
ترافیـک باالیـی بود به طـوری که هـر زمـان مراجعه 
می کردیـم چندیـن نفـر بـا همیـن مشـکل در حال 

پیگیـری بودنـد.
اوگفـت: در نهایـت بعـد از پیگیری هـای مسـتمر 
مشـکل رفع شـد اما چند روز بعـد کابل برق سـرقت 

شـد و از سـاعت 13 تـا 17 بـرق قطع شـد.
مشـکالت مردم در حالی ادامه دارد که مطالبه جدی 
مـردم کرمـان از دسـتگاه های مرتبط حل ریشـه ای 
ایـن مشـکل اسـت کـه بـه نظـر می رسـد مهمترین 
اقدام اولیه باید سـاماندهی مراکز ضایعـات و فعالیت 

مراکز مجـاز در خارج از محدوده شـهری باشـد.
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رئیـس اداره منابـع طبیعی عنبرآبـاد گفت: 72 
هکتـار و 3 هـزار و 520 مترمربـع از اراضی ملی 
روسـتای حجت آبـاد بخـش جبالبـارز جنوبی 

عنبرآبـاد رفع تصرف شـد.
عبدالرضـا سـاالری گفـت: بـه منظـور صیانـت 
و حراسـت از حقـوق بیت المـال، 72 هکتـار 
و 3 هـزار و 520 مترمربـع از اراضـی ملـی 
روسـتای حجت آبـاد بخـش جبالبـارز جنوبی 
شهرسـتان  عنبرآبـاد که چندی پیش از سـوی 
افرادی مـورد تصـرف قـرار گرفته بود از دسـت 

سـودجویان خـارج شـد.
 او افزود: پیـرو حکم صـادره از دسـتگاه قضایی 
شهرسـتان عنبرآبـاد، بـه همـت سرپرسـت 
و نیرو هـای پاسـگاه ویـژه حفاظـت از منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری  و بـا همـکاری نیـروی 
انتظامـی و پاسـگا های انتظامـی جهادآبـاد و 
مردهـک این شهرسـتان اراضی ملی مـورد نظر 
از یـد متصرفین خـارج و بـه دولـت بازگردانده 

شـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
شهرسـتان عنبرآبـاد بـا تاکیـد بـر برخـورد 
قاطـع بـا هرگونـه زمین خـواری و تخریـب 
گونـه  هـر  کـرد:  بیـان  طبیعـی   بـع  منا
زمین خـواری بر  اسـاس مـواد ۶۹0 تـا ۶۹3 

قانون مجازات اسـالمی جرم محسـوب شـده 
و عـالوه بـر رفـع تصـرف و اعـاده وضـع بـه 
حال سـابق، فـرد متجـاوز بـه حبـس محکوم 

خواهـد شـد.
سـاالری بیـان کـرد: مـردم طبیعـت دوسـت 
می تواننـد از طریـق تمـاس بـا شـماره 13۹ 
و 1504 کـد امـداد جنـگل و مرتـع اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان 
زمینـه  در  را  خـود  اخبـار  و  گزارش هـا 
طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای  آتش سـوزی 
تخریـب و تصرف اراضـی ملی، قاچـاق گیاهان 
دارویـی، حفر چـاه غیرمجـاز در اراضـی ملی و 
... اطالع رسـانی کنند تا از ورود خسـارت  های 
جبران ناپذیـر بـه عرصه های مرتعـی و جنگلی 

جلوگیـری شـود.

معاون امالک سـازمان ملی زمین و مسکن وزارت 
راه و شهرسـازی با اشـاره به تامبن 24 هزار هکتار 
زمیـن در کشـور بـرای طـرح ملی مسـکن گفت: 
برای احداث 2 و نیم میلیون واحد مسـکونی دیگر 

کسـری زمین داریم.
غالمعبـاس نظرخانـی  در دیـدار بـا  رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: دولـت و 
حاکمیت نظـام قولی به مـردم داده کـه 4 میلیون 
و احـد مسـکونی در کشـور بسـازد و ما بـه عنوان 
متولـی زمیـن در تامیـن زمیـن و احـداث ایـن 

واحد هـا نقـش آفریـن هسـتیم.
او افـزود: به منظـور اجـرای نهضت ملی مسـکن، 
24 هزار هکتار در کشـور تامین زمین انجام شـده 
که یـک و نیـم میلیـون واحد مسـکونی را شـامل 
می شـود و بـرای احـداث دو نیـم و میلیـون واحد 

مسـکونی، کسـری زمین داریم.
معـاون امـالک سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن 
وزارت راه و شهرسـازی و مدیـرکل امـور حقوقـی 
و قرارداد هـای ایـن سـازمان بیـان کـرد:  بالـغ بـر 
47 هزار هکتار در کشـور روی شـهرک سازی کار 
شـده که مطالعات الزم در این زمینه برای اسـتان 

کرمان نیـز انجام شـده اسـت.
حجـت االسـالم ابراهیـم حمیـدی، رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان نیـز در این دیـدار بر 

تسـریع در رونـد اجرایـی نهضت ملی مسـکن در 
استان کرمان تاکید کرد و از همگامی و پشتیبانی 
دسـتگاه قضایـی از اقدامـات در دسـت انجـام بـه 

منظـور اجـرای این طـرح خبـر داد.  
او افـزود: در دسـتگاه قضایـی تـالش می شـود 
کـه در زمینـه تامیـن مسـکن مـورد نیـاز بـرای 
اسـتان پشـتیبانی های الزم حقوقـی و قضایـی از 

سـازمان های دسـت انـدرکار صـورت گیـرد.
حجـت االسـالم حمیـدی به تامیـن زمیـن مورد 
نیاز برای احـداث واحد های مسـکونی بـرای افراد 
واجـد شـرایط طرح ملـی مسـکن اشـاره و عنوان 
کرد: اقدامات دادگستری کل اسـتان کرمان برای 
تامین مسـکن کارکنـان اداری و قضایـی با هدف 
کمـک بـه اجـرای سیاسـت های دولـت در حوزه 

زمیـن و مسـکن انجام می شـود.

ــمی  ــی و جس ــی ذهن ــد معلولیت ــز چن مرک
زیــر 14 ســال بــا مســاحت 250 متــر مربــع 
ــال  ــارد ری ــر 10 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب

ــد. ــاح ش افتت
علیرضــا وحیــدزاده در مراســم افتتــاح مرکز 
چنــد معلولیتــی ذهنــی و جســمی بــا اشــاره 
بــه سیاســت توانمنــد ســازی جامعــه هــدف 
ــتی  ــه بهزیس ــژه آن در مجموع ــت وی و اهمی
بــر اهمیــت حضــور فعــال و پویــای معلولیــن 
ــرد و  ــد ک ــواده تاکی ــه و خان ــن جامع در بط
گفت: حضــور فــرد دارای معلولیــت در مراکز 
روزانــه باعــث افزایــش توانمندی هــا و قدرت 
ارتبــاط گیــری موثــر بــا همــه افــراد جامعــه 

بــه ویــژه افــراد خانــواده خواهــد بــود. 
توانبخشــی  معــاون  شــفیعی،  احمــد 
بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت: گســترش 
ــتان  ــطح شهرس ــز در س ــه مراک ــن نمون ای
ــدی و  ــن توانمن ــاال رفت ــا موجــب ب راور قطع
ــواده  ــل و همــکاری بیشــتر خان ــدرت تعام ق
ــرای  ــول ب ــرد معل ــا ف ــن ب ــا و متخصصی ه
افزایــش ســطح توانمنــدی او در ســطح 

ــود. ــد ب ــه خواه جامع
او بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور فــرد معلــول 

ــه  ــطح جامع ــواده و س ــرم خان ــون گ در کان
ــر  ــه مراکــز عــالوه ب ــن گون ــزود: وجــود ای اف
اینکــه موجــب ارتقــا ســطح توانمنــدی فــرد 
معلــول در ســطح جامعــه خواهــد شــد، 
خانــواده هــا را نیــز در مواجهــه بــا مشــکالت 
ــدرت  ــه ق ــد و در نتیج ــول توانمن ــرد معل ف
تعامــل و ارتبــاط گیــری اجتماعــی فــرد 
ــد  ــاال خواه ــدت ب ــه ش ــت را ب دارای معلولی
بــرد؛ بنابرایــن گســترش خدمــات تخصصــی 
موجــب  راور  در شهرســتان  پزشــکی 
گســترش برپایــی و راه انــدازی این گونــه 
ــدی  ــا ســطح توانمن ــز و در نتیجــه ارتق مراک
و حضــور فعــال افــراد دارای معلولیــت در 

ــود. ــد ب ــه خواه ــطح جامع س

رفع تصرف بيش از ۷2 هکتار از 
اراضی ملی در عنبرآباد

کسری زمين برای 2 و نيم ميليون 
واحد در طرح نهضت ملی مسکن

افتتاح مرکزی برای معلوالن ذهنی و 
جسمی در راور

پورابراهيمی با اشاره به حضور بذرپاش وزیر پيشنهادی راه در جلسه کميسيون اقتصادی:

ضعف در تامين مالی عامل عدم تحقق ساخت یک ميليون مسکن
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا بیـان اینکـه عامـل اصلـی از 
نـگاه مـا در کمیسـیون اقتصـادی در زمینه عدم سـاخت یـک میلیون 
واحـد مسـکونی تامین مالـی بوده اسـت، گفـت: امـروز اگـر از ترانزیت 
شـمال غرب بـه جنوب شـرق نـام می بریـم بـه ایـن دلیل اسـت کـه بر 
اسـاس برآوردهای کارشناسی اولیه در کمیسـیون اقتصادی اجرای این 
پروژه درآمد ارزی کشـور را سـاالنه 10 میلیارد دالر افزایـش می دهد و 

هزینه هـای اجـرای آن طـی ۶ مـاه بـاز می گردد.
محمدرضـا پورابراهیمـی داورانـی در جمـع خبرنـگاران با حضـور وزیر 
پیشـنهادی راه و شهرسـازی، گفت: اصلی ترین موضوعـات در خصوص 
ماموریت هـای وزارت راه و شهرسـازی بود کـه اولین موضـوع آن بحث 
مسـکن اسـت که امروز به شـدت برای مردم نگرانی ایجاد کرده اسـت.
رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به اینکه 
متاسـفانه نتوانسـته ایم به اهداف قانون جهـش تولید مسـکن به عنوان 
سـند توافقی بین مجلس و دولـت و همچنین تعهدات دولت سـیزدهم 
کـه در برنامه هـای رئیس جمهـور ارائه شـد دسترسـی پیـدا نکرده ایم، 
ادامـه داد: افزایش قیمت مسـکن و اجاره بهـاء را به صورت سرسـام آور 
مشـهود هسـتیم و در شـرایط فعلـی رفـع ایـن مشـکل از دغدغه هـای 

اصلی محسـوب می شـود.
نماینـده مـردم کرمـان و راور بـا تاکیـد بـر اینکه یکـی از مباحـث مهم 
مطرح شـده در نشسـت امروز کمیسـیون اقتصادی عدم عملیاتی شدن 
احـداث یـک میلیـون واحد مسـکونی بـر اسـاس قانـون و عـدم تامین 
تقاضای بازار اسـت، عنوان کـرد: بر اسـاس تحلیل وزیر پیشـنهادی راه 

و شهرسـازی در خصـوص عـدم تحقـق اهـداف در حوزه مسـکن اصلی 
ترین مسـئله تامیـن منابع مالی اسـت زیـرا در زمینه های زیرسـاخت، 
مصالح، امکانـات و دانش فنـی حوزه سـاختمان کسـری و کمبودی که 
باعث شـود این میـزان اختـالف بین هـدف گـذاری و اجرا ایجاد شـود 

کمبـود نداریم.
او با بیـان اینکـه عامـل اصلی از نـگاه مـا در کمیسـیون اقتصـادی در 
زمینه عـدم سـاخت یـک میلیـون واحـد مسـکونی تامین مالـی بوده 
اسـت، گفـت: گـزارش تامیـن مالـی بخـش مسـکن نشـان می دهـد 
سـازمان برنامه و بودجـه کمتریـن همـکاری در اجرای قانـون جهش 
تولیـد مسـکن را داشـته اسـت و بانک هـا نیـز حداقـل همـکاری را 
داشـته اند و بـا این شـرایط ادامـه ایفـا  تعهـدات در حد ناچیـز امکان 

پذیـر اسـت.
پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز در کمیسـیون اقتصـادی در 
خصوص مدل هـای جدید تامیـن مالی مباحثـی مطرح شـد، ادامه داد: 
مدل هـای کـه می تواننـد از طریـق ابزارهـای بـازار سـرمایه بـه راحتی 
جایگزین بـازار پـول شـوند و یا حداقـل مـوارد مربـوط به تامیـن مالی 

بـازار پـول را تکمیـل کند.
او ادامـه داد: تشـکیل صندوق هـای زمیـن و سـاختمان، اوراق رهنـی 
مسـکن و ابزارهـای نویـن بـازار مالـی از پیشـنهادات مهـم اعضـای 
کمیسـیون اقتصـادی بودند. در کنـار این مـوارد مدل هـای تامین مالی 
اجرای زیرسـاخت ها شـامل حمـل و نقل های زمینـی، ریلـی، هوایی و 

دریایـی نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفت.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی اضافـه کـرد: امـروز اگـر از ترانزیـت 
شـمال غرب بـه جنوب شـرق نـام می بریـم بـه ایـن دلیل اسـت کـه بر 
اسـاس برآوردهای کارشناسـی اولیـه در کمیسـیون اقتصـادی اجرای 
ایـن پـروژه درآمـد ارزی کشـور را سـاالنه 10 میلیـارد دالر افزایـش 
می دهـد و هزینه هـای اجـرای آن طـی ۶ مـاه بـاز می گـردد و درآمدی 
مسـتمر اسـت و به شـدت کشـورهای شـمالی نیازمند اجرای این خط 

. هسـتند
نماینـده مـردم کرمـان و راور گفـت: مقرر شـد کمیتـه مشـترکی بین 
کمیسـیون اقتصـادی و وزارت راه و شهرسـازی در حـوزه تامیـن مالی 
در طرح هـای عمرانـی و اقتصادی ایجاد شـود تـا خروجی ایـن اقدامات 

اتفـاق مثبتـی را رقـم بزند.
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خبر
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

برای تشکيل یک 
سانت خاک ۷۰۰ سال 

زمان نياز است
وزیــر جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه 
اهمیــت خــاک و حفاظــت از خــاک در 
کشــور گفــت: طرح هــای زیــادی از 
جملــه کاشــت یــک میلیــارد نهــال بــرای 
ــم. ــتور کار داری ــاک در دس ــت از خ حفاظ
ــه گــزارش ایســنا، ســید جــواد ســاداتی  ب
ــبت روز  ــه مناس ــه ب ــمی ک ــژاد در مراس ن
جهانــی خــاک برگــزار شــد بــا بیــان اینکه 
در کــره زمیــن  هیــچ داشــته ای عزیزتــر از 
خــاک نیســت و اگــر قــرار باشــد باالتریــن  
ــن داشــته باشــیم  ــره زمی ــت را در ک صیان
بایــد از خــاک باشــد، گفــت: برای تشــکیل 
یــک ســانتی متــر خــاک حاصلخیــز 
700ســال زمــان نیــاز اســت و در مقیــاس 
ــت و  ــر اس ــد ناپذی ــاک تجدی ــی خ زمین
بایــد در حفاظــت از آن دقــت بســیاری 

ــود. ش
ــیاری  ــیبدار بس ــی ش ــه داد:اراض وی ادام
ــز در طــول  ــی نی ــا ســیالب های ــم و ب داری
ســال مواجهیم. بنابرایــن وظیفه  ســازمان 
ــع طبیعــی اســت کــه اقداماتــی را در  مناب
راســتای حفاظــت از خــاک، آبخیــزداری و 

ــد. ــداری انجــام ده آبخوان
ــرد: در  ــه ک ــاورزی اضاف ــاد کش ــر جه وزی
ــه  ــد ب ــاک بای ــت آب و خ ــاختار  معاون س

ــود. ــه ش ــتر توج ــاک بیش ــش  خ بخ
ــعه  ــم توس ــه هفت ــح کرد:برنام وی تصری
در دســت نــگارش و تدویــن اســت و 
ــاک در  ــش خ ــه بخ ــژه ای ب ــگاه وی ــد ن بای
ــش  ــیم. در بخ ــته باش ــه داش ــن برنام ای
تخصیــص  اعتبــار نیــز  نــگاه دولــت مثبت 

اســت.
ــد  ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــاداتی ن س
ــزداری  ــار آبخی ــون هکت ــاالنه  10 میلی س
در کشــور انجــام دهیــم، گفــت: ایــن 
ــی و  ــع خاک ــظ مناب ــث حف ــات باع اقدام
ــد  ــاک خواه ــایش خ ــش فرس ــی و کاه آب

ــد. ش
وی در ادامــه افــزود: در بحــث صیانــت 
ــک  ــت ی ــرح کاش ــاک ط ــت از خ و حفاظ
ــم و  ــتور کار داری ــال را در دس ــارد نه میلی
ــا ایــن حرکــت جدیــد  تــالش می کنیــم ب
ــاک  ــت از خ ــتای حفاظ ــی در راس اقدامات

ــم. ــام دهی انج
ــه  ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــه  ــم ب ــاک نمی توانی ــت از خ ــدون صیان ب
ــد در  ــت: بای ــیم، گف ــی برس ــت غذای امنی
راســتای حفاظــت از خــاک از ســازمان 
ــش  ــن بخ ــال در ای ــاد فع ــردم نه ــای م ه

ــم. ــت کنی حمای
 

انجمــن  رئيــس هيات مدیــره   
صنفــی دریانــوردان:

حمل ونقل دریایی 
کشور باید متحول شود

در ایــران از نظــر ظرفیــت دریایــی و 
بنــدری کمبــودی نداریــم، امــا مــردم 
دریــا و ظرفیت هــای دریایــی کشــور را 
ــن رو الزم  ــند، از ای ــی نمی شناس ــه خوب ب
اســت بســترهای الزم بــرای توســعه دریــا 
در کشــور فراهــم شــود و بــا الگوبــرداری از 
کشــورهای توســعه یافته و بومی ســازی 
در برخــی مــوارد، بهبــود وضعیــت 
ــور  ــرای کش ــدر را ب ــا و بن ــادی دری اقتص

ــم. ــم بزنی رق
بــه گــزارش ایســنا، شــهریورماه بــود 
ــم  ــه هفت ــی برنام ــت های کل ــه سیاس ک
از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــالغ 
شــد کــه در بنــد 11 آن بــه تحقــق 
سیاســت های کلــی آمایــش ســرزمین 
بــا توجــه بــه مزیت هــای بالفعــل و بالقــوه 
و اجرایــی ســاختن مــوارد برجســته آن بــا 
ــادر و  ــواحل، بن ــا، س ــر دری ــژه ب ــه وی توج

ــد. ــد ش ــرزی تاکی ــای م آب ه
همچنیــن ابراهیــم رئیســی، رئیــس 
جمهــوری ششــم آذرمــاه بخشــنامه خــط 
ــم  ــه هفت مشــی ها و چارچــوب کالن برنام
ــات  ــه در موضوع ــرد ک ــالغ ک ــعه را اب توس
اقتصــادی  رشــد  بــه  آن،  کلیــدی 
ارتقــای  رویکــرد  بــا  عدالت محــور 
بهــره وری بــا تأکیــد بــر اقتصــاد دریامحور 
اشــاره شــده، چــرا کــه موضوعاتــی ماننــد 
ــا اقتصــاد دریامحــور  ــت ی ــرژی و ترانزی ان
کــه موتــور محرکــه و کانــون رشــد 

اقتصــادی و افزایــش تولیــد هســتند.
مقــام معظــم رهبــری همچنیــن بــه  
ــی  ــوان رزم ــه ت ــاء همه جانب ــی ارتق تازگ
ــی و  ــروی دریای ــی در نی ــزات دفاع و تجهی
ــوردی  ــی همچــون دریان اســتمرار اقدامات
ــی را الزم  ــت و بین الملل ــای دوردس در آبه
ــت  ــتفاده از فرص ــد: اس ــتند و گفتن دانس
ــه  ــد ب ــم آن بای ــای عظی ــا و ظرفیت ه دری
فرهنــگ عمومــی در کشــور تبدیل شــود.
ــر انجمــن  ــه، دبی ــه مســعود پل م ــه گفت ب
کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران، 
ــش از 5800  ــران بی ــا در ای ــه م ــر چ اگ
کیومتــر ســواحل اصلــی، جزیــره ای و 
ــم، امــا متاســفانه ســهم  ــه ای داری رودخان
بســیار پایینــی در GDP ایــران از حــوزه 
کســب وکارهای دریایــی اســت؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه پیشــرفته ترین 
ــات  ــعه یافته ترین کارخانج ــهرها، توس ش
و فعالیت هــای اقتصــادی، در کنــار 
ســواحل شــکل گرفتــه و بالندگــی آن 
ــت آن هــم  ــد و عل ــم می زن کشــورها را رق
نــگاه عمیــق اجتماعــی و اقتصــادی از 

دریچــه دریاســت.

شرط استقبال مردم و کسب و 
کارها از پلتفرم های داخلی

یک کارشـناس حـوزه کار بـا اعالم شـرط اسـتقبال کسـب و کارها از 
پلتفرم هـای داخلـی و تاثیر فراوانـی اعضا در بازارسـازی، گفـت: برای 
آنکه مـردم و کسـب و کارها از فضـای پلتفرم هـای داخلی اسـتقبال 
کنند بایـد ضمن بـاال بـردن کیفیـت و سـرعت و ایجـاد بـازار عرضه 
محصوالت و خریـد و فروش آسـان، قابلیت ها و امکانات ویـژه ای برای 

پیـام رسـان ها و پلتفرم های داخلـی درنظـر گرفت.
حمیـد نجـف در گفت وگو بـا ایسـنا، درباره حضـور کسـب و کارهای 
مجـازی در پلت فرم هـای داخلی اظهـار کـرد: در بحث حضـور افراد و 
مشاغل اینترنتی در پیام رسـان ها و پلتفرم های داخلی چند نکته باید 
مورد توجـه قرار گیـرد. اولین نکته بحث کیفی سـازی ایـن پلتفرم ها 
اسـت. علیرغـم سـرمایه گذاری کالنـی کـه سـال های گذشـته روی 
پلتفرم های داخلـی انجـام گرفته اسـت، متاسـفانه خروجـی کار آن 
چیزی نبوده کـه دنبـال کرده ایـم و روی کیفیـت آنها باید کار شـود.

وی ادامـه داد: چند سـال قبـل به سـمت پلتفرم ها و اپلیکیشـن های 
داخلـی حرکت کرده ایـم و حتی برنامه هایی طراحی شـده که شـبیه 
پلتفرم های خارجی باشـد یا جایگزین   اینسـتاگرام و واتسـاپ شـود 
ولی از نظـر کاربـردی هنوز بـه این قابلیـت نرسـیده اند کـه نیازهای 

بخش اعظمی از مخاطبـان را پوشـش بدهند.
ایـن کارشـناس حـوزه کار افـزود: دومیـن نکتـه ایـن اسـت کـه در 
اپلیکیشـن ها و پلتفرم هـای خارجی بـا یک بـازار بین المللـی مواجه 
هسـتیم. یعنی مخاطبینی که در شـبکه های اجتماعی حضـور دارند 
از کشـورهای مختلف هسـتند و همـه در یک بـازار بین المللـی قرار 
دارند. ما می خواهیـم که افـراد را از یک ارتباط بین المللـی وارد حوزه 
شـبکه های داخلی کنیم و بگوییم در این بستر فعالیت کنند و کسب 

و کارشـان را ادامـه دهند. 
 نجف سـومین نکتـه را بحـث اعتمـاد و اطمینـان کاربران دانسـت و 
گفت: بعضا ایـن نگرانی وجـود دارد که اطالعـات افراد مورد دسـتبرد 
یا سـوء اسـتفاده واقع شـود بنابر این باید اپلیکیشـن ها و پلتفرم های 
داخلی از ضریـب اطمینان باالیی برخوردار باشـند تـا حفظ اطالعات 
افراد صـورت گیـرد و نسـبت بـه ایـن مسـاله بـه مـردم و مخاطبین 

شفاف سـازی شـود.

رشد 4 درصدی صادرات سيمان
براسـاس آمارهای جهانی، ایـران با تولیـد ۶3 میلیون تُن سـیمان در 

سـال 2021، هفتمین تولیدکننده بـزرگ جهان بوده اسـت.
به گزارش »نود اقتصـادی« براسـاس آمارهای جهانی، ایـران با تولید 
۶3 میلیون تُن سـیمان در سـال 2021، هفتمین تولیدکننده بزرگ 
جهان بوده اسـت. همچنین ایران در سـال 2020 با تولید ۶۹ میلیون 

تن سـیمان، تا رتبه پنجم نیـز صعود کرده اسـت.
طـی سـال گذشـته، چیـن بـا تولیـد 2 میلیـارد و 500 میلیـون تن 
سـیمان در رتبـه اول جهـان، هند بـا 330 میلیـون تـن دوم و ویتنام 
بـا 100 میلیون تن سـوم بـوده اسـت.  امـا در بخـش صـادرات، ایران 
طی سـال گذشـته با صادرات 4/14 میلیون تن در رتبه سـوم در بین 
بزرگترین صادرکنندگان سـیمان قرار داشـته اسـت. قابل ذکر است 
در 7ماهه نخسـت امسـال حجم صادرات سـیمان ایـران ۶/7 میلیون 
تُن بوده که نسـبت به صـادرات 3/7 میلیون تنی 7ماهه 1400 رشـد 

4 درصدی داشـته اسـت.

رونق بازار ملک در آبان ماهخبر

آپارتمان سپر تورم شد
گزارش

ایسنا

ــز  ــاه از پایی ــن م ــکن در دومی ــازار مس ــرک ب تح
ــل  ــه دلی ــه ب ــورد ک ــم خ ــی رق ــال در حال امس
پایــان فصــل جابه جایــی انتظــار رشــد حــدود 7 
ــالت دور از  ــد معام ــا و 48 درص ــد قیمت ه درص
ذهــن بــود؛ امــا کارشناســان معتقدنــد نوســانات 
نــرخ ارز، بخشــی از ســرمایه ها را بــه منظــور 
محافظــت در برابــر تــورم بــه ســمت بــازار ملــک 

ــوق داد. س
بــه گــزارش ایســنا، بررســی وضعیــت بــازار 
مســکن شــهر تهــران در هشــتمین مــاه 
از ســال جــاری تحــرک نســبی ایــن بــازار را 
ــدی  ــش ۶.8 درص ــه افزای ــه ب ــد ک ــان می ده نش
قیمت هــا منجــر شــد و متوســط قیمت بــه 4۶.7 
میلیــون تومــان در هــر متــر مربــع رســید. این در 
حالــی اســت کــه طــی دو مــاه قبــل از آن بــازار به 
ثبــات نســبی رســیده بــود و نــرخ رشــد ماهیانــه 
آن بــه ترتیــب 1.1 و 1.2 درصــد اعــالم شــد. 
ــای کوچــک  ــرای واحده ــا ب ــار تقاض ــرا فش ظاه
ــب در  ــده ی غال ــی، پدی ــق جنوب ــراژ در مناط مت

ــت. ــازار اس ــن ب ای
ــالف  ــاه 1401 برخ ــان م ــالت در آب ــداد معام تع
برخــی پیش بینی هــا افزایــش پیــدا کــرد. در 
ــد  ــرارداد خری ــره ق ــدود 8000 فق ــاه ح ــن م ای
ــروش آپارتمــان منعقــد شــد کــه از افزایــش  و ف
ــد  ــال و رش ــر امس ــه مه ــبت ب ــد نس 47.8 درص
ــت  ــال حکای ــان پارس ــه آب ــبت ب ــد نس ۹.۶ درص
ــی  ــل  توجه ــش قاب ــد بخ ــر می رس ــه نظ دارد. ب
از متقاضیــان ســرمایه ای و مصرفــی تحــت تاثیــر 
ــان  ــرخ ارز در آب ــانات ن ــی و نوس ــارات تورم انتظ

ــد. ــان کرده ان ــد آپارتم ــه خری ــدام ب ــاه اق م

عبور بازار مسکن از تورم عمومی
بررســی وضعیــت ســالیانه ی بــازار مســکن شــهر 
ــبت  ــت نس ــدی قیم ــش 4۶ درص ــران از افزای ته
ــه 2  ــد ک ــر می ده ــته خب ــال گذش ــان س ــه آب ب
ــه و 2  ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــر از ت ــد پایین ت درص
درصــد باالتــر از تــورم عمومــی بــود. ایــن اولیــن 
بــار در ســال جــاری اســت کــه قیمت هــا در 
ــی رود.  ــر م ــی فرات ــورم عموم ــکن از ت ــازار مس ب
بــاال رفتــن قیمــت مســکن، تبعاتــی را بــه 
ــی  ــل  توجه ــش قاب ــروج بخ ــه خ ــال دارد ک دنب

ــاز از  ــاخت و س ــود س ــی و رک ــای مصرف از تقاض
ــهم  ــون س ــت. هم اکن ــات اس ــن تبع ــه ی ای جمل
ــال از  ــر از 5 س ــای کمت ــر بن ــا عم ــای ب واحده
کل معامــالت 28.4 درصــد اســت کــه کمتریــن 
ــا  ــر ت ــال اخی ــت س ــم از هش ــت ک ــزان دس می

کنــون محســوب می شــود.
کمبــود واحدهــای مرغــوب متناســب  بــا قــدرت 
ــی  ــی و جنوب ــق میان ــان در مناط ــد متقاضی خری
ــق را در  ــن مناط ــت در ای ــش قیم ــران، افزای ته
مقایســه بــا نیمــه شــمالی تهــران تشــدید کــرده 
ــه  ــد ماهیان ــن رش ــال باالتری ــان امس ــت. آب اس
قیمــت در بیــن مناطــق پرمعاملــه ی تهــران 
ــت  ــق داش ــه 4 تعل ــه منطق ــد ب ــا 13.۶ درص ب
ــا  ــز ب ــت نی ــالیانه قیم ــش س ــترین افزای و بیش
ــود. دو  ــه ی 10 ب ــه منطق ــوط ب ــد مرب ۶0 درص
منطقــه ی مذکــور بــه ترتیــب رتبه هــای چهــارم 
و دوم را در تعــداد معامــالت شــهر تهــران دارنــد.

نیمی از معامالت در ۲۷ درصد مناطق
مناطــق 5، 10، 2، 4، 7 و 8  بــه ترتیــب 
جایگاه هــای اول تــا ششــم از نظــر تعــداد 
قراردادهــای خریــد و فــروش مســکن شــهر 
تهــران را در اختیــار دارنــد کــه بیــش از نیمــی از 
ــان  ــه در آب ــق 22 گان ــن مناط ــالت را در بی معام
ــه ی  ــد. منطق ــاص دادن ــود اختص ــه خ 1401 ب
یــک نیــز جایــگاه هشــتم را درخصــوص ســهم از 

معامــالت بــه دســت آورد.
ــه  ــر خان ــان پارســال میانگیــن قیمــت هــر مت آب
در منطقــه یــک 72 میلیــون و 74۹ هــزار تومــان 
ــه ۹5 میلیــون 114  ــوده کــه در حــال حاضــر ب ب
هــزار تومــان رســیده اســت. نــرخ رشــد ماهیانــه 
قیمــت در ایــن منطقــه 7.۶ درصــد و رشــد 
ــن  ــه کمتری ــوده ک ــد ب ــالیانه آن 30.7 درص س
ــه ی  ــت منطق ــت را در هش ــش قیم ــزان افزای می

ــاند. ــت رس ــه  ثب ــران ب ــای ته پرتقاض
در منطقــه 2  کــه جایــگاه ســوم را از نظــر تعــداد 
معامــالت دارد متوســط قیمــت مســکن از متری 
ــال  ــان س ــان در آب ــزار توم ــون و 38 ه 50 میلی
ــان در  ــه ۶8 میلیــون و 320 هــزار توم گذشــته ب
ــا  ــه  ب ــن منطق ــان 1401 رســیده اســت. در ای آب
رشــد ماهیانــه 7.3 درصــد و رشــد ســالیانه 3۶.5 
ــه ی  ــم. در منطق ــه بوده ای ــت مواج ــد قیم درص
ــران  ــه ی ته ــن منطق ــوان پرمعامله تری ــه عن 5 ب

ــه  ــکن ب ــر مس ــر مت ــت ه ــر قیم ــال حاض در ح
طــور میانگیــن 5۶ میلیــون و 32۶ هــزار تومــان 
ــا  ــه ب ــد در مقایس ــش 2.۶ درص ــه افزای ــت ک اس
مــاه گذشــته و 47.5 درصــد در مقایســه بــا 
ــد.  ــان می ده ــته را نش ــال گذش ــابه س ــاه مش م
قیمــت مســکن در منطقــه 4 هــم از 34 میلیــون 
ــه  ــان ســال گذشــته ب ــان در آب ــزار توم و 154 ه
ــال  ــان س ــان در آب ــزار توم ــون و ۶۶4 ه 52 میلی
ــه  ــد را ب ــش 54 درص ــه افزای ــیده ک ــاری رس ج
ثبــت رســاند. طــی یــک مــاه گذشــته نیــز قیمت 
ــد  ــش 13.۶ درص ــه افزای ــن منطق ــکن در ای مس
را نشــان داد.  آبــان 1401 در مناطــق 7، 10 و 
ــکن  ــت مس ــن قیم ــب میانگی ــه ترتی ــز ب 14 نی
43.۶ میلیــون، 33.4 میلیــون و 34.8 میلیــون 
بــوده اســت. میــزان افزایــش ماهیانــه و ســالیانه 
ــد و  ــزان 4.۶ درص ــه می ــه 7 ب ــت در منطق قیم
44.۶ درصــد بــود. در منطقــه 10 رشــد قیمت در 
مقایســه بــا مــاه گذشــته 4.5 درصــد و نســبت به 
ــه ثبــت  مــاه مشــابه ســال گذشــته ۶0 درصــد ب
ــالیانه ی  ــه و س ــش ماهیان ــزان افزای ــید. می رس
ــن  ــوان پنجمی ــه عن ــه ی 14 ب ــت در منطق قیم
ــه ترتیــب  ــازار مســکن ب منطقــه ی پرتقاضــا در ب

ــد. ــالم ش ــد اع ــد و 47 درص 4.4 درص
امــا در منطقــه ی 18 بــه عنــوان ارزان تریــن 
منطقــه ی در بــازار مســکن شــهر تهــران قیمــت 
هــر متــر خانــه از 14 میلیــون و 51۹ هــزار 

تومــان در آبــان ســال گذشــته بــه 23 میلیــون و 
ــان امســال رســید. رشــد  ــان در آب ــزار توم ۹3 ه
ــزان 8.4  ــه می ــه 18 ب ــت در منطق ــه قیم ماهیان
درصــد و افزایــش ســالیانه ی قیمــت نیــز 5۹ 

ــت. ــوده اس ــد ب درص

اصابت ترکش های دالر به بازار مسکن
فرشــید پورحاجــتـ  عضــو هیــات مدیــره کانون 
انبوه ســازان در تحلیــل رونــق نســبی بــازار 
ــت:  ــنا گف ــه ایس ــاه 1401 ب ــان م ــکن در آب مس
ــت ارز  ــانات قیم ــه نوس ــد ب ــن رش ــی از ای بخش
برمی گــردد، علــت دیگــر افزایــش قیمــت 
نهاده هــای ســاختمانی اســت و مســاله ی بعــدی 
ــروژه نهضــت  ــه انجــام نشــدن کار خاصــی در پ ب
ــر می گــردد کــه باعــث انصــراف  ملــی مســکن ب
متقاضیــان از ایــن پــروژه شــده و اثراتــش در بازار 

ــرده اســت. ــدا ک ــروز پی مســکن ب
وی بــا بیــان این کــه شــرایط ســاخت وســاز 
ــدک  ــرد: ان ــد ک در کشــور مســاعد نیســت، تاکی
کارگاه هــای ســاختمانی کــه در ایــن مــدت 
ــا نوســانات اخیــر قیمــت مصالــح  فعــال بودنــد ب
ســاختمانی از جملــه یونولیــت و خدمــات مرتبط 
بــا بخــش ســاخت وســاز دچــار مشــکالتی 
شده اند.پیداســت وزارت راه و شهرســازی و 
ــدی  ــدان ج ــوع را چن ــم موض ــت ه وزارت صم

. نــد فته ا نگر
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کاغذ اقتصادی

بـا توجـه بـه داده هـای سـازمان امـور مالیاتـی 
طی 8ماهـه سـال 1401، درمجمـوع 310هزار 
و ۹۶۹میلیـارد تومـان درآمـد مالیاتـی بـوده که 
وصول شـده اسـت. از این رقم سـهم مالیات های 
مسـتقیم 1۹4هزار میلیارد تومان و سهم مالیات 
بـر کاالهـا و خدمـات 117هـزار میلیـارد تومان 
بـوده اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه در بودجه، 
حـدود 532 هزار میلیـارد تومان درآمـد مالیاتی 
بـرای سـال 1401 پیش بینی شـده بود کـه اگر 
میانگین 12 ماهـه را در نظر بگیریـم، 354 هزار 
میلیـارد تومـان آن به 8 ماه نخسـت سـال تعلق 
دارد. با توجه بـه حدود 311 هـزار میلیارد تومان 
وصول درآمـد مالیاتی، می توان گفـت 88درصد 
از پیش بینـی درآمدهـای مالیاتـی محقق شـده 
اسـت. به ایـن ترتیـب می تـوان پیش بینـی کرد 
که تـا پایـان سـال، بیـش از ۹0درصـد از درآمد 
مالیاتـی پیش بینی شـده محقق شـود. از سـوی 
دیگر، در بخش مالیات های مسـتقیم، 127هزار 
میلیارد تومان از محل مالیات اشـخاص حقوقی، 
4/ 55هـزار میلیـارد تومـان از محـل مالیـات بر 
درآمدهـا و 4/ 11هـزار میلیـارد تومـان از محـل 
مالیـات بـر ثـروت وصـول شـده اسـت. از محل 
مالیات مسـتقیم نیـز ۹/ 1هـزار میلیـارد تومان 
درآمد حاصل شـده اسـت. عالوه بر ایـن، مالیات 
بـر کاالهـا و خدمـات نیـز حـدود 2/ 1میلیـارد 
تومـان بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب در مجموع 
311هـزار میلیـارد تومـان مالیـات در 8ماهـه 
نخسـت  محقق شـده که 40هزار میلیارد تومان 

آن در آبان مـاه وصـول شـده اسـت.
رکوردشکنی در تحقق درآمدهای مالياتی

بررسـی آمار و ارقـام درآمدهای مالیاتی در سـال 
گذشـته نشـان می دهد کل درآمدهـای مالیاتی 
مصوب شده در سـال گذشـته 325هزار میلیارد 

تومان بـوده که در 8 ماه نخسـت سـال گذشـته 
203هـزار میلیـارد تومـان آن وصـول شـد. بـا 
توجه به تحقـق 311هزار میلیـارد تومانی درآمد 
مالیاتـی در مدت مشـابه سـال جـاری، می توان 
گفـت حـدود 53درصـد رشـد داشـته اسـت. 
البته نکتـه مهـم در تحقـق درآمدهـای مالیاتی 
و رکوردشـکنی در تحقـق ایـن درآمدها نسـبت 
به 10 سـال اخیـر این اسـت کـه ایـن افزایش با 
فشـار بـر بخـش مولـد اقتصـاد و حقوق بگیـران 
همراه نبـوده و از مسـیر تمرکز بـر مقابله بـا فرار 
مالیاتی، سـاماندهی کارتخوان هـا، داده محوری، 
و  بـه جـای ممیز محـوری  هدفمندسـازی 
جایگزینی منابع مالیاتی تحقق یافته اسـت، چرا 
که همزمـان کاهـش 5درصـدی مالیـات بخش 
تولیـد نیـز اجـرا شـده اسـت. در واقـع از همین 
طریق و با شناسـایی فرارهای مالیاتـی 311هزار 
میلیـارد تومـان درآمد از ابتدای امسـال تـا پایان 
آبان مـاه وصول شـد، در حالی که مجمـوع درآمد 
مالیاتـی محقق شـده کشـور در سـال گذشـته 
325هزار میلیارد تومان و در سـال 13۹۹ حدود 
207هـزار میلیـارد تومان بـوده اسـت. یعنی در 
8 ماهه سـال 1401، معادل ۹5درصد کل درآمد 

مالیاتی سـال 1400 و 154درصد درآمد مالیاتی 
سال 13۹۹ وصول شـده است.ساماندهی حدود 
18میلیـون و 800هـزار کارتخـوان و اتصـال 
بیـش از ۹میلیـون و 500هـزار کارتخوان بـــه 
پرونده های مالیاتی در راسـتای اجـرای ماده 11 
قانون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیان 
نیز همچنان که اشـاره شـد از عوامل مهم تحقق 

درآمدهـای مالیاتی اسـت.
درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد

آخرین آمار حاکی از آن اسـت کـه میزان مالیاتی 
که دولت از مسـافران بـرای خروج از کشـور اخذ 
کـرده، در هشـت مـاه سـال جـاری از کل سـال 
1400 بیشـتر اسـت. عـوارض خـروج از کشـور 
یکـی از منابـع درآمـدی بـرای دولـت اسـت که 
میـزان آن هـر سـال در الیحـه بودجـه تعییـن 
می شـود. البته در الیحـه بودجه سـال 1401 بر 
خالف سـال های گذشـته میزان عـوارض خروج 
از کشـور بـرای هـر نفر مشـخص نشـد و فقط به 
طور کلـی در بخـش درآمدهای دولـت در بخش 
مالیـات بـر کاالهـا و خدمـات، عـوارض خـروج 
مسـافر از مرزهـای کشـور هـزار و 500میلیـارد 

تومـان پیش بینـی شـده بود

مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران با اشـاره 
بـه شتاب بخشـی بـه  رونـد تکمیـل طرح هـای 
مهـم و راهبـردی به ویـژه توسـعه میدان هـای 
مشـترک تأکید کرد: این روزها و در آسـتانه ورود 
به زمسـتان، حداکثر حجـم عملیـات در میدان 
مشـترک پارس جنوبی بـرای تولیـد گاز در حال 
اجراسـت. به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر 
در نشسـت تودیـع و معارفـه رئیـس حراسـت 
این شـرکت گفـت: در آسـتانه ورود به زمسـتان 
در شـرکت ملی نفـت ایـران روزانه بیـش از یک 
میلیارد مترمکعـب گاز تولید می شـود و آمادگی 
حداکثـری وجـود دارد تا مـردم در سراسـر ایران 
از آرامش نسـبی در زمسـتان امسـال برخـوردار 
باشـند. وی  بـا بیـان اینکـه کار توسـعه میـدان 
نفتـی آزادگان جنوبـی با شـتاب هر چـه تمام تر 
در حـال انجـام اسـت، افـزود: یکـی از مهم ترین 
اولویت های ما تولید حداکثری و توسـعه شتابان 

همـه میدان های مشـترک نفـت و گاز اسـت.
توليد ۱۶ هزار بشکه نفت از ميدان های 

اسفند و سيوند
خجسـته مهر با بیان اینکه تعـدادی از طرح های 
EPD و EPC در مرحلـه بهره بـرداری اسـت، 
گفـت: هفتـه گذشـته برداشـت از میدان هـای 
اسـفند و سـیوند بـا رقـم روزانـه 1۶ هزار بشـکه 
آغاز شـد و آماده بهره برداری رسـمی آن هستیم.

وی تأکیـد کـرد: چنـد طـرح دیگـر نیـز در این 
بخش بهمن ماه امسـال بـه بهره برداری رسـمی 
خواهـد رسـید. مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت 
ایـران با اشـاره به اینکـه عملیات در میـدان بالل 
بـا سـرعت در حـال انجـام اسـت، گفـت: درباره 
میدان کیش برنامـه عملیاتی و اجرایـی ما تولید 
28 میلیـون مترمکعـب گاز از این میدان اسـت. 
خجسـته مهر با بیـان اینکه ایـن روزهـا حداکثر 

حجم عملیات در میـدان مشـترک گازی پارس 
جنوبی را شـاهد هسـتیم، ادامـه داد: یک تجربه 
ارزشـمند در کشـور هفتـه گذشـته رقـم خورد 
و یکـی از عظیم تریـن سـکوهای گازی پـارس 
جنوبـی بـا دقـت حداکثـری جابه جـا شـد. این 
 B11 سـکوی 4000 تنی بـه زودی در موقعیـت
نصب می شـود و این نماد یـک کار منحصربه فرد 

در شـرکت ملی نفـت ایران اسـت.
 توليد گاز در فاز ۱۱ به زودی آغاز می شود

وی بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات متعـددی در 
عسـلویه و خلیج  فارس در حال اجراسـت، افزود: 
حفـاری چهـار حلقه چـاه طرح توسـعه فـاز 11 
میدان مشـترک گازی پارس جنوبـی در مرحله 
نهایی قـرار دارد؛ خـط لولـه دریایـی آن تکمیل 
شده اسـت و به زودی برداشـت گاز از فاز 11 آغاز 
خواهـد شـد. خجسـته مهر دربـاره عملیـات در 
طرح توسـعه فـاز 13 نیـز تصریح کـرد: عملیات 
سـکوی 13A پارس جنوبی پس از توقفی که در 
سـال های گذشـته برای آن رخ داد نیز بـا انتقال 
یـک دکل در چند روز گذشـته آغاز شـده اسـت 
و عملیات تکمیلـی در طرح توسـعه فـاز 14 نیز 
با شـتاب ادامـه دارد وی افزود: برنامه نگهداشـت 

میدان گازی پارس جنوبی نیز در دستور کار قرار 
دارد و در ایـن زمینه اسـیدکاری 400 حلقه چاه 

در پـارس جنوبـی اجرایی خواهد شـد.
فشارافزایی ميدان گازی پارس  جنوبی

 در حال اجرا
خجسـته مهر بـا بیـان اینکـه یکـی  دیگـر از 
اولویت هـای مـا در شـرکت ملـی نفـت ایـران 
اجـرای طـرح 15 میلیـارد دالری فشـارافزایی 
میـدان گازی پـارس جنوبـی اسـت کـه از نظـر 
فنـاوری جـزو طرح هـای جدیـد اسـت و پیـش 
از ایـن تجربه مشـابهی نداشـتیم، گفـت: در این 
بخش در دولـت سـیزدهم دو اقـدام مهـم انجام 
شـد، نخسـت کار مهندسـی طـرح پایلـوت آن 
به پایـان رسـید و اینکه سـاخت کمپرسـورهای 
طـرح پایلوت مربـوط بـه یکـی از فازها از سـوی 
شـرکت های ایرانـی بـه پیشـرفت 70 درصـدی 
رسـید. وی ادامه داد: به موازات آن کار مهندسـی 
پایـه فشـارافزایی همـه فازهـای پـارس جنوبی 
آغاز شـده، اگر چه بخـش مطالعاتی بـا همکاری 
یک شـرکت خارجی در حال پیشـرفت است، به 
موازات یکی از شـرکت های ایرانی کار مهندسـی 

آن را پیـش می بـرد.

۸۸ درصد از درآمد مالياتی در ۸ ماه محقق شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت عنوان کرد

آغاز برداشت از فاز ۱۱ پارس جنوبی در آینده نزدیک
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مدیرعامل شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتی ایـران گفـت: بـا پیگیری های 
صـورت گرفته مشـکل توزیع بنزین سـوپر طـی روزهـای آینده برطرف می شـود، اما مشـکل 
اساسـی مصرف بـاالی بنزین در کشـور اسـت چراکه اکنـون تراز تولیـد و مصرف منفی شـده 

اسـت.
جلیل سـاالری در گفت وگـو با ایسـنا، با اشـاره به میزان مصـرف بنزین اظهـار کـرد: از ابتدای 
سـال جاری تاکنـون روزانـه 103 میلیـون لیتـر بنزیـن مصرف شـده و تـراز تولیـد و مصرف 

منفی شـده اسـت.
ــود در  ــرات پاالیشــگاه های کشــور ب ــوپر تعمی ــن س ــود بنزی ــت نب ــه عل ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــار ک ــد شــد، اظه ــز حــل خواه ــن موضــوع نی ــرل شــود ای ــه مصــرف کنت ــی ک صورت
اجــرای برنامه هــای تعمیــرات اساســی و اضطــراری در دو پاالیشــگاه امــام خمینــی شــازند 
و اصفهــان، موجــب توقــف تولیــد بنزیــن ســوپر شــد کــه بــا اجــرای تمهیداتــی می تــوان 

ــد را ماننــد ســابق کــرد. رون
سـاالری با بیان اینکـه کیفیت بنزیـن توزیعی اسـتاندارد اسـت و مشـکلی از این بابـت وجود 

ندارد، گفـت : تمهیـدات الزم بـرای توزیـع بنزین بـا کیفیت در نظر گرفته شـده اسـت.

سـعید جاللی قدیـری، دبیـر اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک ایـران با اشـاره به 
اینکه در ایـران هزینه نیروی انسـانی و اسـتفاده از انـرژی در قیاس با سـایر کشـورهای جهان 
ارزان اسـت، گفت: با توجه بـه اینکه شـاهد اعمـال تحریم های سـنگین علیه ایـران عزیزمان 
هسـتیم اما، صـادرات می تواند بـه عنوان یـک راهکار مهـم بـرای ارزآوری صنعت پوشـاک در 

ایـران تلقی شـود.
وی افزود: معضـل دیگری کـه صنعت پوشـاک ایران بـا معضالت متعـدد روبرو کـرده، قاچاق 

بی رویه اسـت که سـبب کاهـش میزان فـروش محصـوالت با کیفیت ایرانی شـده اسـت.
جاللـی قدیـری تصریح کـرد: بازارچه هـای مـرزی می تواننـد محلـی مناسـب بـرای فـروش 
پوشـاک ایرانـی باشـند بـه شـرطی کـه دولـت در غـرب و شـرق کشـور زیرسـاخت ایجـاد 
بازارچه هـای مـرزی را فراهم کـرده تا شـاهد رونـق ایـن بازارچه هـا از طریق فروش پوشـاک 

ایرانـی باشـیم.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک ایـران تاکیدکـرد: صادرات پوشـاک ایران به 
نقاط مختلف جهان سـبب خواهد شـد تا شـاهد ورود ارز بـه ایران باشـیم که وقوع ایـن اتفاق 

در حل مشـکالت ارزی کشـور هم تاثیر مثبت خواهد داشـت.

 سـخنگوی سـتاد هدفمندی یارانه گفت: بنابر آمار از اردیبهشـت ماه به بعد، 3 میلیون و 200 
هزار نفـر به جمع یارانـه بگیران اضافه شـدند.

به گزارش بـازار، طیبـه حسـینی گفت: بـا توجه بـه آنکه دهـک بندی خانـوار توسـط وزارت 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعی انجام شـده اسـت؛ بنابراین مسـئوالن ایـن وزارتخانـه در جریان 
موضوع هسـتند. افرادی که به دهک اعالمی اعتراض دارنـد، موضوع را از طریـق وزارت تعاون 

باید پیگیـری کنند.
بــه گفتــه وی، بنابــر آمــار از اردیبهشــت مــاه بــه بعــد همزمــان بــا اصــالح نظــام یارانــه 
ــه  ــران اضاف ــه بگی ــه جمــع یاران ــر ب ــزار نف ــون و 200 ه ــی درخواســت، 3 میلی و بازبین

ــدند. ش
حسـینی می گویـد: افـرادی که بـه دهـک اعالمـی اعتـراض دارنـد، همچنـان مـی توانند از 
طریق سـایت وزارت رفـاه درخواسـت بازبینی و بررسـی دهنـد، چنانچـه جز دهک یـک تا ۹ 

قـرار گیرنـد، مشـمول یارانه می شـوند.
سـخنگوی سـتاد هدفمندی یارانه ها گفت: افرادی که تا قبـل از 1401 یارانه آنها حذف شـده 

بود یا انصراف داده بودنـد، می توانند از طریق سـازمان هدفمندی ثبـت نام کنند.

توزیع بنزین سوپر در 
روزهای آینده

صنعت نساجی قربانی افزایش نرخ ارز و 
ماشين آالت فرسوده

3 ميليون و 2۰۰ هزار نفر به جمع یارانه 
بگيران اضافه شدند
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اهدای عضو پس از مرگ 
کامل برای اولين بار در 

ایران و خاورميانه
سرپرسـت واحد پیونـد و فراهـم آوری اعضاء 
دانشـگاه علوم پزشـکی ایران از انجـام عمل 
نوین پیونـد پـس از مرگ کامـل خبـر داد و 
گفت: بـرای اولیـن بـار در خاورمیانـه، عمل 
احیا و اهـدای عضـو پـس از تایید فـوت فرد 
اهدا کننـده، در بیمارسـتان حضرت رسـول 

اکـرم )ص( انجام شـد.
به گـزارش ایسـنا، دکتر سـام زراعتیـان نژاد 
دوانی با بیـان اینکـه با اخـذ مجـوز از وزارت 
بهداشـت و همـکاری شـرکت دانـش بنیان 
دانشـگاهی نیسـپا موفـق بـه انجـام عمـل 
اهـدا از فرد دهنـده با مـرگ حتمی شـدیم، 
افزود: این عمل در مورد سـه متوفـی انجام و  
اعضای حیاتی بدن آنها از جملـه کلیه، کبد، 
پانکراس، روده و بافت هـای دریچه قلب جدا 

و بـه افـراد گیرنده اهدا شـد.
وی افـزود: ایـن روش نویـن پیونـد عضـو با 
کمـک فیلتراسـیون خونـی، فاکتورهـای 
التهابـی از اعضـای فـرد دهنـده را کاهـش 
می دهـد و موجـب اسـتفاده از اعضـای 
پیوندی کـه قابلیـت اهدا بـه علـت التهاب 
ندارنـد، می شـود. ایـن روش، بی نظیـر 
در کشـور  و مـورد تاییـد انجمـن پیونـد 
خاورمیانـه بـوده و مقالـه علمـی آن هم در 
ژورنـال بیـن المللـی پیونـد قلـب و ریـه به 

چـاپ رسـیده اسـت.
ایـن فـوق تخصـص جراحی قلـب و عـروق، 
خاطر نشـان کرد: سـابقه انجام عمـل پیوند 
پس از مـرگ مغـزی و مرگ قلبی از سـالیان 
گذشـته وجود داشـته ولی عمل اهدا پس از 
مرگ حتمی فـرد دهنده بـرای اولین بـار در 

کشـور انجام می شـود.
وی گفـت: در نظر داریـم در قالـب یک طرح 
تحقیقاتـی ایـن روش )HA380( بـه طـور 
رسـمی ارائه و تحت عنوان پروتکل کشـوری 
از سوی دانشگاه علوم پزشـکی ایران به سایر 
دانشـگاه ها معرفـی شـود تـا کمـک موثری 
بـرای نجات بیمـاران در لیسـت انتظـار اهدا 

. شد با
زراعتیـان افـزود: از دیگـر روش هـای نویـن 
انجـام شـده در مرکـز پیونـد دانشـگاه علوم 
 HA380 پزشـکی ایران، اسـتفاده از فیلتـر
برای کاهش التهاب و توسعه اکسیژن رسانی 
خارج بدنـی بـه همـراه فیلتراسـیون خونی 
در بیمـاران دارای سـندرم زجـر تنفسـی 
اسـت که ایـن مـورد در یـک بیمـار مبتال به 
آمبولی ریوی بـا غلظت اکسـیژن 4۹ درصد 

با موفقیـت انجام شـده اسـت.

»حق پرستاری« معلوالن شدید 
و ضایعه نخاعی ها ۵۰ درصد 

افزایش یافت

سرپرسـت معاونت توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان بهزیسـتی 
کشـور از افزایش 50 درصـدی حق پرسـتاری افراد دارای آسـیب 

نخاعـی و افـراد دارای معلولیت شـدید و خیلی شـدید خبـر داد.
علیرضـا انجالسـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه مـاده 7 
قانـون حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیـت مبنـی بـر اینکه 
»سـازمان مکلف اسـت بـا هـدف حمایـت از نگهـداری و مراقبت 
افـراد دارای معلولیت شـدید و خیلی شـدید نیازمند و افـراد دچار 
معلولیت هـای چندگانـه نیازمند در خانـواده پـس از ارائه خدمات 
آموزشـی و مشـاوره ای بـه خانواده هـا نسـبت بـه پرداخـت حـق 
پرسـتاری یا مـددکاری بـه سرپرسـت، همسـر یا قیـم ایـن افراد 
اقدام کند یا خدمات مراقبتـی و نگهداری از افـراد دارای معلولیت 
را از طریـق مراکز وابسـته به خـود یا حمایـت از مراکـز غیردولتی 
)خصوصی، تعاونـی، خیریه و تشـکل های مردم نهـاد( ارائه کند«، 
اظهـار کـرد: در هفتـه بزرگداشـت مقـام افـراد دارای معلولیـت، 
هیئت وزیـران به اسـتناد مـاده 7 قانون، بـا افزایـش 50 درصدی 
میـزان کمک هزینـه حق پرسـتاری افـراد دارای آسـیب نخاعی و 

افـراد دارای معلولیـت خیلی شـدید و شـدید موافقـت کرد.
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس حـق پرسـتاری افـراد دارای آسـیب 
نخاعـی و افـراد دارای معلولیـت خیلـی شـدید و شـدید از یـک 
میلیون تومان بـه یک میلیـون و 500 هزار تومان در سـال 1401 

افزایـش می یابـد.
بـه گـزارش ایسـنا، در عیـن حـال پیـش از این نیـز انجالسـی از 
افزایـش کمک هزینـه مراکـز شـبانه روزی بـه میـزان 50 درصد، 
مراکـز روزانه به میـزان 35 درصـد، مراکز ارائه خدمـات تخصصی 
توانبخشـی در منـزل بـه میـزان 4۶ درصـد و مراکـز مراقبـت در 
منزل بـه میـزان 50 درصد برای سـال جاری خبـر داد و به ایسـنا 
گفته بـود: کمک هزینـه مراکـز شـبانه روزی از دو میلیـون تومان 
برای هـر نفـر در ماه بـه 3 میلیـون تومـان و کمـک هزینـه مراکز 
روزانـه بـا رشـد 35 درصـدی از یـک میلیـون و 350 هـزار تومان 
برای هـر نفـر در ماه به یـک میلیـون و 820 هـزار تومـان افزایش 

می یابـد.
وی افـزود: همچنین مراکز ارائـه خدمات تخصصی توانبخشـی در 
منزل با رشـد 4۶ درصدی از 500 هزارتومان بـه 730 هزار تومان 
و کمک هزینـه مراکز مراقبـت در منـزل از یک میلیـون تومان به 

یـک میلیون و 500 هـزار تومـان در ماه افزایـش پیدا کرد.

خبر به مناسبت روز جهانی خاک

پساب و پسماند، بالی جان »خاک«
گزارش

ایسنا
سرپرسـت معاونت محیط زیسـت انسـانی سازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان اینکـه تولیـد 
محصـوالت سـالم نیازمنـد بهره بـرداری از منابـع 
خـاک سـالم همـراه بـا مدیریـت درسـت اسـت، 
اظهارکـرد: بیشـترین سـهم آلودگـی خـاک  در 
اسـتان های نفت خیـز مربـوط بـه ترکیبـات نفتی 
و در سـایر اسـتان ها مربـوط بـه پسـماند و پسـاب 

اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، هـر سـاله سـازمان خواربـار و 
کشـاورزی ملل متحد )FAO( در روز 5 دسـامبر ) 
14 آذر( روز جهانـی خاک را گرامی می دارد. شـعار 
سـال جـاری میـالدی تاکیـد بـر ارتبـاط خـاک و 
 Soil ,where food( تغذیه ، خاک سـرآغاز غذا

begins( اعالم شـده اسـت.
ایرج حشـمتی در گفـت و گو با ایسـنا به مناسـبت 
روز جهانـی خـاک دربـاره آخرین فرسـایش خاک 
در ایـران اظهـار کـرد: بـر اسـاس آمارنامـه سـال 
13۹۹ مرکـز فنـاوری اطالعات و ارتباطـات وزارت 
جهاد کشـاورزی میزان فرسـایش خاک در سـطح 
125 میلیـون هکتـار از حوزه هـای آبخیـز کشـور 
متوسط سـالیانه حدود 1۶.7 تن در هکتار و میزان 
متوسـط سـاالنه رسـوب برابر ۶ تن در هکتار است.

اجرای برنامه های آبخیزداری برای کاهش 
روند تخریب خاک

وی دربـاره اقداماتـی کـه بـرای کاهـش ایـن روند 
انجام شـده اسـت، گفـت: موضـوع تخریـب خاک 
در قانون حفاظت خـاک مطابق مـاده 1۶ به وزارت 
جهاد کشـاورزی تکلیف شـده اسـت. در این راستا 
ایـن وزارتخانـه در گـزارش آمارنامـه اعـالم کـرده 
اسـت که در سـال 13۹۹ در سـطح یـک میلیون و 
84 هـزار و 3۶ هکتـار برنامه های آبخیـزداری اجرا 
و پروژه هـای آبخیـزداری در سـطح 2۶0 هکتـار 

تهیه شـد.
سرپرسـت معاونت محیط زیسـت انسـانی سازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت ادامـه داد: فعالیت هـای 
آبخیـزداری در کشـور بـا اجـرای بیـش از 15هزار 
پـروژه در محـدوده 8۶50 آبـادی نتایـج فراوانـی 
بـه همـراه داشـته اسـت کـه از آثـار مسـتقیم آن 
می توان به اسـتحصال و تغذیه حـدود 2.1 میلیارد 
متر مکعب آب در سـال، کنترل حـدود 20 میلیون 
تن رسـوب، کنترل فرسـایش به میزان 2۶ میلیون 

تن، اشـتغال زایی 5000 نفر در سـال، شغل موقت 
و بهبود شـغل 20 هزار نفر در سـال و تأسـیس 80 
مـورد تعاونـی آبخیـزداری بـا ۹000 عضـو اشـاره 

کـرد.

رشد جمعیت از عوامل موثر بر فرسایش 
خاک

وی بـا توجـه بـه شـعار روزجهانـی خـاک )خاک، 
سـرآغاز زندگی( دربـاره تاثیـرات فرسـایش خاک 
بـر تولیـد مـواد غذایـی گفـت: فرسـایش خـاک 
در منطقـه تحـت تأثیـر به صـورت مسـتقیم و 
غیر مسـتقیم بـا اثرگـذاری تدریجـی بـر کمیت و 
کیفیت خاک، تـوان تولیـدی آن را کاهش می دهد 
بنابرایـن هـر سـاله بـه وسـیله فرسـایش تشـدید 
شونده از سـطح حاصلخیز و محصول مزارع کاسته 
می شـود و کشـاورزان و دامـداران بـرای جبـران 
خسـارت، اراضـی مناطـق دیگر را مـورد اسـتفاده 
قـرار می دهنـد. حشـمتی تاکیـد کـرد: تنهـا 15 
میلیارد هکتـار از اراضـی جهان قابلیت کشـاورزی 
دارنـد که این میـزان کمتـر از 22 درصد مسـاحت 
خشـکی ها اسـت، بـا ایـن حـال ۹7 درصـد غذای 
جمعیـت زمیـن را تأمیـن می کند. رشـد جمعیت 
جهان حـدود 1.3 درصد اسـت کـه می توانـد یکی 
از عوامـل مهم تشـدید تخریـب و فرسـایش خاک 
همیـن رشـد جمعیت باشـد ایـن در حالیسـت که 
هـر سـال حـدود 10 میلیـون هکتـار از اراضـی به 
علت فرسـایش خاک از دسـترس خارج می شـوند.

فرسایش خاک عامل کاهش ۳۳ درصدی 
حاصلخیزی اراضی کشاورزی

وی دربـاره اثـرات درون منطقه ای فرسـایش خاک 
در مقیـاس جهانـی گفـت: فرسـایش خاکـی در 
مقیـاس جهانـی موجب کاهـش حاصلخیـزی 33 
درصد از اراضی کشـاورزی شـده اسـت. فرسـایش 
به صورت مسـتقیم بـا کاهـش عمق خـاک و عمق 
ریشـه دوانی گیـاه، هـدر رفت مـواد معدنـی و آلی 
خـاک، کاهـش ظرفیـت نگهـداری آب در خـاک، 
کاهـش جوانه زنـی بذرهـا و در نهایـت کاهـش 
سـطح اراضـی کشـاورزی موجـب کاهـش تولیـد 

محصـول می شـود.
بـه گفتـه سرپرسـت معاونـت محیـط زیسـت 
انسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت میانگین 
فرسـایش سـاالنه خـاک در ایـران 1۶.7 تـن در 
هکتار برآورد شـده اسـت. مقدار سـاالنه فرسـایش 

خاک در کشـور ما بـا سـایر قاره های جهـان دارای 
اختـالف معنـاداری اسـت و حتـی بـا میانگیـن 
فرسـایش سـاالنه در قـاره آسـیا ۶ تـن در هکتـار 

فاصلـه معنـاداری نشـان می دهـد.
حشـمتی همچنیـن دربـاره تاثیـرات آلودگـی 
خـاک بـر کیفیـت مـواد غذایـی اظهارکـرد: تولید 
محصـوالت سـالم نیازمنـد بهره بـرداری از منابـع 
خاک سـالم همراه بـا مدیریت درسـت با اسـتفاده 
از نهاده هـای سـالم اسـت. لـذا بـرای دسـتیابی به 
امنیـت غذایی الزم اسـت عوامـل آالینـده خاک را 

به درسـتی بشناسـیم.

فعالیت های انسانی مخرب چرخه های 
بیوشیمیایی

سرپرسـت معاونت محیط زیسـت انسـانی سازمان 
حفاظت محیط زیسـت بـا بیان اینکـه فعالیت های 
چرخه هـای  توجهـی  قابـل  به طـور  انسـانی 
بیوشـیمیایی و بیوژئوشـیمیایی و تـوازن برخـی 
عناصر سـنگین را برهـم می زند، اظهارکـرد: منابع 
اصلـی عناصـر سـنگین، منابـع نقطـه ای صنعتـی 
همانند معـادن، ذوب فلزات، و... هسـتند و از جمله 
منابع غیـر متمرکز می تـوان به محصـوالت فرعی، 
احتـراق ترافیک اسـتفاده از نهاده ها در کشـاورزی 
و... اشـاره کرد. وی ادامه داد: عناصر سنگین تقریبا 
عنصری فـّرار شـناخته می شـوند و گروهـی که به 
ذرات معلـق غبار در هـوا متصل هسـتند می توانند 
هـزاران کیلومتـر دورتر از نقطـه ای که به اتمسـفر 
وارد شـده اند، نشسـت کنند. وجود مقادیـر عناصر 

آالینـده بیـش از حـد اسـتاندارد باعث اختـالل در 
عملکرد خاک در عمل به وظایف اساسـی می شـود 
و در نتیجـه کیفیـت خـاک را کاهـش می دهـد. با 
توجـه بـه نتایـج مطالعـات انجـام شـده در کشـور 
در خصـوص آالینده هـای خـاک می تـوان گفـت 
کـه آلودگـی بـه عناصـر سـنگین موضوعـی مهـم 
در زمینـه تنـزل کیفیـت خـاک و تهدیـد امنیـت 

غذایی اسـت.

چه اقداماتی برای رفع آلودگی خاک 
انجام شده است؟

وی ادامـه داد: طـی سـال های 13۹۹ و 1400 
اقداماتـی بـرای رفـع آلودگـی خـاک انجـام شـده 
اسـت. سـال 13۹۹ بـرای تهیـه آمـار کلـی پایش 
خـاک و شناسـایی عوامـل آلـوده کننـده خـاک، 
757 مـورد پایـش خاک انجام شـد کـه 748 مورد 
آن منجـر به شناسـایی عوامـل آلوده کننـده خاک 
شـده اسـت. برای 785 مـورد اخطاریه صـادر و در 
نهایـت در 288 مـورد بازسـازی و رفـع آلودگـی 
انجام شـده اسـت. 4۶0 مورد نیز به محاکم قضایی 
ارجـاع شـد کـه رویـه حقوقـی آن هـا در دادگاه در 
حـال اجـرا اسـت. بـه گفتـه سرپرسـت معاونـت 
محیـط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیط 
زیست، بیشـترین تعداد پایش و شناسایی آلودگی 
خـاک به ترتیـب مربـوط بـه اسـتان های ،اردبیـل، 
قزویـن، خراسـان شـمالی، تهـران، اصفهـان، 
مازنـدران، خراسـان رضـوی، یـزد، البرز، گلسـتان 

و سـمنان اسـت. 

سنا
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س
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کاغذ جامعه

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 1401۶031۹012001487 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر 

در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضي خانـم زهرا پور 
جعفر آبـادي فرزند غالمعباس به شـماره شناسـنامه 4 صـادره از سـیرجان در یـک قطعه باغ 
مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 11712/1۶ مترمربع پالک 53۶5 و 53۶۶ اصلـي واقع در 
سـیرجان روسـتای شـریف آباد بخش 37 کرمان خریداري از مالک رسـمي آقـاي غالمعباس 
پورجعفرآبادی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجـع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/15 
محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 14118۶۶

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 1401۶031۹008001387 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند 
تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم سـمیه مومنـی رق آبادی فرزند موسـی به شـماره 
شناسـنامه 52 صادره از زرنـد در شـش دانگ خانه بـه مسـاحت ۶3۹ مترمربع از پـالک 812 
اصلـی واقـع در زرند بخـش 13 کرمـان بـه آدرس ریحانشـهر بلـوار امام بیـن کوچـه 53 و 51 
خریداری از مالک رسـمی خانم عـذری مومنی محرز گردیده اسـت لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاي 

مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/15

حسین توحیدي نیا - رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 1412۶43

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1401۶031۹012001481 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضي خانـم معصومه خضري 
فرزند اصغـر بـه شـماره شناسـنامه ۹7۶4 صـادره از سـیرجان در یک بـاب خانه به مسـاحت 
130/۶2 مترمربـع پـالک 45 و 4۶ اصلـي واقـع در خریـداري از مالـک رسـمي آقـاي یحیـی 
ابوجعفـری محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/15

محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 141275۶

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 1401۶031۹012003301 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر 

در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي آقـاي احمد 
علي عتیقي لرسـتاني فرزند ببراز به شماره شناسـنامه 83۹۹ صادره از سـیرجان در یک قطعه 
زمین مزروعي بـه مسـاحت ۶52۹/02 مترمربع پـالک ۶2۹ اصلـي  واقع در سـیرجان اراضی 
آباد بخش 3۶ کرمان خریداري از مالک رسـمي آقاي غالمحسـین رفعتی و خانم هاجر رفعتی  
محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/15

محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1412۹55

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1401۶031۹012003772 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضي آقاي 

علي علي بیگـي نژاد فرزنـد یداله به شـماره شناسـنامه 2 صـادره از در یک قطعه باغ مشـتمل 
بر ساختمان به مسـاحت 17053/04 مترمربع پالک 11۹5 اصلي در سـیرجان واقع روستای 
قنات توت بخـش 38 کرمان  خریداري از مالک رسـمي آقاي یحیی سـتوده نیا محـرز گردیده 
اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشـند مي توانند از تاریخ 
انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـي تقدیم 
نمایند.بدیهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۹/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/30 
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 142103۶

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1401۶031۹012003775 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي خانم بتول سـلطان 
احمدي فرزند کمـال الدین به شـماره شناسـنامه 242 صادره از سـیرجان در قسـمتی از یک 
باب خانه جهت الحاق به پـالک 1 فرعـی از 2357 اصلی به مسـاحت 38/47 متـر مربع پالک 
2357  اصلـي واقع در سـیرجان خیابـان تختی بخـش 35 کرمان خریـداري از مالک رسـمي 
آقاي کمال الدین سـلطان احمدی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت 

مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۹/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/30 
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 142104۹

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 1401۶031۹0120034۶5 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر 

در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضي آقاي مسـعود 
قطبي فرزند سـلیمان به شـماره شناسـنامه 245 صادره از تهران در یک قطعه باغ به مساحت 
142244۹/47 مترمربع پالک 4۶48 اصلي واقع در سـیرجان اراضی رمجرد بخش 3۶ کرمان 
که متقاضی خود مالک مشـاع می باشـد  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو 

ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صورت 
انقضاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۹/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/30 

سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1421442

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 1401۶031۹01200374۹ هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر 

در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضي آقاي مسـعود 
قطبي فرزند سـلیمان به شـماره شناسـنامه 245 صادره از تهران در یک قطعه باغ به مساحت 
130۶۶4/50 متر مربع پالک 4۶48 اصلي واقع در  سـیرجان اراضـی رمجرد  بخش 3۶ کرمان 
که متقاضـی خود مالک رسـمی می باشـد محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مدت 
دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صورت 
انقضاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۹/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/30 

سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1421458

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 1401۶031۹012003774 هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 

مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضي 
آقاي مسـعود پـرواک فرزند علـي کرم بـه شـماره شناسـنامه 17۶ صـادره از سـیرجان در 
یک بـاب خانه بـه مسـاحت 231/5۹ مترمربـع پـالک 432 اصلي واقـع در سـیرجان آباده 
بخش 3۶ کرمـان خریداري از مالک رسـمي آقاي اسـماعیل آبـاده محرز گردیده اسـت.لذا 
به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مـي شـود در صورتي 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از 
تاریخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایي 
تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۹/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۹/30

سعید نظری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 14215۹۶

عطـف اسـتعالم شـماره 140121۹۹000131۹5۶2-1401/1/31 اعالم 
میدارد ششـدانگ پالک 38 فرعـی از574 اصلی واقع در بخـش 45 کرمان 
از طـرف مالکین متعـددی تقاضـای ثبـت گردیده وبموجب سـند شـماره 
7327-43/7/24 دفترخانـه 8 جیرفـت مـوازی یکدانـگ مشـاع بـه آقـای 
اکبـر حسـین زاده فرزند حسـن بـه شـماره شناسـنامه 51 انتقـال گردیده 

اسـت و آقای پرویـز میجانی در اجـرای قانـون تعیین تکلیـف تقاضای صدور سـند مالکیت 
تصرفـات خـود را نمـوده و پـس از ابـالغ بـه کارشناسـان مربوطـه .نتیجـه کارشناسـی در 
کمیسـیون مربوطه مطرح و ملـک نامبرده تحـت عنـوان کارگاه تحت پـالک 82۹1 فرعی 
از574 اصلی بخش مذکـور منجر بصدور رای و انتشـار آگهی هـای نوبتی گردیـده و در این 
موضوع مرکز بهداشـت جیرفت نسـبت به تصرفـات متقاضی  اعتـراض وارد نمـوده که بعدا 
از سـوی آن مرکز رفع اعتـراض گردیده اسـت و نهایتا پـس از تحدید حدود پـالک موصوف 
و ختم عملیـات ثبتی منجر به صدور سـند مالکیت شـده اسـت وآقای پرویـز میجانی ملک 
مـورد نظر را طی سـند عادی و دسـتی از خانم زینـب حسـین زاده اکبرآبادی فرزند حسـن 
خریـداری نموده اسـت و نامبرده اخیـر ملک مورد معاملـه را برابر سـند عادی از بـرادر خود 
اکبر حسـین زاده دریافت نموده اسـت که برابر بخشـنامه های ثبتی از محل مالکیت مالک 

رسـمی  آگهی و کسـر گردیده اسـت.
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت.
شناسه آگهی: 14208۹8

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 1401۶031۹0۹1000۹38- 
1401/4 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و  /20
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای خانمحمد محمدی سـاردوئی فرزنـد فتح اله 
به شـماره شناسـنامه 72 صادره از عنبرآباد در ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر باغ و 
زمین به مسـاحت 24584 متر مربـع پالک - فرعـی از 305 - اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پالک 38 فرعـی از 305 اصلی قطعه یک واقـع در عنبرآباد روسـتای گمرکان بخش 34 
کرمـان آقای فتـح اهلل محمـدی سـاردو محـرز گردیده اسـت لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند. مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ ،رسـید ظرف 
مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم ،اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/۹/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۹/30

مصیب حیدریان .رئیس اداره ثبت اسناد عنبرآباد
 

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی  و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
1401۶031۹0۹1002013 مـورخ 1401/08/05 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم منیـر خالصی  فرزند 
حرمـت  به شـماره شناسـنامه 1432 صـادره از در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 
401 مترمربـع پـالک - فرعـی از77 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 
77 - اصلـی بخش 45 کرمـان قطعه یک  واقـع در اراضی جو باال شـهر دوسـاری عنبرآباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقایـان علـی وعبدالـه  مهیمـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخذ رسـید، ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م الـف:418
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۹/15
 تاریخ انتشار نوبت دوم :30 /1401/0۹

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی در آن به 
مسـاحت 254,15 مترمربـع واقـع در فاریاب گـروه 3- بلـوار دولت بخش 
4۶ کرمـان  پـالک 15۹۶- فرعـی از157- اصلـی مـورد تقاضـای اقـای 
مهـدی تاجیکـی فرزنـد مـراد بـه شـماره ملـی 31۶131521۹ نیـاز بـه 

تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مـورخ 1401/0۹/14 آگهـی 
تحدیـد حـدود اختصاصی پـالک فـوق  منتشـر و عملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8 صبح 
روز شـنبه مورخـه 1401/10/24 در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد آمـد، لذا بـه مالک 
و مالکیـن مجـاور رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعـد مقـرر در این آگهـی در محل 
وقوع ملـک حاضر و چنانچه کسـی بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد 
میتواند از تاریخ تنظیـم صورت مجلس تحدیـدی لغایت 30 روز واخواهی خـود را به اداره 
ثبت اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیـر این صورت 

پـس از انقضـای مهلت مذکـور هرگونـه ادعایی مسـموع نیسـت / 
تاریخ انتشار : سه شنبه 1401/0۹/15

 علی رحمانی خالص 
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج
 م الف :77۹
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آکادمی فرانسه بازیگر 
آزارگر را از فهرست 

چهره های نوظهور حذف کرد
بازیگر فرانسـوی کـه متهم بـه آزار جنسـی 
شـده بـود، از فهرسـت چهره هـای نوظهـور 

سـینمای فرانسـه حذف شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از 
ددالیـن، آکادمـی سـزار فرانسـه سـوفیان 
بناسر بازیگر را از فهرست سـاالنه چهره های 
نوظهور خود خط زد. وی از سوی 4 زن به آزار 

جنسـی متهـم شـده بود.
بناسـر از جملـه 32 بازیگـر نوظهور فرانسـه 
بـود کـه فهرسـت اسـامی آن هـا 1۶ نوامبـر 

منتشـر شـده بود.
آکادمـی سـزار کـه در امـر معرفـی بازیگران 
دخالـت دارد گفت پـس از گزارش رسـانه ها 
و کنترل قضایـی این بازیگـر، تصمیم گرفته 
شـد تا نـام او را از این فهرسـت حـذف کند.

ایـن نهـاد افـزود در اسـرع وقـت بـه تامـل 
عمیق تـر دربـاره این امـر می پـردازد کـه آیا 
قوانین آکادمی دربـاره زمانی کـه یک چهره 
موضـوع رسـیدگی قضایـی قـرار می گیـرد 

کافـی هسـت یـا خیر.
در سـال های اخیـر آکادمی فرانسـه به دلیل 
حمایـت مـداوم از رومن پوالنسـکی کـه در 
آمریکا بـه دلیل رابطه جنسـی با یـک دختر 
13 ساله در سـال 1۹77 تحت تعقیب است، 

مورد انتقـاد قرار گرفته اسـت.
پوالنسـکی در دهـه گذشـته چند بـار نامزد 
جایزه سـزار شـد و جایزه بهترین کارگردانی 
را سـال 2020 بـا فیلـم »یـک افسـر و یـک 
جاسـوس« کسـب کـرد. در آن مراسـم آدل 
هنـل بازیگـر و سـلین سـیاما کارگـردان به 

نشـانه اعتـراض مراسـم را تـرک کردند.
بناسـر امسـال یکـی از بازیگران جـوان فیلم 
»همیشـه جوان« به کارگردانـی والریا برونی 
تدسـکی بود که در بخش رقابتی کن امسال 

بـرای دریافت نخل طـال رقابـت می کرد.
پـس از آنکه رسـانه های فرانسـوی گـزارش 
کردنـد کـه او در پایـان اکتبـر در پـی طـرح 
اتهام خشـونت و آزار جنسـی توسـط 4 زن، 
تحـت پیگرد قضایـی قـرار گرفت، خـود وی 
ایـن اتهامـات را رد کـرده و می گویـد قربانی 
افترا شـده است. آکادمی فرانسـه اهدا کننده 
جوایز سـزار، هم تای اسـکار در فرانسه است. 
مراسـم سـزار 2023 در 24 فوریه در پاریس 
برگزار می شـود. دور اول رای دادن از 2 ژانویه 
شـروع می شـد و تا 24 ژانویه ادامـه می یابد و 

نامزدهـا 25 ژانویـه معرفی می شـوند.

نقش ارکسترهای دولتی 
در دوران خاموشی چراغ 

کنسرت ها چيست؟
تازه تریـن کنسـرت ارکسـتر ملـی ایـران در 
حالی برگزار شـد که مدیـران بنیـاد رودکی 
غیر از اطالع رسـانی درباره این اجرای ارگانی 
به نکته دیگـری درباره فعالیت هـای آتی این 

مجموعـه اشـاره ای نکرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، ارکسـتر ملـی ایران 
روز یکشـنبه سـیزدهم آذرماه بعد از مدت ها 
بی خبـری از فعالیت های خود و به مناسـبت 
روز جهانـی داوطلـب، کنسـرت ویـژه ای 
را بـرای داوطلبـان جمعیـت هـالل احمـر 
جمهـوری اسـالمی ایـران روی صحنـه برد. 
کنسـرتی که در آن نه دعوتـی از خبرنگاران 
تخصصـی حـوزه موسـیقی صـورت گرفتـه 
بود و نـه اطالع رسـانی قبلـی برای آن شـده 
بـود. فرآینـدی کـه مدتـی اسـت تبدیـل به 
سیاسـت تازه مدیـران این مجموعـه دولتی 
در حـوزه اطـالع رسـانی شـده و مشـخص 
نیسـت رونـد فعالیت هـای آتی این ارکسـتر 
و ارکسـتر سـمفونیک تهـران در روزهـای 
تعطیلـی کنسـرت ها، در چه قالبـی صورت 

می گیـرد.
در تازه ترین کنسـرتی کـه روز 13 آذرماه در 
راستای مسـئولیت اجتماعی بنیاد رودکی و 
با مشـارکت جمعیت هالل احمـر جمهوری 
اسـالمی ایـران روی صحنـه رفـت، وحیـد 
سـلیمی، رئیس سـازمان داوطلبان جمعیت 
هـالل احمـر ضمـن خـوش آمـد گویـی به 
حاضـران، از اقـدام داوطلبانـه ارکسـتر ملی 
ایـران در بزرگداشـت تالش هـای اعضـای 
هـالل احمـر قدردانی کـرد و در ادامه سـرود 
ملی کشـورمان به رهبری همایون رحیمیان 

پیـش روی مخاطبـان قـرار گرفت.
»هزار دسـتان«، »ردشـاو«، »راپسودی برای 
نی و ارکسـتر«، »خاک مهر آییـن«، »مارش 
اشـتراوس«، »اچمیازین« دیگر قطعاتی بود 
کـه در ایـن کنسـرت ویژه اجـرا شـد. ضمن 
اینکه ارکسـتر ملی ایران در پایان با تشـویق 

حاضران قطعـه »ای ایران« را اجـرا کرد.
به هر ترتیب »خاموشـی چراغ کنسـرت ها« 
اکنـون وارد چهارمیـن مـاه خـود شـده و 
بسـیاری از فعاالن این عرصه به ویژه فعاالنی 
غیـر از حـوزه تهیه کنندگـی و خوانندگـی 
در شـرایط نامعلـوم و بعضـاً نامناسـبی قرار 
گرفته انـد که گروه هنـر خبرگـزاری مهر در 
روزهای پیشین به بررسـی ابعاد مختلف آن 

پرداخته اسـت.
آنچـه به بهانـه برگـزاری کنسـرت ارکسـتر 
ملـی بـرای داوطلبان هـالل احمـر می تواند 
مورد توجه قرار گیرد، مشـخص نبودن نحوه 
فعالیت های این ارکستر پراهمیت کشورمان 
اسـت که اکنون همراه با ارکستر سمفونیک 
تهـران و ارکسـتر سـمفونیک سـازمان صدا 
و سـیما تنها مجموعه هـای دولتی هسـتند 
کـه می تواننـد نسـبت بـه ارائـه برنامه هـای 
آتـی خود نـه تنها در حـوزه اجرای کنسـرت 
کـه در سـایر حوزه هـای دیگـر موسـیقایی 
از جملـه تولید اثر یـا پـروژه اقدامـات الزم را 

انجـام دهند.

ایران در جایگاه ششم جهانی ثبت 
آثار ناملموس در یونسکو قرار گرفت

مدیرکل ثبـت و حریم آثـار و حفظ و احیـاء میراث معنـوی و طبیعی 
وزارت میراث فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت: بـا ثبـت 
بیسـت ویکمین میراث فرهنگی ناملمـوس ایران در فهرسـت جهانی 
یونسـکو، رتبه ایران با یـک رده افزایش به جایگاه ششـم کشـورهای 

دارای مواریـث ثبت شـده در این فهرسـت، ارتقـا یافت.
مصطفی پورعلی در گفت وگـو با خبرنگار میراث فرهنگـی ایرنا اظهار 
داشت: تا قبل از نشست هفدهم کمیته بین الدول پاسـداری از میراث  
فرهنگی ناملمـوس یونسـکو که در شـهر ربـاط مراکش برگزار شـد، 
ایران با 17 عنصـر فرهنگی ناملموس ثبت شـده در فهرسـت جهانی 
یونسـکو جایگاه هفتم را در جهان و جایگاه چهارم را آسیا را در اختیار 
داشـت. مدیرکل ثبـت و حریم آثـار و حفـظ و احیاء میـراث معنوی و 
طبیعـی وزارت میراث فرهنگـی افزود: بـا ثبت چهار میـراث فرهنگی 
ناملموس در فهرست جهانی یونسکو در دوره هفدهم، جایگاه ایران در 
میان کشـورهای دارای عناصر ثبت شده در این فهرسـت از رده هفتم 
به ششـم ارتقا پیدا کـرد، اما در میان کشـورهای آسـیای همچنان در 

جایگاه چهارم قـرار داریم.
پورعلی با اشـاره رقابت و مشـارکت کشـورهای مختلف بـرای تدوین 
و ارائـه پرونده های مشـترک چند ملیتی در سـالهای اخیـر گفت: در 
رده بندی کشـورها در حوزه ثبت میراث ناملموس تا امسـال )2022 ( 
کشـور چین با ثبت 43 اثر جایگاه نخست و سپس فرانسـه با ثبت 2۶ 

اثر ناملموس مقـام دوم را بـه خود اختصاص داده اسـت.
وی افـزود: در ایـن رده بنـدی ترکیـه بـا 25 اثـر در جایـگاه سـوم و 
کشـورهای اسـپانیا و ژاپن به صورت مشـترک هر کدام با ثبت 23 اثر 
ناملموس در فهرسـت جهانی یونسـکو، رده چهـارم جهـان را به خود 
اختصاص داده انـد. مدیرکل ثبت و حریـم آثار و حفـظ و احیاء میراث 
معنـوی و طبیعـی وزارت میراث فرهنگی گفـت: ایران و کرواسـی هر 
کدام بـا ثبـت 21 اثر میـراث فرهنگی ناملمـوس در فهرسـت جهانی 
به صورت مشـترک در رده ششـم قرار دارنـد، که البته نشـان از صعود 
یک پله ای جایـگاه ایـران در ایـن رده بندی در سـال 2022 اسـت. به 
گـزارش ایرنـا، هفدهمین نشسـت کمیتـه بین  دولتـی پاسـداری از 
میراث  فرهنگی ناملموس یونسـکو در شـهر رباط مراکش ) 28 نوامبر 
تا 3 دسامبر 2022(، روز شـنبه - 12 آذر 1401 به کار خود پایان داد، 
ایـران در ایـن دوره ۶ میراث ناملمـوس را کـه پرونده آنها مشـترک با 
کشـورهای دیگر تدوین شـد، ارائه کرد که 4 عنصر میـراث ناملموس 
هنر سـاختن و نواختن عود، مشـترک ایران و سوریه، شـب یلدا/ چله، 
مشترک افغانسـتان و ایران، هنر سـوزن دوزی ترکمن، مشترک ایران 
و ترکمنسـتان و پـرورش کـرم ابریشـم و تولید سـنتی ابریشـم برای 
بافندگی، مشـترک ایران، افغانسـتان، جمهوری آذربایجـان، ترکیه، 
تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و ازبکسـتان در فهرسـت جهانی یونسکو 

قـرار گرفت.

تولد یک جایزه جدید در سینمای ایرانخبر
گزارش

مهر

نشسـت خبـری پنجمیـن جایـزه پژوهـش سـال 
سـینمای ایـران 14 آذرمـاه برگـزار شـد.

به گـزارش خبرنـگار مهر، نشسـت خبـری پنجمین 
جایـزه پژوهش سـال سـینمای ایـران 14 آذرمـاه در 

وزارت ارشـاد برگزار شـد.
در ایـن نشسـت امیررضـا مافـی دبیـر ایـن رویـداد، 
مینو خانـی عضـو هیـات داوری و قـادر آشـنا معاون 
توسـعه فناوری و مطالعات سازمان سـینمایی حضور 

داشـتند.
در ابتـدای ایـن نشسـت آشـنا بیـان کـرد: موضـوع 
جلسـه ما درباره پژوهش سـال اسـت که آقـای مافی 
و همـکاران زحمت کشـیدند تا یک بـرگ زرین دیگر 

را رقـم بزنند.
وی افـزود: سـازمان سـینمایی وظیفه خـود می داند 
تـا آثـار پژوهـش سـینمایی را ببینـد و آن را ارج نهد 
ما امسـال برای توجـه به امـر پژوهش ابتـدا فراخوانی 
دادیـم و از همه پژوهشـگاه ها، اسـاتید و ... خواسـتیم 
کـه اولویـت پژوهشـی خـود را بگوینـد از همیـن رو 
نزدیـک دویسـت و انـدی اولویـت را اعـالم کردنـد 
مـا هـم مـوارد را جمع بنـدی و اولویت هـا را اعـالم 
کردیم، در نهایـت 3۶ طـرح نهایی آمد کـه 8 طرح را 
مصـوب کردیم کـه عموماً دربـاره وضعیت سـینمای 
ایـران، اکـران فیلم هـای خارجـی، نسـبت سـینما با 
اقتصـاد، نسـبت فیلم هـا بـا هویت دینـی و ملـی و… 
بود. تاکنون 10 جلسـه پژوهشـی را تشـکیل دادیم و 
به جمع بنـدی خوبی رسـیدیم. تالش بر این اسـت تا 
پایان سـال تمام پژوهش هایـی که در این چند سـال 
در ارشـاد انجام گرفته است در سـایت معاونت توسعه 
فنـاوری و مطالعـات سـازمان سـینمایی بارگـذاری 
کنیم تا بقیـه بهره ببرنـد. پژوهش هایی خوبـی انجام 
گرفتـه و تـالش مـا ایـن اسـت کـه پژوهش هـای ما 

عملی باشـد.
سـپس مافـی اظهـار کـرد: جایـزه پژوهـش سـال 
سـینمای ایـران به همـت مدیریـت و معاونت اسـبق 
ارشـاد تاسـیس و چهار دوره آن برگزار شـد، اسـاتید 
نام آشـنایی دبیـری ادوار مختلف را به عهده داشـتند؛ 
ایـن یـک سـنگ بنـای درخشـان اسـت کـه جایش 
خالی بـود. جایزه پژوهش طبق اساسـنامه قرار اسـت 
بـه پژوهش هـای جـاری سـینمای ایـران بپـردازد، 
رویکردهـای کالن خـود را دارد و ما امسـال بـه بیانیه 
گام دوم انقـالب اسـالمی توجـه داشـتیم ایـن جایزه 
در هفـت بخـش برگـزار شـد. در مجمـوع ۹2 اثـر به 
دبیرخانـه ایـن جایـزه رسـید که بـه لحاظ تعـدادی، 
آثار مقالـه علمی در صـدر بود. ایـن را هم بایـد بگویم 
امسـال اعضای شـورای علمی و هیات داوری یکسان 

بود در ادوار گذشـته داوری در اشـکال مختلف برگزار 
شـده بود چـون جایـزه پژوهش شـکل جشـنواره ای 
نـدارد و بـه همین دلیـل شـکل های مختلـف داوری 
را تجربه کـرده بـه همین ترتیب امسـال یـک داوری 
7 نفـره را تشـکیل دادیم، ضمـن اینکه هیـات داوری 
و هیـات انتخـاب یکسـان بـود. به طـور کلی هـم 38 
اثر منتخب شـدند و بـه داوری نهایی راه پیـدا کردند. 
امسـال یک جایـزه ویژه هـم خواهیم داشـت کـه نام 
آن دکتر امیرحسن ندایی است؛ ایشـان در چند دوره 
جایزه پژوهش حضور داشـت، یک معلم تـراز اول بود 
که رفتنش بهـت و انـدوه زیـادی را برای همـه ایجاد 
کـرد. 2۹ آذرمـاه اختتامیـه جایـزه پـس از اختتامیه 
»سـینماحقیقت« در موزه سـینما برگـزار و برندگان 

معرفـی می شـود.
دبیـر این رویـداد دربـاره تاثیـر حـوادث اخیر بـر این 
جایزه بیـان کرد: مـن تاکنون واکنشـی ندیـدم البته 
به دلیـل شـرایطی کـه پیـش آمـده فراخـوان پانزده 
روز تمدید شـد به نظـرم در ابتـدای اطالع رسـانی به 
دلیـل تاثیـر فضـای رسـانه ای و محدودیـت اینترنت 
اطالع رسـانی مـا بـا مشـکل همـراه بـود امـا میـزان 
اسـتقبال از این دوره مشـابه معـدل آن در سـال های 

گذشـته بـوده و اختـالف فاحشـی را ندیدیم.

اهدای جایزه »دکتر امیرحسن ندایی«
وی دربـاره اهـدای جایـزه ویـژه »دکتـر امیرحسـن 

ندایـی« بیـان کـرد: به خاطـر حضـور مسـتمر دکتر 
ندایی یک تصمیـم جمعی گرفتیم تا دبیـر یک جایزه 
ویـژه را به پـاس زحمـات ایشـان اهـدا کنـد. ویژگی 
ایـن جایزه ایـن اسـت کـه ندایی معتقـد بود سـینما 
محصـول هنرهای مختلفی اسـت پدیدار شـدن همه 
هنرها کنـار هـم می تواند به سـینما منجر شـود پس 
اثـری کـه چنیـن ویژگـی دارد و بـه وجـوه مختلـف 

بپـردازد ایـن جایـزه را دریافـت می کند.
وی مطرح کرد: مـا در داوری مالحظه زمانی داشـتیم 
یعنـی آثـاری کـه از پایـان دوره قبـل تـا دوره فعلـی 

تولیـد شـده بودنـد، می توانسـتند شـرکت کنند.
مافی بیـان کـرد: درباره رابطه پژوهشـگران و سـینما 
بایـد بگوییـم در ادوار مختلـف همـواره پژوهـش بـه 
ویـژه در سـاحت هنر به عنـوان یـک امر فرعـی مورد 

نظـر قـرار گرفتـه بـود، بـه نظـر می رسـد متولیـان و 
هنرمنـدان گاهـی خیلی بـه اهمیـت پژوهـش واقف 
نیسـتند، هنـر را شـهودی پیـش می برنـد و پژوهش 
را دسـت و پاگیـر می داننـد پـس مفهومـی کـه از 
پژوهـش داریم گـره خـورده به دانشـگاه اسـت حتی 
بخشـی از پژوهـش در دانشـگاه انجـام می شـود امـا 
آن تصـوری که مـن از پژوهـش دارم صرفـاً مربوط به 
پایان نامه و رسـاله نیسـت ما برای گره خوردن سینما 

و پژوهشـی نیازمند گونه های جدید پژوهش هستیم 
مثل جسـتار. البتـه ایـن کار، کار امروز و فردا نیسـت 
و زمان بر اسـت. هـم باید سـینماگران آگاه شـوند که 
پژوهش پشـتوانه آنهاسـت و هم پژوهشـگران ما باید 
به سـمتی بروند که آنچه تولید می کنند به سـینمای 
ایران کمـک کند. ایـن را هـم باید عنـوان کنـم که با 
توجه به اینکـه جایزه پژوهـش یک جایزه ملی اسـت 
ما محورهـا را پیشـنهاد می دهیم ولـی کار موضوعات 
به معاونـت توسـعه برمی گردد بـا این حال ما امسـال 
تنـوع موضوعـی داشـته ایم کـه این بـرای ما مسـرت 
بخـش بـود هرچنـد می دانم کـه تنـوع موضوعـی به 

معنـای غنـای موضوعی نیسـت.
دبیر ایـن رویداد اظهـار کرد: عمـده آثاری کـه به این 
جایزه آمده محصول پایان نامه و رسـاله اسـت و طرح 

پژوهشـی کمتر به دسـت ما رسـیده اسـت این نشان 
می دهـد عالقه منـدان وارد ایـن حـوزه می شـوند 
امـا اقدامـات آنهـا منفصل اسـت هنـوز بـه ایـن باور 
نرسـیده ایم کـه پژوهش پشـتوانه سـینمای ماسـت.

دبیر دخالتی در گزینش آثار نداشت
در ادامه مینـو خانی عضو هیـات داوری دربـاره اینکه 
آیا دبیـر دخالتـی در گزینش آثار داشـت یا نـه، بیان 
کـرد: آقـای مافـی در نظـرات مـا هیچ گونـه اعمـال 
نظری نداشـت چـون مقصـود مـا این بـود کـه اثری 
انتخـاب شـود که بـه ارتقـای سـینمای ایـران کمک 
کنـد. در فراینـد داوری ما بـه پژوهش هـای کاربردی 

بیشـتر اقبـال نشـان می دادیم.
مافـی هـم گفـت: مـن در ایـن سـال ها از دریچـه 
علوم انسـانی دربـاره سـینما سـخن گفتـه و بارها 
تاکیـد کـرده ام بایـد بـه سـینما از ابعـاد مختلـف 
نظـر افکنـد حتمـاً علـوم انسـانی و خاصـه فلسـفه 
در تحلیل سـینما تاثیرگذار اسـت و حتمـاً در افق 
گشـایی در مسـیر سـینما موثـر اسـت ولـی علـوم 
انسـانی نبایـد دخالتـی در زیسـت طبیعی سـینما 

داشـته باشـد.
وی ادامـه داد: در انتخـاب اعضـای هیـات انتخـاب و 
شـورای داوری چند نکته را در نظر قـرار دادیم، تالش 
کردیـم آنها جوان و صاحب اندیشـه باشـند تـا مناظر 
متفاوتی در حـوزه داوری قرار دهیم، در نظر داشـتیم 
از دانشـگاه های مختلـف اسـتفاده کنیم حتمـاً برای 
شـخص مـن پژوهش هایی کـه مبانـی نظـری دارند 
حائـز اهمیـت اسـت امـا در فراینـد داوری امسـال 
دخالتی نداشتم، مسـیری را نسـاختم و هیات داوری 

مسـتقاًل عمـل کردند.

هر
س: م
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فیلم فارسی زبان برنده جوایز مستقل 
بریتانیا شد

فیلم سـینمایی »برنده ها« سـاخته حسـن ناظر برنده جایزه دیسکاوری 
از جوایز فیلم مسـتقل بریتانیا در سـال 2022 شد.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، برنـدگان جوایـز فیلم 
مسـتقل بریتانیـا در سـال 2022 اعـالم شـد و فیلـم »برنده هـا« بـه 
کارگردانی حسـن ناظر که نماینده سـینمای انگلیس در شـاخه بهترین 
فیلم بین المللی اسـکار اسـت، موفق به کسـب جایزه دیسـکاوری از این 

رویداد سـینمایی شـد.
در ایـن فیلـم فارسـی زبـان کـه در ایـران فیلمبـرداری شـده و »نادیـرا 
مورای« و »پاول ولش« از اسـکاتلند تهیه کنندگـی کرده اند، مجموعه ای 
از بازیگـران ایرانـی شـامل رضـا ناجـی، شـهرزاد کمـال زاده، حسـین 
عابدینـی، محمـود جعفـری، عـزت اهلل رمضانی فـر و اصغـر سمسـارزاده 

نقـش آفرینـی کرده انـد.

داسـتان فیلم »برنده ها« در یکی از شهرسـتان های ایران اتفـاق می افند 
که در آن بچه ها سـخت کار می کنند تـا خانواده هایشـان را تامین کنند. 
روزی یحیی ۹ سـاله و دوستش لیال مجسـمه گرانبهایی را پیدا می کنند. 
رئیس یحیـی ناصرخـان )رضـا ناجی( کـه او نیـز به سـینما عالقـه دارد 

تصمیم می گیرد بـه آنها کمـک کند تا صاحـب آن را پیـدا کنند.
»برنده ها« اولیـن نمایش جهانـی خود را در جشـنواره بیـن المللی فیلم 
ادینبورگ در ماه آگوسـت تجربه کـرد و در آنجـا جایزه تماشـاگران را از 

آن خـود کرد. 
در جوایز فیلـم مسـتقل بریتانیـا 2022، »پس از خورشـید« نخسـتین 
سـاخته »شـارلوت ولـز« بـا کسـب 7 جایـزه از جملـه بهتریـن فیلـم، 
کارگردانـی، فیلمنامـه، تدویـن و فیلمبـرداری برنـده بزرگ ایـن جوایز 

نـام گرفـت.

مجیـد رضائیـان، اسـتاد علـوم ارتباطـات 
معتقـد اسـت: رسـانه تابـع نیـاز مخاطب 
اسـت. در سراسـر دنیـا نیـز رسـانه تابـع 
حاکمیـت و خواسـته مخاطـب نیسـت. 
ممکـن اسـت زمانـی مخاطب »خواسـته 
ای« داشـته باشـد اما ایـن آموزش اسـت 
کـه بایـد پاسـخگوی »نیـاز مخاطـب« 

باشـد.
رضاییـان در گفت وگویـی بـا ایسـنا اظهار 
کـرد: ارتباطـات میـان رشـته علـوم دیگر 
محسـوب می شـود. ارتباطـات رشـته ای 
اسـت که امـروزه در دنیـا تبدیل بـه میان 
رشـته شـده اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه 
ارتباطـات بـا اقتصـاد، سیاسـت و فرهنگ 
آمیخته شـده اسـت. امـروزه همـه عرصه 
هـای چهارگانـه ارسـطویی یـا اصطالحـا 
شـش گانـه فارابـی بـه ارتباطـات نیـاز 

دارنـد.
او رسـانه را یکـی از زیرمجموعـه هـای 
تخصصـی ارتباطـات دانسـت و گفـت: 
امـروزه رسـانه تخصصـی شـده اسـت؛ در 
نتیجـه »نـگاه حکمرانی هـا« در سراسـر 
دنیـا بـه رسـانه یـک »نـگاه تخصصـی« 
اسـت. مـا در کشـورهای توسـعه یافتـه 
می بینیـم کـه همـه قطعـات ایـن پـازل 
بـا هـم و هماهنـگ عمـل می کنـد؛ یعنی 
اگر قرار اسـت مـا رسـانه ای تحـت عنوان 
رسـانه اقتصادی داشته باشـیم، کنشگران 

عرصه اقتصـادی به همراه تصمیم سـازان، 
تصمیم گیرنـدگان و کنشـگران بایـد بـا 

عرصـه رسـانه هماهنـگ باشـند.
رضاییـان، متخصص رشـته روزنامه نگاری 
بـا بیـان اینکـه رسـانه بـه هیـچ عرصه ای 
نـدارد، گفـت: رسـانه کار  وابسـتگی 
تخصصـی خـودش را انجـام مـی دهـد. 
کار تخصصـی رسـانه نیـز اطالع رسـانی، 
آمـوزش و نقـد اسـت. رسـانه بـدون نقـد 
و پرسـش، رسـانه محسـوب نمی شـود. 
طبیعتا رسـانه در عرصه امنیت، سیاسـت، 
فرهنـگ و اقتصـاد از حکمرانـی پرسـش 

. می کنـد
او بـه وظیفـه رسـانه اشـاره کـرد و افزود: 
رسـانه وظیفـه دارد آسـیب های موجود را 
از عینیـت، میـدان بیرونی و حـوزه خبری 
دریافـت کند و عـالوه بـر نقد سیاسـت ها 
و عملکردهـا، بـه مخاطبان و عمـوم مردم 

آمـوزش دهد. بنابرایـن انتظار ما از رسـانه 
باید در حـد قطعـه ای از ایـن پازل باشـد؛ 
آن هـم در چهارچوبی که بپذیریم رسـانه 
رکـن پنجـم، ناظـر و انتقـادی اسـت و در 
عین حـال رکن آموزشـی و اطالع رسـانی 
نیز اسـت. وظیفه رسـانه نقد کردن اسـت 
تا جایـی کـه بتوانـد مقابل سیاسـت غلط 

بایسـتد.
و  تصمیم گیـران  ناظـر  را  رسـانه  او 
کنشـگران دانسـت و گفت: در واقع رسانه 
پلـی بیـن تصمیم سـازان و تصمیم گیران 
با عموم مـردم و مخاطبان اسـت؛ بنابراین 
مـا نمی توانیـم عملکرد رسـانه را بـه طور 
جداگانـه در نظـر بگیریم. می تـوان گفت 
اگـر حاکمیت ها پذیـرای نقد باشـند، این 
قطعه از پـازل نیـز هماهنگ خواهد شـد. 
در واقع رسـانه و حاکمیت موازی یکدیگر 

هسـتند.

کارگـردان فیلم »آویـن« با بیـان اینکه این 
فیلـم داسـتان دختـری در گوشـه ای از این 
کره خاکی اسـت که در اثر خشـونت داعش 
کشـته  می شـود، گفت: صـدای آویـن حتی 
اگـر به یـک نفـر در ایـن کـره خاکی برسـد 
بـرای مـن کافـی اسـت؛ چراکـه به رسـالت 

هنـری خـود عمل کـرده ام.
بهروز باقـری در گفت وگو با خبرنـگار ایمنا، 
اظهـار کـرد: نـام فیلـم »آویـن« برگرفته از 
نام دختری کرد اسـت کـه در بنـد گروهک 
داعـش گرفتار شـده اسـت و در پایـان فیلم 

کشـته می شـود.
وی افزود: دو سال گذشـته یکی از دوستانم 
از رسـانه ها شـنیده بود، تعدادی از کردهای 
کشـور عراق در حال فرار از دست شماری از 
اعضای گروهک تروریسـتی داعش بوده اند. 
در بین راه دختر راننده نیسـان از ماشین به 
پایین می افتـد و پـدرش درحالی که بر سـر 
دوراهـی رفتن بـرای نجـات دختر یـا ادامه 
مسـیر بـرای فـرار بـوده اسـت، تصمیـم به 
زیـر گرفتـن دختـرش می گیرد تا به دسـت 

داعشـیان بی رحم و جانـی نیفتد.
تصریـح  »آویـن«  فیلـم  کارگـردان 
کـرد: تصمیـم پـدر ایـن دختـر، چالشـی 
بحث برانگیـز و پرسشـی اسـت کـه هـر 
فـردی با تفکـر و دیـدگاه خاص خـود به آن 
پاسـخ می دهد. از بیـن 50 نفری کـه در این 
چالش سـخت پاسـخگو بودند تنهـا یک نفر 
گفـت دختـرش را زیـر نمی گیـرد و او را بـه 
دسـت تقدیر می سـپارد شـاید همان لحظه 
کـه داعـش او را دسـتگیر کـرد، نیروهـای 
مقاومت سـر برسـند و دختر را نجات دهند.
وی بـا بیان اینکـه، ایـن اتفاق تلـخ و واقعی، 
سـوژه اصلی فیلم آوین اسـت، تصریح کرد: 
زمانی کـه فیلم نامـه را نوشـتم، بخش هایی 
از ایـن روایـت و جنایـت واقعـی را تغییـر 
دادم؛ بـه این شـکل کـه در فیلم مـن، آوین 
دختـری اسـت کـه اسـیر داعـش اسـت و 
پدرش او را از دسـت داعش نجـات می دهد 
و دوبـاره هنـگام فـرار در رودخانـه گیـر 

می افتـد و تیـر می خـورد.
باقـری ادامـه داد: تغییـر در روایـت بـرای 
سـاخت فیلم به ایـن خاطر بـود کـه از ناگوار 
بودن روایت کاسـته شـود و مخاطـب بهتر با 
فیلم ارتبـاط برقرار کنـد. در ایـن فیلم دختر 
را در مسـیری قراردادیـم که به شـکلی دیگر 

از پـدرش درخواسـت کمـک کند.
وی بـا اشـاره بـه سـرمایه گذاری فیلـم بـا 
مشـارکت یک نهاد نظامی و سـازمان بسیج 

هنرمنـدان اظهـار کـرد: نخسـتین حضـور 
این فیلم در جشـنواره سـیرت ترکیه اسـت 
و قرار اسـت در دو جشـنواره دیگـر خارجی 
هم اکران شـود. هـدف اصلـی اکـران فیلم، 
رسـاندن مظلومیـت یـک دختـر کـرد بـه 

مـردم جهان اسـت.
ایـن کارگـردان سـینما افـزود: پیش تولیـد 
و تولیـد ایـن اثـر سـینمایی سـه مـاه طول 
کشـید و امیـدوارم بتواند پیام رسـان صدای 
مظلومیـت مـردان و زنانـی باشـد که سـتم 
دیـده و داغدیـده از گروه هـا و جنایتـکاران 
تاریـخ بـه نسـل های حاضـر و آینده باشـد.

وی در خصوص سـاخت آثار دیگر نمایشـی 
خـود تصریـح کـرد: »سـرعالیش« پیش از 
آویـن، یـک کار بلنـد سـینمایی بـود که در 
اصفهـان تولیـد شـد، همچنیـن اثـر بلنـد 
سـینمایی دیگـری بـا عنـوان »7۶00« را 
بـا سـرمایه گذاری و بـازی »علی اوسـیوند« 
سـاخته ام که صداگذاری و سـاخت آن تا دو 

هفتـه دیگـر کامـل خواهد شـد.
باقـری خاطرنشـان کـرد: زمانی که هشـدار 
squawk 7۶00 توسـط خلبـان ارسـال 
می شـود، بـه معنـای آن اسـت کـه هواپیما 
ارتبـاط خـود را بـا بـرج مراقبـت از دسـت 

داده اسـت.
وی اضافـه کـرد: همیشـه دنیـا را متفـاوت 
دیـده ام و بـه دنبال این هسـتم کـه در کجا و 
به چه شـکل می توان آثـار خـاص و متفاوتی 

تولید کـرد و حـرف و اثر تـازه ای بـرای مردم 
ایـران و سـایر کشـورهای جهان داشـت.

این کارگـردان با بیـان اینکـه مجموعه های 
بلنـد سـرآلیش و آویـن، حرف های تـازه ای 
داشـته و دارد و بـرای همین مورد اسـتقبال 
مردم قـرار گرفت، گفـت: امـروزه اگر فردی 
بخواهـد دغدغه هـای خـود را در عرصـه 
هنر بـه نمایـش بگـذارد و عرضه کنـد، باید 

به صـورت انفـرادی کار کنـد.
وی تأکیـد کـرد: سـینما هنـری اقتصـادی 
اسـت و بازگشـت سـرمایه در آن مهم است 
مـن نیـز در فیلـم 7۶00 می کوشـم اثـر 
فاخـری ارائـه کنـم، چراکـه سـرمایه بایـد 
برگردد و سـرمایه گذار بتوانـد نتیجه خوبی 
از کارش بگیـرد. زمانـی که به سـرمایه گذار 
مراجعـه می کنـم و کارم را شـرح می دهم او 
می پرسد در قبال سـرمایه گذاری، بازگشت 
سـرمایه و سـود به چـه میزانی اسـت؟ که با 
توجه به خـاص بـودن کارهـا، من پاسـخی 

در برابـر این پرسـش نـدارم.
باقری افزود: اولین سـوال من از سرمایه گذار 
ایـن اسـت کـه آیـا دغدغـه هنـر دارد یـا به 
دنبال بازگشـت سـرمایه اسـت. اگر به دنبال 
سـرمایه گذاری پرسـود هسـتید، می توانیـد 
قبول نکنید و پولتـان را درجایی دیگر هزینه 
کنیـد امـا اگـر دغدغه هنـر داشـته باشـید، 
ممکن اسـت بازگشـت سـرمایه در این میان 

نقش چندانی نداشـته باشـد.

رسانه بدون نقد و پرسش
رسانه نيست

رسالت هنری برای رساندن صدای هزار دختر 
قربانی به جهان

سنا
: ای

س
عک

منا
: ای

س
عک

گزارش
ایسنا

گزارش
ایمنا

کاغذ فرهنگ و هنر

 نشسـت خبری پنجمين جایزه پژوهش سـال سـينمای ایـران ۱4 آذرماه در وزارت ارشـاد 
برگزار شـد. در ایـن نشسـت اميررضا مافـی دبيـر این رویـداد، مينـو خانی عضـو هيات 
داوری و قادر آشـنا معاون توسـعه فناوری و مطالعات سـازمان سـينمایی حضور داشـتند.
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قرعه تيم ووشو جوانان 
ایران در قهرمانی جهان

رقبـای ووشـوکاران تیـم پسـران ایـران در 
رقابت های قهرمانی جهان 2022 مشـخص 

شـد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
هشـتمین دوره رقابت هـای ووشـو قهرمانی 
جوانـان جهـان، در حالـی از سه شـنبه بـه 
میزبانی تانگرانـگ در اندونزی آغاز می شـود 
کـه قرعـه ووشـوکاران تیم پسـران ایـران به 

شـرح زیـر مشـخص شـد:
در وزن 45- کیلوگـرم نونهـاالن، امیرمحمد 
بازگیر بـه مصـاف …مـرادوف… از آذربایجان 
مـی رود. وی در صـورت برتـری، در مرحلـه 
بعدی با برنده جـدال نمایندگان هنگ کنگ 

و عربسـتان دیـدار خواهـد کرد.
در وزن 48- کیلوگـرم نونهـاالن، حسـین 
ولـی زاده بـا »ِشـَدم آسـگف« از اندونـزی 
مبـارزه می کنـد و در صـورت برتـری، باید با 

»آیـداروف« از قزاقسـتان پیـکار کنـد.
در وزن 52- کیلوگـرم نونهاالن، عرفان مقدم 
مقابل »ریزکـی« از اندونزی قـرار می گیرد و 
در صـورت برتری، با برنده جـدال نمایندگان 

اردن و مصر دیـدار می کند.
در وزن 5۶- کیلوگـرم نیـز رضا خورشـیدی 
با »سـوپوترا« از هنـد مبـارزه خواهـد کرد و 
در صـورت پیـروزی، در دور بعـدی به مصاف 

»ده ژسـوس« از برزیل مـی رود.
در وزن ۶0- کیلوگـرم جوانـان، امیرحسـین 
همتی مقابل »تسنیم ایسـالم« از بنگالدش 
قرار می گیـرد و در صورت برتـری مقابل این 
حریف، با برنده دیدار نمایندگان گرجسـتان 

و رومانـی جـدال می کند.
در وزن 70- کیلوگـرم جوانـان، عرفـان 
محرمـی بـا »سـامی حـرب« از اردن پیـکار 
می کنـد و در صـورت پیـروزی، بـه مصـاف 

»محمـد عزیـز« از تونـس مـی رود.
در وزن 75- کیلوگـرم جوانـان، سـهیل 
موسـوی به مصاف »والدیسـالو پشـتنیک« 
از اوکرایـن مـی رود و در صـورت برتـری، بـا 
»محمـد سـیف« از تونـس پیـکار می کنـد.

در وزن 80- کیلوگرم جوانان، کسری لورائی 
در نخسـتین مبارزه خود به مصاف »آنی رود 

چائود هاری« از هنـد خواهد رفت.
ترکیـب تیـم ملـی ووشـو پسـران ایـران در 

بخـش سـاندا بـه صـورت زیـر اسـت:
امیرمحمد بازگیر در وزن 45- کیلوگرم

حسین ولی زاده وزن 48- کیلوگرم
محمدعرفان مقدم در وزن 52- کیلوگرم

رضا خورشیدی در وزن 5۶-کیلوگرم
امیرحسین همتی در وزن ۶0-کیلوگرم

عرفان محرمی در وزن 70-کیلوگرم
سهیل موسوی در وزن 75-کیلوگرم
کسری لورائی در وزن 80-کیلوگرم

سرمربی: علی شیرآقایی
 

خيز بلند رقيب 
رحمان بی رحم برای 

المپيک پاریس
»تاکوتـو اوتوگـورو« بعـد از مدت هـا انتظار، 
اواخـر ایـن مـاه بـه تشـک بازخواهد گشـت 
تـا سـفر طوالنـی اش را بـرای دفـاع از عنوان 
قهرمانی خود در المپیک توکیـو را این بار در 

پاریـس آغـاز کند.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، 
فدراسـیون کشـتی ژاپـن روز شـنبه در وب 
سـایت خود اعالم کـرد اوتوگورو کـه از زمان 
کسـب مدال طال در المپیک توکیـو، چیزی 
حدود 17 مـاه بود که در مسـابقات شـرکت 
نکـرده، در وزن ۶5 کیلوگـرم کشـتی آزاد در 
جـام امپراطـوری ژاپن حاضـر خواهد شـد.

درحالـی کـه المپین هـای ژاپـن پـس از 
اسـتراحت بـه تدریـج به کشـتی برگشـتند 
اما بازی هـای توکیو کـه در آگوسـت 2021 
برگزار شـد، آخرین رقابت اتوگـورو در عرصه 
کشـتی بـود و حـال باید منتظـر مانـد و دید 
شـرایط قهرمـان جهـان در سـال 2018 در 

ایـن رقابت هـا چگونـه اسـت.
جام امپراتوری کـه از 22 تا 25 دسـامبر )اول 
تا چهارم دی( در سـالن بدنسـازی کومـازاوا 
توکیـو برگـزار می شـود، اولیـن گام در راه 
کسب سـهمیه المپیک 2024 پاریس است.

این تورنمنـت اولیـن مسـابقه از رقابت های 
انتخابـی 2 مرحلـه ای برای کسـب سـهمیه 
مسـابقات قهرمانی جهانی 2023 در بلگراد 
نیز هسـت؛ رقابتـی که کسـب مـدال در آن 
در اوزان المپیکـی، بلیـت المپیـک پاریـس 
را بـرای کشـتی گیران ژاپنـی اوکـی خواهد 

کـرد.
همچنین جام جهانـی کشـتی آزاد روزهای 
1۹ و 20 آذر بـه میزبانی آیـووا آمریکا برگزار 
می شـود. در ایـن مسـابقات ۶ تیـم ایـران، 
آمریـکا، ژاپـن، گرجسـتان، مغولسـتان و 
تیـم منتخب جهـان حضـور دارند کـه در 2 
گـروه 3 تیمی با هـم بـه رقابـت می پردازند 
و تیم هـای اول هـر گـروه بـه دیـدار فینال و 
تیم هـای دوم نیـز راهـی دیـدار رده بنـدی 

می شـوند.
ایـران در گروه … بـا تیم های ژاپـن و منتخب 
جهـان در یـک گـروه قـرار دارد و تیم هـای 
آمریکا، مغولسـتان و گرجسـتان نیز در گروه 

دیگر ایـن مسـابقات جـای دارند.
در صـورت حضـور اتوگـورو در جام جهانـی 
آمریکا، دیـدار او مقابـل اتوگورو کـه تاکنون 
مقابل همـه نماینـدگان کشـورمان از جمله 
مرتضی قیاسـی بـه برتـری رسـیده اسـت، 
جـذاب و دیدنـی بـود. رحمـان عمـوزاد 
خلیلی در حالی در پیکارهـای جهانی 2022 
صربسـتان قهرمان جهان شـد که نامدارانی 
همچون اتوگـورو و گادجی مراد رشـیداف از 

روسـیه حضور نداشـتند.

دستور جلسه ویژه کنگره مسابقات جهانی کلمبيا:

آنتونيو اورسو: اعضا برای حفظ 
وزنه برداری در المپيک همکاری کنند

دبیـرکل فدراسـیون جهانـی گفـت: هـر کـدام از اعضـای خانـواده 
وزنه بـرداری بایـد نقش خـود را بـرای کمک به این رشـته ایفـا کنند.

به گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از خبرآنالین، دبیـرکل فدراسـیون 
جهانی در آسـتانه برگزاری جلسـه کنگـره مسـابقات جهانی کلمبیا 
اظهارداشـت: در این جلسـه تصمیم هـا و آخریـن اقدامات بـه اطالع 
اعضـا خواهد رسـید و هـر کـدام بایـد نقش خـود را بـرای کمـک به 

وزنه بـرداری ایفـا کننـد.
رشـته وزنه بـرداری در حـال حاضـر از برنامـه المپیـک 2028 حذف 
شـده و تغییر سـاختار مدیریت، فرهنگ حاکم بر وزنه برداری و حذف 
دوپینگ مواردی هسـتند کـه کمیتـه بین المللی المپیک بـه عنوان 
پیش شـرط اصلـی بـرای بازگشـت این رشـته بـه بازی هـای 2028 

تعییـن کرده اسـت.
به گفته اورسـو، هیـات اجرایی فدراسـیون جهانـی با اکثریـت قاطع 
آرا به الیحه ای رای داده اسـت که براسـاس آن کشـورهایی که امکان 
دسترسـی خـارج از مسـابقه بـه ورزشـکاران را فراهـم نکننـد، از دور 
مسابقات حذف شـوند. بنابراین گزارش، آژانس بین المللی تستینگ 
 IWF که مسـئولیت انجام تمام مراحل آنتی دوپینـگ برای  )ITA(
را برعهده دارد، اسـتراتژی جدیدی را تدوین کرده و از این پس تمرکز 
بیشـتری روی نمونه گیری های خارج از مسـابقه و نظـارت بر تیم ها و 

ورزشـکاران خواهد داشت.
اوروس گفـت: مدت هاسـت که مـن چنین درخواسـتی داشـته ام. در 
گذشـته اغلب تسـت ها حین مسـابقه بـود نـه خـارج از مسـابقه که 
البته روش درسـتی نیسـت. مـا از ITA خواسـته ایم که ایـن روش را 
هرچه زودتـر تغییر دهد چون به اسـتراتژی جدیـد و جایگزین تا قبل 
از مسـابقات کسـب سـهمیه بازی هـای المپیک پاریـس نیـاز داریم. 
موضـوع فقط تعداد تسـت ها نیسـت بلکه کنتـرل و پیگیری بیشـتر 
روی ورزشـکاران را می خواهیـم . ITA فعالیت هـای نظارتـی اش را 
افزایش می دهد. بنابراین در سـخنرانی روز یکشنبه در کنگره خواهم 
گفت کـه فدراسـیون جهانی خیلـی کارهـا می توانـد انجام دهـد اما 

فدراسـیون های عضو هـم باید به سـهم خـود تـالش کنند.«
دبیرکل فدراسـیون جهانـی در ادامـه تصریح کـرد: همه اعضـا باید از 
قوانیـن آنتی دوپینـگ تبعیـت و از اسـتراتژی جدید حمایـت کنند. 

المپیک بـدون دوپینـگ توکیو تنهـا قـدم اول بود.

 هند انصراف داد، عربستان ميزبان 
جام ملت های آسيا شد

با انصراف هند، کشـور عربسـتان برای کسـب میزبانی جام ملت های 
فوتبال آسـیا در سـال 2027 بی رقیب شد.

بـه گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از ایرنا، پیـش از ایـن فقط 2 کشـور 
هند و عربسـتان برای کسـب میزبانی مسـابقات جام ملت های آسـیا 
در سـال 2027 اعالم آمادگـی کرده بودنـد. امروز فدراسـیون فوتبال 
هند بـا انتشـار بیانیـه ای، به صـورت رسـمی از رقابـت بـرای میزبانی 
مسـابقات کنار کشـید. به این ترتیـب عربسـتان تنها نامـزد میزبانی 
مسـابقات اسـت و فقط باید منتظر اعالم رسـمی این موضوع از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باشـد. فدراسـیون فوتبال هند درباره علت 
اقدام خود نوشـته کـه میزبانی مسـابقات بزرگی مثل جـام ملت های 

آسـیا با اولویت هـای اسـتراتژیک این فدراسـیون همخوانـی ندارد.

خبر پوالدگر: 

ترک مجمع انتخاباتی اسکواش اخالقی نبود
گزارش

ایرنا

معاون توسـعه ورزش قهرمانی و حرفـه ای وزارت ورزش 

و جوانـان در واکنـش بـه رد صالحیت یـک کاندیـدا در 
جریـان مجمـع انتخاباتـی فدراسـیون اسـکواش گفت: 
نهادهـای مربوطه باید در این خصوص پاسـخ گو باشـند. 
وی همچنین فوتبـال را صنعتی خواند کـه قابل قیاس با 

سـایر رشـته های ورزشـی نیست.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، سـیدمحمد 
پوالدگـر روز دوشـنبه در واکنـش بـه تـرک مجمـع 
انتخاباتی فدراسـیون اسکواش توسـط 21 عضو و این که 
آیـا این اقـدام قانونی اسـت یـا خیر، اظهـار کـرد: من که 
قانونـا نمی خواهـم برخـوردی کنم ولـی اخالقا درسـت 
نبـود. وقتی بـه یک نفـر بـه  عنـوان نماینده یک اسـتان 
اجـازه اعـالم نظـر و رای می دهنـد یعنی یـک فرصت به 
او دادنـد و این کـه مجمـع را تـرک می کند و هیـچ اعالم 
نظری نمی کند درسـت نیسـت و دوسـتانی که مجمع را 
ترک کردنـد کار درسـتی نکردند. بهتر بود می نشسـتند 
و حداقـل یـا رای نمی دادنـد و یـا رای سـفید می دادنـد.

معـاون توسـعه ورزش قهرمانـی درخصوص عـدم تایید 
صالحیت یکـی از کاندیداهـا به صـورت ناگهانـی افزود: 
مسـئولیت تاییـد صالحیت هـا بـا مـن نیسـت و مـن 
جواب گـو نیسـتم. بخشـی از آن بـا مـا اسـت و تاییـد 
صالحیت مدیریتی انجام شده اسـت. احراز صالحیت ها 
به عهده ما نیسـت و نهادها خودشـان پاسـخ گو هسـتند 

و امـروز هـم آمدیـم کـه انتخابـات را برگـزار کنیـم ولی 
تعـدادی از اعضـای مجمـع، مجمـع را تـرک کردنـد و 
مجمـع از اکثریـت افتـاد و طبـق اساسـنامه مـا بـا یک 

تنفـس 15 روزه دوبـاره مجمـع را برگـزار می کنیـم.
وی در پاسـخ به این کـه آیا پیـش از این چنیـن اتفاقاتی 
سـابقه داشـته، عنـوان کـرد: البـد پاسـخ گو خواهنـد 
بود، شـاید مـوردی پیـش آمـده کـه لحظه آخـر چنین 
تصمیمـی گرفتند، به مـن گفتند که پاسـخ اسـتعالم 2 
نفر نیامده اسـت و امیدواریم تا 15 روز دیگر این مشـکل 
هم برطرف شـود. مرکز حراسـت وزارت ورزش و جوانان 
باید اجـازه حضور کاندیداهـا را در مجمع بدهـد که البته 
2 نفـر دیگـر از کاندیداها بـه دلیل عدم تاییـد صالحیت 

به آنها اجـازه حضـور در انتخابات داده نشـد.
مجمع انتخاباتی فدراسـیون اسـکواش در حالی به دلیل 
ترک اعضـای مجمع از رسـمیت خارج شـد کـه در حال 
حاضر 12 فدراسـیون بـا سرپرسـت اداره می شـوند. این 
در حالی اسـت که ممکن اسـت اتفاقات مجمع اسکواش 
در آینـده انتخاباتـی سـایر فدراسـیون ها نیـز تاثیرگذار 
باشـد، پوالدگر در این خصوص به خبرنـگاران گفت: این 
تعبیـر شماسـت. قطعا اینطـور نیسـت. البته بایـد تایید 
صالحیت هـا را زودتـر اعـالم می کردند ولی پاسـخ گویی 
در این خصـوص با نهاد مربوطه اسـت. ممکن اسـت یک 
نفر بـا همه شـرایط و بـا رعایت همـه ضوابط تایید شـود 
و لحظـه آخـر اتفاقـی بیفتـد و مدرکـی ارائه شـود تا آن 
صالحیـت را تاییـد نکنند. تاییـد صالحیت هـا 2 مرحله 
اسـت؛ یـک صالحیـت مدیریتی اسـت و مـا انجـام داده 

بودیـم و یکی هـم تایید صالحیت حراسـتی اسـت.
پوالدگـر دربـاره شـرایط سـایر فدراسـیون هایی کـه بـا 
سرپرسـت اداره می شـوند از جمله دوچرخه سـواری که 
بیش از یک سـال است با سرپرسـت اداره می شـود و نیز 
بدمینتون افزود: انشـااهلل وارد فرآیند برگـزاری انتخابات 
بدمینتون می شـویم. در دوچرخه سـواری اما بحث تایید 

اساسـنامه وجود داشـت.
معـاون توسـعه ورزش قهرمانـی بـه انتقـاد اخیـر برخی 
ورزشـکاران در خصـوص پـاداش چندهـزار دالری 

فوتبالیسـت ها بعد از باخت در جام جهانی و مقایسـه آن 
بـا پاداش های بـه تاخیر افتـاده رشـته های دیگـر گفت: 
بحث فوتبـال جداسـت و بخـش عمـده ای از پاداش ها را 

فیفـا پرداخـت می کنـد.
او دربـاره بودجـه فدراسـیون ها هـم گفت: تاکنـون اکثر 
فدراسـیون باالی ۶5 درصد و بعضی  تـا 75 درصد بودجه 
خـود را دریافـت کرده انـد و این هـا کمـک وزارت ورزش 
اسـت. امیـدوارم تـا پایـان سـال هـم بتوانیـم 2 مرحلـه 

پرداختی دیگر داشـته باشـیم.
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کی روش، مردی برای فصول خاص
 کــی روش یــک پوپولیســت حرفــه ای اســت 
و همیشــه مواظــب تیترهــای رسانه هاســت. 
ــان« را از آلکــس  ــه جه ــا علی ــت »م او ذهنی
ــرار  ــاً تک ــود و مرتب ــه ب ــن وام گرفت فرگوس

می کــرد.
بــه گــزارش کاغــذ وطــن بــه نقــل از ایســنا، 
ــتاری  ــردان نوش ــن در برگ ــه هم میه روزنام
دربــاره کارلــوس کــی روش بــه قلــم 
ــت: »در  ــک( آورده اس ــی )آتالنتی ــور ک الی
ــش دوران مربیگــری  ــرگ و می ســال های گ
خود، ایــن بازیکــن حــاال ۶۹ســاله، از قــدر و 
منزلتــی در ایــران برخوردار اســت کــه هرگز 
در منچســتریونایتد، به خصــوص در دوران پُر 
دردســرش در رئــال مادرید هــم ذره ای از آن 
ــالف  ــان اخت ــرده اســت. در زم ــه نک را تجرب
ــران، او در  و 2دســتگی عمیــق در فوتبــال ای
قامــت مــرد میــدان و چهــره وحدت آفرینــی 
ــدا  ــدش پی ــل  و مانن ــا مث ــچ کج ــه در هی ک

ــد. ــر ش ــود، ظاه نمی ش
ــران و حتــی  کــی روش در بیــن بازیکنــان ای
ــانه ها  ــردم و رس ــتمداران، م ــن سیاس در بی
نــگار  طــوری ســخن می گویــد کــه ا
ــرای  ــداکاری ب ــی ف ــل نوع ــه متحم همیش

ــت. ــده اس ــران ش ای

نه تنهــا بازگشــت او بــرای دومیــن دوره 
و فقــط چنــد مــاه قبــل از جام  جهانــی 
بــه  عنــوان یــک کار کارســتان و عمــل 
بلکــه  می شــد،  تلقــی  نجات بخــش 
اظهــارات او در قطــر بــه  عنــوان دفــاع از 
اعتبــار ایــران تلقــی شــد. اظهاراتــی از قبیل 
ــگاران  ــد روزنامه ن محکومیــت تفتیــش عقای
ــی  ــت مهاجرت ــه سیاس ــاره ب ــی، اش انگلیس
ــش  ــکا و نی ــی آمری ــات جنگ ــا، جنای بریتانی
ــس از  ــن پ ــن کلینزم ــه یورگ ــه زدن ب و کنای
ــورد  ــان در م ــابق آلم ــرمربی س ــخنان س س
»فرهنــگ« فوتبــال ایــران. او از آب گل آلــود 
ماهــی گرفــت و در قامــت قهرمــان بــه 
ــاد و  ــی او نم ــرد؛ گوی ــه ک ــن حمل کلینزم
ــی روش  ــران اســت و ک ــان ای ســمبل مخالف

یک تنــه حریــف و همــاورد او اســت.
تیــم فوتبــال ایــران در نخســتین بــازی خود 
در مقابــل انگلیــس ضعیــف و سراســیمه بود 
و در نهایــت متحمل شکســت ســنگین 2-۶ 
ــوب  ــازی خ ــز ب ــا ول ــاف ب ــا در مص ــد ام ش
ــت  ــش گذاش ــه نمای ــود ب ــی از خ و تهاجم
و بــا نتیجــه 2-0 بــه پیــروزی رســید. 
بــازی ســوم کــه سیاســی ترین بــازی 
ــود  ــه ب ــی 2022 قطــر لقــب گرفت جام  جهان

ــتمداران  ــرای سیاس ــادی ب ــت زی و از اهمی
ایرانــی برخــوردار بــود، بــا ناکامــی 0-1 
ایــران بــه پایــان رســید. ایرانی هــا کــه 
امیــدوار بودنــد بــرای اولیــن  بــار بــه مرحلــه 
ــج  ــه روال پن ــی برســند، ب ــی جام جهان حذف
 جام جهانــی پیشــین در مرحلــه گروهــی 

ــدند. ــذف ش ح
ــدان  ــی روش چن ــخنان ک ــال س ــن ح ــا ای ب
ــت.  ــن نداش ــج درون زمی ــا نتای ــی ب ارتباط
او از همــان آغــاز ســعی  کــرد تــا دیپلماســی 
و رویکــرد تهاجمــی را بــا هــم ترکیــب 
کنــد. کــی روش کــه در تعامــالت رســانه ای 
خــود در ایــن تورنمنــت بســیار پرخاشــگر و 
متخاصــم بود، خواســتار اســتعفای آلمــان از 
گــروه مطالعــات فنــی فیفــا شــد و از آمریــکا 
بــه دلیــل حــذف نشــان جمهــوری اســالمی 
از پرچــم ایــران بــه  شــدت انتقــاد کــرد 
ــورد  ــتقیم در م ــث مس ــدا از بح ــا در ابت ام
ــا وجــود ایــن،  کلینزمــن خــودداری کــرد. ب
در ادامــه و در طــول روزهــای باقی مانــده 
ــه کــرد. ــه او حمل ــاً ب اقامتــش در قطــر مرتب

کــی روش بســیار باهــوش بــود. در لحظــه ای 
کــه همــگان منتظــر انتقــاد او از آمریــکا 
ــت.  ــم پرداخ ــن تی ــف از ای ــه تعری ــد، ب بودن

ــه  ــکا از ده ــال آمری ــم فوتب ــرفت تی او پیش
ــت،  ــرد و گف ــین ک ــون را تحس 1۹۹0 تاکن
ایاالت متحــده - نــه انگلیــس، ولــز یــا 
حتــی تیــم خــودش - تاثیرگذارتریــن تیــم 
در گــروه … بــوده اســت و افــزود، در طــول 2 
ــه  ــا از »ســاکر« ب ــه گذشــته آمریکایی ه ده

»فوتبــال« جهــش کرده انــد.
کــی روش گفــت، وظیفــه اساســی ایــن 
»ماموریــت  واقــع  در  و  جام  جهانــی 
ــردن  ــاد ک ــرگرمی و ش ــاد س ــال«، ایج فوتب
مــردم در طــول ۹0 دقیقــه اســت« نــه بحث 
ــا  ــی. او ب ــر ورزش ــات غی ــورد موضوع در م
اشــاره بــه موزامبیــک گفــت: »مــن در جایی 
ــما  ــی از ش ــدم. بعض ــا آم ــه دنی ــا ب در آفریق
پیشــینه مــن را می دانیــد. می رفتــم و در 
جاهایــی کار می کــردم کــه بچه هــا 2 روز 
ــوردن  ــرای خ ــزی ب ــد و چی ــذا نمی خورن غ
و نوشــیدن نداشــتند. حتــی لباســی نبــود تا 
بدن شــان را بپوشــانند. امــا اگــر بــه آنها یک 
ــر  ــه تغیی ــد، بالفاصل ــال می دادی ــوپ فوتب ت
ــه شــادی را مشــاهده  ــم ب ــا، از غ ــره آنه چه
می کردیــد. ایــن رســالت ماســت. مــن 
ــن  ــه م ــدرم ب ــه پ ــه آنچ ــم ب ــعی می کن س
آموختــه، وفــادار باشــم.« گفــت: »بــه  خاطر 

ــازی خــودت  ــال دروغ نگــو! به خاطــر ب فوتب
ــم  ــادار خواه ــال وف ــه فوتب ــن ب ــش! م را نک
بــود و ســعی می کنــم بــه آن احتــرام 
ــای دیگــری وجــود دارد  ــا چیزه بگــذارم ام

ــت.« ــر اس ــا مهم ت ــه م ــرای هم ــه ب ک

بــه  عــالوه کــی روش یــک پوپولیســت 
حرفــه ای اســت و همیشــه مواظــب 
تیترهــای رسانه هاســت. او ذهنیــت »مــا 
علیــه جهــان« را از آلکــس فرگوســن وام 
گرفتــه بــود و مرتبــاً تکــرار می کــرد. 

سنا
: ای

س
عک

دارنـده 2 مـدال و یـک برنـز جهـان بـا اشـاره بـه جـو 
صمیمانـه در تیـم ملـی کاراتـه، گفـت: بـه دنبـال کسـب 

بهتریـن نتیجـه در رویدادهـای پیـش رو هسـتم.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، امیر مهـدی زاده 
ز اعـزام بـه  تـه پیـش ا دربـاره شـرایط تیـم ملـی کارا
رقابت هـای قهرمانـی آسـیا، اظهـار کـرد: خـدا را شـکر 
شـرایط خیلی خوبی داریـم، در ایـن 3 یا 4 مرحلـه اردوی 
تیـم ملـی تمرینات خوبـی را پشـت سـر گذاشـتیم و از هر 
نظـر آمـاده حضـور در مسـابقات قهرمانـی آسـیا هسـتیم.
دارنده 2 مدال طـال و یک برنز جهـان، افـزود: در این میان 
به یـک مسـابقه تدارکاتی در روسـیه نیـز اعزام شـدیم که 
عملکرد خوبـی داشـتیم و من هم توانسـتم نمایـش خوبی 
داشـته باشـم. این مسـابقات خیلـی بـه روند آماده سـازی 
تیم کمـک کرد تـا پیـش از قهرمانـی آسـیا با نقـاط ضعف 
و قـوت خـود هرچـه بیشـتر آشـنا شـویم. انشـاهلل هفتـه 
آینـده بـه مسـابقات آسـیایی ازبکسـتان اعزام می شـویم و 

امیـدوارم بهتریـن نتیجـه ممکـن را کسـب کنیم.
کاراتـه کای وزن ۶7- کیلوگـرم تیـم ملـی، درباره شـرایط 
خـود نیـز خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه وضعیـت خوبی 
دارم و خـدا را شـکر از رونـد آماده سـازی کـه پشـت سـر 
گذاشـتم راضیـم. امیـدوارم در مـدت باقیمانده نیـز همین 
رونـد را ادامـه بدهـم و در ازبکسـتان بهتریـن نمایـش را 

داشـته باشـم.
مهـدی زاده درباره حواشـی بوجـود آمده طی یکی 2 سـال 

اخیـرو انتقاداتـش نسـبت به برخـی مسـائل، گفـت: به هر 
حـال ایـن مسـائل در ورزش و همـه رشـته ها وجـود دارد، 
من یـک سـال نبـودم و دوبـاره بـه تیم ملـی دعوت شـدم. 
در مسـابقات روسـیه هم نمایـش خوبی داشـتم و دوباره به 
تیـم ملـی دعوت شـدم. ایـن مسـائل هـم جزئـی از ورزش 
اسـت. من دیگر به این مسـائل فکـر نمی کنم و دنبـال این 
هسـتم کـه در مسـابقات پیـش رو بهتریـن نتایج را کسـب 

کنم. همـه هدفم این اسـت کـه بهتریـن نتیجـه را بگیرم و 
بـه چیـز دیگـری فکـر نمی کنم.

وی تصریح کـرد: کادر فنی تیـم ملـی و در راس آن ها آقای 
هروی در ایـن مدت زحمـات زیـادی کشـیدند و تمرینات 
خیلـی خوبـی داشـتیم. امیـدوارم تیـم ملـی در مسـابقات 
قهرمانی آسـیا بهتریـن نتیجه را کسـب کند و همـه بچه ها 

مـزد زحماتشـان را بگیرند.

مربـی تیـم ملـی کشـتی فرنگـی نسـبت بـه تفـاوت 
قـرارداد کشـتی گیران آزاد و فرنگـی کار ابـراز گالیـه 

کـرد.
به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از خبرآنالیـن، درحالی 
که رقابت های لیـگ برتر کشـتی آزاد بـا قهرمانی تیم 
پتروپاالیش بلیش تاکسـتان بـه پایان رسـید، مرحله 
نیمه نهایی و فینال بیسـت و دومیـن دوره رقابت های 
لیـگ برتـر کشـتی فرنگـی روز جمعـه 18 آذرمـاه در 
سـالن شـهدای هفتم تیر تهـران برگـزار خواهد شـد 
کـه 4 تیـم فـوالد مبارکـه سـپاهان، مقاومـت البـرز، 
فـوالد خوزسـتان و دانشـگاه آزاد اسـالمی قـم بـرای 
کسـب عنوان قهرمانی بـه مصاف هـم خواهنـد رفت.
در همیـن راسـتا حسـن حسـین زاده مربی تیـم ملی 
کشـتی فرنگـی بـا بیـان اینکـه انتظـار داشـتیم بعـد 

از درخشـش و قهرمانـی در مسـابقات زیـر 23 سـال 
جهـان و جام جهانـی، قرارداد هـای بهتـری در لیـگ 
برتـر فرنگـی ثبـت شـود، گفـت: انتظـار بچه هـای 
فرنگـی کار ایـن اسـت کـه نـگاه یکسـانی به کشـتی 
آزاد و فرنگـی وجـود داشـته باشـد. وقتی همـه انتظار 
داریم در مسـابقات جهانـی 2023 و المپیـک پاریس 
باز هم کشـتی فرنگی نتایج درخشـانی را کسـب کند 
پس بایـد در لیگ هم شـأن قهرمانـان ما حفظ شـود.
حسـین زاده تصریح کرد: ما دوسـت داشتیم همانطور 
که قهرمانـان آزادکار بـرای چند کشـتی در لیگ برتر 
قرارداد هـای 700 تـا 800 میلیونـی امضـاء کردنـد 
بچه های مـدال آور فرنگـی کار نیز همچیـن مبالغی را 
از باشـگاه های خـود دریافـت می کردند که متأسـفانه 

در لیگ فرنگـی اصاًل چنیـن اتفاقـی رخ نداد.

امير مهدی زاده: 

هدفم کسب بهترین نتيجه در قهرمانی آسياست
گالیه مربی تيم ملی کشتی فرنگی از تفاوت  

قرارداد کشتی گيران آزاد و فرنگی کار

سنا
: ای

س
عک

قهرمان پارالمپيک؛ 

از مدرسه رفتن با فرغون تا طالی توکيو!
نـی در  ولیـن بانـوی مـدال آور تاریخـی دوومیدا ا
ز  لمپیـک توکیـو بـه طـور تصادفـی در یکـی ا پارا
روسـتاهای مالشـیه اهـواز بـا رشـته والیبال نشسـته و 
سـپس دوومیدانی آشـنا شـد و پـس از 3 سـال ناکامی 
در والیبال نشسـته برای رسـیدن به تیم ملی، توانسـت 
مسـیرش را در دوومیدانـی پیـدا کنـد، او بـا کسـب 
موفقیت هـای زیـاد و قهرمانـی در پارالمپیـک 2020 
توکیو در پرتاب نیـزه، اکنون یکی از بانـوان دوومیدانی 
کار شـانس طـال در بازی هـای پاراآسـیایی هانگـژو 

چیـن اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، متقیـان در 
یک سـالگی بـا وجـود تـب شـدید و با اصـرار مـادرش 
که وقت واکسـنش اسـت به خاطـر تزریق واکسـن فلج 
اطفـال دچار معلولیت شـده و هر 2 پا و دسـتانش از کار 

می افتـد کـه بـا فیزیوتراپی پـای راسـتش و دسـتانش 
خـوب می شـود امـا پـای چپـش از لگـن بـه پاییـن 

حرکـت خـود را از دسـت می دهـد.
متقیـان تا سـال سـوم ابتدایی بـا حمایـت خانـواده و با 
فرغون بـه مدرسـه می رفتـه و زمانی کـه هـوا بارندگی 
بوده و مسـیر گل آلود می شـد پدرش او را بغـل می کرد 
و به مدرسـه می  بـرد تا ایـن که بـا اسـتفاده از 2 عصای 
آهنـی که پدرش برای او سـاخته بـود تـا دوم راهنمایی 
بـدون این کـه احسـاس کنـد بـا دیگـران تفـاوت دارد 
بـه تنهایـی و بـا سـختی زیـاد بـه مدرسـه رفـت. قبـل 
از پیش دانشـگاهی و بـه طـور تصادفـی در اتوبـوس بـا 
2 ورزشـکار رشـته والیبال نشسـته آشنا می شـود و در 
سـال 8۶- 87 در اهـواز تمرینـات والیبال نشسـته را به 
طور آماتـور آغـاز می کنـد و بعـد از 3 سـال پـی در پی 

که بـه دلیل نداشـتن فیزیـک بدنی مناسـب و دسـتان 
کشـیده از تیم ملـی والیبـال نشسـته خط می خـورد با 
تشـویق یکـی از مربیان بـا دوومیدانی آشـنا می شـود و 
پـس از شـرکت در قهرمانی کشـور و کسـب مـدال طال 
در پرتـاب دیسـک و بعـد از 5 سـال تـالش و ارتقـای 
رکـورد در سـال 2014 بـه تیـم ملـی دوومیدانـی راه 

پیـدا می کنـد.
وی بـرای نخسـتین بـار در بازی هـای پاراآسـیایی 
اینچئـون موفـق بـه کسـب 2 مـدال نقـره در مـاده 
پرتـاب دیسـک و نیـزه شـد. متقیـان در سـال 201۶ 
در مسـابقات آسـیا و اقیانوسـیه امـارات ضمـن کسـب 
2 مـدال طـال، سـهمیه پارالمپیـک ریـو را نیـز کسـب 
می کند و در اولین حضـورش در پارالمپیـک در جایگاه 
چهـارم قـرار می گیـرد، سـپس در مسـابقات جهانـی 

2017 لنـدن اولین مـدال نقـره جهانی خـود را در نیزه 
کسـب می کنـد و بـا حضـور در بازی هـای پاراآسـیایی 
جاکارتا موفق به کسـب 2 مـدال طال و نقره در دیسـک 

و نیـزه می شـود.
متقیـان در ادامـه موفقیت هـای خـود در مسـابقات 
جهانـی 201۹ عـالوه بـر کسـب مـدال نقـره در پرتاب 
نیـزه و ارتقاء رکورد سـهمیه مسـتقیم بازی های 2020 
پارالمپیـک توکیـو را کسـب کـرده و بـا قـرار گرفتن بر 
روی سـکوی قهرمانی، اولین مدال تاریخـی دوومیدانی 

در بخـش بانـوان را بـه نام خـود ثبـت می کند.
وی همچنین در مسـابقات جایزه بزرگ 2022 مراکش 
بـا کسـب 2 مـدال طـال در پرتـاب نیـزه و دیسـک بـه 
عنوان یکـی از دوومیدانی کاران شـانس کسـب طال در 

بازیهـای پاراآسـیایی هانگـژو چین مطرح اسـت.
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مجلس و دولت سرنوشت 
مشترکی دارند

رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه همدلـی و 
نزدیکی دولـت و مجلس، گفت: مشـکالت 
کشـور بـه دسـت دولتمـردان و نمایندگان 
حل می شـود، اعتبارات ممکن اسـت کافی 
نباشـد اما بـا تدبیـر، عقالنیـت، همگرایی و 
بـا تشـخیص اولویت ها مسـائل حتمـا قابل 

حل شـدن اسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
حجت االسـالم والمسـلمین سـیدابراهیم 
رئیسـی در حاشـیه نشسـت مشـترک روز 
یکشنبه 13 آذر ماه دولت و مجلس شورای 
اسـالمی در خصـوص ایـن جلسـه، گفـت: 
جلسـه بسـیار خوبی بود، بـه جهـت اینکه 
هـم نماینـدگان و رئیـس مجلـس نکاتی را 
اشـاره و دغدغه هایشـان را بیـان کردنـد و 
هم تعـدادی از اعضـای هیات دولـت نکاتی 

را مطـرح کردنـد.
رئیس جمهور با یـادآوری تعامل، همکاری 
و همگرایـی بیـن مجلـس و دولـت، افـزود: 
قـوای مقننـه و مجریـه یـک سرنوشـت 
مشـترکی دارنـد و نگاهشـان به مـردم هم 
مشـترک اسـت، مجلـس قانـون تصویـب 
می کنـد و دولـت هـم بایـد آن را اجـرا کند 
و بـر اجرا هـم نظـارت می شـود تـا گره ها و 

مشـکالت مـردم حل شـود.
وی در ادامـه اظهار کـرد: تمام تـالش ما در 
مجلس و دولت باید این باشـد که مشکالت 
و مسـائل مردم را حل کنیـم، اراده و توانایی 
هم برای انجام ایـن کار داریم. مـا معتقدیم 
مشـکالت کشـور بـه دسـت دولتمـردان و 
نماینـدگان حـل می شـود. البتـه برخـی 
نگاهشـان به آن سـوی مرزها بـود و معتقد 
بودنـد کـه مسـائل را نمی تـوان حـل کـرد 
امـا مـا نـگاه اصحـاب »نمی شـود«، »مگـر 
می شـود«، »نخواهـد شـد« و »بودجـه 
نداریم« را نداریم، هرچنـد اعتبارات ممکن 
اسـت کافی نباشـد اما بـا تدبیـر، عقالنیت، 
همگرایـی و با تشـخیص اولویت ها مسـائل 

حتمـا قابل حل شـدن اسـت.
رئیسـی همچنیـن تصریـح کـرد: کار بـا 
کمک مـردم دنبال خواهد شـد تـا امید هر 

روز در میـان مـردم بیشـتر شـود.
رئیس جمهور در پاسـخ به پرسشـی درباره 
زمـان ارائـه الیحـه برنامـه هفتـم و بودجه 
سـال 1402، گفـت: بـا آقـای قالیبـاف 
هماهنـگ کردیم کـه لوایـح برنامـه هفتم 
و بودجه 1402 را بـه زودی در دولت نهایی 

و تقدیـم مجلـس کنیم.
5- 330 کلمه 

توصيه به خویشتنداری 
ارمنستان و آذربایجان 

از اقدامات نظامی

یـک دیپلمات پیشـین کشـورمان بـا تاکید 
بـر این کـه »ارمنسـتان و آذربایجـان بایـد 
در حـوزه نظامی خویشـتن داری کـرده و در 
مذاکرات سیاسـی مسائل شـان را پی گیری 
و حـل و فصـل کننـد«، گفـت: تـا زمانی که 
صلح پایدار و عادالنه در منطقه ایجاد نشـود 
همیشـه گروه های همسـایه نگران هستند، 
زیـرا تشـدید جنـگ، امنیـت کشـورهای 

همسـایه را بـا خطـر مواجـه می کند.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
محسـن پـاک آییـن در تحلیـل خـود از 
درگیری های مجـدد مرزی میـان نیروهای 
جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان اظهـار 
کـرد: تـا زمانـی کـه صلـح دائمـی، کامـل و 
پایـدار در منطقـه و میـان دو کشـور 
ارمنسـتان و آذربایجـان رخ ندهـد بایـد 
انتظـار درگیری هـای پراکنده را داشـت؛ لذا 
درگیری هایـی کـه  اخیـرا رخ داد در همین 

چارچـوب اتفـاق افتـاده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: در حال حاضـر طرفین به 
دنبـال مذاکـرات سیاسـی هسـتند و تالش 
دارند تـا در ایـن زمینـه امتیازگیـری کنند، 
البتـه اقدامـات  نظامـی را هـم در جهـت 
قدرتمنـد نشـان دادن خودشـان  انجـام 
می دهنـد. امـا مذاکـرات سیاسـی اهمیـت 
بیشـتری دارد و طرفین عالقه مند هسـتند 
تـا از مسـیر سیاسـی و بـا احتـرام بـه حفظ 
تمامیـت ارضـی یکدیگـر مسـائل را حـل و 

فصـل کـرده و بـه نتیجه برسـند.
وی همچنیـن بیان کـرد: با توجه بـه این که 
اکنون صلـح کامـل و دائمی در ایـن منطقه 
صورت نگرفتـه، نیروهای نظامی ارمنسـتان 
و آذربایجان رو در روی هم هستند و طبیعی 
اسـت کـه احتمـال چنیـن درگیری هایـی 
هرچند وقـت یکبـار وجـود دارد؛ بنابراین تا 
زمانی که صلح دائمی ایجاد نشـود نیروهای 
دو کشـور رو در روی هـم هسـتند امـا بهتـر 
است طرفین در حوزه نظامی خویشتنداری 
کرده و در بُعد سیاسـی در چارچـوب احترام 
به تمامیـت ارضی مسـائل را دنبـال کنند. 

سفیر سـابق کشـورمان در آذربایجان تاکید 
کرد: تـا زمانـی که ایـن وضعیت وجـود دارد 
کشـورهای همسـایه بایـد آمادگـی بـرای 
تامیـن امنیـت خـود را داشـته باشـند و 
تحـوالت را رصد کننـد، جمهوری اسـالمی 
ایران نیـز آمادگـی الزم برای تامیـن امنیت 
خـود را دارد، گرچـه بـه نظـر نمی رسـد این 
درگیری هـای پراکنـده تبدیـل بـه جنـگ 

فراگیـر شـود. 

بذرپاش می تواند وعده ساخت مسکن 
را محقق کند؟

سـخنگوی هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـالمی، رئیـس دیوان 
محاسبات را مدیری توانمند، با برنامه و مسـئولیت پذیر توصیف کرد 
و گفت: یکی از شـعارهای دولت سیزدهم ساخت مسـکن در راستای 
حل مشـکالت مردم بـود، این هدف توسـط وزیـری جـوان و توانمند 

ماننـد بذرپاش قابـل تحقق خواهـد بود.
به گزارش کاغذ وطن به نقل از ایرنا سـیدنظام الدین موسـوی با اشاره 
به معرفی مهرداد بذرپـاش از سـوی دولت به عنوان وزیر پیشـنهادی 
وزارت راه و شهرسـازی گفت: بذرپاش از مدیران جوان و با سابقه است 
که در مسـئولیت های خـود موفق عمل کـرده و در دیوان محاسـبات 

مجلس نیز موجب ایجاد تحوالت مثبتی شـده اسـت.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی افزود: بررسی نظرات 
نمایندگان حکایت از این دارد که اکثر وکالی ملت با سپردن مدیریت 

وزارت راه، و شهرسازی به مهرداد بذرپاش موافق هستند.
موسـوی، رئیـس دیـوان محاسـبات را مدیـری توانمنـد، بـا برنامه و 
مسئولیت پذیر توصیف کرد و گفت:یکی از شعارهای دولت سیزدهم 
ساخت مسـکن در راستای حل مشـکالت مردم بود، این هدف توسط 

وزیری جـوان و توانمنـد مانند بذرپـاش قابل تحقـق خواهد بود.
نامـه رسـمی معرفـی بذرپـاش بـه عنـوان وزیـر پیشـنهادی راه و 
شهرسازی یکشـنبه 13 آذر در صحن علنی مجلس اعالم وصول شد.
طبق آیین نامـه داخلی مجلس، وزیر پیشـنهادی به مـدت یک هفته 
فرصـت حضـور در کمیسـیون های تخصصـی بـرای ارائـه برنامه ها و 

پاسـخ به سـواالت را دارد.
بذرپاش اکنون ریاسـت دیوان محاسبات کشـور ایران را بر عهده دارد. 
همچنین صاحب امتیاز و مدیرمسـئول روزنامه وطن امـروز، نماینده 
مردم تهـران در مجلس نهم شـورای اسـالمی، قائم مقام بنیـاد تعاون 
سـپاه، معاون اجتماعی و امور اسـتان های سـتاد اجرایی فرمـان امام، 
رییس هیـات مدیـره بنیـاد اجتماعـی احسـان، مدیرعامل شـرکت 
توسـعه صنعت و معدن تدبیر، معاون رییس جمهور و رییس سـازمان 
ملـی جوانـان، مدیرعامـل سـایپا، مدیرعامل پـارس خودرو، مشـاور 
اجتماعی رییس جمهـور از دیگر مسـوولیت هایی اسـت کـه پیش از 

این بذرپـاش به عهده داشـته اسـت.

برگزاری جلسه فوق العاده هيات دولت 
برای بررسی الیحه بودجه ۱4۰2

سـخنگوی دولـت از برگـزاری جلسـه فوق العاده هیـات دولـت برای 
بررسـی سـه  شـیفت الیحه بودجه1402 خبـر داد؛ این جلسـات در 
روزهـای آینـده نیـز بـه منظور بررسـی کلیـات الیحـه بودجه سـال  

آینـده ادامـه می یابـد.
بـه گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از ایرنا، علـی بهـادری جهرمـی روز 
دوشـنبه در صفحه اجتماعی خـود در توییتر نوشـت: » پـس از اتمام 
بررسـی احکام بودجه در کمیسـیون خـاص بودجـه که بـرای اولین 
بار در این دولت تشـکیل شده اسـت، امروز )یکشـنبه 13 آذر( جلسه 
فوق العاده هیات دولت در سـه شیفت از سـاعت 11 صبح تا 8 شب به 

بررسـی تبصره هـای 1 الـی ۶  بودجـه 1402 پرداخت.«
در این ارتبـاط هیات وزیران در جلسـه روز یکشـنبه خود به ریاسـت 
آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی رئیس جمهور، بررسـی کلیـات الیحه 

بودجه سـال 1402 کل کشـور را در دسـتور کار خود قرار داد.

خبر

کاغذ سیاست

 بی تجربگی در نمایندگان موج می زند
 نمایندگان در حوادث اخير از موکالنشان دفاع نکردند

گزارش
خبرآنالین

به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از خبرآنالیـن، کم 
تجربگـی بیـن نماینـدگان حاضـر در مجلـس موج 
می زنـد، متاسـفانه برخـی نماینـدگان به جـای 
حضور در جلسـات مجلـس در مجالس،سـازمان ها 
و نهادهـا حضـور پیـدا کردند که شـاید به جـای آن 
می توانسـتند در مجلس حضور داشـته باشـند و به 

وظایـف خودشـان بپردازنـد.
بیسـت و هفت ماه از عمر مجلـس یازدهم می گذرد 
و به نظـر برخـی کارشناسـان این مجلـس در خیلی 
از طرح هـا و لوایـح آن چنان موفـق عمل نکـرده و از 
طرفی در حوادث اخیـر نیز نمایندگان نتوانسـته اند 
راه حل مناسـبی به مـردم حـوزه انتخابیه خـود در 
جهت حفـظ توان خریـد آنـان و ایجاد آرامـش ارائه 
دهنـد. از اقدامـات مثبت ایـن مجلس انقالبـی تنها 
می تـوان بـه بـاز گذاشـتن دسـت دولت سـیزدهم 
در رتـق و فتـق امـور و همسـویی بـا دولت یـاد کرد 
که البتـه به زعـم یکـی از نمایندگان سـابق مجلس 
متاسـفانه دولـت نیـز نتوانسـته بـه خوبـی از ایـن 
فرصت اسـتفاده کند.همچنین به نظـر این نماینده، 
شـعارهای عمل نشـده نمایندگان مجلـس یازدهم 
بیشـتر از هـر زمـان دیگـری رخ نمایـی می کنـد.

گفتگـو با ابراهیـم نکو نماینـده دوره نهـم مجلس را 
دربـاره کارنامه مجلـس یازدهـم بخوانید:

بـه  نظـر شـما آیـا مجلـس یازدهـم در این 
مـدت 2۷ مـاه بـه وظایف خـود به درسـتی 

عمل کـرده اسـت؟
متاسـفانه یکی از آسـیب های این دوره مجلس یک 
دسـت بودن قوا اسـت که با توجـه بـه آن تعارفات و 
رودربایسـتی هایی که وجود دارد، مجلس نتوانسته 
اسـت بـه آن وظایـف کالن خـود عمل کنـد. گاهی 
الزم بـوده تـا در گزینـش و یـا عملکـرد وزیـران به 
موقـع وارد عمـل شـوند و یـا طـور دیگـری تصمیم 

بگیرند کـه ما چنیـن چیزی را شـاهد نیسـتیم.
و ایـن بـر می گـردد بـه همـان هم سـویی و 
یکدسـت بـودن و در حقيقـت ایجـاد نوعی 

رودربایسـتی؟
بلـه، دقیقا. چـرا که یک دسـت بـودن ضمـن اینکه 
فوایـدی دارد مضراتـی هـم دارد کـه یکـی از آن هـا 
همین موضوعی اسـت که به آن اشـاره شد. مجلس 
یازدهم حاشـیه های زیادی داشـت و این حاشـیه ها 
توانسـته انـد یـک دسـت انـدازی باشـد در مقابـل 
عملکردهـای بهتر این مجلس، از جملـه در حوادثی 

کـه در ایـن چنـد مـاه اخیـر پیـش آمـد. حـوادث 
اخیر نشـان داد کـه نماینـدگان مجلس نتوانسـتند 
در حمایـت از موکلیـن خودشـان موضـع گیـری 
صحیحـی داشـته باشـند و بتوانند با حضـور در بین 
مردم به عنـوان نمایندگان آن ها خیلی از مشـکالت 

را حـل کنند.
این مسـائل به همراه مشـکالت دیگـری مثل بحث 
سـنگین تر شـدن تحریم هـا ،به بن بسـت رسـیدن 
مذاکرات و مشـکالتی که در حوزه سیاست خارجی 
وجود دارد و نیـز جنگ روسـیه و اوکراین همگی در 
حادث شدن مشـکالت پیچیده در کشـور تاثیرگذار 
بودنـد، نماینـدگان هـم نتوانسـتند به راحتـی راه 
حل هایـی را بـرای مبـارزه بـا آن هـا در چارچـوب 
قوانیـن داشـته باشـند. همـه ایـن مسـائل در کنار 
هـم باعـث شـد کـه مجلـس نتوانـد در مجمـوع به 
آن وظایـف اصلـی و مشـخص خـودش دسـتیابی 
داشـته باشـد. در کنـار ایـن ناتوانی ها کـم تجربگی 
بیـن نمایندگان حاضـر در مجلس نیز مـوج می زند، 
متاسـفانه برخـی نماینـدگان به جـای حضـور در 
جلسـات مجلـس در مجالـس، سـازمان ها و نهادها 
حضور پیدا کردند که شـاید بجای آن می توانسـتند 
در مجلـس حضـور داشـته باشـند و بـه وظایـف 
خودشـان بپردازنـد ضمـن اینکـه حضـور در ایـن 
نهادهای کوچـک برای رسـیدگی به مسـائل جزئی 
بـه جایـگاه نماینـده لطمـه وارد می کنـد، البته این 
موضـوع در دوره هـای قبل هم اتفـاق افتاده اسـت . 
فرامـوش نکنیم نماینـدگان جایـگاه وزرای دولت را 
دارند یعنـی نمایندگان مجلـس بجز هیات رئیسـه 
و شـخص رئیـس مجلـس بـه مثابـه وزرای دولـت 
هسـتند یعنی همتـراز آن هـا هسـتند همانگونه که 
رئیس مجلـس با رئیـس قـوه مجریه همتراز اسـت 
بنابرایـن همان طور کـه گفته شـد نماینـدگان باید 
شـاِن خـود را حفـظ کننـد. مـن امیـدوارم در ایـن 
زمـان باقـی مانـده از مجلـس یازدهـم به گونـه ای 

عمل شـود کـه جایـگاه نماینـدگان حفظ شـود .
نقـاط قـوت ایـن مجلـس را در چه مـواردی 

؟ می بينيـد
در بعضـی جنبه ها همـکاری با دولت و باز گذاشـتن 
دسـت دولـت در برخـی اقدامـات .قبـال دولت ها از 
موانعـی کـه مجلـس بـر سـر راه آن ها می گذاشـت 
گلـه منـد بودنـد و ایـن مـوردی اسـت کـه در ایـن 
مجلس کمتـر دیده شـده اسـت. البتـه دولـت باید 
به واسـطه این اختیاراتـی که مجلـس در اختیارش 
گذاشـته اسـت بهتـر عمـل می کـرد کـه ایـن خود 

جای بحـث دارد.در نهایت مجلس توانسـت با دولت 
آن همراهی هـای حداکثـری را داشـته باشـد .

در بحث هایـی مثـل صيانـت یـا فيلترینگ 
و خيلـی حوزه هـای دیگـر عملکـرد مجلس 

یازدهـم را مثبـت می بينيـد یـا منفی؟
یـک موقع اسـت کـه مـا می خواهیـم یـک تصمیم 
خوبـی بگیریـم امـا آن تصمیـم را بـه موقـع 
نمی گیریـم ،مثـال توزیـع و تکثیـر پلتفرم هـای 
داخلـی اقدام خوبی اسـت اما به شـرط اینکـه آن را 
در مقام مقایسـه قرار دهیم .به عبـارت دیگر ما باید 
پلتفـرم هایی را تولیـد و ارائـه دهیم کـه جذابیت و 
محبوبیتـی بیشـتر از پلتفرم هـای خارجی داشـته 
باشـد .اما قبـل از اینکه ایـن اقدامات صـورت گیرد 
متاسـفانه مجلـس دسـت بـه اقداماتـی می زند که 
کسـب و کار مـردم یـا اقتصـاد دیجیتال بـه بحران 
و مشـکل بـر می خـورد و میلیون هـا نفـر شـغل 
خـود را از دسـت می دهند .بـه نظر مـن مجلس در 
ایـن زمینه خـوب عمـل نکرده اسـت ضمـن اینکه 
در حـوزه مسـکن ،اشـتغال ،رونـق کسـب و کار و 
شـهرک های صنعتـی هنوز دچار مشـکل هسـتیم 
و نماینـدگان کار چندانـی در ایـن حوزه هـا انجـام 
نـداده انـد .حتـی در حـوزه فرهنـگ نیز نتوانسـته 
اند قوانینـی را تولیـد کنند کـه بتواند از مشـکالت 

بکاهـد . در سـایر حوزه هـا هـم همینطـور.
نماینـدگان مجلـس یازدهـم تـا چـه حـد 
توانسـته انـد بـه وعده هـا و شـعارهای 
انتخاباتـی خـود جامـه عمـل بپوشـانند؟
در مجمـوع اگـر بخواهیـم به شـعارهایی کـه از اول 

انقـالب در مجلس داده شـده بپردازیـم این مجلس 
در عـدم عمـل بـه وعده هـا و شـعارها می توانـد اول 
باشـد چون مدام از انقالبـی گری و جهـادی گری و 
مسـائلی از ایـن قبیل صحبـت کردند ولـی در عمل 
آن چیـزی کـه انتظـار می رفـت را شـاهد نیسـتیم. 
اگـر در حوزه هـای انتخابیـه عملکـرد نماینـدگان 
را ارزیابـی کنیـم خواهیـم دیـد کـه ایـن ارزیابی ها 
آنچنـان مثبـت نیسـت کـه بتوانیـم بـرای آن وقت 

بگذاریـم.
راهـکار شـما بـرای بـرون رفـت مجلـس 
یازدهـم از ایـن ناکارآمدی و داشـتن کارنامه 

مناسـب چيسـت؟
پیشـنهاد می کنـم در این چنـد صباحی کـه از عمر 
مجلـس یازدهـم باقـی مانـده نماینـدگان بـر ارائـه 
گـزارش از کارهایـی کـه در مجلـس انجـام داده اند 
تمرکـز کننـد و بـرای اینکـه عملکردشـان نمـود 
بیرونـی داشـته باشـد بایـد ایـن گزارش هـا را بـه 
صـورت مکتـوب ارائـه دهند.ضمـن اینکـه قوانینی 
را کـه زائـد هسـتند،حذف کننـد چـون قوانیـن 
زائـد زیـاد داریـم. از ایـن رو قوانیـن موجـود را در 
تعـداد معـدودی قوانیـن متمرکـز کننـد. مثـال در 
حوزه اقتصـادی قوانین زیـادی داریم کـه گاهی در 
تناقـض با یکدیگـر هسـتند و می توانند ایـن قوانین 
را تجمیـع کننـد. نماینـدگان می تواننـد در مـدت 
باقـی مانـده بـرای بهبـود اوضـاع اقتصـادی مـردم 
یـک راهکارهـای عملـی ارائـه دهند کـه بتوانـد اثر 
بیرونی داشـته باشـد تا حداقل مردم احساس کنند 

کارهـای مثبتـی در حـال انجام اسـت 
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دولت در مقابل مردم خود را پاسخگو و مسئول می داند
معاون رئیـس جمهـور گفت:هیـچ مانعـی در ارتباط دولـت و مـردم وجود 
نـدارد همچنـان کـه رئیـس جمهـور بـدون هیچگونـه تشـریفاتی در بین 

مـردم حضـور می یابـد.
سـید محمـد حسـینی بـه مناسـبت روز دانشـجو بـا حضـور در جمـع 
دانشجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد الیگودرز با گرامیداشـت این روز و 
یاد و خاطره شـهدای دانشـجو گفت: ۶۹ سـال پیش تعدادی از دانشجویان 
در مخالفـت بـا کودتـای 28 مـرداد و اسـتکبار جهانـی و اسـتبداد داخلـی 
بـه شـهادت رسـیدند و در آن دوران ظلمـت و تاریکـی و اختناق بـه جرقه 
نورانی بـرای حرکت دانشـجویان در مسـیر اسـتقالل و اسـتکبار سـتیزی 

تبدیل شـدند.
وی تاکید کـرد: در حوادث اخیـر تعـدادی از جوانان و دانشـجویان از جمله 
شـهید دانیال رضـازاده توسـط اغتشاشـگران بـه شـهادت رسـیدند و این 
نشـان می دهد که حرکت سـرخ شـهادت همچنـان ادامـه دارد و ملتی که 
آمادگی شـهادت داشـته باشـد، هرگز شکسـت نخواهد خورد. دشمنان در 
حوادث اخیـر همه قـوای خود را بـه کار گرفتنـد و سـاده انگارانه اسـت که 

تصور شـود آن هـا به فـوت یک خانـم اعتـراض دارند بـدون تردید بـا توجه 
بـه برنامه ریـزی و تقسـیم کاری کـه دشـمنان و گروهک های ضـد انقالب 
انجام داده بودنـد اگر این حادثه هـم اتفاق نمی افتـاد بهانه دیگـری را برای 

ایجـاد آشـوب ایجـاد می کردند.
وی خاطرنشـان کرد: در حوادث اخیر شـاهد سـونامی رسـانه ای و حمله به 
مراکـز دیپلماتیک کشـورمان در کشـور های اروپایـی بودیم که بی سـابقه 
بود. در این حـوادث سـرویس های اطالعاتی دشـمنان فعال بودنـد و حتی 
سـلبریتی های ورزشـی و هنـری سـایر کشـور ها نیـز بـرای تحریـک افکار 
عمومـی بـه کار گرفته شـدند تـا فضـای کشـورمان در عرصه بیـن المللی 
مشـوش و ناامـن جلـوه داده شـود. در این حـوادث گاو شـیرده آمریـکا در 

منطقـه، مسـئولیت تامین هزینه هـا را برعهده داشـته اسـت.
معاون رئیس جمهـور تصریح کرد: در حـوادث اخیر ضرورت دارد اسـاتید و 
دانشجویان همچون گذشته پیشگام باشـند و برای تبیین و روشنگری وارد 
عرصه شـوند و اجـازه ندهند دشـمنان با سـوء اسـتفاده از احساسـات پاک 
جوانان دانشـجو مطالبات واقعـی آن ها را به انحراف کشـاند. امـروز حرکت 

شـتابانی برای پیشـرفت کشـور و رفع مشـکالت و موانع ایجاد شـده اسـت 
و به جای سـرگرم شـدن بـه تنـش و اختـالف، همه دسـت به دسـت هم با 
همگرایی و همدلی در مسـیر غلبه بر مشـکالت و بهبود شـرایط برای مردم 

و جوانـان گام بردارند.
وی افـزود: دولـت بـدون اینکـه سـرگرم مسـائل حاشـیه ای شـود در کنار 
رسـیدگی بـه امـور جـاری مـردم، سـرمایه گذاری هـای بزرگـی را در 
عرصه هـای صنعتـی و معدنـی آغـاز کـرده تـا بـه واسـطه آن درآمد هـای 
کشـور افزایش یافته و زمینـه برای ایجاد اشـتغال و بهبـود وضعیت زندگی 
مردم فراهم شـود. در سـال تولید دانش بنیان حدود 7۶00 شـرکت دانش 

بنیـان فعال اسـت.
حسـینی گفت: دولـت در مقابل مـردم خود را پاسـخگو و مسـئول می داند 
و هیـچ مانعـی در ارتبـاط دولـت و مردم وجـود نـدارد همچنان کـه رئیس 
جمهور بدون هیچگونه تشـریفاتی در بین اقشـار مختلف مـردم و اصناف و 
اقشـار مختلف حضور می یابد و از نزدیک مسـائل و مشـکالت آنـان را مورد 

بررسـی قـرار می دهد.

رئیس کمیسـیون امور داخلی کشـور و شوراها 
گفـت: بایـد ایـن امـکان را فراهـم کنیم تـا در 
بسـتر کرسـی های آزاداندیشـی نظـرات و 
تفکرات مختلـف که بعضا بـا یکدیگـر در تضاد 
هسـتند در محیـط دانشـگاهی شـنیده شـود 
و خروجـی ایـن تضـارب اندیشـه ها گزینـش 

بهتریـن تفکر باشـد.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقل از ایسـنا، محمد 
صالـح جـوکار بـا تاکیـد بـر ضـرورت احیـای 
تحـرک و پویایـی در دانشـگاه ها دربـاره نقش 
دانشگاه در فضای سیاسـت داخلی کشور، بیان 
کرد: اگـر نشـاط جوانی بـا یک محیـط علمی، 
پژوهشـی و فرهنگـی تلفیـق شـود می توانـد 
هـم تولیـد محتـوا و هـم تولیـد حرکـت انجام 
دهـد. اینکـه مـا می گوییـم جوانـان و بـه ویژه 
دانشـجویان ما پیشـران حرکت های سیاسـی، 
اجتماعی و فرهنگی در سـطح جامعه هسـتند 
بـه دلیل همیـن موضـوع اسـت. دانشـگاه باید 

بـرای جامعـه الگو سـاز و امیـد آفرین باشـد.
وی در ادامـه اظهـار کـرد: تحـرک و پویایی در 
محیط دانشـگاه بایـد آینده کشـور را بـه گونه 
ای رقـم بزنـد کـه مـردم را امیـدوار کنـد، این 
محیـط پویا و فعال و با نشـاط باید توسـط خود 
دانشـجو ایجاد شـود، نمی توان با دسـتور از باال 
یا خـارج از دانشـگاه این محیـط را ایجـاد کرد. 
گرچه سـاختار دانشـگاه ها در ایجاد این محیط 
می توانـد خیلـی کارسـاز باشـد ولـی در اصـل 
پایه و اسـاس کار فعالیت خود دانشـجو اسـت.
رئیـس کمیسـیون امـور داخلـی کشـور، 
تصریـح کـرد: بـه عنـوان مثـال هسـته اولیـه 
یـک تشـکل دانشـجویی یـک نفر یـا پنـج نفر 
اسـت، این تشـکل یـک ایده یـا یـک خالقیت 
یـا یـک تفکـری دارد کـه می توانـد دور محـور 

ایـن هسـته اولیـه سـایر افـراد را جـذب کنـد. 
تشکل دانشـجویی یک بسـتر فعالیتی را ایجاد 
می کند که سـایر دانشـجوها جذب آن شـده و 
بـه فعالیـت می پردازند. مـا هرچـه بتوانیم این 
بسـتر را بهتـر فراهـم کنیـم و این تشـکل های 
دانشـجویی فعال تـر و پویاتر از قبل بـه فعالیت 
خـود ادامه دهنـد این بـه نفع کشـور اسـت. با 
فعـال شـدن ایـن تشـکل ها محیـط دانشـگاه 

متحـول می شـود.
وی در ادامـه تاکید کـرد: البته نقش اسـاتید و 
مدیران دانشـگاه نیز حائز اهمیت اسـت؛ پیوند 
بیـن اسـاتید و دانشـجویان می تواند به مسـیر 
تحـول در دانشـگاه سـرعت ببخشـد. اینکـه 
دانشـجو بتواند ظرفیت های خـود و خالقیتش 
را ارائـه کند تحـول آفرین اسـت. ما ایـن مثلث 
را بایـد در دانشـگاه داشـته باشـم، پیونـد بین 
اسـاتید، محتـوا و دانشـجو کمـک می کنـد تـا 
بسـتر پیشـرفت دانشـجو، انجـام حرکت هـای 

نوآورانـه در دانشـگاه فراهم شـود.
جـوکار افـزود: مـا نیازمنـد تحـول در تفکـر 
مدیـران و اسـاتید دانشـگاه ها و دانشـجویان 

هسـتیم، ایـن سـه مثلـث بایـد مقـداری بـا 
یکدیگـر تطبیـق پیـدا کننـد. مدیـر دانشـگاه 
بایـد زمینـه بـروز خالقیت هـای دانشـجویان 
در بسـتر تشـکل ها را فراهـم کنـد. از سـوی 
دیگـر اسـاتید نیـز بایـد نقـش راهنمـای خود 

را حفـظ کننـد.
وی ادامـه داد: یکـی از بحث هایـی کـه حضرت 
آقـا از سـال های گذشـته بـر روی آن تاکیـد 
داشـتند ایجاد کرسـی های آزاد اندیشی است. 
عموما دانشـگاه محل تضارب اندیشـه ها اسـت 
مـا بایـد ایـن بسـتر را فراهـم کنیـم کـه افراد 
در محیـط دانشـگاهی تفکـرات، نظریـات و 
تئوری های خـود را بیان کنند، نظـرات مخالف 
نیـز شـنیده شـود، سـپس برترین هـا از ایـن 

محیـط علمـی انتخاب شـود.
جـوکار در پایـان گفـت: در کرسـی های آزاد 
اندیشـی همه می تواننـد نظرات خـود را مطرح 
کننـد و بهتریـن نظرهـا اسـتخراج و از آن هـا 
اسـتفاده شـود. احیـای ایـن کرسـی های آزاد 
اندیشـی یـک پویایی بـرای حرکـت در محیط 

دانشـگاهی فراهـم خواهـد کرد.

عضو کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
با توجه بـه اینکـه نماینـدگان در میـان مردم 
حضور دارنـد و همچنین با جامعـه حمل ونقل 
کشـور اعـم از راننـدگان کامیـون و همینطور 
صنایعـی کـه از گازوئیـل بـه عنـوان سـوخت 
اصلی اسـتفاده می کنند و صنایعی که مصرف 
گاز دارنـد، در ارتبـاط هسـتیم بـا مشـکالت 
ایـن حـوزه آشـنایی داریـم و مطلـع هسـتیم 
کـه هرگونـه افزایـش قیمـت در ایـن حـوزه 
چـه مشـکالتی در پـی دارد و قطعـا مجلـس 
با هرگونـه افزایـش قیمت بـه ویـژه در این دو 

محصـول مخالف اسـت.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقل از ایلنا، احسـان 
ارکانـی عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه 
مجلـس شـورای اسـالمی در رابطـه بـا برخی 
شـائبه ها پیرامون گرانی گاز شهری و گازوئیل 
و اینکـه آیـا احتمـال گرانـی در ایـن مقطع از 
سـال وجود دارد؟، گفـت: بنده هم این مسـاله 
را در حد همین شنیده ها و شـائبه ها شنیده ام 
که در مقابـل، مقامات وزارت نفـت همواره این 
مسـاله را تکذیـب می کننـد امـا قاعدتـا ما در 
مجلس ایـن مسـاله را رصـد می کنیـم و برای 
ما به عنـوان نماینـدگان مردم ایـن موضوع در 

ایـن مقطع از سـال حائـز اهمیت اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه نمایندگان 
در میـان مـردم حضـور دارنـد و همچنیـن بـا 
جامعـه حمل ونقـل کشـور اعـم از راننـدگان 
کامیـون و همینطور صنایعـی کـه از گازوئیل 
بـه عنـوان سـوخت اصلـی اسـتفاده می کنند 
و صنایعـی کـه مصـرف گاز دارنـد، در ارتبـاط 
هستیم با مشـکالت این حوزه آشـنایی داریم 
و مطلع هسـتیم که هرگونه افزایش قیمت در 

این حـوزه چـه مشـکالتی در پـی دارد و قطعا 
مجلس با هرگونـه افزایـش قیمت بـه ویژه در 

ایـن دو محصـول مخالف اسـت.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس 
افـزود: امـا طبیعتـا بـا توجـه بـه اینکه تـا این 
لحظه مسـئله گرانی بـه صورت جـدی مطرح 
نشـده اسـت، باید منتظـر بمانیـم و ببینیم در 
بودجـه سـال آینـده، دولـت قیمـت قطعـی 
فـروش بنزیـن، گازوئیـل و گاز را چـه مبلغـی 
پیش بینی خواهـد کـرد و روی آن جمع بندی 

و تصمیم گیـری کنیـم.
وی تاکیـد گرد: امـا در خصوص گرانـی در این 
مقطع زمانی تـا االن خبری به صورت رسـمی 
اعـالم نشـده و مسـئوالن هـم ایـن مسـاله را 

تکذیـب می کننـد.
نماینده مردم نیشـابور در مجلـس در رابطه با 
افزایش بهـای گاز واحدهای تولیدی و صنعتی 
طـی سـال های اخیـر و اینکـه چـه حمایتـی 
در ازای ایـن افزایـش چنـد برابـری صـورت 
می گیـرد؟، عنـوان کـرد: هیـچ حمایتـی در 

قبـال واحدهـای صنعتـی و تولیـدی صـورت 
نمی گیـرد، ببینیـد االن در بحـث گاز بـرای 
مثال مجتمع فـوالد خراسـان را داریـم که در 
حوزه انتخابیـه بنده اسـت، براسـاس توافقات 
انجـام شـده یکـی از تعهـدات شـرکت ملـی 
گاز ایـن اسـت کـه ۹ مـاه از سـال باید بـه این 
مجتمـع گاز به عنوان سـوخت اصلـی تحویل 
دهد اما عمال شـاید در سـال بـه زور 3 ماه این 
کار را انجـام می دهـد. یعنـی شـرکت گاز بـه 
توافقات فـی مابین بـا حوزه هـای صنعتی هم 
پایبند نیسـت چه برسـد که بخواهنـد فراتر از 

توافـق، اقـدام خاصـی انجـام دهند.
وی ادامـه داد: امـا در هـر صـورت بحـث ما در 
راسـتای حمایت از تولیـد و جهـش تولید این 
اسـت کـه در هر حـوزه ای بـه صورت یکسـان 
نه اینکـه رانتی باشـد و یـک بخـش را ببینیم 
و یـک بخـش را نـه، می توانیـم کمـک کنیـم 
که مثـال نـرخ تمام شـده بهـای گاز بـرای کل 
صنایـع کاهـش پیـدا کنـد؛ در ایـن صـورت 

عملکـرد هـم قطعـا مطلـوب خواهـد بود.

مجلس با گرانی گازوئيل و گاز شهری مخالف استدانشگاه بهترین مکان برای تضارب اندیشه هاست
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عکس نوشت

خرید تلفن همراه 
۱۹۶ ميليون آب خورد

رئیس پلیـس فتا کرمـان گفـت: یک فـرد با 
راه انـدازی صفحه فروش گوشـی های آیفون 
با قیمـت مناسـب در فضـای مجـازی از یک 
جـوان، 1۹۶ میلیون ریال کالهبـرداری کرد. 
سـرهنگ محمدرضـا رضایـی گفـت: در پی 
اعالم شـکایت یـک جـوان کرمانـی مبنی بر 
کالهبـرداری اینترنتـی از وی، موضوع تحت 
بررسـی قرار گرفت و مشـخص شـد این فرد 
از طریـق یـک صفحـه فـروش گوشـی های 
آیفـون با وعـده قیمت بسـیار مناسـب، 1۹۶ 
میلیـون ریـال را به حسـاب عامـل راه اندازی 
این آگهـی واریز کـرده؛ اما این فرد با مسـدود 
کـردن ارتبـاط، دیگـر پاسـخگوی خریـدار 
نبـوده اسـت. او تصریـح داشـت: بـه همیـن 
منظور مامـوران بـا اقدامـات تخصصی متهم 
دخیل در ایـن نـوع کالهبرداری کـه خانمی 
3۶ سـاله بود را شناسـایی و دسـتگیر کردند 
که مشـخص شـد این خانـم به همیـن روش 
به دنبـال کالهبـرداری از افراد بیشـتری نیز 
بوده اسـت. رئیس پلیس فتا اسـتان کرمان با 
اشـاره به تحویل این متهم بـه مراجع قضایی 
بیان کـرد: بار ها با انتشـار ایـن گونه اخبـار از 
شـهروندان خواسـته ایم به هیچ عنوان فریب 
تبلیغـات اغـوا کننـده و دروغیـن خرید های 
اینترنتی با قیمت هـای ارزان تر یـا تخفیفات 
ویـژه را نخورنـد و بـرای انجـام خرید هـای 
اینترنتـی، حتمـا از سـایت های دارای نمـاد 

اعتمـاد الکترونیک اسـتفاده کنند.

شـهردار زرنـد گفـت: وظیفـه شـهرداری ها هموار 
کردن راه سـرمایه گـذاران اسـت و مدیران شـهری 
بایـد تسـهیل کننـده حضـور سـرمایه گـذاران در 
شـهر ها باشـیم. نشسـت هـم اندیشـی شـهرداران 
شهرسـتان های زرند و کوهبنان با حضور شهرداران 
ریحان شهر، خانوک، یزدانشهر، کیانشهر، کوهبنان 
و سـیریز در محل دفتر شـهردار زرند تشـکیل شد. 
علـی ضیاءالدینـی، شـهردار زرنـد در این نشسـت 
ضمن خیرمقدم به شـهرداران با بیـان اینکه یکی از 
برنامه های شـهرداران باید اسـتفاده از ظرفیت های 
سـرمایه گذاران باشـد، گفـت: وظیفه شـهرداری ها 
همـوار کـردن راه سـرمایه گـذاران اسـت و مـا بـه 
عنوان مدیران شـهری باید تسـهیل کننـده حضور 
سـرمایه گذاران در شـهر ها باشـیم. او  با اعالم اینکه 
کنـار گذاشـتن کاغذبـازی هـای اداری و اسـتفاده 
از فرصت هـای موجـود بـرای خدمـت رسـاندن به 
شـهروندان از دیگـر وظایـف مـا  اسـت، افـزود: باید 
سرمایه گذاران و کسـانی را  که مشتاق به مشارکت 

در طرح هـای سـرمایه گـذاری هسـتند، تشـویق و 
ترغیب کنیـم. ضیاءالدینی با اعالم اینکه مشـارکت 
و سـرمایه گذاری از جمله راهکار های موفق در طرح 
توسـعه شـهری و ایجاد منابع پایدار درآمد شـهری 
اسـت، بیان کرد: تنها راه حل مشـکالت و برون رفت 

از بحران هـای مالی جـذب سـرمایه گذار  اسـت. 
او در ادامـه افـزود: قطعـا امـروز شـهرداری ها 
نمی توانند بدون ظرفیت اسـتفاده از سـرمایه گذار، 
پیشـرفت قابـل توجهـی داشـته باشـند. شـهردار 
زرنـد شـهرداری ها را تنهـا نهـاد عمومـی دانسـت 
که مـردم از بدو تولـد تا زمـان مرگ با این سیسـتم 
سـر و کار دارنـد.  او گفـت: راه اندازی واحد سـرمایه 
گـذاری و جـذب مشـارکت های مردمـی بایـد در 
شـهرداری ها اجرایـی شـود. در ادامـه این نشسـت 
شـهرداران شهرسـتان به ارائه نظرات و پیشنهادات 
خود پرداختنـد و مقرر شـد کالس هـای توجیهیی 
کارشناسان حوزه فنی و شهرسـازی نیز با همکاری 

شـهرداری ها برگـزار شـود. 

بارش برف پاییزی 
در مشهد

شهرداری ها، راه سرمایه گذاران را هموار کنند

ریيس کل دادگستری استان کرمان:

بانک، بيمه و ماليات
 بيشترین موانع سد راه توليد هستند

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان، بیشـترین مشـکالت فعـاالن اقتصادی و 
تولیدکننـدگان را در حوزه هـای بانـک، مالیات و بیمه دانسـت.

 حجـت االسـالم و المسـلمین ابراهیـم حمیـدی در بازدیـد از شـهرک صنعتی 
سـدید گفت: برخـی واحد های تولیـدی با مشـکالت اختصاصی روبرو می شـوند 
که بر مبنـای توانمندی های دسـتگاه قضایی، تالش می شـود که این مشـکالت 

برطرف شـود.
او افـزود: در پی دعوت برخـی فعاالن اقتصـادی از دسـتگاه قضایی بـرای بازدید 
از پروژه هـا و آشـنایی با مشـکالت موجود، زمینـه بازدیـد از چند واحد در شـهر 

چترود و شـمال کرمان فراهم شـده اسـت.
حمیدی تصریح کرد: در بخشـی از این بازدیـد، روند فعالیـت واحد های تولیدی 

در شـهرک صنعتی سـدید مورد بازدید قرار گرفت.
رئیـس شـورای قضایـی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: راه انـدازی این شـهرک با 
همـت جمعـی از جوانـان متدیـن، شایسـته تقدیـر اسـت و نشـان می دهـد که 
زمینه های گسـترده ای به منظور اشـتغالزایی و تولید در کشـور و اسـتان کرمان 

وجـود دارد.
رییس کل دادگسـتری اسـتان گفت: طی سـال جاری 20 جلسـه سـتاد استانی 
اجرای سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتی و رفـع موانع تولید دادگسـتری کل 
اسـتان با 81 مصوبـه و بررسـی ۶5 پرونـده برگزار شـده و بـه مشـکالت و موانع 
پیش روی واحد هـای تولیـدی، صنعتی، معدنی، کشـاورزی و فعـاالن اقتصادی 

رسـیدگی شـده است.
او تاکیـد کـرد: تلفیـق دیدگاه هـای ارزشـی بـا فعالیت هـای اقتصـادی در قالب 

مسـاجد، امکان پذیـر اسـت و باید بـه صـورت ویژه مـورد توجـه قـرار گیرد.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با تاکیـد بـر این مطلـب کـه حمایت از 
تولید و اشـتغال، از اولویت هـای اصلی قـوه قضاییه به شـمار می رود، بیـان کرد: 
امیدواریـم دسـتگاه قضایی بتواند نقـش خـود در حمایت از بخش هـای صنعتی 

و تولیـدی به ویـژه تولیدکننـدگان انقالبـی و والیـی را ایفا کند.

خبر

جانشـین فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان، با اشـاره 
به نـرخ ۹.2 درصـدی بیکاری کشـور اظهـار کـرد: افزایش 
مهـارت آموزی جوانـان الزمـه کاهش نرخ بیـکاری جامعه 

اسـت.
سـرهنگ ناصر بهـروز در همایش تجلیـل از متولیـان برتر 
قـرارگاه مهـارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه سـپاه اسـتان 
کرمان یکی از سـرمایه های کشـور را نیروی انسانی دانست 
و گفـت: نیروی جـوان یکـی از ظرفیت های کشـور اسـت. 
در عین حـال بیـکاری جوانـان یکـی از معضالت اساسـی 

ایران اسـت.
او، مهـارت آموزی بـه سـربازان وظیفـه را یکـی از اقدامات 
نیروهای مسـلح برشـمرد و عنـوان کـرد: حدود پنج سـال 
از بحـث مهـارت آمـوزی سـربازان وظیفـه مـی گـذرد و 

شـاهد آثار مفید آن در جامعه هسـتیم. به گفته جانشـین 
فرمانده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان، در همه کشـورهای 
دنیـا نیروهای مسـلح به غیـر از کارهـای نظامـی، در حوزه 
اشـتغال، توانمندسـازی و ... به کمـک دولت هایشـان می 
رونـد. او از فوایـد مهارت آموزی سـربازان سـخن بـه میان 
می آورد و می افزاید: سـالیان حـدود ۹50 هزار سـرباز وارد 
نیروهای مسـلح می شـوند و این یک ظرفیـت کم نظیری 
اسـت و اگر همه دسـتگاه های مربوطه همکاری کنند، می 
توانیم بحث مهارت هـای عمومی جامعـه را افزایش دهیم.

بهروز با اشـاره به نـرخ ۹.2 درصـدی بیکاری کشـور اظهار 
کـرد: افزایـش مهـارت آمـوزی جوانـان الزمه کاهـش نرخ 
بیـکاری جامعـه اسـت. او معتقـد اسـت که بـا اسـتفاده از 
ظرفیـت نیـروی جـوان و مهـارت آمـوزی آنـان مـی توان 

بسـیاری از معضالت کشـور در زمینه بهـره وری را برطرف 
کرد. جانشـین فرمانده سپاه ثاراهلل اسـتان کرمان پیشنهاد 
می کنـد: بـا قطب بنـدی اسـتان و ظرفیـت متناظـر با آن 
مناطق بـه مهـارت آمـوزی جوانان بخـش هـای گوناگون 

اسـتان بپردازید.
او از راه اندازی سـامانه رصد برای پایش سـه سـاله وضعیت 
اشـتغال سـربازان مهارت آموخته در آینده نزدیک خبر داد 
و تصریح کرد: تسـهیالت اشـتغال به سـربازان بایـد دقیق 

هدف گـذاری تا منجر به اشـتغال شـود.
بهـروز با بیـان ایـن مطلـب کـه در مهـارت آمـوزی حدود 
22 دسـتگاه نقش دارند کـه برخی از آنها پای کار هسـتند، 
می گویـد: رونق اشـتغال و تولید باعث کاهش آسـیب های 

اجتماعی می شـود.

جانشين فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

با مهارت آموزی بر بيکاری جوانان غلبه پيدا کنيد

عنوان کتاب:
 هزار خورشيد تابان

نویسنده: خالد حسینی
مترجم: آزاده شهپری
ناشر: انتشارات ماهابه

حسینی  خالد  نوشته ی  تابان  خورشید  هزار  کتاب 
روایتگر مردم ستمدیده ی افغانستان است و به داستان 
زندگی دو زن در دوران اشغال این کشور توسط شوروی 

و استقرار حکومت طالبان می پردازد.
 A thousand( تابان  خورشید  هزار  معروف  رمان 
و  شده  نوشته  انگلیسی  زبان  به   )splendid suns
به چندین زبان نیز ترجمه شده است. این رمان پس از 
رمان بی نظیر و محبوب بادبادک باز انتشار یافته و برای 
ارمغان  به  را  چشمگیری  موفقیت های  حسینی  خالد 

آورد.

فراخوان طراحی
2۰23 MUSE 

خودتـان را آزاد کنیـد، موضـوع رقابـت طراحـی 
اسـت.  MUSE

برنامه فراخوان MUSE توسـط انجمن فراخـوان بین المللی 
)IAA( در سال 2015 ایجاد شـد. آغاز به کار IAA بر اساس 
مأموریت احتـرام، ترویج و تشـویق خالقیت با ارائه اسـتاندارد 
جدیدی از برتـری برای ارزیابـی تولید و توزیع طراحی رسـانه 
 MUSE Design تا حد زیـادی اهداف IAA بود. ماموریت

Awards را شکل داده است.
آثار ارسـالی بایـد در فرمـت JPEG یـا JPG ذخیره شـوند. 
)آنهـا را زیـر 4 مگابایـت نگـه داریـد، عـرض 1200 پیکسـل 

.)300dpi، RGB ،ترجیـح داده مـی شـود
همـه برنـدگان در 14 آوریـل 2023 از طریق صفحه رسـمی 
MUSE Design Awards اعـالم خواهند شـد. سـپس 
تمامی شـرکت کنندگان ثبت نام شـده می توانند برای دیدن 

آثار برنده وارد سـایت شـوند.

مسجد تاریخی روستای جهانی ميمند مرمت شد
مدیر پایگاه میراث جهانـی منظر فرهنگی میمند از مرمت و بهسـازی مسـجد تاریخی 

روسـتای جهانی میمند خبر داد.
رضا ریاحیان گفـت: به منظـور طرح سـاماندهی و مرمت فضا های دسـتکند روسـتای 
جهانی میمند با همکاری شـورای اسـالمی، پایگاه جهانـی و هیئت امنای مسـجد این 
روسـتا، فضـای داخلی مسـجد، محوطه جلوی حسـینیه و همچنین بخشـی از شـبکه 
معابـر روسـتای میمند مرمت و سـاماندهی شـده اسـت. او تصریح کـرد: در طـرح اجرا 
شـده از مصالح بوم آور اسـتفاده و تمامـی ضوابط سـازمانی جهانی یونسـکو نیز رعایت 
شـده اسـت. مدیر پایگاه میراث جهانی منظـر فرهنگی میمنـد افزود: با توجـه به اینکه 
مراسـم جوش زنـی، یکـی از مراسـم های آیینـی ثبـت شـده اسـتان کرمـان به شـمار 
می رود و روسـتای میمنـد یکی از مناطقی اسـت کـه این مراسـم به صورت پرشـور در 
آن برگـزار می شـود؛ بنابرایـن فراهم کـردن زمینـه برای هـر چه بهتـر برپا شـدن این 
مراسـم از ضروریات به شـمار مـی رود. او بیان کـرد: مراسـم آیینی جوش زنی پارسـال 
در ایام محـرم و صفر بـا حضور تعـداد زیادی از عـزاداران حسـینی در روسـتای جهانی 

میمنـد برگزار شـد.

خبر

مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمـان با بیـان اینکـه بیـش از 4 هزار 
و 200 دانشـجو معلـم در دانشـگاه فرهنگیـان اسـتان مشـغول تحصیـل 
هسـتند، گفت: دانشـجویان حداکثـر اسـتفاده را در جهـت توانمندی خود 

در حوزه هـای مختلـف بـه کار گیرنـد.
رضـا رضایـی در مراسـم گرامیداشـت روز دانشـجو در تـاالر اجتماعـات 
دانشـگاه فرهنگیان پردیـس خواجه نصیر طوسـی با بیان اینکـه 1۶ آذرماه 
یـادآور تبلـور غیـرت و همـت دانشـجویان سـرافراز همگام با سـایر اقشـار 
ملـت ایـران در پاسداشـت ارزش هـای دینـی و ملی اسـت، اظهار داشـت: 
دانشـجویان ما در این روز ماندگارتریـن جلوه های ایثار و از خودگذشـتگی 

را در صفحـات زریـن تاریخ ایـران اسـالمی ترسـیم کردند.
او بـا بیان اینکـه بدون حضـور دانشـجویان دانشـگاه معنا و مفهومـی ندارد 
و رونـق مـدارس و دانشـگاه بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان اسـت، گفت: 
دانشـجویان قدر خود را بدانند و از لحظـه به لحظه دوران دانشـجویی خود 

حداکثر اسـتفاده را در جهت توانمنـدی خود در حوزه هـای مختلف علمی، 
فرهنگـی و شـغلی بکنند.

مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه دانشـجویان 

از هـم اکنون بایـد به دنبـال ادامـه تحصیل باشـند، گفـت: بیـش از 4 هزار 
و 200 دانشـجو معلـم در دانشـگاه فرهنگیـان اسـتان مشـغول تحصیـل 

هسـتند.
نشـگاه فرهنگیـان را در  لتحصیـالن دا ز ظرفیـت فارغ ا و اسـتفاده ا ا
پسـت های مدیریتـی در مـدارس و ادارات آمـوزش و پـرورش ضـروری 
دانسـت و افـزود: بـا تشـکیل گـروه مشـاوران جـوان در ادارات آموزش و 
پـرورش شهرسـتان ها و مناطـق اسـتان بـا حضـور فارغ التحصیـالن این 
دانشـگاه در آینده مدیران توانمندی در حوزه آمـوزش و پرورش، پرورش 

خواهـد یافـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان خطـاب بـه دانشـجویان 
گفت:فعالیت شـما در اینجا شـکل گیری شـخصیت کاری شـما در آموزش 
و پرورش اسـت پس بـا جدیت ضمـن عضویت در تشـکل های دانشـجویی 

از ظرفیـت ایـن تشـکل ها هـم اسـتفاده کنید.

42۰۰ دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان استان کرمان مشغول تحصيل هستند

سالروز شهادت حاج قاسم در تقویم ملی ثبت شود
در نشسـت شـورای فرهنگ عمومی استان 
ایـن روز به عنـوان روز کرمـان انتخـاب و 
بـرای تاییـد نهایـی و ثبـت در تقویـم بـه 
شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور ارسـال 
شـد. در ایـن نشسـت حجـت االسـالم 
والمسـلمین علیـدادی سـلیمانی نماینده 
ولی فقیه و امـام جمعه کرمـان گفت: حاج 
قاسـم اوج دفاع از ارزش های دینـی ایثار و 

شـهادت اسـت.
او افـزود:  روز 13 دیمـاه سـالروز شـهادت 
حـاج قاسـم سـلیمانی به دلیـل ابعـاد ملی 
و جهانـی بهتریـن گزینـه بـرای انتخـاب 

روز کرمـان اسـت.  او همچنیـن بـر حضور 
مسـئوالن ادارات در نمـاز جماعـت اداره 

خـود تاکیـد کـرد. محمـد مهـدی فـداکار 
اسـتاندار کرمـان نیـز در ایـن جلسـه 

بـا اشـاره بـه گسـتردگی فضـای مجـازی 
را  زیـادی  گفـت: دشـمن دروغ هـای 
درایـن فضـا منتشـر می کنـد و بایـد برای 
آرامـش بخشـیدن بـه مـردم و ممانعـت از 
شـایعه پردازی هـا روابـط عمومی هـای 
دسـتگاه های مرتبـط بـا حضور جـدی و به 
موقع روایـت اول و دقیق را منتشـر کنند و 

مانـع از گسـترش شـایعات شـوند.
در نشسـت شـورای فرهنگ عمومی استان 
همچنیـن شـعار »کرمـان جهان شـهر 
مقاومـت« به عنوان شـعار محوری مراسـم 

سـالگرد شـهید سـلیمانی انتخاب شـد.


