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اعظمی در تذکر شفاهی:

وضعیت بودجه محیط زیست مناسب نیست

2

 دست دولت در جیب معدن

معاون تنوع زیستی اداره حفاظت محیط زیست استان کرمان:

سگ های بالصاحب عامل نابودی حیات وحش
معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنـوع زیسـتی اداره حفاظـت 
محیط زیسـت اسـتان کرمان گفـت: شـهرداری موظف اسـت که 
زمینی را در نظر بگیرد و امکاناتی داشـته باشـد تا ایـن حیوانات را 
زنده گیری کند همچنین اگر سـگ ها بیمـاری مسـری و غیر قابل 

درمانی داشـتند با نظارت دامپزشـک و با روش مرگ آرام سگ ها 
را معدوم و بر اسـاس دسـتورالعمل های بهداشـتی آنٰ هـا را دفن 
کنند. مجتبی نیک طبـع در رابطه بـا سـگ های بالصاحب گفت: 
در سـطح ملی کارگروه ساماندهی سـگ های بالصاحب تشکیل 

شـده کـه دسـتگاه های مختلفـی عضو 
ایـن کارگـروه هسـتند، مصوبـات ایـن 

کارگروه در نهایت از سـوی مدیر کل شـهری و روسـتایی کشور در 
اختیار شـهرداری های کشـور قـرار گرفته اسـت.

دبیرانجمنزغالسنگ:برخیازمعادنبرایپرداختحقوقدولتیوامگرفتهاند

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناعالمکرد

فعالیت ۱۲۷ مدرسه استثنایی 
در کرمان

دادستان کرمان مطرح کرد؛

لزوم مطالبه گری درباره 
اختصاص سهم استان

 از حقوق دولتی

معاون فرهنگـی و اجتماعی شـهرداری کرمان گفت: هنوز هیچ گرمخانه ای در سـطح شـهر 
برای سـرپناه دادن به کارتن خواب ها فعال نیسـت و پذیرشـی برای ایـن افراد وجـود ندارد. 
بـا توجـه بـه هشـدارهای هواشناسـی مبنـی بر کاهـش شـدید دمـا تـا اوایل هفتـه آینـده و 
تجربه دمای زیر صفر برای شـهر کرمان از ۲ شب پیش و نیز شـب های پیش رو، در این شهر 
همچنان گرمخانه و سرپناهی برای افراد بی سرپناه وجود ندارد؛ حال آنکه مسئوالن شهری 

گفتـه بودند در تالش برای آماده سـازی مکانی مناسـب هسـتند.

دمایکرماناینهفتهمنفیمیشود

گرمخانه کرمان افتتاح نشد

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان گفـت: ۱۲۷ مدرسـه 
اسـتثنایی در اسـتان داریـم، احـداث یـک مرکـز اوتیسـم هـم 

بـا حمایـت شـرکت ۱۱۵ آغـاز شـده اسـت. بـه گـزارش ایسـنا، ۱۴ آذرمـاه گردهمایـی 
دانش آمـوزان دارای معلولیـت کرمـان بـه مناسـبت روز جهانـی معلـوالن برگـزار شـد.

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش در این مراسـم بـا بیـان اینکه معلولیـت هرگـز محدودیت 
نیسـت، گفت: امـروز معلوالن به واسـطه توانمندی هایشـان بـه خوبی در جامعـه دیده 
می شـوند و دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه در فعالیت هـای فرهنگـی، هنری و ورزشـی 

حضـوری فعـال دارند.
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عضوکمیسیونفرهنگیمجلس:

حساب بانکی افراد بی حجاب 
مسدود می شود

حسین جاللی، عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس: وقتی 
ناآرامی هـا زیـاد می شـود اراذل و اوبـاش افزایـش پیـدا 

می کنند، در جـاده می ریزنـد و بی حجابی زیاد می شـود در نتیجه وقتـی ناآرامی های تمام 
شـود این مـوارد هـم تمام می شـوند.

به گـزارش کرمان نـو بـه نقـل از تجارت نیـوز، تعطیلی گشـت ارشـاد شـائبه های زیـادی به 
دنبال داشـت تا اینکه روز گذشـته عضو کمیسـیون فرهنگـی مجلس از افزایـش نظارت 

بـه حجـاب و جریمه هـای نقدی خبـر داد.
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس می گویـد: حسـاب بانکـی افـراد بی حجاب مسـدود 

می شـود و تـا ۲ هفتـه دیگـر روسـری ها بـه سـر زنـان برمی گـردد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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عرصه تنگ کسب وکارهای خانگیعرصه تنگ کسب وکارهای خانگی

 زنان روستایی در فیلترینگ  زنان روستایی در فیلترینگ 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1378      چهارشنبه 16 آذرماه  1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

نماینـــده مـــردم جیرفـــت در مجلـــس بیان کـــرد: وضعیـــت 
بودجـــه محیـــط زیســـت مناســـب نیســـت و جوابگـــوی 
نیازهـــای ایـــن ســـازمان بـــزرگ در پهنـــه بـــزرگ ایـــران 

نخواهـــد بـــود.
ذبیـح اهلل اعظمـی سـاردویی در نشسـت علنـی مجلـس 
شـورای اسـالمی در تذکـری ضمـن تشـکر از رئیـس جمهور و 

معـاون پارلمانـی به ترتیـب به خاطـر توجه به جنوب اسـتان 
کرمـان و حضـور مـداوم در مجلـس و همچنیـن تشـکر از 
اسـتاندار سـختکوش کرمـان برای توجـه به مصوبـات دولت 
برای اسـتان کرمـان، گفـت: وضعیـت بودجه محیط زیسـت 
مناسـب نیسـت و جوابگوی نیازهـای این سـازمان بزرگ در 

پهنـه بـزرگ ایـران نخواهـد بـود.

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای  
هم زمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

 سری 27 / 1401
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس "www.setadiran.ir" انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 1401/09/16 می باشد.

مورخ  یکشنبه  روز   14:00 ساعت  تا  سایت:  از  مناقصات  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1401/09/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/05

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 22/ 1394/09 که مدت اعتبار آن سه ماهه و این 

مدت حداکثر برای یك نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد.
بیشتر در خصوص اسناد  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
مناقصه و ارائه پاکت الف: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
به نشانی: جیرفت - کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 و تلفن : 

03443317523
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس- 1456

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

وم
ت د

نوب

شماره فراخوان
)شماره مناقصه(

مبلغ تضمین )ریال(فهرست بهامبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه

2001000282000067
) 11/الف/1401/46 (

خرید و نصب و راه اندازی، آموزش، مستندسازی 
دوربين هاي مداربسته، تجهيزات مربوطه و اقالم 

مصرفی اماکن تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای جنوب کرمان )تجدید2(

3,250,000,000مقطوع65،000،000،000

2001000282000068
) 28/الف/1401/46 (

 KVA400 خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
+ دریچه بازدید + درز انبساط ساختمان )تجدید(

31،751،985،072
فهارس بهای تاسیسات برقی، توزیع نیرو، ابنیه 

و تاسیسات مکانیکی سال 1401
1,587,599,254

2001000282000069
) 30/الف/1401/46 (

تکمیل بهسازی و تعریض بخش انتهایی محور 
چاه حسن – منوجان و اصالح آبنماهای مسیر )تجدید(

6,382,938,999راهداری  سال 127،658،779،9821401

شناسه آگهی : 1421653

آب امانتی الهی برای همگان، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره: 237/ج/9-1401 م

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصه مشـروحه ذیـل: موضوع: اجرای خط برق ایسـتگا ه پمپاژ شهرسـتان سـیرجان را بـا برآورد: 
13/986/958/920 ریـال و مبلـغ تضمیـن فراینـد ارجـاع کار 699/500/000 ریـال بـه شـماره فراخـوان: 2001005963000306 سـامانه سـتاد از محـل 
اعتبـارات عمرانـی و بـا حداقـل تعـداد شـرکت کننـدگان 1 نفـر را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید. لـذا ازکلیه شـرکت هایی که 
دارای گواهـی صالحیـت معتبـر در رشـته نیـرو )تاسیسـات برق( بـا حداقل رتبه 5 از سـاجات همچنیـن صالحیتایمنی )معتبـر( صـادره از اداره کار و تامین 

رفـاه اجتماعـی می باشـند، دعوت می شـود.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تاارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت 
مذکـور ودریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سازند.مشـخصات این مناقصات درسـایت شـرکت مهندسـی آب و فاضالب 

بـه آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشـد.
تاریخ انتشار مناقصات: روزچهارشنبه تاریخ: 1401/9/16

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روزچهار شنبه تاریخ: 1401/9/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاددرسامانه: تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ1401/10/3

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/10/3
زمان برگزاری مناقصه: ساعت 9 روزیکشنبه تاریخ 1401/10/4

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت های الـف: آدرس: کرمان-بلـوار 22 بهمن- 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان-دفتر قراردادهـا و تلفن 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

 آگهی مناقصه شماره 538د1401

 شناسه : شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

شـرکت شـهرکهای صنعتی کرمان در نظـر دارد مناقصه عمومی همزمـان با ارزیابی کیفی)فشـرده( تهیه 
مصالح و زیرسـازی و آسـفالت ناحیه صنعتی رسـتم آباد را، به  شـرکت واجد شـرایط واگذار نماید. کلیه 

مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 
-  سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2769000000 )دو میلیارد و هفتصد و شصت و نه میلیون( ریال می باشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 می باشد.
-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 1401/09/20.

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04.
-  زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04.

-  اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائـه )پاکت الف(: کرمـان- بلوار 
شـهید عباسـپور)پارادیس(- نبش میدان عاشـورا-  تلفن:034-31272012

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768

اطالعـات تمـاس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایـل تامین کننده/
مناقصه گر« موجود اسـت.

مشکالت تامین سوخت ناوگان حمل و نقل تره بار جنوب کرمان بررسی شد
سومین جلسه سـتاد سـامان دهی سـوخت با هدف 
تسـریع در روند حمل و نقـل محصوالت کشـاورزی 

جنوب کرمـان برگزار شـد.
در سـومین جلسـه سـتاد سـامان دهی سـوخت که 
فرمانـدارن شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کرمان، 
مدیران کل همـکار در حوزه حمـل و نقـل، بازاریابی 
و تولیـد حضـور داشـتند مشـکالت تامین سـوخت 
نـاوگان حمـل و نقـل تـره بـار جنـوب کرمـان مورد 

بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمـان در ایـن جلسـه گفـت بـا توجـه بـه 
حساسـیت روند حمـل و نقل محصوالت کشـاورزی 
و از طرفـی دخیل بودن دیگر دسـتگاه های همکار در 
روند حمـل و نقل محصـوالت در چند ماه گذشـته با 
پیگیری و دستور استاندار کرمان مبنی بر ساماندهی 
وضعیت سوخت در جنوب کرمان سه جلسه در اداره 
کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای جنـوب کرمان 
تشـکیل و روند مصوبـات برای سـامان دهـی بهتر تا 

حصول نتیجه دنبال شـده اسـت.
مجتبی محمـودی با بیان اینکه هر سـاله بـه صورت 
متوسـط روزانـه در پیـک بـار بالـغ بـر 2700 بارنامه 
صـادر می شـود کـه ایـن محصـوالت کشـاورزی از 
طریق نـاوگان جـاده ای بـه بازر هـای مقصد توسـط 
نـاوگان جـاده ای حمل می شـود افزود:114 شـرکت 

حمل و حمل و نقـل در جنوب کرمان فعال اسـت که 
در فصل حمـل و نقـل خدمـات بارنامـه ای و حمل و 

نقـل را انجـام می دهند.
او با بیان اینکه تخصیص جایگاه های عرضه سـوخت 
ویژه ناوگان حمـل و نقل تره بـار از موارد ضـروری در 
جهت تسـریع در حمل و نقل محصوالت کشـاورزی 
اسـت افـزود: شـرکت پخـش فرآورده هـای نفتـی 
در چنـد سـال گذشـته در ایـن خصـوص همـکاری 
خوبی را انجام داده اسـت که امیدواریم امسـال هم با 
حساسیت بیشتری این مصوبه ستاد سوخت جنوب 
کرمان انجام شـود. مدیر کل راهـداری و حمل و نقل 
جاده ای جنـوب کرمان بیـان کرد: کلیـه بارنامه های 
صـادره بـرای حمـل محصـوالت کشـاورزی و دیگر 
محموله ها بصورت الکترونیکی اسـت و هیـچ بارنامه 

دسـتی صادر نمی شـود.

او، در خصـوص نـرخ بـار، بیـان داشـت: نـرخ بـار 
بـر اسـاس میـزان عرضـه و تقاضـا توسـط انجمن 
شـرکت های حمـل ونقـل تعییـن و به شـرکت ها 
ابـالغ می شـود و ایـن اداره بـر اسـاس نرخ هـای 
ابـالغ شـده فعالیـت نظارتـی را انجـام می دهـد و 
درصـورت مشـاهده تخلف بـا شـرکت های خاطی 

برخـورد می کنـد.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمان، از صاحبان کاال خواسـت ضمن رؤیت 
جـدول نحـوه محاسـبه نـرخ حمـل بـار، در صورت 
مشـاهده مغایرت به انجمن های صنفی شرکت های 
حمـل ونقـل و ادارات راهـداری در شهرسـتان های 
تابعـه مراجعـه و یـا بـا شـماره 141 مرکـز مدیریت 
اطالعـات راه ها و حمـل و نقل شـکایت های خـود را 

مطـرح کنند.
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خبر
معاون تنوع زیستی اداره حفاظت 

محیط زیست استان کرمان:

نگهداری و مراقبت از 
سگ های ولگرد بر عهده 

شهرداری است
 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
اداره حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان 
گفـت: شـهرداری موظف اسـت کـه زمینی 
را در نظـر بگیـرد و امکاناتی داشـته باشـد تا 
این حیوانـات را زنـده گیری کنـد همچنین 
اگـر سـگ ها بیمـاری مسـری و غیـر قابـل 
درمانـی داشـتند بـا نظـارت دامپزشـک و 
بـا روش مـرگ آرام سـگ ها را معـدوم و بـر 
ٰ ها  اساس دسـتورالعمل های بهداشـتی آن
را دفن کننـد. مجتبی نیـک طبـع در رابطه 
با سـگ های بالصاحب گفت: در سـطح ملی 
کارگـروه سـاماندهی سـگ های بالصاحـب 
تشـکیل شـده کـه دسـتگاه های مختلفـی 
عضـو ایـن کارگـروه هسـتند، مصوبـات این 
کارگروه در نهایت از سـوی مدیر کل شـهری 
و روستایی کشـور در اختیار شـهرداری های 

کشـور قـرار گرفته اسـت.
او بیان کـرد: اگر سـگ های بالصاحـب دارای 
بیمـاری خـاص زمینـه ای نیسـتند بایـد در 
محل هـای خاصـی کـه از سـوی شـهرداری 

تعیین شـده اسـت، نگـه داری شـوند.
معاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیستی 
اداره حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان 
با اشـاره به این که در سـاماندهی سـگ های 
بالصاحـب محیـط زیسـت هیـچ مانعـی را 
ایجـاد نکـرده، بیان کـرد: محیط زیسـت در 
زمانی که سـگ ها را با اسـلحه ی گرم معدوم 
سـازی می کردند خواسـتار رعایت براسـاس 

دسـتورالعمل های ابالغی شـد.
او ادامه داد: این که مانع اسـتفاده از اسلحه ی 
گرم در معدوم سازی سـگ ها هستیم به این 
دلیل اسـت که اگر سـگ هاری مـورد هدف 
قـرار بگیـرد و دارای بیمـاری خاصـی باشـد 
خونی که از آن سـگ ریخته می شـود باعث 
انتقـال بیمـاری می شـود، ضمن ایـن که در 
صورت از بین نرفتن سـگ احتمـال حمله از 

سوی سـگ زخمی بیشـتر است.
نیـک طبـع توضیـح داد: وظایـف افـراد و 
سـازمان ها در کارگـروه مشـخص شـده امـا 
افـراد حاضـر نیسـتند ضوابط دسـتورالعمل 
را بخواننـد، جایی که مشـکالت مطـرح می 
شـود بایـد بـه شـورای تامیـن اسـتان برود 
و بـا نظـر شـورای تامیـن اسـتان مـوارد بـه 
همـان کارگـروه ملـی منعکـس می شـود تا 
در آنجا بر حسـب ضـرورت موقعیـت مکانی 
و زمانی تصمیـم گرفته شـود در هـر صورت 
برای سـاماندهی سـگ های بالصاحـب باید 
راهکاری در سـطح ملی در نظر گرفته شـود 

و اسـتانی نیسـت.

تلفات بیماری هاری
 در دام های قلعه گنج به 

25 راس رسید
رئیس اداره دامپزشـکی قلعه گنـج در جنوب 
اسـتان کرمـان گفـت: تاکنـون 25 راس دام 
شـامل گاو و گوسـاله طـی 2 مـاه گذشـته 
در برخـی روسـتاهای بخـش مرکـزی ایـن 
شهرسـتان بـه علـت بیمـاری هـاری تلـف 

شـده اسـت.
حمیـد توسـلی اظهارداشـت: این دام هـا در 
روستاهای شـمزان، چاه باغ، شـمزان جهاد، 
شـمزان هیـات، دوالب، تاریکمـاه و سـورگ 
آباد بخـش مرکزی قلعـه گنج تلف شـده اند.
او افـزود: عامل بیماری هـاری در ایـن دام ها، 
موش خرما یا شـغال بـوده که حیـوان وقتی 
مبتـال بـه هـاری می شـود بخصـوص موش 
خرمـا تمایل بـه گاز گرفتـن حیوانـات دیگر 
پیدا می کند و بیماری هـاری از حیوان مبتال 
به حیـوان یا دام سـالم در این مناطق شـیوع 

پیـدا کرده اسـت.
توسـلی ادامه داد: در پـی افزایش تلفـات دام 
روسـتاییان در ایـن مناطـق به دلیل شـیوع 
هـاری، نمونـه گیـری از حیوانات مشـکوک 
بـه هـاری انجـام و در پـی آن جلسـاتی در 
محل فرمانـداری قلعه گنج با حضـور معاون 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، 
مجموعـه دامپزشـکی و سـایر مسـئوالن 
تشکیل و مقرر شـد که اداره دامپزشکی قلعه 
گنـج نسـبت بـه واکسیناسـیون دام و همه 
سـگ های نگهبـان و صاحبدار این روسـتاها 
بـه صـورت رایگان علیـه هـاری انجـام دهد.
او اضافه کـرد: بـا مجوز سـازمان دامپزشـکی 
واکسیناسـیون رایـگان هـاری بـرای تمامی 
گاو و گوسـاله ها در روستاهای شمزان هیات، 
شـمزان جهـاد، شـمزان چاه بـاغ، تـم چلی، 
دوالب، تاریکمـاه، سـورگ آباد و رسـتم آباد 
انجام شده است. رئیس اداره دامپزشکی قلعه 
گنـج یادآورشـد: دامـداران ابتدا بـه بیماری 
هـاری شـک داشـتند و گمـان می کردنـد با 
بیماری دیگـری روبـه رو هسـتند در نتیجه 
به دام نیـز نزدیک می شـدند که هشـدارها و 
توصیه های آموزشـی در این زمینه ارائه شد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه در مـواردی شـغال به 
برخـی دامـداران و حتی بـا نزدیک شـدن به 
منـازل مسـکونی بـه کـودکان حملـه کرده 
اسـت گفت: در پی نمونه برداری و ارسـال به 
آزمایشـگاه عالئم به بیماری هاری 2 شغال و 
یک موش خرمـا در این مناطـق مثبت اعالم 
شـده اسـت. توسـلی افزود:عملیـات مقابله 
با بیمـاری هـاری بـا واکسیناسـیون رایگان 
یک هـزار و 600 دام در این مناطـق از طریق 
تزریق واکسـن با اعتبـار 85 میلیـون تومان 
طی روزهـای گذشـته انجام شـده اسـت اما 
هنوز مـواردی از بیماری هاری ممکن اسـت 

وجود داشـته باشـد.

 پورابراهیمی خبر داد
موافقت وزیر علوم با حل مشکل واحدهای 

غیرفعال دانشگاه پیام نور استان کرمان
در پی نامه رئیس کمیسـیون اقتصـادی به وزیر علـوم درباره تعطیلی 
واحدهای دانشـگاه پیام نور در برخی شهرسـتان های اسـتان کرمان، 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دسـتور داد سریعا گروهی با مسئولیت 
معاون پارلمانی رئیس جمهور برای بررسـی موضوع به اسـتان کرمان 

اعزام شـود.
محمدرضا پورابراهیمـی در نامه ای به وزیر علوم، تحقیقـات و فناوری 
خواسـتار حل مشـکل واحدهای غیرفعال دانشـگاه پیام نور در استان 
کرمان شـد. او با اشـاره به اینکه سـال گذشـته و در دولت قبـل بدون 
هماهنگی بـا اسـتان ها برخـی از واحدهای فعال دانشـگاه پیـام نور با 
دالیل غیرمنطقی، غیر قابل توجیه و غیرکارشناسـی تعطیل شـدند، 
اظهار کرد: فعال شـدن مجـدد این واحدهای دانشـگاهی در راسـتای  
برقراری عدالت آموزشـی در مناطق مختلف اسـتان تاثیرگذار اسـت.
پورابراهیمـی تصریح کـرد: تعطیـل کـردن واحدهـای دانشـگاه پیام 
نـور شهرسـتان های اسـتان کرمـان از جملـه واحدهـای گلبـاف، 
نرماشـیر، کوهبنان، فهرج، کشـکوئیه، قلعه گنـج و عنبرآبـاد به ویژه 
واحدهای تعطیل در شهرسـتان های کرمان و راور را با مشـکل مواجه 
کرده اسـت. نماینده مردم کرمـان و راور در مجلس تاکیدکـرد: وجود 
ایـن واحدهـای دانشـگاهی در مناطق مختلف توانسـته بـه تحصیل 
دانشـجویان در مناطق محـروم کمک کنـد. او در این نامـه خطاب به 
وزیر علـوم آورده اسـت: کمک به مناطـق محروم و تاثیر آن ها نسـبت 
به عدالـت اجتماعی مد نظر دولت سـیزدهم اسـت و انتظار مـی رود با 
عنایت به دارا بودن تایید شـورای سـاماندهی دانشـگاه پیام نور کشور 
و تایید اسـتان ایـن واحدهـای تعطیل بـه دفترچه پذیرش دانشـجو 
در دی مـاه سـال جـاری بازگردانـده شـوند. بـر اسـاس این گـزارش، 
در خصـوص ایـن مکاتبـه در نشسـت مشـترک رئیـس کمیسـیون 
اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی با وزیـر علوم، مشـکالت مرتبط با 
تعطیل شـدن واحدهای دانشـگاهی کرمان بررسـی شـد.  وزیر علوم 
نیز دسـتور داد سـریعا گروهی بـا مسـئولیت معـاون پارلمانی رئیس 
جمهور برای بررسـی موضوع به اسـتان کرمـان اعزام شـود. حاال پس 
از پیگیری هـای دکتـر پورابراهیمـی قـرار اسـت دکتر فرخـی معاون 
پارلمانـی وزیر علوم به کرمان سـفر کند و در راسـتای حل مشـکالت 

این واحدهـای دانشـگاهی پیام نـور در کرمـان چاره اندیشـی کند.

دادستان کرمان مطرح کرد؛
لزوم مطالبه گری درباره اختصاص سهم 

استان از حقوق دولتی
دادسـتان عمومی و انقالب مرکز اسـتان کرمان بـر مطالبه گری برای 

اختصاص سـهم اسـتان از حقوق دولتی نیز تاکیدکرد.
مهـدی بخشـی در سـتاد اسـتانی اجـرای سیاسـت های کلـی اقتصـاد 
مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اسـتان کرمان با اشـاره بـه این مطلب 
کـه مسـئوالن خریـد صنایـع بایـد دربـاره توانمندی های شـرکت های 
اسـتان توجیه شـوند، گفت: باید با اسـتفاده از ابزار های قانونی و بر مبنای 
معرفـی ظرفیت هـای تولیـدی اسـتان، زمینـه تامیـن نیاز هـای اصلـی 
صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل اسـتان فراهم گـردد و در کنار آن با 
برگشـت حقوق دولتی استان به اسـتان؛ زمینه توسـعه صنعتی و معدنی 
اسـتان را فراهم کرد. او تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعـات و نیاز های 
خـود را بـدون توجـه بـه ظرفیت هـای درون اسـتانی تامیـن می کننـد، 
بایـد از اهرم هـای قانونـی ماننـد معافیت هـای 20 درصـدی معـادن در 
جهت پرداخـت حقوق دولتـی و تکلیـف تامین قطعـات از درون اسـتان 
اسـتفاده شـود. مدعی العمـوم در اسـتان کرمـان ادامـه داد: بـا همکاری 
شورای تامین اسـتان تالش می شـود در راسـتای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و واحد هـای توانمند اسـتان که توانایی تامیـن قطعات مورد 
نیاز صنایـع را دارنـد، پیگیری هـای الزم انجام شـده و حداقـل 50 درصد 
این نیاز ها بر مبنـای تولیدات کیفی درون اسـتانی تامین شـود. بخشـی 
تصریـح کـرد: واحد هـای تولیـدی کوچک و متوسـط نیـز باید بـه تولید 
محصوالت و قطعات با کیفیـت و قابل رقابـت با نمونه های برون اسـتانی 
و برون مرزی اهتمام جدی داشـته باشـند تـا از رهگذر تامیـن قطعات بر 
مبنـای توانمندی های اسـتان، نیاز هـای صنایع به بهترین شـکل مرنفع 
شـده و زمینه رشـد روزافزون واحد های تولیدی و دانش بنیـان کوچک و 
متوسـط نیز فراهم گردد. رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان نیز گفـت: در قالب یک طـرح مدون نیازمندی های صنایع اسـتان 
و توانمندی هـای واحد هـای تولیـد کننـده و نیز ثبـت سفارشـات انجام 
شـده برای صنایع، بررسـی شـده اسـت تا بتوان از ظرفیت هـای تولیدی 
داخل اسـتان برای تامیـن نیاز صنایع بزرگ اسـتان اسـتفاده کرد. مهدی 
حسـینی نژاد بر توجه ویـژه بـه واحد هـای دانش بنیـان نیز اشـاره کرد و 
ادامه داد: واحد های دانش بنیان توانمند اسـتان کرمان در بانک اطالعاتی 
سـازمان صمت مورد توجه ویژه قرار گرفته اند تا فرمایشـات رهبر معظم 
انقالب اسـالمی مبنی بر لزوم اسـتفاده از ظرفیت های این شـرکت ها هر 
چه بیشـتر محقـق گـردد. او گفت: هـدف اصلی در طـرح فوق این اسـت 
که ضمن تامیـن نیاز هـای صنایع بـزرگ، در مسـیر تقویـت کارگاه های 
کوچک و متوسـط نیـز گام هـای بلندی برداشـته شـود. رئیس سـازمان 
صمت اسـتان کرمان ادامـه داد: حـدود 600 قلم قطعه موردنیـاز صنایع 
استان مشخص شده و به دانشـگاه شهید باهنر معرفی شـده تا با استفاده 
از ظرفیت شـرکت های دانش بنیان نسـبت به سـاخت این قطعات اقدام 
شـود. حسـینی نژاد افزود: 10 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق دولتی از 
اسـتان کرمان به حسـاب خزانه واریز شـده و تا پایان سـال جـاری به 20 
هزار میلیارد تومان خواهد رسـید و براسـاس قانون 15 درصـد این میزان 

باید بـه اسـتان برگردد.

خبر عرصه تنگ کسب وکارهای خانگی 

زنان روستایی در فیلترینگ
گزارش

فناوری ایران

زن سرپرست خانوار در یک روسـتای دورافتاده در ایران 
بـا اینسـتاگرام می توانسـت بسـاط کسـب وکار خانگی 
خـود را کمـی بزرگ تر کنـد، فیلترینـگ از راه رسـید و 

ایـن بسـاط را برچید.
در بــرآورد خســارت ها و زیــر ذره بیــن گرفتــن 
آســیب های واردشــده بــه کســب وکارها توجــه 
ــی  ــن برخ ــر گرفت ــا در نظ ــتارتاپ ها ی ــه اس ــرف ب ص
مشــاغل خــاص ممکــن اســت حواســمان را از اقشــار 
و افــرادی کــه معمــوالً بی صداتــر و در حاشــیه تر 
ــه  ــه ب ــن اســت توجــه هم ــد. ممک ــرت کن هســتند پ
جوانــان، شهرنشــینان، متخصصــان حوزه هــای 
ــود و  ــوف ش ــرکت ها معط ــتارتاپ ها و ش ــف، اس مختل
ــا  زن یــا مــردی را کــه در یکــی از روســتاهای کشــور ب
ــی  ــا محصول دســت خــود صنایــع دســتی می ســازد ی
ــاًل یکــی  ــد؛ مث ــد، از چشــممان دور بمان تولیــد می کن
ــذار  ــی، بنیانگ ــده حبیب ــه حمی ــی ک ــن زنان از همی
ــن  ــرم تأمی ــک پلتف ــوان ی ــو« به عن ــتارتاپ »رانگ اس
ــر  ــد و از صف ــاره می کن ــا اش ــه آن ه ــی، ب ــی جمع مال

شــدن درآمدشــان می گویــد.
او خانم هـای سرپرسـت خانـواری را می شناسـد 
کـه تـا اواخـر شـهریور امسـال و پیـش از فیلتر شـدن 
اینسـتاگرام، صاحب کسـب وکارهای خانگـی بودند و با 
تولیدات شـخصی و سـودهای انـدک چرخ زندگیشـان 

را می چرخاندنـد.

زنان روستایی جامانده پشت خط فیلتر
ایـن خانم هـا کـه االن کار و درآمد شـان آسـیب دیده، 
اکثـراً سـاکن روسـتا هسـتند؛ عمدتـاً هـم سـاکن 
روسـتاهایی کـه از شـهر فاصلـه دارنـد و در مناطقی از 
جمله جنوب کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسان 
جنوبـی، قزویـن و... هسـتند. محصوالتشـان صنایـع 
دسـتی یـا کارهایی اسـت کـه بـه آن هـا آمـوزش داده 

شـده، مثـل حوله بافـی و سـفال گری و... .
حبیبـی می گوید ایـن خانم ها بـه کمک تسـهیل گران 
و ازطریق نمایشـگاه های محلی و فصلی محصوالتشـان 
را عرضـه می کردنـد و می فروختنـد. »االن بـا فیلتـر 
شـدن اینسـتاگرام، نه تنها فروش اینترنتـی، که فرصت 
برگزاری همـان نمایشـگاه های فصلی و محلـی را هم از 

دسـت داده اند.«
هرچنـد کسـب وکارهای آنالیـن و آفالین بسـیاری در 
ماه هـای اخیـر بـه دلیـل وضعیـت اینترنـت و شـرایط 
اجتماعـی حاکم بـر کشـور متحمل ضـرر و زیـان مالی 
شـده اند، امـا به گفتـه حبیبـی ایـن زنان کـه از اقشـار 
ضعیف جامعه هسـتند، آسـیب بیشـتری هـم دیده اند. 

او در ایـن بـاره می گویـد:
کسـب وکار این زنان روسـتایی، بـه دلیل محـروم بودن 
و ضعیف بودنشـان، ضـرر و زیان بیشـتری دیده اسـت. 
ایـن افـراد سـودهای اندکـی در حـد 20 هـزار تومان و 
50 هـزار تومـان از محصوالتشـان به دسـت می آورند و 
توانایـی چندانی هم بـرای اداره کسب وکارشـان ندارند.

کسب وکار زنان روستایی هیچ پلتفرم 
جایگزینی ندارد

اگـر کسـب وکار اینسـتاگرامی شهرنشـین ها آسـیب 
ببیند، آن هـا ممکن اسـت بتواننـد سـایت راه بیاندازند 
و بـه فعالیتشـان ادامـه دهنـد یـا در فضـای شـهر 
دست فروشـی کننـد؛ مغـازه داران و صاحبـان مشـاغل 
آفالیـن، ممکـن اسـت بتواننـد ضـرر یـک مـاه را مـاه 
بعد جبـران کنند امـا زنان روسـتایی کـه عموماً سـواد 
چندانـی ندارنـد و امـکان اسـتفاده از ظرفیت هـای 
مختلف موجود در فضای مجـازی را ندارند، تقریباً هیچ 

امیـدی بـرای احیـای کسب وکارشـان ندارنـد.
حبیبی کـه بـا بسـیاری از ایـن زنـان در ارتباط اسـت، 
دربـاره آن ها ایـن طور توضیـح می دهـد: »اگر بـا آن ها 
صحبـت کنیـد، می بینیـد کـه حتـی توانایـی متقاعد 
کردن شـما برای خریـد محصولشـان را ندارنـد. برخی 
از این افراد حتی مسـتقیماً با اینسـتاگرام و مشـتری ها 
در ارتباط نیسـتند، تسـهیل گران بـرای این هـا صفحه 
درسـت کرده انـد، بـا مشـتری ارتبـاط دارنـد، جنـس 
را از ایـن زنـان می گیرنـد و ازطریـق ایـن صفحه هـا 

می فروشـند.«
او همچنیـن به مقایسـه وضعیـت این کسـب وکارهای 
خانگی بـا کسـب وکارهای بزرگ تر می پـردازد و معتقد 
اسـت کسـب وکارهای بـزرگ هـم هرچند فروششـان 
کم شـده امـا به هـر حـال از طریـق سـایت یـا امکانات 
دیگری که در اختیار داشـتند، محصوالت و خدماتشان 
را می فروختنـد امـا در مـورد زنـان روسـتایی وضعیت 

متفاوت اسـت.
دســته ای از زنــان سرپرســت خانــوار و دارای کســب وکار 
ــان  ــروش تولیدات ش ــه و ف ــزار عرض ــا اب ــی تنه خانگ
اینســتاگرام بــوده کــه در طــول زمــان کار کــردن بــا آن 
را یــاد گرفتــه بودنــد. کســب وکار و درآمــد ایــن افــراد تــا 
امــروز آســیب فراوانــی دیــده اســت. نمی توانیــم از آن ها 
انتظــار داشــته باشــیم در زمــان کوتاهــی کار کــردن بــا 
ــزار یــا شــبکه اجتماعــی دیگــر را یــاد بگیرنــد و  یــک اب

ــد ادامــه دهنــد. کارشــان را در یــک فضــای جدی
بنابرایـن به نظـر می رسـد درآمد ایـن زنان، کـه در این 
دو مـاه بـا فیلتـر شـدن اینسـتاگرام بـه صفـر رسـیده، 
دیگـر هرگـز جبـران نمی شـود و به سـختی ممکـن 
اسـت کسـب وکار یا حتـی صفحـه اینسـتاگرامی آن ها 
رونـق گذشـته را پیـدا کنـد. راهـکاری کـه از جانـب 
دولتمـردان و نماینـدگان مجلـس بـرای ایـن وضعیت 
ارائه شـده، مهاجـرت از پلتفرم های خارجی فیلترشـده 
بـه نمونه هـای داخلـی اسـت؛ بسـترهایی کـه حبیبی 
معتقد اسـت کاربـری آسـانی ندارنـد و زنان روسـتایی 

نمی تواننـد از آن هـا اسـتفاده کننـد:
خود مـن وقتـی کار کـردن بـا بعضـی از ایـن پلتفرم ها 
را امتحـان می کنـم، می بینـم کاربری شـان راحـت 
نیسـت و نمی شـود راحـت بـا آن هـا کار کـرد. حتـی 
زنان باسـوادی که این کسـب وکارهای خانگـی را دارند 
هـم می گوینـد نمی تواننـد بـا ایـن پلتفرم هـای جدید 
کار کننـد، بـرای تعـدادی از ایـن زنـان که سـوادی هم 
ندارنـد و در کار با ایـن ابزارها توانمند نیسـتند وضعیت 

سـخت  تر هـم هسـت.

فقدان یک کانال بازاریابی بزرگ مثل 
اینستاگرام

بـا توضیحاتـی کـه حمیـده حبیبـی می دهـد بـه نظر 
می رسـد حتی اگـر ایـن زنـان بتواننـد بـه پلتفرم های 
داخلـی کـوچ کنند هـم مشـکالت دیگـری مثـل عدم 
وجود تجمع کاربر در این بسـترها وجـود دارد که باعث 

می شـود نتواننـد بـازار پررونقی داشـته باشـند.
در مورد شـبکه های اجتماعی، مزیتی که وجود داشـت 
حضور مـردم بود. وجـود این شـبکه ها به خـودِی خود، 
یعنـی بـدون حضـور مـردم در آن هـا، کمک کننـده 
کسـب وکارها نبـود؛ بلکه چـون تجمـع کاربـر در آن ها 
وجـود داشـت کسـب وکارها رشـد کردنـد. تعریـف 

تجـارت اجتماعـی هـم همین اسـت.
او معتقد اسـت »نگاه مسـئوالن که می گویند ابزارهایی 
مثل روبیـکا، سـروش، بـا سـالم، صداوسـیما و... وجود 
دارد و می شـود کسـب وکارها را به این پلتفرم ها منتقل 
کرد« اشـتباه اسـت و فارغ از هزینه های مورد نیاز برای 
ایـن انتقـال، مشـکل عـدم حضـور مخاطب مـورد نظر 

کسـب وکارها در ایـن پلتفرم ها وجـود دارد.
ــی  ــم حبیب ــه زع ــه ب ــی ک ــکوهای داخل ــا س نه تنه
ــی  ــوز کاربران ــه هن ــی ک ــای بین الملل ــی پلتفرم ه حت
ــرای  ــدازه اینســتاگرام ب ــه ان ــد ب ــم نمی توانن ــد ه دارن
ــه خــودش در  ــه تجرب ــر باشــند. او ب کســب وکارها موث
ــب وکارها  ــغ کس ــد: »تبلی ــاره می کن ــه اش ــن زمین ای
ــتری و  ــب مش ــرای جل ــر ب ــران در توییت ــط دیگ توس
ــر  ــون توییت ــدارد چ ــری ن ــم تأثی ــروش ه ــش ف افزای
ــب وکارها  ــن کس ــرای ای ــبی ب ــرم مناس ــاً پلتف اساس
نیســت. حتــی مــن کــه تعــداد زیــادی پــروژه تأمیــن 
ــم،  ــام می ده ــه انج ــور خیری ــرای ام ــی ب ــی جمع مال
ــان روســتایی را  ــن کســب وکارهای زن ــر همی در توییت
معرفــی کــردم، توییتــم زیــاد دیــده شــد امــا تقاضایی 
ــرای حمایــت از ایــن کســب وکارها ازطریــق توییتــر  ب

ــد. ــرح نش مط
بنیان گـذار اسـتارتاپ رانگـو ویژگی مثبت شـبکه های 
اجتماعـی را فرصتـی می داند که این شـبکه ها بـه افراد 
می دهـد تا بـدون نیاز بـه پرداخـت اجاره های سـنگین 
یـا هزینه هـای راه انـدازی کسـب وکارهای سـنتی، بـا 

صـرف هزینـه کمتـر بـرای تهیـه مـواد اولیـه، بتوانند 
کاری راه بیاندازنـد و سـود بیشـتری کسـب کننـد: »با 
این شـبکه ها افـراد می توانسـتند با سـرمایه خیلی کم، 
بدون نیاز بـه حضـور در خیابان ها در خانه شـان بتوانند 
کسـب درآمد کنند. شـاید اگر ایـن فضا وجود نداشـت 
مـردم مجبـور می شـدند بیشـتر دست فروشـی کنند و 

گوشـه خیابان یـا در متـرو کار کنند.«
بـا وجـود تمـام ایـن مزیت هـا امـا فیلترینـگ کم کـم 
تجمـع کاربـر در اینسـتاگرام را کـم کـرد. برخـی از 
کسـب وکارها مقاومت کردنـد و به سـمت پلتفرم های 
جایگزیـن نرفتنـد و ضربـه خوردنـد؛ امـا عـده ای کـه 
رفته انـد هـم وضعیـت بهتـری ندارنـد و بـه گفتـه 
حبیبـی »بـا ایـن مشـکل مواجـه هسـتند کـه بـازار 
بزرگـی را کـه در اینسـتاگرام داشـتند، در پلتفرم های 

دیگـر ندارنـد.«
حبیبـی می گویـد مجمـوع ضربه هایـی را کـه از فیلتر 
شـدن اینسـتاگرام به کسـب وکارها وارد شـده، معادل 
تعطیـل شـدن یکـی از بازارهای فیزیکی سـطح شـهر 
می دانـد و می گویـد: بـا فیلتـر شـدن اینسـتاگرام یک 
بـازار بـزرگ خرده فروشـی را به طـور کامـل از دسـت 
دادیـم. در ایـن وضعیت کـه عرصـه بـرای فعالیت همه 
کسـب وکارها از خـرد تـا متوسـط و کالن تنـگ شـده، 
هرچنـد برنامه هـا و بسـته هایی هـم بـرای جبـران 
خسـارت های مالـی در نظـر گرفته شـود، اما بـه تفاوت 
ایـن کسـب وکارها، مشـکالت و نیازهایشـان توجهـی 
نمی شـود تا برنامه ای ویـژه برای هـر یـک از آن ها تهیه 

و اجرا شـود.
طرح هایـی کـه تـا امـروز در نظـر گرفته شـده، بـا تمام 
مزیت هایـی کـه می تواننـد داشـته باشـند بازهـم 
تمـام کسـب وکارها و همـه فعـاالن ایـن حـوزه را در بر 
نمی گیرنـد و این موضـوع باعث می شـود آن که مهجور 
بوده، مثل همین زنان روسـتایی سرپرست خانوار، حاال 
اصـاًل در حسـاب و کتاب ها به چشـم نیاید یـا همچنان 
مهجـور بمانـد. ایـن در حالـی اسـت کـه شـبکه های 
اجتماعـی فرصتـی پیـش پـای افـراد می گذاشـتند تا 
بازارشـان را از سـطح روسـتا فراتر ببرند و سفره شـان را 

قـدری بـزرگ کنند.

سنا
: ای

س
عک

کاغذ استان

مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان گفت: 
127 مدرسه استثنایی در اسـتان داریم، احداث 
یک مرکز اوتیسـم هم بـا حمایت شـرکت 115 

آغاز شـده است.
بـه گـزارش ایسـنا، 14 آذرمـاه گردهمایـی 
دانش آمـوزان دارای معلولیـت کرمـان بـه 
مناسـبت روز جهانـی معلـوالن برگـزار شـد.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش در ایـن مراسـم 
بـا بیـان اینکـه معلولیـت هرگـز محدودیـت 
نیسـت، گفـت: امـروز معلـوالن بـه واسـطه 
توانمندی هایشـان بـه خوبـی در جامعـه دیـده 
می شـوند و دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه 
در فعالیت هـای فرهنگـی، هنـری و ورزشـی 

حضـوری فعـال دارنـد.
رضا رضایی افزود: طرح سـنجش اولیه سـالمت 
جسـمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود 
به دبسـتان در اسـتان کرمان امسـال بـرای 72 
هـزار و 941 نوآمـوز انجام شـد که راه مناسـبی 
برای تشـخیص اختـالالت مختلـف یادگیری و 

جسـمی نوآموزان اسـت.
او تصریـح کـرد: 10 مرکـز درمـان مشـکالت 
یادگیـری دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه در 
اسـتان داریم و با راه انـدازی 9 گلخانـه در زمینه 
مهارت آمـوزی و کارآفرینی بـرای دانش آموزان 

اقداماتـی انجام شـده اسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
اظهار کـرد: 127 مدرسـه اسـتثنایی در اسـتان 
داریم، احداث یک مرکز اوتیسـم هـم با حمایت 

شـرکت 115 آغاز شـده اسـت.
رضایـی گفـت: توانمندسـازی معلمـان مدارس 
اسـتثنایی یکـی از اقداماتـی بـوده کـه انجـام 

شـده اسـت.
او افزود: 40 رتبه کشـوری در مسـابقات مختلف 
نشـان از توانمنـدی دانش آمـوزان بـا نیازهـای 

ویژه اسـت.
رضایـی بیان کـرد: در اسـتان کرمـان 3800 
دانـش آمـوز اسـتثنایی تحصیـل می کننـد و 
2400 نفـر هـم از آموزش هـای تلفیقـی در 

مـدارس عـادی بهره منـد می شـوند.

حسـین جاللـی، عضـو کمیسـیون فرهنگـی 
مجلـس: وقتـی ناآرامی هـا زیـاد می شـود اراذل 
و اوبـاش افزایـش پیـدا می کننـد، در جـاده 
می ریزنـد و بی حجابـی زیـاد می شـود در نتیجه 
وقتـی ناآرامی هـای تمـام شـود ایـن مـوارد هم 

تمـام می شـوند.
بـه گـزارش کرمان نـو بـه نقـل از تجارت نیـوز، 
تعطیلـی گشـت ارشـاد شـائبه های زیـادی 
بـه دنبـال داشـت تـا اینکـه روز گذشـته عضـو 
کمیسـیون فرهنگی مجلـس از افزایـش نظارت 

بـه حجـاب و جریمه هـای نقـدی خبـر داد.
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس می گویـد: 
حسـاب بانکی افراد بی حجاب مسـدود می شـود 
و تـا 2 هفتـه دیگـر روسـری ها بـه سـر زنـان 
برمی گردد. حسـین جاللی دربـاره اتفاقات اخیر 
و عـدم ارائـه خدمـات بـه خانم هـای کم حجاب 
گفـت: وقتـی ناآرامی هـا زیـاد می شـود اراذل 
و اوبـاش افزایـش پیـدا می کننـد، در جـاده 
می ریزنـد و بی حجابـی زیـاد می شـود در نتیجه 
وقتـی ناآرامی هـای تمـام شـود ایـن مـوارد هم 
تمام می شـوند. همه ایـن مـوارد 1 الـی 2 هفته 
دیگـر جمـع می شـوند منظـور ایـن اسـت کـه 
روسـری ها بـه سـر زنـان برمی گـردد.  نماینـده 
مردم رفسـنجان در مجلس شـورای اسالمی در 

پاسـخ به اینکـه دادسـتان کل اعالم کرد گشـت 
ارشـاد تعطیل شـده اسـت، افـزود: حتمـاً نباید 
گشـت ارشـاد باشـد؛ 20 سـال اسـت که گشت 
ارشـاد نداریـم بلکـه پلیـس امنیـت اخالقـی 
داشـتیم. در مجموع حجاب وجود دارد اما روش 

و شـیوه دعـوت بـه آن تغییـر کرده اسـت.
جاللی در توضیـح اینکـه منظـور از تغییر روش 
دعوت بـه حجاب چیسـت؟ تصریح کـرد: منظور 
از تغییر روش این اسـت که امـکان دارد در قالب 
تذکـری از طریـق پیامـک بـه افـراد بی حجـاب 
اعالم شـود کـه شـما حجـاب رعایـت نکردید و 
سـعی کنیـد بـه قانـون احتـرام بگذارید. بعـد از 
تذکـر، وارد مرحله اخطار می شـویم بعد هشـدار 
و در مرحلـه سـوم ممکـن اسـت حسـاب بانکی 

فـرد بی حجاب مسـدود شـود.

نماینــده مــردم جیرفــت در مجلــس 
بیان کــرد: وضعیــت بودجــه محیــط 
ــوی  ــت و جوابگ ــب نیس ــت مناس زیس
یــن ســازمان بــزرگ در  نیازهــای ا

ــود. ــد ب ــران نخواه ــزرگ ای ــه ب پهن
ذبیــح اهلل اعظمی ســاردویی در نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســالمی در 
تذکــری ضمــن تشــکر از رئیــس جمهور 
و معــاون پارلمانــی بــه ترتیــب بــه 
خاطــر توجــه بــه جنــوب اســتان کرمان 
و حضــور مــداوم در مجلــس و همچنیــن 
ــان  ــختکوش کرم ــتاندار س ــکر از اس تش
بــرای توجــه بــه مصوبــات دولــت 
ــرای اســتان کرمــان، گفــت: وضعیــت  ب
بودجــه محیــط زیســت مناســب نیســت 
و جوابگــوی نیازهــای ایــن ســازمان 
ــران نخواهــد  ــزرگ ای ــزرگ در پهنــه ب ب

ــود. ب
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد 
ز  د: ا مــه دا دا در مجلــس یازدهــم ا
ــر  ــت تدبی ــاورزی باب ــاد کش ــر جه وزی

ت  ا در در حــل مشــکل تعرفــه صــا
ز محصــوالت کشــاورزی  تعــدادی ا
م  تشــکر مــی کنــم، همچنیــن الز
اســت بــه موضــوع قیمــت مرکبــات 
تولیــدی کشــور توجــه شــود، چــرا کــه 
ــای  ــه ه ــخگوی هزین ــت پاس ــن قیم ای
ــد  ــا خری ــوان ب ــی ت ــت و م ــد نیس تولی
زودتــر از موعــد میــوه شــب عیــد، 
ــرد.  ــم ک ــازار را تنظی ــاز ب ــی از نی برخ
ئیــه  ئیــس قــوه قضا ز ر همچنیــن ا
نیــز مــی خواهــم نســبت بــه بــی 
لتــی در حــق کارکنــان شــعب  عدا

حــل اختــالف پایــان دهــد.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان اعالم کرد

فعالیت 127 مدرسه استثنایی در کرمان
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

حساب بانکی افراد بی حجاب مسدود می شود
اعظمی در تذکر شفاهی:

وضعیت بودجه محیط زیست مناسب نیست

در دیدار فرماندار جیرفت با مدیر بیمه دانا مطرح شد

جای بیمه حوادث در جنوب کرمان خالی است
لـزوم پوشـش بیمـه حـوادث در جنـوب کرمـان و فرهنگسـازی 
اسـتفاده مـردم از بیمه از جملـه موضوعـات موردتاکید در نشسـت 

فرمانـدار جیرفـت بـا مدیـر بیمـه دانـا بود.
احمد بلندنظـر در نشسـت با مدیـر و کارکنان شـرکت بیمـه دانا به 
تعدد شـرکت های بیمه اشـاره کرد و اقبـال عمومی را مسـتلزم ارائه 
خدمات متنـوع و بـه موقع بـه جامعه هدف دانسـت و گفـت: انتظار 
اسـت شـرکت  های بیمه با تعریف خدمـات  ضروری منطقه، نسـبت 
به ترغیب مردم بـه اسـتفاده از مزیت های بیمـه ای اقـدام کنند و از 

طرفی جامعـه را به اهـداف و حمایت هـای بیمـه آگاه کنند.
فرماندار جیرفـت تکریم ارباب رجـوع را با حداقل زمان پاسـخگویی 
مورد تاکیـد قـرار داد و افـزود: باید بـه وقت مـردم احترام گذاشـته 
شـود و آنچـه در قراردادهـا تعهـد مـی شـود به آن هـا عمل شـود تا 

اعتمادسـازی افزایش پیـدا کند.
بلندنظـر تنـوع خدمـات بیمـه ای را بـا انجـام تعهـدات از جملـه 
مولفه هـای تشـویق مـردم عنوان کـرد و گفـت: عـالوه بـر خدمـات 
بیمه ای متنـوع باید ایـن اطمینان به مردم داده شـود کـه در مواقع 

حـوادث در کنـار آن هـا هسـتیم.
فرمانـدار جیرفت عملکـرد بیمه دانـا را مثبـت ارزیابی کـرد و گفت: 
وقتـی جامعـه فرهنگیـان تحـت پوشـش ایـن بیمـه هسـتند لـذا 
می طلبـد بـه تعهداتی کـه در قراردادهـا امضا می شـوند بـه بهترین 

شـکل ممکن عمل شـود تـا ترویـج فرهنـگ بیمـه نهادینه شـود.
او با اشـاره بـا جمعیـت جنوب کرمان اسـتقالل شـرکت  بیمـه را در 
منطقـه  ضـروری دانسـت و اظهارکرد:وقتـی جنوب کرمـان بیش از 
یک میلیـون جمعیـت دارد باید نسـبت بـه تامین زیرسـاخت بیمه 

به صـورت مسـتقل اقدام شـود.
بلندنظر خدمات متنـوع و به روز را توسـط شـرکت های بیمه ای در 

راسـتای افزایش اسـتقبال عمومی خواسـتار شد.
سـیدمهدی صادقـی مدیـر بیمـه دانـا شـعبه جیرفـت کـه هفـت 
شهرسـتان جنوب کرمان را تحـت پوشـش دارد نیز با بیان بخشـی 
از تعهـدات  بیمه ای در منطقـه گفت: بیمه سـردخانه های نگهداری 
محصـوالت کشـاورزی در برابـر حـوادث حمایـت خوبـی از تولیـد 
کنندگان اسـت که  مورد توجـه صاحبـان صنایع قرار گرفته اسـت.

او بیمه جامعـه فرهنگیان جنـوب کرمان را نیـز یادآور شـد و افزود: 
ارائـه خدمـات بیمـه ای بـا 40 هـزار نفـر از جامعـه فرهنگیـان گام 
بلندی در توسـعه اسـتفاده مردم از حمایت های صنعت بیمه اسـت.
صادقـی بیمـه حـوادث را در جنـوب کرمان یـک ضـرورت اجتناب 
ناپذیـر دانسـت و اظهارکـرد: بـا توجه بـه اینکـه جنوب کرمـان در 
معـرض حـوادث غیرمترقبه از جملـه سـیل قـرار دارد، می طلبد در 

این راسـتا فرهنـگ سـازی الزم صـورت بگیرد.
او از آمادگی الزم بـرای هرگونه خدمات بیمه ای در دوردسـت ترین 
مناطق جنـوب کرمان خبـرداد و گفت: باید دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت در این زمینـه وارد عمل شـود تا خدمـات به روزتـری ارائه 

. هیم د
 مدیـر بیمـه دانـا شـعبه  جیرفـت در ادامـه ورود هـر چـه تمامتـر 
بیمـه را در زمینـه بهداشـت و درمـان مسـتلزم همـکاری بیـن 
بخشـی عنوان کرد:بایـد در زمینـه بهداشـت و درمان مسـئوالن امر 
همکاری کننـد تا اینکـه مـردم از مزیت هـای اسـتفاده از بیمه بهره 

منـد بشـوند.
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از سرگیری تجارت آزاد 
بین ایران و پاکستان

سـخنگوی وزارت صمت با اشـاره بـه توافق 
تعرفـه ترجیحی سـال 1382 با پاکسـتان، 
گفت: از سـال 1397 واردات بیش از 2000 
قلـم کاال ممنـوع شـد و خیلـی از کاالهای 
موجـود در توافـق نامـه تعرفـه ترجیحـی 
ایـران و پاکسـتان نیـز در ایـن لیسـت قرار 
گرفتنـد، امـا حـاال واردات تمـام کاالهـای 
مرتبط بـا نظام تعرفه ترجیحی با پاکسـتان 
کـه در سـال 1397 ممنوع شـده بـود، رفع 
ممنوعیـت شـد و کارکـرد اصلـی تجـارت 

ترجیحی بـا پاکسـتان احیا شـد.
امیـد قالیبـاف در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
بیان اینکه در سـال 1382 ایران و پاکستان 
یـک موافقت نامه تعرفـه ترجیحـی منعقد 
کردنـد، اظهـار کـرد: در ایـن نظـام تعرفـه 
ترجیحـی مقـرر شـد 309 قلـم کاالی 
پاکسـتانی و 338 قلـم کاال از ایـران بـه 
پاکسـتان بـا تعرفـه پایین تـر صـادر شـود.

همچنیـن بـه گفتـه وی بـر اسـاس ایـن 
موافقـت نامـه میانگیـن تعرفـه دو کشـور 
19.5 درصـد کاهـش پیدا کـرده اسـت. بر 
ایـن اسـاس میانگیـن تعرفـه وضـع شـده 
بـرای کاالهـای ایرانـی 26 درصـد و بـرای 
کاالهـای پاکسـتانی 12.7 درصـد وضـع 
شده اسـت. این دو رقم نسـبت به تعرفه ای 
کـه قبـل از توافق نامـه وجود داشـت 19.5 

درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
سـخنگوی وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
در ادامـه بـا اشـاره بـه مشـکالت ارزی و در 
پی آن محدودیـت واردات در سـال 1397، 
تصریـح کـرد: از سـال 1397 واردات بیش 
از 2000 قلـم کاال ممنـوع شـد و خیلـی از 
کاالهـای موجـود در توافـق نامـه تعرفـه 
ترجیحـی ایـران و پاکسـتان نیـز در ایـن 
لیسـت قرار گرفـت و کارکرد اصلـی تعرفه 

ترجیحـی مختـل شـد.
البته بـه گفتـه وی بر اسـاس کتـاب تعرفه 
2022، تعداد 309 قلم )کاالی پاکسـتانی( 
و 338 قلـم )کاال ی ایرانـی( تبدیل به بیش 
از 570 و 750 کاال شـده اسـت. بـه طـور 
کلـی بایـد گفـت واردات تمـام کاالهـای 
مرتبط بـا نظام تعرفه ترجیحی با پاکسـتان 
کـه در سـال 1397 ممنوع شـده بـود، رفع 
ممنوعیـت شـد و کارکـرد اصلـی تجـارت 

ترجیحی بـا پاکسـتان احیا شـد.
 

وزیر جهاد کشاورزی:
ضرورت ساالنه 10میلیون 

هکتار آبخیزداری برای 
کاهش رسوب در سدها

مراسـم روز جهانـی خـاک درحالـی برگزار 
شـد که سـاداتی نژاد وزیر جهاد کشـاورزی 
بر انجـام 10میلیون هکتـار کار آبخیزداری 
در سـال تاکیـد کـرد تـا ضمـن کاهـش 
فرسـایش خاک، طی 10سـال بـه پایداری 

در حوزه هـای آبخیـزداری برسـیم.
سـاداتی نژاد افزود: بـرای اینکه حـوزه های 
آبخیـز را پایدارتر کنیم و فرسـایش خاک را 
هم کاهـش دهیم تـا بتوانیـم از رسـوب در 
مخازن سـدها نیز کاسـته شود سـاالنه نیاز 
به 10 میلیون هکتار کار آبخیـزداری انجام 
دهیم تا ظرف 10سـال به یک پایـداری در 
حوزه هـای آبخیـزداری کشـور برسـیم که 
این خود زمینـه سـاز امنیت پایـدار غذایی 

در کشـور است.
وی همچنیـن گفـت: در بحـث مربـوط بـه 
صیانـت از خاک هـم با یـک میلیـارد نهال 
کاری در کشـور تالش خواهیم کرد حرکت 
جدیـدی را در حفـظ و پایـداری خـاک بـه 

کار ببریـم.
در ادامه مراسـم فریبرز عباسـی معاون آب 
و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی یکـی از 
چالش  هـای اصلی در حـوزه خـاک را بحث 
حکمرانی واحـد و یکپارچه بـرای مدیریت 
و توسـعه حـوزه خاک عنـوان کـرد و گفت: 
فرسایش خاک، خرد شـدن و تغییر کاربری 
اراضی از دیگـر چالش  های اصلـی در حوزه 
خاک اسـت که تمـام بحـران  هـای محیط 
زیسـت و تخریـب خـاک را ایجـاد می کند.
عباسـی افزود: کاهش کیفیـت در محصول 
و عملکـرد در واحـد سـطح، کاهـش نفـوذ 
خـاک، سـیل، مهاجـرت، تغییـر اقلیـم و 
گرمایـش زمیـن به تخریـب خاک وابسـته 
اسـت و با احیـا و حفاظت خاک بسـیاری از 

مسـائل قابـل حـل و فصل اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان ایـن که بسـتر 
خـاک 95 درصـد از غـذای بشـر و امنیـت 
غذایـی را تامیـن می کنـد، تصریـح کـرد: 
خاک نقـش 20 درصـدی در افزایش منابع 
پایـدار و تنوع زیسـتی در کـره زمیـن دارد 
و بـرای ایجـاد دو سـانتیمتر خـاک بـه یک 

هـزار سـال زمـان نیـاز داریم.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

ورشکستگی مخابرات در صورت 
عدم تأمین منابع الزم

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است اگر برای مخابرات منابع 
تامین نشود، عمال ورشکست می شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز 
از مخابرات سرویس دریافت می کنند با مشکل روبه رو می شوند؛ این 

موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور ماه ابالغ شده بود.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اظهار کرد: طی 11 و 12 سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده 
بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون های مجلس 
حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را 
پرداخت نمی کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی کند،و... هزینه 
های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه های آن طی 10 

سال ثابت مانده است.
وی که در گفت وگو با خانه ملت صحبت می کرد، ادامه داد: 10 هزار تومان 
شهرستان، 15 هزار تومان مرکز استان و 20 هزار تومان نیز برای تهران 
آبونمان در نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا 
که فردی که پیش از این در تهران 30 هزار تومان پول تلفن پرداخت 
می کرده، هنوز نیز 30 هزار تومان می پردازد و مبلغ اضافه ای نمی دهد و 
فردی که در شهرستان تاکنون 10 هزار تومان پول تلفن می داده هنوز 
نیز 10 هزار تومان می دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، 
حداقل مبلغ از وی گرفته می شود زیرا هزینه نگه داری هر خط تلفن 
برای مخابرات بیش از 25 تا 30 هزار تومان است و از آنجا که مخابرات 
اکنون نمی تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در 
تهران نمی تواند خط تلفن واگذار کند و با وجود اینکه گذشت چندماه اما 

مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 
آبونمان تلفن ثابت نباید در بودجه دیده می شد، توضیح داد: این موضوع 
به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه گذاری است حتی 

این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.

طغیان آفت در باغات پسته با 
آفت کشی غیراصولی

در سال های اخیر به دلیل حذف دشمنان طبیعی بر اثر کاربرد بی رویه و 
غیراصولی آفت کش ها در باغات پسته، ضعف عمومی ناشی از تنش های 
خشکسالی در بسیاری از باغات، شرایط برای طغیان آفات فراهم شده 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه پدافند غیر عامل سازمان از 
اهمیت استقرار ایستگاه های پیش آگاهی آفت چوب خوار پسته گفت 
و تصریح کرد: در سال های اخیر به دلیل حذف دشمنان طبیعی بر اثر 
کاربرد بی رویه و غیر اصولی آفت کش ها در باغات پسته، ضعف عمومی 
ناشی از تنش های آبی و خشکسالی در بسیاری از باغات، شرایط برای 
طغیان و خسارت شدید آفات فراهم شده و در حال حاضر پروانه چوب 
خوار پسته در زمره آفات درجه یک پسته در بسیاری از مناطق به حساب 
می آید. وی ادامه داد: از آنجایی که پسته از جمله محصوالتی است که 
اهمیت استراتژیک و صادراتی دارد، به دلیل سمپاشی های بی رویه علیه 
آفات و بیماری ها توسط برخی از کشاورزان، باقیمانده سموم در آن مساله 
ساز است. بنابراین کاهش تعداد دفعات سمپاشی با تعیین زمان دقیق 

سمپاشی ضروری است.

دست دولت در جیب معدنخبر
 دبیر انجمن زغال سنگ:  برخی از معادن برای پرداخت حقوق دولتی وام گرفته اند

گزارش
ایرنا

حقـوق دولتی معـادن همـواره یکـی از دغدغه های 
معدنـکاران بوده اسـت و عالوه بـر نحوه محاسـبه و 
شـیوه اخـذ، روش هزینـه کـرد آن هـم بارهـا مورد 
اعتراض فعـاالن حـوزه معدن قـرار گرفته اسـت اما 
این مشـکالت همچنان الینحل باقی مانده اسـت و 

در بـر همـان پاشـنه می چرخد.
 بـر اسـاس قانـون معـادن 68 درصد حقـوق دولتی 
باید به وزارت صنعت پرداخت شـود تـا صرف ایجاد 
زیرسـاخت های معدنـی و توسـعه معـادن و صنایع 
معدنی شـود اما سـازمان برنامه و بودجه ایـن پول را 
بـه وزارت خانـه برنمی گردانـد و در حوزه های دیگر 
هزینـه می کنـد. همچنیـن 5 تـا 6 درصـد از حقوق 
دولتـی بایـد در اختیـار سـازمان زمیـن شناسـی 
قـرار گیـرد تـا بـرای توسـعه اکتشـافات مصـرف 
شـود. 15 درصـد دیگـر از این وجـوه به شهرسـتان 
یـا بخشـی کـه معـدن در آن واقـع شـده اختصاص 
دارد تـا بـرای جبـران آلودگی هـا و تامیـن و ایجـاد 
زیرسـاخت ها مصـرف شـود. 12 درصـد مابقـی هم 
بایـد بـه سـازمان جنگل هـا و منابـع طبیعـی برای 
جبران خسـارت های وارده تخصیص داده شـود. اما 
سـازمان برنامه و بودجه ایـن مبالـغ را در محل های 
ذکر شـده توزیـع نمی کند. صمـت در ایـن گزارش 
به مشـکالت محاسـبه حقوق گمرکـی پرداخته که 

داسـتان امـروز و دیروز نیسـت.
 

ترک فعل مکرر
سـجاد غرقـی نایـب رئیـس کمیسـیون معـادن و 
صنایـع معدنـی اتـاق بازرگانـی گفـت: در نحـوه 
محاسـبه حقـوق دولتـی و هزینه کـرد آن بـا ترک 

فعـل و اجـرا نکـردن قانـون مواجـه هسـتیم.
بـه گـزارش ماین نیـوز، غرقـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
محاسـبه حقـوق دولتی باید هر سـه سـال یـک بار 
و معـدن به معـدن باشـد گفـت: در حالی که شـیوه 
محاسـبه رایج علی الرأسـی و بـه صورت کلی اسـت 
و عالوه بـر این در هزینـه کرد حقـوق دولتی معادن 
که وجه درآمـدی برای دولـت ندارد، نیـز ترک فعل 

اتفـاق افتاده اسـت.
وی گفـت: مالیـات تکلیفـی، مالیـات بـر سـود، 
ارزش افزوده، مـاده 169 و نظایـر آن، وجوه مالیاتی 
درآمـدی هسـتند کـه بنگاه هـای معدنـی پرداخت 
می کننـد، امـا حقـوق دولتـی صرفـا بایـد صـرف 

توسـعه بخـش معـدن شـود.
غرقی گفـت: یکـی از آفت های بزرگ هزینه نشـدن 
ایـن وجـوه، ایجـاد درآمـد بـرای دولـت اسـت. در 
نتیجه هر سـاله بخـش حاکمیتی، به امید اسـتفاده 
از ایـن درآمدهـا در محل هـای دیگـر، مجبـور بـه 
افزایـش حقـوق دولتـی می شـود. درحالی کـه اگر 
بتوان حقوق دولتی را طبق قانـون و پیش بینی های 
صـورت گرفتـه، بـرای بخـش معـدن صـرف کـرد، 

شـاهد توسـعه بخش معـدن خواهیـم بود.
 

افزایش چند صد درصدی حقوق دولتی
غرقـی ادامـه داد: پیـرو ابالغیه هـای وزارت صمـت 
دربـاره حقـوق دولتـی معـادن کوچک مقیـاس در 
سـال 1400 با افزایـش 400 تا 600 درصـدی رقم 
نهایی حقوق دولتی این معادن به نسـبت سـال 99 
مواجه هسـتیم که این افزایش چشـمگیر، نسـبتی 
با شـرایط واقعی بازار ندارد. وی افـزود: این در حالی 
اسـت که افزایش نـرخ ارز باعث افزایـش هزینه های 
قطعات و ماشـین آالت معدنی وارداتی شـده اسـت، 
ضمـن اینکـه افزایـش تـا 58 درصـدی دسـتمزد 
نیـروی انسـانی و افزایـش بیـش از 300 درصـدی 
نـرخ مـواد ناریـه در یـک سـال اخیـر، هزینه هـای 
معدنـکاری را افزایش داده اسـت که ایـن عوامل در 
کنـار افزایش 600 درصـدی حقوق دولتی، مـا را در 

جنبه هـای مختلـف دچـار تهدیـد می کند.
سـجاد غرقی ادامه داد: دولت وجه هزینـه ای و وجه 
درآمـدی را برای حقـوق دولتی لحـاظ می کند و در 
هزینه هـای عمومی و جـاری صرف می کنـد که این 
امر موجب می شـود سـهم اندکـی بـه وزارت صمت 
اختصـاص پیدا کنـد. حتی درمـورد منابـع طبیعی 
سـهم دریافتـی آنقـدر ناچیـز اسـت کـه می توانیم 
بگوییـم بازسـازی معادن شـاید کمتـر از انگشـتان 

یک دسـت انجام شـده باشـد.
 

اشتباه در فرمول محاسباتی
غرقـی گفت: میـان معـادن کوچک و معـادن بزرگ 
باید تفاوت ماهیتی قائل باشـیم، معـادن کوچک به 
واسـطه عدم بهره منـدی از صرفـه مقیـاس، فقدان 
دسترسـی بـه منابـع مالـی خـارج از بنـگاه بـرای 
تأمین سـرمایه در گردش و همچنین آسیب پذیری 
زیـادی کـه در چرخه هـای رکـود دارنـد نسـبت 
بـه افزایـش هزینه هـای محیطـی بسـیار حسـاس 

هسـتند.

نایب رئیس کمیسـیون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانـی افـزود: در ابالغیه های جدیـد درصد های 
حقوق دولتی تغییـر چندانی نکرده و مانند سـنوات 
گذشـته اسـت، امـا افزایـش چندیـن برابـری را در 
نـرخ پایـه شـاهد هسـتیم بـه طـور نمونـه معدنـی 
که سـال گذشـته حـدود 3 میلیـارد تومـان حقوق 
دولتـی مـی داده در ابالغیـه امسـال به بیـش از 18 
میلیارد تومان رسـیده است. البته اشـتباه در فرمول 
محاسـباتی هم می توانـد در این افزایش موثر باشـد 
بـه همیـن دلیـل مـا در تشـکل ها در حـال مذاکره 
هسـتیم که بتوانیم ایـن موضوع را بررسـی و اصالح 
کنیم و بتوانیم اثرات سـوء آن را به حداقل برسـانیم.

 
کامودیتی ها در مسیر نزول

سـعید صمدی، دبیر انجمـن زغال سـنگ گفت: در 
سـال 1401 عمده کامودیتی ها در بازارهای جهانی 
با کاهش نـرخ همـراه بودند، یعنـی در این سـال  به 
غیـر  از بخـش انـرژی و گاز، سـایر کامودیتی ها افت 
نـرخ را تجربـه کردنـد، در نتیجـه شـرکت ها دچـار 
مشـکل شـدند، حاال اگر قـرار اسـت حقـوق دولتی 
معـادن بـرای سـال آینده افزایـش پیـدا کنـد، باید 
مشـخص شـود آیا قـرار اسـت معـادن جدیـدی به 
جمـع معـادن کشـور اضافـه شـوند یـا قـرار اسـت 

حاشـیه سـود تولیدات بیشـتر شود.
به گـزارش مایـن نیـوز، دبیـر انجمن زغال سـنگ 
ایـران در ادامـه اضافـه کـرد: فرامـوش نکنیـم 
در بحـث حقـوق دولتـی عمـده فشـار بـر معادن 

کوچـک و متوسـط مقیاس وارد می شـود زیـرا 
معـادن بـزرگ از حاشـیه سـود باالیی برخـوردار 
هسـتند و شـاید چندان با مشـکل مواجه نشـوند. 
اما اگـر فعالیت معـادن کوچک و متوسـط مقیاس 
توجیـه اقتصـادی وجـود نداشـته باشـد، تعطیـل 

خواهنـد شـد.
 

بخشیدن عطای کار
صمـدی با اشـاره به آمـار تعطیلـی معـادن، تصریح 
کرد: بـا نگاهی به آمار معادن تعطیل شـده مشـاهده 
می کنیم کـه برخـی از ایـن معـادن بـرای پرداخت 
حقوق دولتـی وام گرفته انـد و در ادامه با مشـکالت 
بسـیاری همـراه شـده اند کـه عطـای ایـن کار را به 

لقایـش بخشـیده اند.
صمـدی دربـاره برخـی ارقـام بـرای حقـوق دولتی 
سـال 1402 کـه به صـورت غیررسـمی مطـرح 
می شـود، اظهار کـرد: همان طـور که در کشـورهای 
معدنـی دیگـر مشـاهده می شـود، افزایـش حقـوق 
دولتـی بایـد کارشناسی شـده باشـد و بـر مبنـای 
سـود محاسـبه شـود. اما متاسـفانه مبنای محاسبه 
اسـتخراج اسـت؛ درحالی کـه در ایـن مرحلـه از 
کار ماده معدنـی و باطلـه همـراه بـا هـم اسـتخراج 

. د می شـو
وی ادامـه داد: از سـوی دیگـر بایـد شـرایط بـرای 
معادن کوچک و متوسـط بـا معادن بـزرگ متفاوت 
باشـد و در بحـث حقـوق دولتـی آنهـا را از یکدیگـر 

تفکیـک کننـد.
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کاغذ اقتصادی

دومین نشسـت از همایش »نظام مالیاتی؛ عادالنه 
و هوشـمند« با موضـوع »الزامات و آثـار مالیات بر 
سـود سـپرده های بانکـی« برگـزار شـد کـه لزوم 
وضـع مالیـات بر سـود سـپرده مـورد اتفـاق نظر 

همـه اعضای نشسـت قـرار گرفت.
در ایـن نشسـت بـر تبعیـض مالیاتـی نسـبت به 
درآمـد حاصـل از تولیـد و درآمـد سـود سـپرده 
هـای بانکی تاکید شـد، همچنین اشـاره شـد که 
وجـود شـرایطی مانند نـرخ بهره حقیقـی منفی، 
صرفـا متوجه سـود سـپرده هـای بانکی نبـوده و 
تولید نیـز متأثـر از آن اسـت. عـالوه بـر آن تولید 
متحمل ریسـک هـای فراوانـی نیز می شـود ولی 
ریسـک سـود سـپرده تقریبا صفر اسـت. »جعفر 
مهـدی زاده«، مدیـرکل اقتصـادی بانـک مرکزی 
در ایـن نشسـت ضمـن اشـاره بـه اهمیـت اتکاء 
درآمدهـای دولت به مالیـات به جـای درآمدهای 
نفتـی گفت: مـا در بانـک مرکـزی همـواره تاکید 
داشـتیم کـه دولـت بودجـه خـود را از طریـق 
درآمدهـای مالیاتـی تامین کنـد و بـه درآمدهای 
ناپایدار وابسـته نباشـد. وی اظهار داشـت: یکی از 
پایه هـای مالیاتی کـه در این زمینه اهمیـت دارد، 
پایـه مالیـات بـر سـود سـپرده های بانکی اسـت 
کـه در دیگر کشـورها نیـز سـابقه دارد. بر اسـاس 
بررسـی ما کشـورهای مختلف بر حسـب شرایط 
اقتصـادی و نظـام مالیاتـی، اخـذ مالیات از سـود 
سـپرده های بانکـی را در دسـتورکار قـرار داده اند 
و در واقـع 67 کشـور ایـن پایـه مالیاتـی را اخـذ 
می کننـد. مهـدی زاده در خصـوص مزایـای اخذ 
این پایه مالیاتی گفت: افزایـش درآمدهای دولت، 
بهبـود عدالت مالیاتی و سـوق دادن سـرمایه های 
شرکت ها به سمت سـرمایه گذاری منابع به جای 
سـپرده گذاری، از جملـه اهدافی اسـت کـه برای 

این پایـه مالیاتـی در نظـر گرفته شـده اسـت. به 
طور خاص مقایسـه سود حاصل از سـپرده گذاری 
بانکـی بـا سـود حاصـل از فعالیت هـای تولیـدی 
مطرح اسـت کـه عـدم دریافـت مالیـات از اولی با 

عدالـت مالیاتـی همخوانی نـدارد.
چالش های مهم اعمال مالیات بر سود 

سپرده های بانکی
مدیـرکل اقتصـادی بانـک مرکـزی ضمن اشـاره 
به چالش هـای اخـذ مالیات بر سـود سـپرده های 
بانکی افـزود: یـک مسـئله در زمینه اخـذ مالیات 
از سـود سـپرده های بانکـی، منفـی بـودن نـرخ 
سـود حقیقی اسـت که انگیـزه سـپرده گذاری را 
کم می کنـد و به تعبیـری به عنـوان یـک مالیات 
مضاعف محسوب می شـود. نکته مهم دیگر اینکه 
وجـود جایگزین هایـی همچـون صندوق هـای 
درآمـد ثابـت، موجـب میشـود وضـع مالیـات بر 
سـود سـپرده اشـخاص حقوقی صرفا منابع آن ها 
را از سـپرده گذاری مسـتقیم در بانک ها به سمت 
ایـن صندوق ها یـا ابزارهای مشـابه ببرنـد و عمال 
درآمدهای دولـت افزایش پیـدا نکنـد. وی افزود: 
مسـئله مهم دیگر کـه در زمینـه مالیات بر سـود 
سـپرده های بانکـی حائـز اهمیـت اسـت، رقابت 
بانک هـا برای پرداخت سـود بیشـتر به سـپرده ها 

بـه منظـور جـذی سـپرده های بیشـتر اسـت. 
بنابراین ممکن اسـت وضع ایـن مالیـات به جای 
اصابت بـه دریافـت کننـدگان سـود از بانک ها، به 
بخش تولیـد به عنـوان تسـهیالت گیرنـدگان یا 
بـه خـود بانک هـا اصابـت کند کـه خـالف هدف 
سیاستگذار اسـت و ممکن است مسائلی همچون 
افزایـش نوسـانات در سـایر بازارهـا از جملـه ارز و 
سـکه و همچنین اضافه برداشـت بانک ها را درپی 

داشـته باشد.
تغییر ترکیب سپرده های بانکی نتیجه وضع 

مالیات بر سود سپرده شرکت ها
مدیرکل اقتصـادی بانک مرکـزی آثـار مالیات بر 
سـود سـپرده های بانکـی را متفـاوت از پایه هایی 
همچون مالیات بـر خودروهای لوکس یـا مالیات 
بر خانه هـای خالی دانسـت و افـزود: بایـد از اثرات 
منفـی احتمالـی ایـن پایـه مالیاتـی جلوگیـری 
شـود. در حـال حاضـر شـرکت ها ایـن امـکان را 
دارند که تسـهیالت ارزان قیمت بگیرنـد و همان 
منابـع مالـی را در بانـک سـپرده گذاری کننـد و 
سـود کالن دریافـت کننـد. چنین مشـکلی باید 
در جـای دیگـری حـل شـود و وضـع مالیـات بـر 
سـود سـپرده های بانکـی نمیتوانـد این مشـکل 

را رفـع کند.

محمدرضـا رضایی کوچـی رئیـس کمیسـیون 
عمـران مجلـس شـورای اسـالمی در نشسـت 
خبـری نخسـتین رویداد مسـئله محور بسـیج 
ایده هـا و طرح ها کـه به منظـور رفـع چالش ها 
بـا رویکـرد فناورانـه و نوآورانـه بـا محورهـای 
شهرک سـازی بـا الگـوی اسـالمی- ایرانـی، 
عمـران اجتماعـی در حـوادث غیرمترقبـه و 
سـاخت مسـکن سـریع، ارزان و کیفـی برگـزار 
شـد؛ گفـت: بایـد سـالی یـک  میلیون  مسـکن 
بسـازیم تا تعادلـی  بین  عرضـه و تقاضـا صورت 
گیـرد و ایـن در حالیسـت کـه طـی سـال های 
گذشـته سـالی 300 هـزار واحد سـاخته شـده 
و ایـن انباشـت 5 میلیـون واحـد مسـکن باعث 

افزایـش قیمـت ها شـده اسـت.
رضایی کوچـی  افـزود: ظرفیـت الزم در کشـور 
برای سـاخت سـالی یک  میلیون مسـکن وجود 
دارد ولـی قانـون سـاخت ایـن  تعـداد واحـد 
مسـکونی در سـال بـه درسـتی اعمـال نمـی 
شـود؛ البته در ایـن  طـرح اولویت بـا بافت های 
فرسـوده اسـت امـا چـون مشـکالت متعددی 
در احیـای بافت هـای فرسـوده وجـود دارد 
می دهنـد  ترجیـح  اجرایـی  دسـتگاه های 
زمین هایی خـارج از شـهرها برای ایـن  موضوع 

اختصـاص دهنـد. 
30 هزار میلیارد تومان هزینه اب وبرق 

رسانی بر جانمایی های غلط! 
وی همچنیـن با اشـاره بـه جانمایی هـای غلط 
در طـرح نهضت ملـی مسـکن، گفـت: در ایران 
هم توانایی فنی و مهندسـی و هـم مصالح بیش 
از ظرفیت سـاخت یک میلیون مسـکن در سال 

اسـت اما مشـکل اصلـی تامین بودجه اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در قانـون برنامـه ششـم 

توسـعه دولـت موظـف بـه بـاز سـازی سـاالنه 
10 درصـد از بافت های فرسـوده شـهری بوده، 
ادامـه داد: مشـکل بعـدی ان اگـر چـه زمین ها 
برای سـاخت مهیا اسـت اما برخـی جانمایی ها 
نامناسـب اسـت در حالی که در قانون تاکید ما 

بـر بازسـازی بافت فرسـوده بوده اسـت.
رضایـی بـا بیـان ایـن کـه دولت هـا ترجیـح 
می دهنـد کـه زمین هایـی بایـر خـارج از 
طرح های شـهر ی را در قالب سـاخت به شهرها 
الحـاق کننـد، گفـت: طبـق گفتـه مسـئوالن 
وزارت نیـرو بـرای بـرق رسـانی و آب رسـانی 
در طـرح مسـکن ملـی بـا جانمایی هـا صـورت 
گرفتـه بایـد 30 هـزار میلیـارد تومـان بودجـه 

تخصیـص یابـد کـه ایـن شـدنی نیسـت. 
20 هزار مسکن مهر بالتکلیف داریم

 وی سـپس با بیـان  اینکـه بـاالی بیسـت هزار 
مسـکن مهر بالتکلیف اسـت، گفت: سـال های 
گذشـته زمین هـای خـوب را بـه افـراد واگـذار 
کردیـم  ولـی سـاخت و سـازی انجـام ندادند و 
به امیـد افزایـش قیمـت آن هـا رها کردنـد؛ در 
کشـور بانک ها باید برای سـاخت مسـکن 360 
هزار میلیارد تومـان باید تسـهیالت ارائه دهند 
ولـی ایـن محقـق نشـده و فقـط بانک  مسـکن 

بیسـت هـزار میلیـارد تومـان تسـهیالت داده 
اسـت با همین دلیـل بانک هایی که تسـهیالت 

ندادنـد را به قـوه قضاییـه معرفـی کردیم.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای 
اسـالمی با تاکیـد بـر اینکه بایـد شـورای  عالی 
مسـکن با حضور رئیس جمهور تشـکیل شـود 
چـون دسـتگاه های دیگـر از وزارت راه بـرای 
سـاخت سـالی یـک میلیـون واحـد مسـکونی 
حـرف شـنوی ندارنـد، گفت: سـاخت مسـکن 
موتـور محـرک اقتصاد کشـور اسـت کـه حتی 
مـی توانـد در زاد و ولـد و اشـتغال موثـر باشـد 
امـا علـی رغـم اهمیـت موضـوع افـرادی حتی 
در داخـل دولت بـه این موضـوع اهمیتـی نمی 
دهند. وی همچنین با اشـاره به کم کاری بانک 
هـا در تخصیـص منابـع بـرای مسـکن گفـت: 
بانک هـا باید سـاالنه 360 هزار میلیـارد تومان 
بـرای ایـن موضـوع تخصیـص می داده انـد کـه 
در ایـن بـاره کوتاهـی کرده انـد و فقـط بانـک 
مسـکن در ایـن بـاره زیـر 20 هـزار میلیـارد 
تومـان تسـهیالت داده در حالی که حـدود 40 
هـزار میلیارد تومـان از منابع طرح مسـکن مهر 
به ایـن بانـک برگشـته و جـای دیگـری هزینه 

شـده اسـت.

مالیات بر سود سپرده های بانکی باید به صورت 
تدریجی اعمال شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

 ساخت مسکن با کمتر از 8 میلیون تومان ممکن نیست

سنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

گزارش
ایسنا

گزارش
ایسنا

روند حرکت شـاخص های بازار سـرمایه روزگذشـته هم مانند روز دوشـنبه بـود و در حالی که 
شـاخص کل بورس و شـاخص کل فرابـورس روندی نزولی داشـتند شـاخص کل بـا معیار هم 

وزن توانسـت صعودی بماند.
به گزارش ایسـنا، شـاخص کل بورس روز گذشـته با 4199 واحد کاهش در رقـم یک میلیون 

و 409 هزار واحد ایسـتاد.
این در حالی اسـت که شـاخص کل با معیار هـم وزن 1616 واحد افزایش یافـت و در رقم 416 
هـزار و 190 واحد ایسـتاد. در ایـن بـازار 304 هزار معاملـه بـه ارزش 34 هـزار و 575 میلیارد 

ریال انجام شـد.
توسـعه معـادن و صنایع معدنـی خاورمیانـه، معدنـی و صنعتی گلگهـر، بانک پاسـارگاد، ملی 
صنایع مس ایـران، گـروه مپنـا و پاالیش نفت تهران نسـبت بـه سـایر نمادها بیشـترین تاثیر 
منفی و صنایع پتروشـیمی خلیج فارس نسـبت به سـایر نمادها بیشـترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشـتند.  شـاخص کل فرابـورس هم روزگذشـته بـا کاهشـی 30 واحدی تـا رقم 18 
هـزار و 610 نزول کـرد. در این بـازار 188 هزار معامله انجام شـد کـه 44 هـزار و 712 میلیارد 

ریال ارزش داشـت.

رئیس هیـات عامل ایمیـدرو گفت: ایجاد شـرایط بهداشـتی و ایمنـی منطقه و معـدن باید به 
صـورت جدی در دسـتور کار باشـد و در همین راسـتا نیـز باید نقـاط ضعف موجـود در ایمنی 

معـادن اصالح شـود.
به گـزارش خبرنـگار مهر، وجیـه اهلل جعفـری روزگذشـته در همایـش دوره ممیـزی عملکرد 
)HSC( مدیران در ایمیدرو با بیان اینکه مسـائل مربوط به ایمنی، بهداشـت شـغلی و محیط 
زیسـت از مسـائل مهـم در کار اسـت، اظهـار کـرد: مدیـران شـرکت ها و مجتمع ها بـه عنوان 
مسـئول ایجاد کننده شـرایط بهداشـتی و ایمنـی منطقـه و معدن باید بـه این موضـوع توجه 

ویژه داشـته باشـند و همچنیـن باید نقـاط ضعف موجـود در ایمنـی معادن اصالح شـود.
رئیـس هیـأت عامـل ایمیـدرو افـزود: یکـی از مباحـث مهـم ایمیـدرو در سـطح مجتمع ها و 
شـرکت های وابسـته و تابعـه رعایت ایمنی، بهداشـت و محیط زیسـت اسـت که ایـن موضوع 
از جمله خطـوط قرمز ما به شـمار مـی رود. بر همین اسـاس نیـز در رعایت ایمنـی محیط کار 
ایمیدرو به شـدت جدی اسـت لـذا تأکید ما بـه مدیـران شـرکت ها و مجتمع ها این اسـت که 
این موضـوع را جـدی بگیرند و بداننـد که حتـی در بـروز اتفاقات غیرعمـد نیـز در محیط کار 

باید پاسـخگو باشـند.

تسـهیالت پرداختی بانک ها طـی هفت ماهه امسـال 23312 هـزار میلیارد ریال اسـت که در 
مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال 47.2 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسـنا، طبـق آنچـه بانک مرکـزی اعـالم کـرده اسـت؛ از کل تسـهیالت پرداختی 
7468 هزار میلیارد ریـال معادل 32 درصد به اشـخاص حقیقی و مبلـغ 15844 هزار میلیارد 

ریال معـادل 68 درصد به اشـخاص حقوقـی تعلق گرفته اسـت.
همچنیـن تسـهیالت پرداختـی بانک هـا طـی هفـت ماهـه سـال 1400 مبلـغ 15835 هزار 
میلیـارد ریال بـوده کـه از ایـن مبلـغ تسـهیالت پرداختی بـه اشـخاص حقیقـی 4816 هزار 
میلیارد ریـال معـادل 30.4 درصـد و به اشـخاص حقوقی مبلـغ 11019 هـزار میلیـارد ریال 
معـادل 69.6 درصد اسـت. گفتنی اسـت؛ تسـهیالت پرداختی به اشـخاص حقیقـی در هفت 
ماهه سـال 1401 نسـبت بـه مدت مشـابه سـال گذشـته معـادل 2652 هـزار میلیـارد ریال 

معـادل 55 درصـد افزایش داشـته اسـت.
همچنیـن تسـهیالت پرداختی خرد شـبکه بانکـی به اشـخاص حقیقـی در هفت ماهه سـال 
1401 مبلغ 5722 هزار میلیارد ریال بوده که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل مبلغ 1840 

هزار میلیـارد ریال )معـادل 47.4 درصد( افزایش داشـته اسـت.

بورس
 منفی ماند

نقاط ضعف موجود در ایمنی معادن 
باید اصالح شود

افزایش 47 درصدی  تسهیالت 
پرداختی بانك ها



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 1378 4

چهارشنبه  16  آذرماه 1401

خبر

اهدای عضو پس از مرگ 
کامل برای اولین بار در 

ایران و خاورمیانه
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 بـا 
کمـک فیلتراسـیون خونـی، فاکتورهـای 
التهابـی از اعضـای فـرد دهنـده را کاهـش 
می دهد و موجب اسـتفاده از اعضای پیوندی 
کـه قابلیـت اهـدا بـه علـت التهـاب ندارند، 
می شـود. ایـن روش، بی نظیـر در کشـور  و 
مورد تاییـد انجمن پیونـد خاورمیانـه بوده و 
مقالـه علمـی آن هـم در ژورنال بیـن المللی 
پیونـد قلـب و ریـه بـه چاپ 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 )380ٰٰ( 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 

باشـد.
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 49 درصد 

با موفقیـت انجام شـده اسـت.

هشدار سازمان غذا و 
دارو درباره داروهای 

تلگرامی و اینستاگرامی
 مشـاور رسـانه ای رییس سـازمان غذا و دارو 
دربـاره مصـرف داروهـای غیرمجـازی که از 
کانال هـای تلگرامی و اینسـتاگرامی و سـایر 
مبادی غیرمجاز تهیه می شوند، هشـدار داد.
دکتـر سـجاد اسـماعیلی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، درباره تبلیغـات برخـی داروهایی که 
با عناوینـی همچـون داروهای موثـر هندی 
و پاکسـتانی در کانال های تلگرامی دست به 
دسـت می شـوند، گفت: ارائه هر نـوع دارویی 
در کانال هـای تلگرامـی و اینسـتاگرامی و 
مبادی به جـز داروخانـه، غیرقانونی و تخلف 

اسـت.
وی افزود: دارو باید از مسـیر رسـمی زنجیره 
تامیـن دارو به دسـت مصرف کننـده و بیمار 
برسـد کـه تنهـا عرضه کننـده داروهـا هـم 
داروخانه ها هسـتند. تامیـن دارو از هر جایی 
به غیـر از داروخانه برای ما رسـمیت نـدارد و 

غیـر قانونی اسـت.
اسـماعیلی بـا تاکیـد بـر اینکـه تنهـا محل 
قانونـی عرضـه دارو، داروخانـه اسـت، گفت: 
بایـد توجه کـرد کـه داروهایـی کـه از طریق 
مبـادی غیرمجـاز عرضـه می شـوند، ممکن 
اسـت تقلبی باشـند. به طوری که برچسـبی 
کـه روی آن وجـود دارد، مربـوط بـه آن دارو 
نباشـد و ممکـن اسـت اصـال دارو نباشـد و 
ماده دیگـری در آن باشـد. همچنین ممکن 
اسـت دارویـی کـه بـه عنـوان داروی موثـر 
عرضـه می شـود، فاقـد مـاده مؤثـره بـود یـا 
حتـی ترکیبـات خطرناکـی در آن اسـتفاده 

شـده باشـد.  
وی بـا بیـان اینکـه مصـرف ایـن داروهـا 
می توانـد عـوارض متعـددی بـرای بیمـار 
داشـته باشـد، گفت: بیماران به هیـچ عنوان 
از کانال هـای تلگرامـی و اینسـتاگرامی دارو 
تهیه نکننـد. زیرا تولیـد و تامین دارو مسـیر 
مشـخصی دارد. فراینـد تامیـن مـاده اولیه، 
بررسـی فرموالسـیون آن، تولیـد، انجـام 
تسـت های پایـداری و... در فراینـد تولیـد و 
تامیـن دارو انجـام شـده و بعـد از آن مجـوز 
توزیـع و عرضـه دریافـت می کنـد. طـی این 
مسـیر مشـخص بـرای داروهـا تنهـا زمانـی 
تضمیـن می شـود کـه بیمـار دارویـش را از 

داروخانـه دریافـت کنـد.  
اسـماعیلی گفـت: مجـددا تاکیـد می کنـم 
داروهایی کـه از طریـق فضای مجـازی، اعم 
از تلگرام، اینستاگرام و سایر مبادی غیرمجاز 
عرضه می شـود، به هیچ عنـوان مـورد تایید 

سـازمان غذا و دارو نیسـت.
اسـماعیلی در ادامـه صحبت هایـش دربـاره 
خود درمانـی برخی بیمـاران هنـگام ابتال به 
بیماری های ویروسـی تنفسـی، مانند کرونا، 
آنفلوآنـزا و ... گفـت: بـا ابتال بـه بیماری هایی 
چـون سـرماخوردگی، آنفلوآنـزا و... بـه هیچ 
عنـوان خـود درمانـی توصیـه نمی شـود؛ 
چـرا کـه بـه عنـوان مثـال مصـرف نابجـای 
آنتی بیوتیک در زمان ابتال بـه این بیماری ها 
می توانـد منجر بـه مقاومت میکروبی شـود.

افزایش 3 درصدی پوشش 
تحصیلی دانش آموزان استثنایی

رئیس سـازمان آموزش و پرورش اسـتثنایی کشـور از افزایش سـه 
درصدی پوشـش تحصیلـی دانش آموزان بـا نیازهای ویژه در سـال 
تحصیلـی جـاری خبـر داد و گفـت: اسـتحقاق سـنجی بـرای ارائه 
خدمات حمایتـی و درمانی انجام شـد تا همـه دانش آمـوزان از این 

خدمـات بهره مند شـوند.
به گزارش ایسـنا، حمید طریفی حسـینی در مراسـم گرامیداشـت 
روز جهانـی معلوالن که در مجتمع آموزشـی شـهید محبـی تهران 
برگزار شـد، با بیان اینکـه  16 میلیون دانـش آموز داریم کـه از نظر 
ما تفاوتی میـان دانش آموزان عـادی و اسـتثنایی در ارتقای عدالت 
آموزشـی وجود ندارد گفت: دانـش آموزان با نیازهـای ویژه به توجه 
بیشـتری نیاز دارند و این تکلیف بر دوش ماسـت کـه کرامت، عزت 

و حقـوق آنها را به نحو احسـن حفـظ کرده و ارتقـاء دهیم.
وی افـزود: حق توسـعه و پیشـرفت باالتریـن حقوقی اسـت که هر 
انسـان در طول حیاتـش بایـد از آن برخوردار شـود، ما در سـازمان 
آمـوزش و پرورش اسـتثنایی مسـئول تحقـق این حق بـرای دانش 

آموزان اسـتثنایی هسـتیم.
حسـینی با بیـان اینکه سـازمان آموزش و پـرورش اسـتثنایی نماد 
تحقـق عدالت تربیتـی در نظـام تعلیم و تربیت محسـوب می شـود 
گفت: مـا در دورتریـن نقاط کشـور حضور داریـم تا همـگان از حق 
آموزش برخوردار شـوند. متناسـب سـازی در حوزه های مختلف از 
برنامه درسـی گرفته تا نیروی انسـانی، فضای آموزشـی و ارزشیابی 
را انجـام می دهیـم و افتخـار ماسـت کـه بـه ایـن دانـش آمـوزان 

خدمـت می کنیـم.
حسـینی ادامـه داد: کار مـا در آمـوزش و پـرورش کمـک بـه 
خانواده هاسـت. خانـواده رکـن اصلـی تعلیـم و تربیـت اسـت و مـا 
تـالش می کنیـم توانمندی هـای خانواده هـا را نیـز بـاال بـرده و بـه 

آنهـا آگاهـی دهیـم.
وی بـه توسـعه عدالـت آموزشـی و نصیـب برابر آموزشـی اشـاره و 
عنـوان کـرد: 40 مدرسـه و 101 مرکـز ویـژه اختـالالت یادگیری 
در 11 مـاه اخیـر ایجاد شـده اسـت. پیـش از ایـن501 مرکـز ویژه 
داشـتیم کـه در دو سـه مـاه اخیـر نهضتـی بـرای ایجـاد مرکـز در 

مناطقـی کـه فاقـد آن هسـتنند بـه راه افتاد.
رئیس سـازمان آموزش و پرورش استثنایی کشـور افزود: سه درصد 
افزایش پوشـش تحصیلی را شـاهد بودیم. اسـتحقاق سـنجی برای 
ارائه خدمـات حمایتـی و درمانی انجام شـد تـا همه دانـش آموزان 
از این خدمات بهره مند شـوند. مقدمات برخـورداری از 52 خدمت 
توانبخشـی با کمک سـازمان بیمه سـالمت فراهم شـده و به زودی 

محقق خواهد شـد.

خبر جداسازی توله یوزها از توران؛ اتفاق یا قصور؟
گزارش

ایسنا

یک کارشـناس اکولوژی و مدیریـت حیات وحش 
ضمـن توضیـح دربـاره وضعیـت دو توله یـوز تازه 
کشـف شـده در توران گفت: حضـور دام و چوپان 
در پـارک ملـی تـوران تنهـا نشـان دهنده قصور و 

ضعف سـازمان محیط زیسـت اسـت.
به گزارش ایسـنا، شـنبه 12 آذرماه بود که حسـن 
اکبـری - معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنوع 
زیسـتی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت - از 
انتقـال دو قالده تولـه یوز مجموعه حفاظت شـده 
توران بـه پاسـگاه محیـط بانی بـرای حفـظ جان 
آن هـا خبـر داد. او زایمان یـوز در نیمـه دوم پاییز 
در طبیعت تـوران را پدیده ای نـادر توصیف کرده 
بود. عبداهلل سـاالری در پاسـخ به این پرسـش که 
آیـا زمـان زادآوری یوز صرفـا در فصل بهار اسـت، 
اظهـار کـرد: هیـچ کار تحقیقاتـی و پژوهشـی در 
ایران دربـاره موضـوع زادآوری یوز صرفـا در فصل 
بهار انجام نشده اسـت اما براسـاس مقاالت علمی 
و بررسـی های انجـام شـده در سـطح بین المللی، 
زادآوری یوزپلنـگ اصال فصلی نیسـت. به عبارتی 
هیچ وابسـتگی نسـبت بـه فصل، سـن و شـرایط 
محیطی وجـود نـدارد بنابرایـن تولد ایـن دو توله 

یوز در ایـن فصـل  اصال اتفـاق عجیبی نیسـت.

اتفاق عجیب؛ حضور چوپان 
یا تولد توله یوزها در پاییز؟

وی اتفـاق عجیب را حضـور چوپان در پـارک ملی 
تـوران دانسـت و افـزود: اتفـاق عجیب این اسـت 
که واقعـا چرا یـک چوپان بایـد دو تولـه یوزپلنگ 
ارزشـمند را بگیرد؟ چرا سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت در بهتریـن زیسـتگاه یـوز آسـیایی ایران 
هنـوز نتوانسـته اسـت جوامـع محلـی و چوپانان 
منطقـه را آمـوزش دهـد و به آنـان اطالع رسـانی 
کنـد تـا درصـورت مشـاهده حیـوان در طبیعـت 
اصـال نباید بـه چنیـن گونـه ارزشـمندی دسـت 
بزنند؟ در طبیعـت به هیچ عنوان امـکان ندارد که 
مادر توله هایـش را رها کنـد. معموال توله هـا را در 
جایـی مخفی می کنـد و خود بـرای شـکار و  تهیه 
غـذا مـی رود یـا از تـرس سـگ های گلـه و حضور 

چوپـان در مکانـی دورتـر پنهان می شـود.
ایـن کارشـناس حیـات وحـش اضافـه کـرد: باید 
بررسـی کنیـم کـه آیـا گرفتـن ایـن تولـه یوزهـا 
به نیـت خیر بـوده یـا مثـال بـه عنـوان قاچاقچی 

حیات وحـش بـرای آن هـا برنامـه ای داشـته اند؟ 
ما هنوز هیـچ اطالعـی از این قضایا نداریم. اساسـا 
از نگاه کارشناسـی باید بررسـی شـود که سازمان 
محیـط زیسـت چـرا اجـازه داده طـی ایـن همـه 
سـال هنوز در پارک ملی تـوران - ارزشـمندترین 
زیسـتگاه یـوز با چنیـن حساسـیت باالیـی -  دام 
وجود داشـته باشـد؟ حضور دام و ناآگاهی جوامع 
محلـی در محدوده پـارک ملی - کـه باالترین رده 
و ارزش حفاظتـی را در کشـور دارد - نکته مهمی 
اسـت که بایـد بـه آن تاکیـد کنیـم. ایـن موضوع 
تنها نشـان دهنده قصـور و ضعف سـازمان محیط 
زیست اسـت چراکه وظیفه هیچ سـازمان دیگری 
انجام چنین اقداماتی نیسـت. سـاالری به واکنش 
محیط زیسـت نسـبت ایمن سـازی جاده ها اشاره 
و عنوان کـرد: درباره مسـئله ایمن سـازی جاده ها 
با فنس کشـی، احداث پـل و تونل سـازمان معتقد 
بود بایـد بـا وزارت راه و شهرسـازی تعامـل برقرار 
کنـد امـا ایـن موضـوع جـز محیـط زیسـت بـه 

سـازمان دیگـری ربط نـدارد.

آموزش جوامع محلی انجام شده است؟
وی دربـاره لـزوم آمـوزش جوامـع محلـی تاکیـد 
کرد: آمـوزش جوامـع محلـی مهم تریـن نکته ای 
بوده کـه در این مناطـق با توجـه به نتیجـه فعلی 

مغفول مانده اسـت. هر چه بگوینـد اقدامات انجام 
شـده اما با نتیجه فعلـی کـه شـاهد آن بوده ایم یا 
سـازمان اقدامات الزم را غلط انجام داده و کوتاهی 

کرده یا بـه کلـی اقدامی انجـام نداده اسـت.

کمبود بودجه بهانه است؟
این کارشـناس اکولوژی و مدیریـت حیات وحش 
در واکنش به اظهارات مسـووالن سـازمان محیط 
زیسـت دربـاره تاثیـر کمبـود بودجـه بـر موضوع 
حفاظـت اظهار کرد: بـرای تامین بودجـه می توان 
از کمک های بین المللی اسـتفاده کرد اما مسـئله 
اساسـی این اسـت که سـازمان از طرفی می گوید 

بودجه بـرای حفاظـت نداریـم و از طـرف دیگر به 
موضوعـی مانند قرق هـای اختصاصـی و حفاظت 
از آن هـا توسـط مـردم محلـی توجـه نمی کنـد. 
جوامع محلـی و مردم عالقه منـد در برخی مناطق 
قرق های اختصاصـی ایجـاد کردند و بـه حفاظت 
از آن محدوده هـا پرداختنـد تـا پـس از حفاظت با 
بهره بـرداری از مناطق درآمد کسـب کنند. حدود 
دو سـال ایـن اقـدام انجام شـد و عـالوه بـر ایجاد 

زیسـتگاه های پویـا و مناسـب، جمعیـت حیـات 
وحش در قرق های ایجاد شـده به طـور فزاینده ای 
افزایـش یافـت امـا متاسـفانه امسـال با توجـه به 
مشـکالت پیش آمـده و صادر نشـدن اجـازه برای 
بهره بـرداری از قرق هـا افـراد از کار خود اسـتعفا و 
قرق هـا را بـه سـازمان تحویـل داده اند تا خـود به 

حفاظـت از آن ها اقـدام کنند.
سـاالری خاطرنشـان کـرد: ایـن ضعـف سـازمان 
اسـت کـه نتوانسـته بـه هـر دلیلـی مشـکل را در 
زمینـه بهره بـرداری از مناطـق برطـرف کنـد و 
بـا جوامـع محلـی تعامـل برقـرار کنـد. قرق های 
اختصاصـی نمونـه موفقـی در حفاظـت بودند که 

در حـال حاضر افراد بـه علت عدم تامیـن بودجه و 
عدم کسـب درآمد از کار حفاظت در هفته گذشته 

از کار خـود کناره گیـری کرده انـد.

آیا دو توله یوز پیدا شده زنده می مانند؟
وی دربـاره بهتریـن اقـدام برای ایـن دو تولـه یوز 
توضیح داد: براسـاس شـنیده ها ایـن دو توله ماده 
هسـتند. اگر ماده باشـند وضع بدتر اسـت چرا که 
دو توله یـوز ماده که احتمـال زادآوری داشـتند را 
از طبیعـت حـذف کرده اند. بـا توجه بـه تحقیقات 
انجـام شـده،جمعیت نـر هـا در طبیعـت ایـران 

بیشـتر از ماده ها اسـت.
ایـن کارشـناس حیـات وحـش افـزود: مـا تجربه 
»پیـروز« و برادرهایـش را نیـز داشـته ایم که تنها 
»پیـروز« باقـی مانـد. بدین جهـت بـرای احتمال 
زنـده مانـدن آن هـا نمی تـوان درصـد مشـخصی 
گفت. بایـد دید چطـور از تجربه های گذشـته مان 
اسـتفاده می کنیـم؟ آیـا دوبـاره همـان مراحـل 
گذشـته را تکـرار می کنیـم یـا برنامـه جدیـدی 
داریـم؟ هنـوز هیـچ اطالعـی از برنامه هـای 
سـازمان نداریـم. سـاالری در پایـان گفـت: امـا و 
اگرهای بسـیاری درباره ایـن موضوع وجـود دارد. 
ندانسـته هایمان بیـش از دانسـته هایمان اسـت. 
مسـئله اساسـی ایـن اسـت کـه دام بایـد بـه هـر 
طریـق ممکـن از زیسـتگاه های یـوز خارج شـود. 
به عـالوه آموزش جوامـع محلی نیز مغفـول مانده 
و هیـچ توجهی به آن نشـده اسـت کـه بایـد به به 

ایـن موضـوع پرداخته شـود.

سنا
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10میلیون؛ هزینه نگهداری ماهیانه هر معلول در مراکز شبانه روزی
درحالی در هفته گرامیداشـت افـراد دارای 
معلولیـت کمـک هزینـه معیشـت مراکـز 
نگهداری شـبانه روزی بهزیسـتی بـه میزان 
50 درصـد افزایـش یافتـه و از دو میلیـون 
تومان بـرای هـر نفـر در مـاه بـه 3 میلیون 
تومان رسیده اسـت که رئیس هیات مدیره 
مرکـز حمایـت از معلوالن ضایعـات نخاعی 
ایـران می گویـد: هزینـه هـر فـرد دارای 
معلولیـت در مراکـز شـبانه روزی ماهانـه 

معـادل 10 میلیـون تومـان اسـت. 
به گزارش ایسـنا، ناهیـد یارمحمدی رئیس 
هیـات مدیـره مرکـز حمایـت از معلولیـن 
ضایعـات نخاعـی ایـران بـا اشـاره بـه نحوه 
ارائـه خدمـات مرکـز روزانـه حمایـت از 
ایسـنا  بـه  نخاعـی  معلـوالن ضایعـات 
می گویـد: زمانـی کـه فـرد دارای آسـیب 
نخاعـی وارد مرکـز می شـود توسـط تیـم 
درمانـی، کاردرمانگـر، فیزیوتراپ، مسـئول 
فنـی، پرسـتاری، روانشناسـی، مـددکاری 
و متخصـص تغذیـه مـورد ارزیابـی قـرار 
توانبخشـی  چرخـه  وارد  و  می گیـرد 
می شـود. به عبارتـی پروتکل درمانـی برای 

او طرح ریـزی می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه در واحـد ADL مراکز 
روزانـه نیـز فعالیت هـای روزمـره بـه افـراد 
آسـیب دیده نخاعـی را آمـوزش می دهنـد، 
می افزایـد: افـراد بـه مـدت دو سـال در این 
فرآیند توانبخشـی قرار می گیرنـد و پس از 
دریافـت ایـن آموزش ها می تواننـد کارهای 
فردی شـان را بـه صـورت مسـتقل انجـام 

دهنـد.
یارمحمدی بـا انتقـاد از میزان رشـد کمک 
هزینـه مراکـز نگهـداری روزانـه، اظهـار 
می کنـد: درحالـی 9 مـاه از سـال گذشـته 
کـه بـه تازگـی یارانـه مراکـز بعـد از کش و 
قوس های فـراوان در هیات وزیـران افزایش 
پیدا کـرده و کمـک هزینـه مراکـز روزانه با 
رشـد 35 درصـدی از یـک میلیـون و 350 
هـزار تومـان بـرای هـر نفـر در ماه بـه یک 
میلیـون و 820 هزار تومـان افزایـش یافته 
که امسـال با تورم بـاال مواجه هسـتیم، چرا 
کـه ماهانه بـرای هر فـرد 5 میلیـون و 500 
هزارتومـان هزینـه می کنیـم حـال آنکـه 
کمـک هزینه مراکـز روزانـه اکنـون به یک 
میلیـون و 820 هـزار تومان رسـیده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه عـالوه بـر خدمات 

توانبخشـی بـرای افـراد تحـت پوشـش 
نگهـداری در مراکـز روزانـه نیـز سـرویس 
ایـاب و ذهـاب جهـت رفـت و آمد بـه مرکز 
در راسـتای دریافت خدمات توانبخشـی در 
نظـر گرفته شـده اسـت، یـادآور می شـود: 
کمـک هزینـه مراکـز شـبانه روزی نیـز از 
دو میلیـون تومـان بـرای هـر نفـر در مـاه 
بـه 3 میلیـون تومـان افزایـش یافتـه و این 
درحالیسـت کـه هزینـه ماهانـه هـر فـرد 
دارای معلولیت معـادل 10 میلیـون تومان 
اسـت که این رقـم هزینه هـای فیزیوتراپی، 
کاردرمانی، مددکاری پرسـتار و فیزیوتراپ 
و خـوراک پوشـینه را شـامل می شـود. 
البتـه بخشـی از هزینه هـا توسـط خیریـن 
و مشـارکت های مردمی پرداخت می شـود 
و اگـر این کمک هـا به مرکـز ارائه نمی شـد 
باطبـع بـا تعطیلـی مراکـز روزانـه مواجـه 

بودیـم.

10میلیون؛ هزینه نگهداری ماهیانه هر 
معلول در مراکز شبانه روزی

رئیـس هیـات مدیـره مرکـز حمایـت از 
معلولین ضایعات نخاعـی ایران در خصوص 

هزینه پوشـینه افراد تحت پوشـش مستقر 
در بخـش نگهـداری شـبانه روزی می گوید: 
یک بیمـار نخاعی ماهانـه حداقل بـه چهار 
بسـته پوشـینه نیـاز دارد کـه هزینـه هـر 
بسـته پوشـینه معـادل 250 هـزار تومـان 
اسـت؛ به عبارتی هزینه پوشـینه هر فرد در 
ماه یـک میلیـون تومـان اسـت، درحالیکه 
کمک هزینه لـوازم بهداشـتی که سـازمان 
بهزیسـتی به ازای هر نفـر پرداخت می کند 
تنهـا 300 هزارتومان اسـت. از سـوی دیگر 
بیمـاران دارای آسـیب نخاعـی بـه لـوازم 
بهداشـتی متعـددی از جملـه سـوند نیـاز 
دارند کـه یـک بیمـار بایـد روزانـه 4-5 بار 
سـونداژ شـود کـه قیمت هـر سـوند حدود 

6000 تومـان اسـت.
 رئیـس هیـات مدیـره مرکـز حمایـت از 
معلولیـن ضایعـات نخاعـی ایـران در ایـن 
راسـتا به مشـکالت افـراد دارای معلولیت و 
خانواده هـای آنهـا اشـاره می کنـد و معتقد 
اسـت کـه خانواده هـای دارای معلـوالن 
ضایعـه نخاعـی دچـار مشـکالت اقتصادی 
هسـتند، زیـرا ایـن بیمـاران نیازمنـد لوازم 

بهداشـتی هسـتند.

وی با اشـاره بـه اینکه سـازمان بهزیسـتی 
با اشـاره بـه افزایـش حـق پرسـتاری افراد 
دارای آسـیب نخاعـی بـه یـک میلیـون 
و 500 اظهـار می کنـد: درحالـی حـق 
پرسـتاری بـه میـزان 50 درصـد افزایـش 
یافته و به یـک میلیون و 500 هـزار تومان 
رسـیده اسـت کـه هزینـه مراقبـت از یک 
بیمـار نخاعی در مـاه بین 8 تـا 15 میلیون 

تومـان اسـت.
یارمحمـدی همچنیـن می گویـد: مرکـز 
ز معلولیـن ضایعـات نخاعـی  حمایـت ا
فزایـش کمـک هزینـه  ا یـران بـرای  ا
معیشـت مراکـز غیردولتـی و مسـتمری 
معلـوالن در سـال 1402 نامه نگاری هایی 
بـا مجلـس و سـازمان بهزیسـتی انجـام 

خواهـد داد.
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رئیـس جامعه خیرین مدرسـه سـاز کشـور به 
افزایش یـک میلیون نفـری دانش آمـوزان در 
سـال تحصیلـی جـاری اشـاره و اظهـار کـرد: 
دولـت در حـد تـوان خـودش کمـک می کند 
اما این یـک میلیـون دانش آمـوز بـه 25 هزار 
کالس درس نیـاز دارنـد که اعتبـاری 25 هزار 

میلیـارد تومانـی را طلـب می کند.
بـه گـزارش ایسـنا، ناصـر قفلـی در مراسـم 
گرامیداشـت روز جهانـی معلـوالن کـه در 
مجتمع آموزشـی شـهید محبی تهـران برگزار 
شـد با اشـاره به اینکـه 40 هـزار خیـر و بیش 
از دو میلیـون  خیـر مدرسـه یـار داریـم گفت: 
مدرسـه سـازی کاری مفیـد و زیربنایی اسـت 
اما سـاخت مـدارس اسـتثنایی ارزشـمندتر و 
یـک کار خدایـی اسـت. وی افـزود: خیرین در 
سـاخت 50 درصـد مدارس کشـور مشـارکت 
دارنـد امـا ایـن میـزان مشـارکت در حـوزه 
مـدارس اسـتثنایی بـه 70 درصـد می رسـد.

رئیـس جامعـه خیرین مدرسـه سـاز با اشـاره 
به اهمیـت توجه بـه دانش آمـوزان اوتیسـم و 
تالش بـرای کشـف و ارتقـای توانمنـدی های 
آنهـا گفـت: جشـنواره های خیریـن بـه خوبی 
برگـزار می شـوند. 400 جشـنواره اسـتانی و 

شهرسـتانی در دسـت برگزاری اسـت.
قفلی ادامـه داد: مشـکالت مختلفی در مسـیر 
وجـود دارد، از جملـه آنکـه یـک میلیـون بـه 
جمعیـت دانـش آمـوزی افـزوده شـده اسـت 
و بایـد بـرای آنهـا مدرسـه سـاخت. دولـت در 
حـد تـوان خـودش کمـک می کنـد امـا ایـن 
یک میلیـون دانـش آموز بـه 25 هـزار کالس 
درس نیاز دارنـد که اعتباری 25 هـزار میلیارد 
تومانـی را طلـب می کنـد. بـرای حـل ایـن 
مسـئله وزیر آموزش و پرورش پیشـنهاد کرده 
اسـت کـه امـالک مـازاد آمـوزش و پـرورش 
بـه فـروش برسـد کـه در برخی اسـتان هـا از 
جملـه خراسـان رضـوی بخشـی از آن محقق 

شـده اسـت.

سرپرسـت سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مدارس کشـور با اشـاره به افتتاح هشـت مدرسـه 
ویژه اسـتثنایی از تکمیل سـاخت و بهره برداری 6 
مدرسه اسـتثنایی دیگر در مناطق مختلف کشور 

تا دهـه فجر خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، حمیدرضـا خان محمـدی در 
مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی معلـوالن که در 
مجتمـع آموزشـی شـهید محبـی تهـران برگزار 
شـد به افتتـاح هشـت مدرسـه اسـتثنایی در این 
همایش اشـاره کرد و گفت: عدالـت یعنی توجه به 
تفاوت ها. کـودکان آمـوزش و پرورش اسـتثنایی، 
نوابغی که هشـت فضـای آموزشـی را به آنهـا اهدا 
می کنیـم نیـاز بـه توجـه مـا بـه علـت کمبودها 
ندارند، بلکـه نیازمند توجه ما به ظرفیت هایشـان 

. هستند
وی افـزود: اگـر ایـن تغییـر نـگاه شـکل بگیـرد 
مطمئـن هسـتیم کـه توفیقـات خوبـی حاصـل 
می شـود. سرپرسـت سـازمان نوسـازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشـور آمادگی این سـازمان برای 
تامین نیازهـای آموزش و پـرورش را اعـالم کرد و 
گفت: ما آماده کمک هسـتیم و حتی در برنامه ها 
و خرید تجهیـزات مـدارس، نـگاه ویژه ای بـه این 

کـودکان خواهیم داشـت.
خان محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه درخواسـت 

کرده ایـم تـا در یکـی از تبصره هـای بودجه سـهم 
سـازمان نوسـازی از 20 به 50 درصد افزایش یابد 
تا بتوانیـم تجهیزات هنرسـتانی را بـرای کودکان 
تامین کنیـم عنوان کـرد: وعـده دیگری کـه باید 
بدهیـم و تکلیفی بـرای خودمان ایجـاد کنیم این 
اسـت که عالوه بر هشـت مدرسـه افتتاحِی امروز، 
شـش مدرسـه اسـتثنایی دیگـر را تـا دهـه فجر 

افتتـاح خواهیـم کرد.
وی ادامـه داد: هرجـا نیـاز بود سـازمان آمـوزش و 
پرورش اسـتثنایی بـه مـا اعـالم کنـد، اولویت ما 
کودکان اسـتثنایی هسـتند. احکامی را پیشنهاد 
داده و بـا قـوت پیگیـری می کنیـم و امیـد اسـت 
مجلس نیـز به آنها توجه داشـته باشـد. امیـدوارم 
افتتـاح ایـن مـدارس گامـی در راسـتای ارتقـای 

عدالت آموزشـی باشـد.

ــورای  ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــو هی ــک عض ی
ــربازان  ــوق س ــد حق ــه بای ــت ک ــالمی گف اس
مشــمول قانــون اصــالح قانــون بودجــه 
ــان  ــوق کارکن ــم حق ــور و ترمی 1401 کل کش
و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری شــود و 
ــدا  ــش پی ــربازان افزای ــوق س ــاس آن حق براس

کنــد.
محســن دهنــوی در گفت وگــو بــا ایســنا 
ــمول  ــربازان مش ــوق س ــا حق ــه آی ــاره اینک درب
ــون بودجــه 1401 کل کشــور  قانون اصــالح قان
و ترمیــم حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان 
کشــوری و لشــکری نیــز می شــود، گفــت: 
ــن  ــالف نظــری در ای ــود اخت ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــازمان  ــق س ــوع را از طری ــن موض ــوع، ای موض

ــم. ــری کردی ــه پیگی ــه و بودج برنام
وی بــا یــادآوری اینکــه بــا قانــون مصــوب 
مجلــس پایــه حقــوق بســیاری از کارکنــان 
دولــت افزایــش پیــدا کــرد، افــزود: طبــق قانون 
بودجــه بایــد ســرباز حداقــل 60 درصــد حقــوق 
ــور را دریافــت کنــد؛ وقتــی در اصــالح  یــک پای
قانــون بودجــه، حقــوق پایــور اضافــه شــده بــه 
تبــع آن دریافتی ســربازان بــه میــزان 60 درصد 
حقــوق پایــور نیــز مشــمول افزایــش می شــود.
این نماینــده مجلــس ادامه داد: پاســخ ســازمان 

برنامــه و بودجــه ایــن اســت کــه بایــد بررســی 
کنــد آیــا بــار مالــی ایــن موضــوع در ایــن الیحه 
ــتا  ــن راس ــه؟ در همی ــا ن ــود ی ــده ب ــده ش دی
ــردم  ــرح ک ــس مط ــن مجل ــری را در صح تذک
ــیون  ــه کمیس ــاف ب ــای قالیب ــخ آق ــه در پاس ک
ــی  ــا گزارش ــت داد ت ــه ماموری ــه و بودج برنام

ــد. ــری کن ــه و پیگی تهی
دهنــوی در جمــع بنــدی بــا بیــان اینکــه 
ــوق  ــه حق ــون ب ــن قان ــمولیت ای ــوع ش موض
ــدارد،  ــدی ن ــیر جدی ــه تفس ــاز ب ــربازان نی س
گفــت: وقتــی طبــق قانــون حقــوق پایــور 
افزایــش پیــدا می کنــد، بایــد 60 درصــد 
حقــوق جدیــد پایــور هــم بــه ســرباز داده 
شــود پــس بــه تفســیر جدیــدی نیــاز دارد کــه 
ســازمان برنامــه بــه دنبــال تفســیر اســت.

افزایش یك میلیونی دانش آموزان و نیاز 
ساخت 25 هزار کالس درس

رفع نیاز مدارس استثنایی 
در اولویت

باید حقوق سربازان مشمول قانون 
افزایش حقوق ها شود

کاغذ جامعه

 حدود دو سـال این اقـدام انجام شـد و عـالوه بر ایجـاد زیسـتگاه های پویا و مناسـب، جمعیت 
حیات وحـش در قرق هـای ایجاد شـده به طـور فزاینـده ای افزایش یافت اما متاسـفانه امسـال 
با توجه به مشـکالت پیش آمـده و صادر نشـدن اجازه بـرای بهره بـرداری از قرق ها افـراد از کار 
خود اسـتعفا و قرق هـا را به سـازمان تحویـل داده اند تا خـود به حفاظـت از آن ها اقـدام کنند.
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»مومیایی ها« اوایل سال 
آینده میالدی به 

سینما می آیند
»مومیایی هـا« و »فلـش« دو اثـر جدیـد 
بـرادران وارنـر ماه هـای فوریـه و ژوئن سـال 

2023 بـه سـینماها می آینـد.
به گزارش خبرنگار سـینمایی ایرنا، بـرادران 
ورنر اعـالم کـرد کـه پویانمایـی مومیایی ها 
در 24 فوریـه سـال میـالدی آینـده اکـران 

محـدودی خواهد داشـت.
مومیایی هـا داسـتان سـه مومیایـی را دنبال 
می کنـد کـه در لنـدن امـروزی زندگـی 
می کننـد. این ها در طـی یک سـری اتفاقات 
ناگـوار، بـه لندن امـروزی سـر می زننـد و در 
جسـتجوی حلقـه ای قدیمـی متعلـق بـه 
خانـواده سـلطنتی کـه توسـط لـرد کارنابی 
باستان شـناس طماع دزدیده شـده، سـفری 

خنـده دار را آغـاز می کننـد.
ایـن پویانمایـی را خـوان ژسـوس گارسـیا 
گالوچا بـا تیم صداپیشـگی به رهبری  شـان 
 Hugh - و هیو بونوئل Sean Bean - بین

Bonneville کارگردانـی می کنـد.
وارنرز پیکچرز همچنین اعـالم کرد که فیلم 
سـینمایی فلش با بازی ازرا میلر در 16 ژوئن 

2023 به روی پرده سـینماها خواهد رفت.
این اثـر کـه توسـط بـرادران وارنـر پیکچرز، 
دی سـی فیلمـز، دوبـل دریـم و دیسـکو 
فکتـوری تولید و قرار اسـت توسـط بـرادران 
وارنر پیکچرز توزیع شـود را اندی موسکیتی 
بر اسـاس فیلمنامه ای از کریستینا هادسون 

کارگردانـی می کنـد.
فلش پیشـتر قرار بـود 23 ژوئن اکران شـود 
که تاریـخ جدید اعالم شـده فرصـت تنفس 
بیشـتری به این اثر ابرقهرمانی پیش از اکران 
ایندیانـا جونـز و گردانه سرنوشـت دیزنی که 
در سـی ام ژوئن به پایـان می رسـد، می دهد.
فلـش که بـر پایـه شـخصیتی به همیـن نام 
سـاخته می شـود، چهاردهمین فیلم دنیای 

توسـعه یافته دی سـی به  شـمار می رود.
در ایـن فیلـم، ازرا میلـر، در نقـش بـری آلن 
/ فلـش در کنـار ران لیوینگسـتون، مایـکل 
کیتـون، کرسـی کلمونـس، مایکل شـنون، 
آنتیـه تـراوه، ساشـا کال و بـن افلـک ایفـای 
نقـش می کننـد. داسـتان از ایـن قرار اسـت 
که فلش به گذشـته سـفر می کند تـا جلوی 
مرگ مـادر خـود را بگیـرد و ایـن کار عواقب 

ناخواسـته ای را بـه دنبـال مـی آورد.
در فلـش همچنین مایـکل کیتون کـه برای 
نخسـتین بار از سـال 1992 به عنـوان بتمن 
بازگشـته و بن افلک، که نسـخه ای از بتمن را 
نیز بازی می کنـد، ظاهر می شـوند. این فیلم 
همچنین ساشـا کال را به عنوان سـوپرگرل 

معرفی خواهـد کرد.

چرا در سبد پیشنهادات 
گوگل نامی از انیمیشن 

ایرانی نیست؟
یـک کارگـردان انیمیشـن گفـت: سـابقه 
انیمیشـن در کشـور ما زیاد نیسـت و شـاید 
حـدود 25 سـال باشـد کـه در ایـن زمینـه 

فعالیـت می کنیـم.
امیـر مسـعود علمـداری، فیلمنامه نویـس 
انیمیشن و اسـتاد دانشـگاه در برنامه »ایران 
امـروز« رادیـو ایـران در پاسـخ به این سـوال 
کـه چـرا در سـبد پیشـنهادات گـوگل نامی 
از انیمیشـن ایرانـی نیسـت، گفـت: سـابقه 
انیمیشـن در کشـور مـا زیـاد نیسـت. اگر به 
کار هـای تلویزیونـی نـگاه بیندازیـم، شـاید 
حـدود 25 سـال باشـد کـه در ایـن زمینـه 

فعالیـت می کنیـم.
علمـداری دربـاره کار هـای سـینمایی ادامه 
داد: آثـار سـینمایی در دنیـا سـابقه ای بیش 
از 100 سـال دارد. بـا ایـن حـال، انیمیشـن 
نسـبت به سـینما هنـر نویی اسـت. قبـل از 
این انیمیشـن وجود داشـته، ولی بیشـتر در 
کار های کوتاه و جشـنواره ای بوده و مخاطب 
عام نداشته اسـت. بنابراین، انیمیشن بیشتر 
کار خاص تـک نفره بـوده تـا کاری که تیمی 
باشـد. وقتـی انیمیشـن به سـمت سـریال، 
مجموعـه و تلویزیـون نزدیـک می شـود، بـا 
صنعت رو بـه رو هسـتیم و از کار هنـری تک 

نفـره خـارج می شـود.
ایـن فیلمنامه نویـس انیمیشـن بـا بیـان 
اینکـه تولیـد، بخشـی از زنجیـره صنعـت 
انیمیشـن اسـت، افـزود: موضوعـات پخش 
اثر، محصـوالت جانبـی اثـر و چرخه صنعت 
باعث می شـود با مخاطبین ارتبـاط بگیرید. 
در این محصوالت تکـرار اثر اهمیـت دارد. ما 
گاهـی سـریال یـا مجموعـه در این سـال ها 
تولید کردیم، ولی در 26 قسـمت تمام شـده 
اسـت. چون ما سـفارش دهنده اصلـی داریم 
کـه سـازمان صداوسیماسـت و از آن مجـرا 
پخـش می شـود و بخاطـر محدودیـت یـا 
قوانیـن نمی توانیـم از محصـول تولید شـده 

بهره بـرداری کنیـم.
علمـداری ادامـه داد: ایـراد قانون آنقـدر زیاد 
اسـت کـه بـه تولیدکننـده اجـازه نمی دهد 
بـرای محصولـش بجنگـد و فقـط بـه تولید 
اثـر فکـر می کنـد. انیمیشـن هنـر و صنعت 
اسـت و چرخه تولیـدی بزرگـی را می طلبد. 
در ایـن صنعـت تربیـت نیـروی انسـانی 
وجـود دارد، نیرو هـای هنـری حضـور دارند، 
نیرو هـای فنـی در مرحلـه تولیـد هسـتند. 
اگـر ایـن صنعـت بخواهـد وارد بـازار شـود، 
بـه بازاریابـی، بازارسـنجی و ... نیـاز دارد. مـا 
سیستم متولی انیمیشـن در ایران نداریم که 
بـرای این موضوعـات قانون گـذاری کند. اگر 
می خواهیـم وضعیـت بازارمـان تغییـر کند، 
این موضوع به یک برنامه 10 سـاله نیـاز دارد 

تـا اصـالح قوانیـن صـورت گیرد.

»پوست شیر« در سه فصل هشت 
قسمتی منتشر می شود

مدیرعامـل پلتفـرم فیلم نـت، با اعـالم این خبر که سـریال »پوسـت 
شیر« در سـه فصل هشت قسـمتی عرضه می شـود، گفت: فصل دوم 
سـریال در حال سـاخت اسـت و زمان انتشـار آن طی چند روز آینده 

اعالم می شـود.
علی سـرتیپی در گفت وگو با خبرنـگار فرهنگی ایرنا، ضمـن بیان این 
که فصل دوم و سـوم پوسـت شـیر ادامه همین داسـتان فعلی اسـت، 
اظهار داشـت: در تمام دنیا این طوری اسـت کـه سـریال ها را در چند 
فصل می سـازند. ما هم سـریال را در چند اپیزود سـاختیم تـا بتوانیم 
بازخوردها را بگیریـم. وی درباره دالیل اسـتقبال از این سـریال افزود: 
پوسـت شـیر موضوع و سـوژه خوبی دارد؛ سـاختارش خوب اسـت و 
گروه سـازنده هم تـالش زیادی برای سـاختش کرده انـد. بخش هایی 
از سـریال معمایی و بخش هایـی از آن اجتماعی اسـت. اگـر بخواهیم 

مقایسـه کنیم خونسرد نسـبت به پوسـت شـیر معمایی تر است.
این تهیـه کننده با اشـاره بـه این کـه پنج سـریال در فیلم نـت عرضه 
شـده اسـت گفت: ما غیر سـریال سـازی کارهـای دیگری هـم انجام 
می دهیـم. ولـی مـردم بـا سـریال بیشـتر ارتبـاط برقـرار مـی کنند. 
مجموعـه پدرخوانده بـا موضوع بـازی مافیا بـه تهیه کنندگـی آقای 
ابوطالـب بـه زودی از فیلم نـت پخش می شـود. چندین سـریال طنز 
و اجتماعـی دیگر هم در دسـت تولید داریم. سـرتیپی دربـاره تکلیف 
سـریال های کلیله و دمنه و خونسـرد اظهار داشـت: بخش اول کلیله 
و دمنـه تمام شـد و بـرای بخش هـای بعـدی برنامـه ریـزی نکردیم. 
سریال خون سـرد هم دو سه قسـمت دیگر تمام می شـود. به گزارش 
ایرنا، پوسـت شـیر مجموعه تلویزیونی ایرانـی در ژانـر درام جنایی به 
کارگردانی جمشید محمودی و نویسـندگی محمودی و رضا بهاروند 
اسـت. هـادی حجازی فر، پانتـه آ بهـرام، مهـرداد صدیقیـان، علیرضا 
کمالی، پردیـس احمدیه، ژیال شـاهی و شـهاب حسـینی از بازیگران 
این مجموعه هسـتند. این مجموعه در 30 شـهریور 1401 از شـبکۀ 
اینترنتی فیلم نت به نمایش درآمد. در خالصه قصه این سـریال آمده 
اسـت: نعیم که پانـزده سـال زنـدان را به عشـق دیدن دختـرش تاب 
آورده، پـس از رهایی بـرای دیدار بـا او دچـار بحرانی بزرگ می شـود.

عسلویه میزبان اختتامیه ششمین 
جشنواره تلویزیونی مستند شد

مراسـم اختتامیه ششـمین جشـنواره تلویزیونی مسـتند روز جمعه 
18 آذرمـاه بـا معرفـی برگزیـدگان ایـن جشـنواره در بندر عسـلویه 

برگـزار می شـود.
به گـزارش خبرگزاری فارس، مراسـم اختتامیه ششـمین جشـنواره 
تلویزیونی مسـتند روز جمعه 18 آذرماه با حضور پیمان جبلی رئیس 
رسانه ملی، محسن برمهانی معاون سیما و محسن یزدی مدیر شبکه 
مستند و دبیر ششمین جشنواره تلویزیونی مسـتند در بندر عسلویه 
برگزار می شـود. در این مراسـم برگزیدگان بخش های فیلم مسـتند، 
مجموعـه مسـتند، عکـس و مسـتندنگاری معرفـی شـده و تجلیـل 
می شـوند. در بخش دیگری از مراسـم اختتامیه ششـمین جشـنواره 
تلویزیونی مستند، آیین نکوداشت و بزرگداشت 2 مستندساز صاحب 
نام کشـور برگزار خواهد شـد. بر این اسـاس یاد و خاطره مستندسـاز 
و فیلمسـاز فقید نادر طالب زاده گرامی داشـته شـده و مراسمی برای 

بزرگداشـت مهدی خلیلی تدارک دیده شـده اسـت.

تاریخچه ثبت جهانی آثار ناملموس ایران در یونسکوخبر
گزارش

ایرنا

14 سال از ثبت نخسـتین میراث فرهنگی ناملموس 
ایران در فهرسـت جهانی یونسـکو می گذرد، روندی 
که بـا »آیین های نـوروز« آغاز شـد و امسـال با ثبت 
»پـرورش کـرم ابریشـم و تولیـد سـنتی ابریشـم 
بـرای بافندگـی« بـه عنـوان بیسـت ویکمین عنصر 
فرهنگـی ناملمـوس، جایگاه ششـم جهـان را برای 

ایـران کسـب کرد.
به گزارش خبرنگار میـراث فرهنگی ایرنا، 14 سـال 
از ثبـت نخسـتین پرونـده ثبـت میـراث فرهنگـی 
ناملمـوس ایـران در فهرسـت جهانـی یونسـکو 
می گـذرد، مجموعـه آثـاری که بـا آیین هـای نوروز 
شـروع شـد و تا پایان اجـالس هفدهـم کمیته بین  
دولتـی پاسـداری از میـراث  فرهنگـی ناملمـوس 
یونسـکو در مراکش به 21 اثر رسـید و اکنـون ایران 
از نظر ثبـت آثـار در این فهرسـت در جایگاه ششـم 

جهان و چهـارم آسـیا قـرار دارد.
ایـن رونـِد 14سـاله بـه گونـه ای اسـت که در سـال 
1388 دو پرونده ایران که چندین سـال روی آن کار 
کـرده و ثبت ملی شـده بـود، روی میز یونسـکو قرار 
گرفـت و ثبـت جهانی شـد، امـا در سـال 1389 که 
پرفروغ ترین سـال ثبتی ایران بـود، 5 پرونـده ایران 
از میز یونسـکو در کنیا رای موافق گرفـت و در ادامه 
در سـال 1390 دو پرونـده و سـال 1391 فقط یک 
پرونده کـه جـزو پرونده های ملـی و مسـتقل ایران 
محسـوب می شـوند، در یونسـکو ثبت جهانی شـد.

»نـوروز« اولیـن پرونـده  مشـارکتی و چندملیتـی 
ایـران بـود و هفـت کشـور در آن حضـور داشـتند، 
امـا در سـال 1395 ایـن پرونـده تکمیل و 5 کشـور 
دیگر به آن اضافه شـدند، ایـران در آن سـال در یک 
پرونده مشـارکتی موفق شـد یـک اثر را ثبـت و یک 
سـال پس از آن، در سـال 1396 دو پرونـده دیگر را 

ثبت کـرد.
سـال 1398 در اجـالس چهاردهـم کـه در بوگوتـا 
پایتخت کلمبیا برگزار شـد، ایران فقـط یک پرونده 
ثبتی به صورت مسـتقل و ملی در یونسـکو داشـت، 
و در دور بعـد )سـال 1399( کـه اوج شـیوع کرونـا 
در جهـان بـود و اجالس بـه صـورت آنالیـن برگزار 
شـد، موفق شـد دو پرونده مشـارکتی را در فهرست 
جهانی یونسـکو ثبت کنـد. سـال 1400 در اجالس 
شـانزدهم در پاریس، ایـران برای نخسـتین بار یک 
برنامه ملـی پاسـداری را در حوزه هنر خوشنویسـی 

وارد فهرسـت جهانی یونسـکو کرد.
در دوره هفدهـم نیز کـه امسـال 1401 )2022( در 

مراکش برگزار شـد، با چهـار پرونده هنرسـاختن و 
نواختـن عـود، شـب یلـدا/ چله، هنـر سـوزن دوزی 
ترکمـن و پـرورش کـرم ابریشـم و تولیـد سـنتی 
ابریشـم بـرای بافندگی کـه به صـورت مشـترک با 
کشـورهای همسـایه ثبت شـدند و آمار نهایـی آثار 
فرهنگی ناملمـوس ایران در فهرسـت جهانی به 21 

عنصر رسـید.

میراث فرهنگی ناملموس چیست؟
میراث فرهنگـی ناملموس به تولیـدات و فرایندهای 
فرهنگـی ماننـد: آیین هـا، هنرهـا، ترانه هـا، آواهـا 
و نواهـا، موسـیقی ها، رویدادهـا، مهارت هـا و 
توانمندی هایـی گفته می شـود کـه در میـان مردم 
و یـا یـک قـوم در یـک منطقـه خـاص جغرافیایـی 
مرسـوم بـوده و بـا گذشـت زمـان، نسل به نسـل و 
سینه به سـینه بـه عنـوان گنجینـه ای ارزشـمند به 
دوران معاصر یـک ملت به ارث می رسـد و همچنان 
به عنوان یک عنصـر و ارزش فرهنگی توسـط مردم 

ترویـج، حفاظـت و پاسـداری می شـود.
آثـار و بناهـای تاریخـی و باسـتانی، تولیـدات 
هنرهـای  سـنتی، چشـم اندازهای طبیعی، بخشـی 
از دارایی هـای فرهنگـی، در گروه آثـار و محصوالت 
فرهنگـی ملموس قـرار دارنـد، کـه یـا در قالب یک 

محوطه باسـتانی و یـا به عنـوان امـوال فرهنگی در 
موزه حفـظ و نگهداری می شـوند، اما آثـار فرهنگی 
ناملموس شـکل هایی از فرهنـگ به شـمار می روند 
که اگر چـه قابلیت ثبـت و ضبـط دارند، امـا قابلیت 
ذخیره در یـک محل فیزیکـی مانند مـوزه را ندارند 
و به واسـطه ویژگی هـای ذاتـی و خاص خـود، قابل 

انتقـال، تکـرار و تجربه کردن هسـتند.

180 شور عضو کنوانسیون 2003 پاسداری از 
میراث فرهنگی

میراث فرهنگـی ناملمـوس، توسـط یونسـکو بـه 
عنوان همتای آثـار جهانی ملموس ترویج می شـود 
و تمرکز عمـده آن بـر جنبه های ناملمـوس معنوی 
فرهنـگ جوامـع اسـت؛ یونسـکو در سـال 2001 با 
انجـام تحقیقـی در میـان کشـورها و سـازمان های 

مردم نهـاد تـالش کـرد تـا توافـق آنـان بـرای ارائـه 
تعریفـی از میراث ناملمـوس و بسـتن پیمان نامه ای 
در ایـن زمینـه را بـه دسـت آورد کـه نتیجـه آن 
کنوانسـیون پاسـداری از میراث فرهنگی ناملموس 
بود کـه در سـال 2003 به تصویـب رسـید و اکنون 

180 کشـور، عضـو این کنوانسـیون هسـتند.

ثبت آثار ناملموس جهانی ایران از سال 
1388 تا 1401 )2022- 2009(

ایـران تاکنـون در کمیتـه جهانی میـراث ناملموس 
یونسـکو 21 پرونده ثبت کرده اسـت، آئین باستانی 
و کهـن نـوروز و ردیف های موسـیقی سـنتی ایران 
در سال 1388)2009(، آئین پهلوانی و زورخانه ای، 
هنـر نمایشـی آئینـی تعزیـه، مهـارت فرش بافـی 
کاشـان، مهارت فرش  فرش قشـقایی و گبه اسـتان 
فارس و موسـیقی بخشـی های خراسان شـمالی در 
سـال 1389 )2010(، دانـش سـنتی لنج سـازی و 
دریانـوردی در خلیـج فـارس و نقالـی، قصه گویـی 
اجرایـی ایرانـی در سـال 1390 )2011(، آئیـن 
قالی شویان مشهد اردهال در سـال 1391 )2012( 
در فهرسـت کمیته میراث فرهنگـی ناملموس ثبت 

شـده است.

فرهنگ پخت نـان لـواش و آئین نـوروز )بـا تکمیل 
پرونـده( و ثبـت بـرای دومیـن بـار در سـال 1395 
)2016(، هنر سـاختن و نواختن کمانچـه، چوگان، 
بـازی سـوار بـر اسـب همـراه بـا روایت گـری و 
موسـیقی در سـال 1396 )2017( و سـاختن و 
نواختن دو تـار ایرانی در سـال 1398 )2019(، هنر 
نگارگری )مینیاتور( و مراسم و آیین زیارت تادئوس 
مقـدس )قـره کلیسـا( در سـال 1399)2020( و 
برنامه ملـی پاسـداری از هنر سـنتی خوشنویسـی 
ایـران در سـال 1400 )2021(بـه فهرسـت جهانی 

وارد شـدند.

آثار ایران در یونسکو؛ 8 پرونده مستقل و 13 
پرونده مشارکتی

از میـان ایـن 21 اثـر ثبت شـده ایـران در یونسـکو، 
نوروز با مشـارکت 12 کشـور، پرورش کرم ابریشـم 
و تولید سـنتی ابریشـم برای بافندگی با مشارکت 7 
کشـور، فرهنگ پخت نان لـواش با حضور 6 کشـور، 
نگارگـری بـا مشـارکت سـه کشـور، پرونده هـای 
آن تشـکیل و ثبـت جهانـی شـده اند. آییـن زیارت 
تادئـوس )ایـران و ارمنسـتان(، هنـر سـوزن دوزی 
ترکمـن )ایـران و ترکمنسـتان(، هنـر سـاختن و 
نواختـن عـود )ایـران و سـوریه( و شـب یلـدا/ چلـه 
)افغانسـتان و ایـران( از دیگـر پرونده هـای چنـد 
ملیتی ثبت شـده در یونسـکو هسـتند که ایـران در 
تدویـن و ثبـت آنها مشـارکت فعال داشـته اسـت و 
البتـه 13 اثر ثبت شـده دیگر بـه  صـورت پرونده ای 
مسـتقل و ملی بنـام ایران در یونسـکو ثبـت جهانی 

شـده است.

رنا
: ای

س
عک

»فالش نوازی ارکستر ملی« دروغ از 
آب درآمد

برخالف شـایعات منتشـر شـده در فضای مجـازی با عنـوان »فالش 
نواختن عمدی سـرود جمهوری اسـالمی توسـط نوازندگان ارکستر 
ملی« ویدئـوی اصلی این اجرا نشـان از اجرای بی حاشـیه این سـرود 

دارد.
به گزارش خبرنـگار مهر، پـس از انتشـار ویدئویی در فضـای مجازی 
مربـوط بـه اجـرای ارکسـتر ملـی در روز جهانـی داوطلـب در تـاالر 
وحدت بـا توضیح »فالـش نواختن عمدی سـرود جمهوری اسـالمی 
توسـط نوازندگان ارکسـتر ملی«، نسـخه اصلی بخش مربوط به این 
اجرا منتشـر شـد تا مشـخص شـود قطعه مذکور صداگذاری شـده و 
با هـدف پخـش اخبـار دروغ و جهـت دار در فضـای مجـازی، تولید و 

منتشـر شـده است.
ارکستر ملی ایران روز یکشنبه سیزدهم آذر ماه در آستانه روز جهانی 

داوطلب، اجرای ویژه ای داشـت. این کنسـرت در راسـتای مسئولیت 
اجتماعی بنیاد رودکی و با مشـارکت جمعیت هـالل احمر جمهوری 

اسـالمی ایران برگزار شد.
در این کنسـرت ارکسـتر ملی ایران به رهبری همایـون رحیمیان به 

روی صحنه رفت و سـرود ملـی کشـورمان را اجرا کرد.
ضمـن اینکـه »هزاردسـتان«، »ردشـاو«، »راپسـودی بـرای نـی و 
ارکسـتر«، »خاک مهـر آییـن«، »مـارش اشـتراوس«، »اچمیازین« 
دیگر قطعاتـی بود کـه در این کنسـرت ویژه اجرا شـد. ارکسـتر ملی 
ایران در پایان با تشـویق حاضران قطعـه »ای ایران« را هـم اجرا کرد.

این کنسـرت با حضـور داوطلبـان جمعیـت هالل احمـر ایـران و در 
آسـتانه 14 آذر، 5 دسـامبر، روز جهانـی داوطلب و همبسـتگی با کار 

داوطلبانـه برگزار شـد.

در دیـدار مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی 
فارابـی بـا شـهردار و مسـئوالن شـهری 
و فرهنگـی اسـتان اصفهـان تفاهم نامـه 
برگـزاری سـی  و پنجمیـن جشـنواره 
بین المللـی فیلم های کـودکان و نوجوانان 

بـه امضـا رسـید.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از 
روابط عمومـی بنیاد سـینمایی فارابی، در 
دیـدار مدیرعامل بنیـاد فارابی با شـهردار 
اصفهـان کـه عصـر روز دوشـنبه 14 آذر 
بـه میزبانـی شـهرداری اصفهـان برگـزار 
شـد؛ سـید مهـدی جـوادی مدیرعامـل 
بنیـاد سـینمایی فارابـی و دبیر جشـنواره 
و  کـودکان  فیلم هـای  المللـی  بیـن 
نوجوانان با ابـراز رضایـت از تعامل صورت 
گرفتـه بـرای تـداوم میزبانـی اصفهـان از 
ایـن رویـداد سـینمایی گفـت: در ابتدای 
پذیرش مسئولیت در فارابی بعد از ارزیابی 
جشـنواره بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه 
در سـال های اخیـر جشـنواره نتوانسـته 
کمکی بـه رونـد تولیـد سـینمای کودک 
داشـته باشـد و باید بـرای این موضـوع به 

یـک راهـکار اجرایـی می رسـیدیم.
وی افـزود: چندیـن جلسـه کارشناسـی 
با موضوع آسـیب شناسـی رونـد 34 دوره 
جشـنواره برگـزار شـد و مـدل چندیـن 
جشـنواره مشـابه جهانی را مورد بررسـی 
قـرار دادیـم و دربـاره ایـده برگـزاری 2 

ساالنه جشـنواره نیز جلسـات متعددی را 
با کارشناسـان برگـزار کردیـم و در نهایت 
به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه برگـزاری 2 
سـاالنه هم تولید و هم کلیت جشـنواره را 

تحت الشـعاع قـرار می دهـد.
دبیـر جشـنواره بیـن المللـی فیلم هـای 
کـودکان و نوجوانـان ادامـه داد: البتـه 
اگر قـرار بـود بـه شـیوه قبـل جلـو برویم 
بـرای مـا در فارابـی نیـز کاری نداشـت تا 
هزینـه سـاخت چنـد فیلـم مایکروفـری 
و ضرب االجلـی را بدهیـم تـا صرفـاً در 
جشـنواره بـه نمایـش در بیاینـد امـا این 
شـیوه نه برای جشـنواره و نه بـرای کلیت 
سـینمای کودک و نوجوان عایدی خاصی 

نداشـت.
مدیرعامـل فارابـی خاطرنشـان کـرد: در 

بررسـی های کارشناسـی بـه ایـده ایجـاد 
صنـدوق حمایـت از سـینمای کـودک و 
نوجـوان رسـیدیم تـا بتوانیـم بـه صورت 
عملیاتـی و بـا مشـارکت اسـتان میزبـان 
و سـرمایه گذاران دیگـر مسـیر تولیـد 
در سـینمای کـودک و نوجـوان را تـوأم 
بـا جشـنواره احیـا کنیـم و از ایـن منظـر 
جشـنواره نیز اثرگذاری خـود را پیدا کند.

وی ادامـه داد: مسـأله مهـم بعـدی لـزوم 
تغییـر نـگاه در میزبانـی از جشـنواره 
کـودک و نوجـوان بـود و اصـرار داشـتیم 
کـه شـهرهای متقاضـی میزبانـی نـگاه 
اسـتانی به این رویـداد ملـی و بین المللی 
نداشته باشـند که خوشـبختانه در تعامل 
بـا دوسـتان اصفهـان بـه مـدل منسـجم، 

واحـد و کارآمـد رسـیدیم.

منتقد سـینما گفت: اگرچه »دوزیسـت« 
الگـوی  از  تـا  اسـت  کـرده  سـعی 
داسـتان هایی بـا پایـان شـگفت انگیز کـه 
در آخـر قصه یـک پیچش دارند، اسـتفاده 
کند ولـی الزم بود بـدون این کـه بخواهد 
پایان فیلـم را لو دهـد از نشـانه هایی بهره 
می بـرد کـه مخاطـب بـا ارجـاع بـه آن ها 

یقیـن پیـدا کنـد فریـب نخـورده اسـت.
حمیدرضا مدقق در گفت وگـو با خبرنگار 
سـینمایی ایرنـا و در نقـد فیلم سـینمایی 
دوزیسـت کـه ایـن روزهـا در حـال اکران 
اسـت، گفـت: دوزیسـت متفـاوت ترین و 
قوی تریـن کار برزو نیـک نژاد تا بـه امروز 
است؛ سـاخته های پیشـین نیک نژاد هم 
از جمله آثار متوسـط و متوسـط رو به باال 
بـود و حـاال او در دوزیسـت بـه یـک درام 
اجتماعی نزدیک شـده اسـت که قصه اش 

را روان و خـوب تعریـف مـی کند.
این پژوهشـگر حوزه رسـانه افزود: به طور 
کلی بایـد گفت کـه برایند کار ایشـان چه 
در مجموعـه هـای تلویزیونـی و چـه در 
فیلـم هـای سـینمایی که سـاخته اسـت، 
نشـان از پختگـی کار این فیلمسـاز دارد.

وی بیـان کـرد: داسـتان دوزیسـت جالب 
اسـت و روان روایـت مـی شـود البتـه 
پیچـش یـا Twist )بـه لحظـه ای از 
فیلمنامـه گفته می شـود کـه فیلمنامه از 
مسـیر قبلی خـود خـارج شـده و وارد یک 
مسـیر جدیـد گـردد؛ لحظـه ای کـه یک 
تغییـر ناگهانـی رخ می دهـد. مهـم ترین 
پیچش، در پرده سـوم فیلمنامـه و نزدیک 
بـه انتهـای روایـت اسـت کـه در واقع یک 
جور غافلگیری بزرگ محسـوب می شـود 
تا مخاطـب را دچـار شـوک نمایـد و تمام 
حدسـیات او را نقـش بـر آب کنـد( پایانی 
فیلم بـه ناگهـان اتفـاق مـی افتد و شـاید 
نیاز داشـت یک زمینـه چینـی و پرداخت 

مبسـوط تـری بـرای آن شـکل بگیرد.
*حمیدرضا مدقق*

ایـن مـدرس دانشـگاه ادامـه داد: اگرچـه 
دوزیسـت سـعی کرده اسـت تـا از الگوی 
داسـتان هایی بـا پایـان شـگفت انگیز که 
در آخـر قصه یـک پیچش دارند، اسـتفاده 
کند ولـی الزم بود بـدون این کـه بخواهد 
پایـان فیلـم را لـو بدهـد از نشـانه هایـی 
اسـتفاده مـی کـرد که مخاطـب بـا ارجاع 
بـه ایـن نشـانه هـا یقیـن پیـدا کنـد کـه 

فریـب نخـورده اسـت.
وی افـزود: در فیلـم هایـی از ایـن دسـت 
نشـانه گـذاری بایـد بـه شـکلی صـورت 
بگیـرد کـه بیننـده در پایـان احسـاس 
فریـب خوردن نداشـته باشـد و ایـن گونه 
نـگاه کند که اگـر دقیق تـر فیلـم را دنبال 
می کـردم و متوجـه نشـانه ها می شـدم، 
قطعـا رودسـت نمـی خـوردم؛ پـس مـن 
دقیق نـگاه نکردم و نـه این کـه کارگردان 
عامدانـه چیـزی را از مـن پنهـان کـرده 

باشـد.
مدقق با اشـاره بـه کیفیت بـازی بازیگران 
در این فیلم سـینمایی یـادآور شـد: بازی 
هـا در مجمـوع قابـل قبـول اسـت؛ مثـال 
ستاره پسـیانی به خوبی از پس نقش خود 

برآمده اسـت.
ایـن منتقـد سـینما تصریـح کـرد: هادی 
حجازی فر بـازی متفاوتـی را در این فیلم 
دارد و دوزیسـت این فرصت را برای ایشان 
فراهم کرده اسـت که از آن قالب پیشـینی 
که بـه ویـژه در فیلـم های محمدحسـین 

مهدویان پیـدا کرده بـود بیـرون بیاید.
مدقـق توضیـح داد: در واقـع مـا هـادی 
حجـازی فـر را در آتابـای )نیکـی کریمی 
1399( و به ویژه در دوزیسـت متفاوت تر 
از گذشـته مـی بینیـم و این نکتـه مثبتی 
در کارنامـه کاری یـک بازیگـر اسـت کـه 

دچار کلیشـه نشـود و به نوعـی از آن قالب 
هایی که دائمـا او را در آن قـرار می دهند، 

خارج شـود.
وی تاکیـد کـرد: الهـام اخـوان کـه نقـش 
دختر آسـیب دیـده در ایـن قصـه را بازی 
مـی کنـد )ایـن اولیـن بـازی ایشـان در 
سینماسـت( بازی قابـل قبولـی را از خود 

بـه نمایـش مـی گـذارد.
ایـن مجـری تلویزیونـی افـزود: در مـورد 
فضـای روایت این داسـتان هـم باید گفت 
کـه لوکیشـن و طراحـی ای که بـرای این 
فیلـم صـورت گرفته هـم خـوب و از نقاط 

قـوت این داسـتان اسـت.
وی افـزود: دوزیسـت از جملـه فیلـم های 
اجتماعـی اسـت کـه نمـی خواهـد خیلی 
فقرنمایی کنـد یـا بدبختـی را در فیلم زار 
بزند. بـر این اسـاس و به رغم ایـن که قصه 
در مـورد آدم هـای طبقـه پاییـن جامعـه 
اسـت امـا فقـر ایـن زندگـی گل درشـت 
نیسـت کـه بیننـده را بـا اعصاب خـورد از 

سـینما خـارج کند.
کارگردانـی  بـه  فیلمـی  دوزیسـت 
و  نیک نـژاد  بـرزو  نویسـندگی  و 
تهیه کنندگی سـعید خانی محصول سـال 
1398 اسـت. ایـن فیلم در بخش سـودای 
سـیمرغ سـی و هشـتمین دوره جشنواره 
فیلـم فجـر در 1398 حضـور داشـت.

امضای تفاهمنامه برگزاری جشنواره فیلم های 
کودک و نوجوان در اصفهان

الزم بود »دوزیست« به مخاطبان نشان دهد که 
فریب نخورده اند

هر
س: م

عک

رنا
: ای

س
عک

گزارش
مهر

گزارش
ایرنا

کاغذ فرهنگ و هنر

14 سـال از ثبت نخسـتین میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرسـت جهانی یونسـکو می گذرد، 
روندی کـه با »آیین های نوروز« آغاز شـد و امسـال بـا ثبت »پرورش کرم ابریشـم و تولید سـنتی 
ابریشـم برای بافندگـی« به عنـوان بیسـت ویکمین عنصـر فرهنگـی ناملموس، جایگاه ششـم 

جهان را بـرای ایران کسـب کرد.
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کاغذ ورزشچهارشنبه  16  آذرماه 1401
خبر

امامی:

تاکنون رویداد 
کشتی گیران برای 

آمریکا صادر نشده است
فدراسـیون کشـتی گفـت:  سـخنگوی 
تاکنـون روادید هیچ یـک از آزادکاران ایران 
بـرای حضـور در جام جهانـی آمریـکا صادر 

نشـده اسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، 
رقابت هـای جام جهانـی کشـتی آمریـکا 
در حالـی 19 و 20 آذرمـاه بـه میزبانی این 
کشـور و بـا شـرکت 6 تیـم برگـزار خواهد 
شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه درفاصلـه 4 
روز تا آغـاز این پیکارهـا هنـوز روادید همه 

ملی پوشـان صـادر نشـده اسـت.
محمـد ابراهیـم امامـی روز سه شـنبه در 
پاسـخ به این سـوال بـا بیـان اینکـه روادید 
برای کشـتی گیران چه زمان صـادر خواهد 
شـد اظهـار کـرد: نفـرات بـرای اعـزام بـه 
آمریـکا در قالـب 2 گروه عـازم دوبی شـده 
و در سـفارت آمریـکا مصاحبه هـای خود را 
انجـام دادند. وی بیـان کرد: در حـال حاضر 
هیچ یک از نفـرات اعزامـی هنـوز ویزایی را 
دریافت نکرده اند و نماینده این فدراسـیون 
امروز در کشـور دبـی حضور دارد تـا بتوانند 
روادید سـفر را بـرای نفرات دریافـت کنند.
سـخنگوی فدراسیون کشـتی با بیان اینکه 
لزوم حضور بـرای جام جهانی صـدور ویزای 
بـرای تمامـی نفـرات و کادر فنی تیـم ملی 
کشـورمان خواهـد بـود تصریـح کـرد: در 
صورت عـدم صـدور کامـل ویـزای اعضای 
تیـم، اعـزام بـه ایـن کشـور میسـر نخواهد 

شـد.
ترکیب تیـم ملـی کشـتی آزاد ایـران برای 
حضـور در مسـابقات جـام جهانی به شـرح 

زیر اسـت:
57 کیلوگرم: رضا مومنی
61 کیلوگرم: ابراهیم الهی

65 کیلوگـرم: رحمان عمـوزاد - محمدرضا 
قری با

 - یزدانـی  امیرمحمـد  کیلوگـرم:   70
فضلـی علی اکبـر 

74 کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور
79 کیلوگـرم: محمـد نخـودی - علـی 

هی کو د ا سـو
86 کیلوگرم: علیرضا کریمی

قاسـم پور،  کامـران  کیلوگـرم:   92
فیروزپـور امیرحسـین 
97 کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

125 کیلوگرم: امیررضا معصومی
وی همچنیـن در پاسـخ بـه این سـوال که 
فینال لیـگ برتر کشـتی فرنگی کـه در روز 
جمعه 18 آذر ماه در خانه کشـتی شـهدای 
هفتـم تیـر برگـزار خواهـد شـد، آخریـن 
تمهیـدات الزم چگونـه خواهـد بـود گفت: 
با نظر سـتاد ملـی کرونـا، دیدارهـای نیمه 
نهایـی، رده بندی و فینال لیگ برتر کشـتی 
فرنگی بـدون تماشـاگر برگزار خواهد شـد.

 
مربی تیم ملی هندبال مردان: 

می توانیم از سد مونته 
نگرو و شیلی عبور کنیم

مربـی تیـم ملـی هندبـال مـردان گفـت: 
مونتـه نگـرو و شـیلی 2 کشـوری هسـتند 
که فکر کنـم بتوانیم در مسـابقات قهرمانی 

جهـان بـا آنهـا بجنگیم.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
شـهداد مرتجی در مـورد زمان آغـاز اردوی 
تیـم ملـی هندبـال اظهـار کـرد: اردوی 
بعـدی قـرار اسـت از 22 آذر بـا حضـور 23 
بازیکن اسـتارت بخورد. البته ممکن اسـت 
لژیونرها در این اردو حضور نداشـته باشند. 
طبق برنامه ایـن اردو تـا 28 آذر خواهد بود 
اما ممکن اسـت بـا نظر وسـلین تـا 30 آذر 
هم ادامه داشـته باشـد. با حضور وسلین در 
ایـران وضعیـت آن 2 روز مشـخص خواهد 

شـد.
مربـی تیـم ملـی هندبـال در خصـوص 
دیدارهای تدارکاتـی تیم قبل از مسـابقات 
قهرمانـی جهـان گفـت: بعـد از ایـن اردو  
اسـتراحت  بازیکنـان  3 روزی  الـی   2
می کننـد و از 3 تـا 12 دی مجـددا بـه اردو 
بـاز خواهنـد گشـت. احتمـاال تیـم ملـی 
13 دی بـه لهسـتان اعـزام می شـود و سـه 
دیـدار تدارکاتـی بـا تیم هـای لهسـتان و 

کره جنوبـی خواهیـم داشـت.
مرتجـی در ادامـه در خصـوص زمـان 
معرفـی ترکیـب نهایـی تیـم ملـی گفـت: 
در پایان اردوی اول 20 نفر نهایی مشـخص 
می شـوند. آن نفـرات بـه لهسـتان اعـزام 
می شـوند و بعد از دیدارهـای تدارکاتی 18 
نفـر نهایـی در لهسـتان مشـخص خواهند 
شد. وی در مورد شـرایط بازیکنان تیم ملی 
گفت:  شـرایط بازیکنـان بد نیسـت. آنها در 
لیـگ هـم بـازی می کننـد و شـرایط بدنی 
خوبی دارنـد. حتما بایـد در اردو یـک دوره 
بدنسـازی دیگـر داشـته باشـیم. همچنین 
بحـث تاکتیکـی، دفـاع و حملـه را در نظـر 
بگیریم. زمـان خوبی هـم در اختیـار داریم 
و ایـن اتفـاق خواهد افتـاد. چـون تمرینات 
تیـم ملـی در 2 نوبـت صبـح و عصـر اسـت 
بایـد شـرایط جسـمانی بازیکنـان در نظـر 
گرفتـه شـود کـه قطعـا وسـلین فکـر ایـن 

موضـوع را هـم کرده اسـت.
وی در مـورد احتمـال صعـود ایران بـه دور 
دوم مسـابقات قهرمانی جهان گفت: شیلی 
کـه در سـطح هندبـال خودمـان اسـت. در 
اردوی قبلـی هـم فیلـم مسـابقات آنهـا را 
ارزیابی کردیـم. مونته نگرو پدیـده هندبال 
اروپـا اسـت و تیمـی کامـال جـوان و خوبی 

اسـت.

آغاز رقابت حساس پیکان در والیبال 
جام باشگاه های جهان

رقابت هـای جـام باشـگاه های جهـان از چهارشـنبه، 16 آذر 1401 
آغـاز می شـود.

به گزارش کاغـذ وطن بـه نقل از ایسـنا، مسـابقات والیبـال قهرمانی 
باشـگاه های مـردان جهـان 2022 از چهارشـنبه، 16 آذر بـا حضور 6 
تیم در 2 گروه مقدماتـی آغاز می شـود. تیم پیکان هم نماینـده ایران 
در این رقابت هاسـت که با تیم هایـی از برزیل و ایتالیا همگروه اسـت.

گروه بندی مسابقات جام باشگاه های جهان به شرح زیر است:
گروه اول: پروجـا ایتالیا )تیم سـوم اروپـا(، والی رناتا برزیل )تیم سـوم 
آمریکای جنوبی( و سـادا کروزیرو برزیل )میزبـان و قهرمان آمریکای 
جنوبـی( گـروه دوم: پیـکان تهـران )قهرمان آسـیا(، ایتامبـه میناس 
برزیل )نایب قهرمان آمریـکای جنوبی( و ترنتینو ایتالیا )نایب قهرمان 
اروپا( پیـکان به عنـوان پرافتخارتریـن تیم والیبـال ایران بـا قهرمانی 
در جام باشـگاه های آسـیا جـواز حضـور در جـام باشـگاه های جهان 
را به دسـت آورد تا ایـران برای دهمیـن دوره در این مسـابقات حضور 
داشـته باشـد. اولین دوره حضـور ایران در جـام باشـگاه های جهان به 
سـال 2009 برمی گـردد که پیـکان نماینـده ایـران بـود و در جایگاه 
چهارم مسـابقات قـرار گرفـت. این تیـم همچنیـن در بیـن تیم های 
ایرانی بیشترین سابقه حضور در جام باشـگاه های جهان را در کارنامه 
دارد )2009،  2010، 2011، 2015 و 2022(. بهتریـن مقام تیم هایی 
ایرانی را هم پیکان کسـب کرده که در سـال 2010 در جایگاه سـومی 
مسابقات ایسـتاد. حمزه زرینی، محمدطاهر وادی، محمد فالح، پوریا 
فیاضی، امین اسماعیل نژاد، آرمین تشـکری، محمدرضا حضرت پور، 
رضا رضایی، علی شفیعی، امیررضا سـرلک، محمدرضا مشهدی، رضا 
اصالنـی، آرمین افشـین فر، امیرحسـین صابـری 14 بازیکـن اعزامی 
پیکان به ایـن رقابت ها هسـتند. پیمـان اکبری بـه عنوان سـرمربی، 
غالمرضـا مومنی مقـدم، مرتضـی عهـدی و علـی فتاحی )مربیـان(، 
عرفان مداح )فیزیوتراپ(، امین شـاکری )آنالیزور( و سـعید علی اصغر 
به عنوان سرپرسـت اعضای کادر فنی نماینده آسـیا در ایـن رقابت ها 
هسـتند. در پایان دیدارهای مرحلـه گروهـی تیم هـای اول و دوم هر 
گـروه مقدماتی به مرحلـه نیمه نهایی صعـود خواهند کرد تـا در ادامه 
مسـابقات برای رتبه های اول تا چهارم در روز یکشـنبه 20 آذر به وقت 

تهران بـا یکدیگر مسـابقه دهند.

سرمربی جدید تراکتور از اللیگا آمد
سـرمربی سـابق تیم هـای رایووایکانـو و الس پالمـاس هدایـت 

تراکتورسـازی را بـه عهـده گرفـت.
به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنا، پس از اسـتعفای قربـان بردیف 
از هدایـت تراکتورسـازی، مسـئوالن باشـگاه سـرانجام مربـی جدید 
خـود را انتخـاب کردنـد. به گـزارش رسـانه رسـمی باشـگاه تراکتور، 
پس از بررسـی گزینه های مختلف و مذاکـرات فشـرده، »پاکو خمز« 
سرمربی 52 سـاله اسـپانیایی به عنوان سـرمربی تیم فوتبال تراکتور 
انتخاب شد. خمز که سـابقه بازی در تیم ملی و باشگاه های اسپانیایی 
همچون رئال وایکانـو، رئال مورسـیا، دپورتیوو الکرونیا، رئـال زاراگوزا 
و ... را در کارنامـه دارد، فصـل 2007-2006 بـا تیم آلـکاال وارد عرصه 
مربیگری شـده و تاکنون هدایت تیم هایـی نظیر کوردوبـا، کارتاخنا، 
الس پالمـاس، رایـو وایکانـو، گرانـادا، کـروز آزول و ایبیـزا را برعهـده 

داشـته است.

خبر انتقاد مربی تیم ملی کاراته از پاداش های میلیاردی به 
ملی پوشان فوتبال

گزارش
ایسنا

مربی تیم ملـی کاراتـه از اختصـاص پـاداش میلیاردی 
بـه ملی پوشـان فوتبـال و در مقابـل بی توجهـی بـه 
ورزشـکاران رشـته های دیگـر انتقـاد کـرد و گفـت: در 
ایـن شـرایط وقتـی بـا بی توجهـی مسـئوالن ورزش 
یک ورزشـکار راهـی کشـور دیگـر می شـود از او انتقاد 

. می شـود
به گـزارش کاغذ وطن به نقل از ایسـنا، مهـدی احمدی 
دربـاره آخریـن وضعیـت تیـم ملـی کاراتـه ایـران در 
آسـتانه حضـور در رقابت هـای قهرمانـی آسـیا، اظهـار 
کرد: خدا را شـکر بچه ها نسـبت به پارسـال هـم از نظر 
بدنـی و هم روحـی و روانی رشـد قابـل توجهـی دارند و 
از سـوی دیگر نفراتـی کـه توانسـتیم جابجا کنیـم نیز 
شـرایط بهتـری دارند و بـه این تیـم خیلی امیـد داریم. 
بچه ها در مجموع شـرایط خوبـی دارند و آمـاده حضور 

در این مسـابقات هسـتند.
مربـی تیـم ملـی کاراتـه، در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
آیا هـدف کادر فنـی تیم ملـی کسـب عنـوان قهرمانی 
آسیاسـت، گفت: کاراته رشـته رکوردی نیست که قول 
قهرمانـی بدهیم اما تیـم ما شـخصیت قهرمانـی دارد و 
برای کسـب بهترین نتیجـه بـه ازبکسـتان می رویم. ما 
از تمام پتانسـیل کاراته ایران به معنای واقعی اسـتفاده 
کردیم. در انتخابی تیم ملی برخـی داوری ها در انتخاب 
بچه هـا دخیـل بود و دسـت مـا را بـرای انتخـاب نفرات 

می بندد. ما هم اگر بخواهیم معترض شـویم حاشـیه ها 
زیـاد می شـود. کسـانی کـه شـرایط خوبـی نداشـتند 
و فیکـس شـدند در اردو نیسـتند و مـا افـراد دیگـر را 
جایگزیـن کردیم. ایـن تیم منتخـب کادر فنی اسـت و 

امیـدوارم بهتریـن نتیجه حاصل شـود.
وی بـا اشـاره بـه انتقادهـا از اختصـاص پاداش هـای 
میلیـاردی بـه ملی پوشـان فوتبـال علـی رغـم نمایش 
ضعیـف در جام جهانـی، گفـت: مـن همیشـه گفتـه ام 
ورزش فوتبـال رشـته ای اسـت کـه شـرایطش بـا 
رشـته های دیگر به لحاظ تبلیغـات و نگاه کـردن مردم 
دنیا تفـاوت دارد امـا آیـا ورزشـکاران رشـته های دیگر 
هم بچه ایـن آب و خاک هسـتند و زندگـی می خواهند 
یا نه؟ یـک وقـت به یکـی مثل مـن کـه از نظر شـرایط 
مالـی هیـچ نیـازی به کمـک نـدارم مثـال یک ماشـین 
می دهنـد کـه در زندگـی مـن هیـچ تاثیـری نـدارد اما 
بـرای ایـن بچه هـا خیلـی اثرگـذار اسـت. من سـال ها 
مربی رده هـای پایه بـودم، در آنجا که اصـال هیچ خبری 
از تقدیـر و پـاداش نیسـت اما وقتـی هم به بزرگسـاالن 
آمـدم دیـدم بـرای این هـا هـم واقعـا اتفاقـی نمی افتد. 
بچه هـا شـبانه روز بـا آسـیب و درد و بدبختـی تمریـن 

می کننـد امـا دیـده نمی شـوند.
احمـدی ادامـه داد: به فوتبالیسـتی کـه مجـوز واردات 
خـودروی 4 یـا 5 میلیـاردی می دهنـد بخـدا در 
زندگی شـان تاثیـری ندارد چـرا کـه درآمـد میلیاردی 
از همیـن لیگ خودمـان دارنـد اما شـرایط رشـته های 
انفرادی و مخصوصا کاراته نابسـامان اسـت. باز وضعیت 

تکوانـدو و کشـتی از بچه هـای ما خیلـی بهتر اسـت اما 
بچه های ملی پـوش ما حتی پـول برای مکمـل خریدن 
هـم ندارنـد. حتـی قهرمانـان جهـان و المپیـک کاراته 

واقعـا مشـکل جـدی دارند.
وی در پایـان، خاطرنشـان کـرد: این هـا خیلـی بـد 
اسـت وقتی یـک ورزشـکار مـا از ایـن مملکت مـی رود 
هزار حـرف بـه او می گوییـم امـا وقتی بـه آن هـا توجه 
نمی کنیـم بچه هایـی کـه عمـر خـود را در ایـن رشـته 
گذاشـته اند ومی بیننـد هیـچ اتفاقـی نمی افتـد امـا 

در کشـورهای دیگـر خیلـی بهـا می دهند، سـرخورده 
می شـوند. همه ایرانی ها به کشـور خـود عـرق دارند اما 
همه دوسـت دارنـد وقتی زحمت می کشـند پیشـرفت 
کنند. همـه دنبـال ایـن هسـتند زندگی خوب داشـته 
باشـند، چـرا یـک قهرمـان جهـان و المپیـک مـا نباید 
در کشـور خـودش زندگی خوبی داشـته باشـد؟ ما مگر 
چند قهرمـان جهان و المپیـک داریم؟ همـه این بچه ها 
مشـکل دارنـد و بایـد نگاه مسـئوالن بـه همه رشـته ها 

یکسـان باشد.
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تبعیض بین فوتبال و رشته های ورزشی دردناک است
داوود علیپوریـان گفـت: می دانیـم کـه 
فوتبال رشـته ورزشـی پربیننده اسـت، اما 
ایـن همه تبعیض بین رشـته های ورزشـی 

نبایـد وجود داشـته باشـد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از 
خبرآنالیـن، داوود علیپوریـان ملی پـوش 
والیبـال نشسـته دربـاره  قهرمانـی تیـم 
ملـی والیبـال نشسـته اظهـار کـرد: ایـن 
تبعیـض قائـل شـدن ها دردنـاک اسـت و 
دقیقا همیـن اتفاقـات را در جهانی 2010 
آمریـکا داشـتیم کـه جوایـز مـا را 3 سـال 
بعـد بـه مـا دادنـد. بـه نظـرم گالیه هـای 
قاسـمپور و گرایـی بـه حـق بـود و مـا هم 
از ایـن مسـئله ناراحـت هسـتیم. می دانیم 
فوتبال رشـته پـر بیننـده و خاصی اسـت، 
اما دلیل نمی شـود ایـن همـه تبعیض بین 
رشـته های ورزشـی وجـود داشـته باشـد.

او ادامـه داد: اگـر قـرار اسـت حوالـه داده 
شـود بایـد بـرای همـه باشـد. مـا دقیقـا 
2 روز پیـش از شـروع جام جهانـی وارد 
کشـور شـدیم نه تنها جوایـزی به مـا داده 
نشـد بلکه حتـی هیچ اسـتقبالی هـم از ما 

صورت نگرفت. هر رشـته سـختی خودش 
را دارد، امـا چطور می تـوان برای یـک بُرد 
15 هـزار دالر و همچنیـن حوالـه خودرو، 
اما بـرای قهرمانی مـا هیچ پاداشـی در نظر 
گرفته نشـود. مـا تاکنون نشـده سـر زمان 
پـاداش دریافـت کنیم و همیشـه با فـراز و 
نشـیب همراه بوده، اما چطور بـرای فوتبال 

پـول وجـود دارد؟
علیپوریـان افـزود: مسـابقات خوبـی بـود 
و مـا از روز اول هـم قسـم شـده بودیـم، با 
قدرت کار را اسـتارت بزنیم. البتـه بازی ها 
بـا گـذر زمـان سـخت تر از قبـل شـد، امـا 
خوشـبختانه تمـام فکـر و ذهـن ما بـر این 
بـود که بـا آنالیـزی کـه از قبل داشـتیم به 
خوبی مهیـای ایـن دیدار هـا بودیـم. البته 
نباید از این گذشـت کـه آمریکا نسـبت به 
گذشـته پیشـرفت خیلـی خوبی داشـته و 
در همین مسـابقات هم توانسـت از بوسنی 
میزبـان یـک گیـم بگیـرد. بـا آنالیـزی که 
مربیـان داشـتند توانسـتیم هـم آمریـکا و 

هـم قزاقسـتان را ببریـم.  
او ادامـه داد: نیمه نهایـی بـا برزیل سـخت 

بود با توجه بـه اینکه داوران هـوای حریف 
را داشـتند و مـا را اذیـت می کردنـد، امـا 
بـا موفقیـت ایـن دیـدار هـم پشـت سـر 
گذاشـتیم تا در بـازی بـا فینال بـه مصاف 
بوسـنی میزبان برویم. همه دیدند بوسـنی 
نسـبت به گذشـته تغییرات زیادی داشـت 
از جملـه تغییـر مربـی و حتـی نحـوه نـوع 
سـرویس زدن بازیکنـان هـم تغییـر کرده 
بـود بـه طـوری کـه در جریـان بـازی نوع 
سـرویس حریـف دریافت هـای مـا را دچار 
مشـکل بود، امـا رفتـه رفتـه توانسـتیم بر 
بازی چیـره شـویم و ابتکار عمل به دسـت 
بگیریم. گیـم اول خیلی سـخت بـود، زیرا 
داوران خـط امتیـازی کـه بـرای ما بـود را 
بـه حریـف می دادنـد و ایـن بـرای مـا آزار 

دهنـده بود.  
ملی پـوش والیبـال نشسـته تصریـح کرد: 
گیـم دوم 32 بـر 30 بردیـم هر چنـد اوج 
هنـر داور و همچنیـن تماشـاگران بـود 
کـه چنین جـوی بـرای مـا درسـت کرده 
بودنـد، امـا خوشـبختانه با سـرویس های 
خـوب از ایـن مهلکـه خودمـان را نجـات 

دادیـم و در گیـم سـوم هـم همـه چیـز 
مهیـای قهرمانـی مـا بـود و خداراشـکر 
بـا اقتـدار بوسـنی را بردیـم و بـه جـام 

قهرمانـی رسـیدیم.
علیپوریان گفت: در سـالیان اخیر که عضو 
تیم ملـی بـوده ام هیـچ موقـع نخواسـتیم 
خودمـان را بـا کسـی قیـاس کنیـم و تنها 
دنبال حق قانونـی خودمان بودیـم. پس از 
پایـان پارالمپیـک آتن بـه  مـا 10 میلیون 
پـاداش دادنـد، امـا آن زمـان ورزشـکاران 
المپیکـی صـد میلیـون پـاداش گرفتنـد 
و ایـن تفـاوت رشـته معلـوالن بـا سـالم ها 
بـود. البتـه رفتـه رفته همـه چیز درسـت 
شـد به نحـوی کـه برابـری جوایز از سـال 
2010 اتفـاق افتـاد. اینطـور برنامه ریـزی 
شـد کـه ورزشـکاران رشـته های تیمـی 
نصـف رشـته های انفـرادی پـاداش جوایز 
انفـرادی دریافـت کننـد. فکـر می کنـم 
قانـون تنهـا بـرای والیبال نشسـته اسـت، 
زیـرا هیچ کـدام از رشـته های تیمـی ما در 
المپیـک و پارالمپیـک  به جزء مـا به مدال 

نرسـیده اسـت.

بازیکـن تیـم ملـی والیبـال نشسـته در 
پایـان اظهـار کـرد: درخواسـت مـا ایـن 
اسـت مسـئوالن صـدای مـا هـم بشـنوند. 
حتـی حقـوق مـا از صنـدوق حمایـت از 
پیشکسـوتان و قهرمانـان ورزشـی کـه 5 
بـار طعـم حضـور در پارالمپیـک را تجربه 
کرده ایـم تنهـا یـک میلیـون و 62 هـزار 

تومـان اسـت، اما بـرای رشـته های سـالم 
ایـن موضـوع وجـود نـدارد و تمـام کمـال 
حقـوق خودشـان را دریافـت می کننـد. 
حتـی بـا دسـتور شـخص مقـام معظـم 
رهبـری بـه وزیـر ورزش بـرای حـل 
مشـکالت ما باز هـم تاکنون خبری نشـده 

اسـت.
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پیشکسـوت و ملی پـوش سـال های دور کاراته ایـران از تاریخ 
شـکل گیری کاراتـه در ایران و مشـکالت و موانع حـال حاضر 

این رشـته در ایران سـخن گفت.
به گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، علیرضا احسـانی 
ملی پـوش سـال های دور کاراتـه ایـران کـه مـدال برنـز 
رقابت های قهرمانی جهان در بخش تیمـی را در کارنامه خود 
دارد، از تاریـخ شـکل گیری کاراتـه در ایـران توسـط مرحـوم 
وارسـته و رنج هـای رسـیدن کاراتـه به جایـگاه فعلـی گفت.

پیشکسـوت کاراته ایـران در بخشـی از این مصاحبه با اشـاره 
بـه مشـقت های سنسـی وارسـته در تثبیـت جایـگاه کاراتـه 
در ایـران، گفت: حـدود سـال 1344 بود کـه کاراتـه در ایران 
شـکل گرفـت، اولیـن مـکان بـرای آمـوزش هـم زیرزمیـن 
پـدری سنسـی وارسـته بـود و بـا تـالش زیـاد ایشـان بعدها 
وارد محیط هـای ورزشـی و نظامـی شـد. البتـه کاراتـه را 
برنمی تابیدند چون رشـته ملی و شـناخته شـده نبـود، مردم 
و محیط هـای نظامـی قبـول نمی کردنـد و خیلی هـا ضربـه 
خوردنـد تـا کاراته مـا توانسـت مثل نهـال ریشـه بدهد حتی 
چند بار بـه سنسـی وارسـته حملـه کردند، یـک مرتبـه او را 

دعـوت کـرده بودنـد و با پتـک بـه او حملـه کردند!
وی همچنیـن بـه اتفاقـی عجیـب در ورزش ایـران و میزبانی 
تهران از رقابت هـای کاراته قهرمانی اروپا اشـاره کـرد و گفت:  
در سـال 55 مسـابقات کاراته قهرمانی اروپا برای اولین بار در 
ایران برگزار شـد. در مجالت فرانسـوی و انگلیسـی کـه آن را 
دارم نوشـته بودند تهـران پایتخت اروپـا! کاراته ایـران هم در 

آن مسابقات شـرکت کرد. چنین چیزی اصال در ورزش ایران 
اتفـاق نیفتـاده و از آنجا که ایـران قوی بـود و جایـگاه ویژه ای 

داشـت کشـور ما را به عنـوان میزبـان انتخاب کـرده بودند.
عضو کمیته فنـی فدراسـیون کاراته همچنیـن از اهمیت این 
کمیتـه در فدراسـیون کاراته گفت و تاکیـد کـرد: اراده بر این 
اسـت که کمیته فنی در مسـائل فنی تیم های ملـی برخالف 

گذشـته اثرگذار باشد.

او همچنیـن معتقـد اسـت علی رغم کسـب عناویـن متعدد 
جهانـی، کاراتـه ایـران شایسـتگی رسـیدن بـه افتخـارات 
بیشـتر را دارد و همیشـه باید بر روی سـکوی جهانی باشـد. 
احسـانی معتقد اسـت یکی از مهمتریـن موانع کاراتـه ایران 
طی سـال های گذشـته عـدم ثبـات مدیریت در فدراسـیون 
کاراتـه و دخالـت برخـی افـراد غیرفنـی در امـور فنـی بوده 

اسـت.

یـک وزنه بـردار زن اهـل پاپـوآ گینه نو بـه دنبـال این 
اسـت که حضور در ششـمین بازی هـای المپیک خود 

را تجربـه کند.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، دیـکا توآ 
وزنه بردار زن اهل پاپـوآ گینه نو با حضور در مسـابقات 
قهرمانـی جهـان 2022 کلمبیا تـالش می کنـد تا در 
ششـمین المپیک خـود شـرکت کنـد. تاکنـون هیچ 
وزنه بـردار مـرد یـا زن نتوانسـته اند در شـش المپیک 

شـرکت کنند.  
توآ که 2 فرزند )پسـر 16 سـاله و دختر 12 ساله( دارد، 
در المپیک هـای 2000سـیدنی، 2004 آتـن، 2008 
پکن، 2012 لندن و 2020 توکیو حضور داشـته است. 
این وزنه بـردار در قهرمانی جهان 2022 که نخسـتین 
گزینشـی المپیک پاریس نیز اسـت، در گروهٰ  دسته 

49 کیلوگرم زنـان وزنه زد که با رکـورد 165 کیلوگرم 
اول شـد. البتـه او بـه دنبـال این نیسـت کـه از طریق 
رنکینـگ سـهمیه المپیـک پاریـس را بگیـرد بلکـه 
می خواهد سـهمیه قـاره اقیانوسـیه را به دسـت آورد.

این وزنه بردار در پاسـخ به این پرسـش کـه چه چیزی 
در ایـن سـال ها برایـش سـخت تر بـوده اسـت؟ گفت: 
باشـگاه زیـادی بـرای ریـکاوری نبـود. بخش سـخت 
بعـد از تمریـن، اسـتفاده از کیسـه های یـخ، نشسـتن 
در حمام سـرد یـا رفتـن برای شـنا اسـت چون شـما 

نمی خواهیـد در زمسـتان ملبـورن در دریا باشـید!
ایـن وزنه بـردار پـس از بازگشـت از کلمبیـا، چنـد 
هفته ای را در پاپوآ گینه نو سـپری می کند و سـپس در 
ژانویـه با خانـواده به ملبـورن مـی رود تا بـا کوفا)مربی 

اش( بـرای مسـابقات گزینشـی بیشـتر آماده شـود.

وزنه بردار زن 40 ساله در رویای کاراته چگونه در ایران جان گرفت؟!
ششمین المپیك!

سنا
: ای

س
عک

نگران ثبت ورزش زورخانه ای به نام آذربایجان نیستیم، در تالشیم مصوبه یونسکو ابالغ نشود!
رییس فدراسـیون ورزش های زورخانـه ای گفت: ثبت جهانـی ورزش های 
زورخانه ای فقط بـه نام ایـران اسـت و آذربایجان تنهـا این رشـته را به نام 

خود ثبـت ملی کرده اسـت.
به گـزارش کاغذ وطن به نقـل از ایسـنا، مهرعلی باران چشـمه درباره ثبت 
پرونـده فرهنگ پهلوانـی، بازی هـای سـنتی زورخانه ای، ورزش و کشـتی 
به نام کشـور آذربایجان در سـازمان جهانی یونسـکو، اظهار کرد: سـال 89 
زمانی که آقای صفـارزاده رئیس فدراسـیون بود، آییـن ورزش زورخانه ای 
و کشـتی پهلوانـی بـه نام ایـران ثبـت جهانـی شـد. کشـور آذربایجـان تا 
زمان قاجـار در قلمـرو ایـران بوده اسـت، آن ها سـال گذشـته از یونسـکو 
درخواسـت کردنـد کـه ورزش زورخانـه ای به نـام این کشـور ثبت شـود، 
یک سـری عکس و مدارک هـم برای یونسـکو ارسـال کردند. البتـه دروغ 
هـم نگفتنـد چرا کـه زمانـی جـزو قلمـروی ایـران بودنـد و یـک زورخانه 

قدیمـی هـم دارند.
رییس فدراسـیون ورزش هـای زورخانـه ای افزود: بـر همین اسـاس نیز با 
موافقـت یونسـکو، ورزش زورخانه ای و فرهنـگ پهلوانی به نـام آذربایجان 
ثبت ملی شـد و موضوع ثبـت جهانی آن به نام آذربایجان درسـت نیسـت 

چرا کـه کمـاکان ثبـت جهانی آن بـه نام ایران اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: قبـل از برگـزاری اجـالس یونسـکو هـم مـن و هم 
آقـای مهرعلیزاده به دوسـتان سـازمان میـراث فرهنگی به صـورت تلفنی 
یا مکتـوب ایـن موضـوع را پیگیـری کردیم امـا در پاسـخ گفتنـد« نگران 
نباشـید ما به آنجا می رویـم که ایـن کار انجام نشـود، اگر هم بشـود مانند 
یلدا یـا عید نـوروز که بـه نام چند کشـور ثبت شـده اسـت، ایـن کار انجام 

می شـود.«
بـاران چشـمه ادامـه داد: مـا 900 زورخانـه و یکصـد هـزار ورزشـکار 
زورخانـه ای در ایـران داریـم امـا آذربایجـان تنها یـک زورخانـه قدیمی و 
حـدود تنهـا یکصـد ورزشـکار زورخانـه ای دارد. بـا ایـن حـال ناراحتی ما 
این اسـت کـه نبایـد ورزش زورخانه ای به نـام آن هـا ثبت می شـد. برخی 
آقایان های و هـوی راه انداخته اند و گفتنـد فدراسـیون و وزارت ورزش در 
خـواب بوده انـد، در حالـی که مـا یک مـاه پیـش هم بـه میـراث فرهنگی 
و هـم بـه معاونت هـای حقوقـی و پارلمانـی وزارت ورزش اعـالم کردیم و 

همـه در جریـان بودند.
رییس فدراسـیون ورزش های زورخانـه ای، تصریح کرد: پـس از این اتفاق 
ما یک نامـه به میـراث فرهنگی زدیم کـه رایزنـی کنید تا یونسـکو مصوبه 
خـود را ابـالغ نکنـد. وزارت خارجه، میـراث فرهنگـی و نماینـدگان ایران 

در یونسـکو هـم پیگیر ایـن موضـوع هسـتند و در تالشـند تا ایـن مصوبه 
یونسـکو ابالغ نشـود! وی در پایان گفـت: واقعا جـای نگرانی وجـود ندارد، 
ایـن را مـن نمی گویم، کسـانی کـه تاریـخ و میـراث می دانند مـی گویند. 
آذربایجان فقط به نـام خودش ثبت ملی کـرده و ثبت جهانـی ورزش های 

زورخانـه ای فقط بـه نام ایران اسـت.
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ایران وارد بازی 
آذربایجان نمی شود

یـک کارشـناس مسـائل قفقاز بـا تاکیـد بر 
این کـه »قطعـا جمهـوری اسـالمی ایـران 
وارد بـازی نمی شـود کـه آذربایجـان بـه 
تحریک دیگران بخواهد راه بینـدازد« گفت: 
امیدواریـم آذربایجـان متوجـه باشـد وارد 
فضایـی می شـود کـه قطعـا قبـل از ایـن که 
بـرای ایران هزینه داشـته باشـد، هزینه های 

گزافـی بـرای خـودش دارد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا 
سـید محمدرضـا دماونـدی در ارزیابی خود 
از برگـزاری رزمایـش مشـترک جمهـوری 
آذربایجان و ترکیـه اظهار کرد: اگر خواسـته 
باشـیم وضعیـت کشـورمان را در مقابـل 
آذربایجان شبیه سـازی کنیـم، دقیقا چیزی 
شـبیه وضعیت بـا امـارات اسـت، امـارات در 
مقابـل ایـران مواضعـی کـه اتخـاذ می کـرد 
بیشـتر توهـم ناشـی از حمایـت قدرت های 
خارجی بـود که تالش داشـت در برابـر ایران 
از موضـع برتـر و تند صحبـت کنـد، در مورد 
آذربایجـان نیـز همین مسـاله صادق اسـت. 
وی خاطرنشـان کـرد: آذربایجـان می دانـد 
وزنه قابـل توجهی در مقابل ایران نیسـت، اما 
چـون حمایت هایی را پشـت خود احسـاس 
می کند، اسـتنباط خـود از شـرایط را واقعی 
می دانـد و بـا اتـکا بـه آن حمایت هـا سـعی 
می کند با لحـن تند یـا ادبیات غیـر متعارف 

در مقابـل ایـران ظاهر شـود.
این کارشـناس مسـائل قفقاز همچنین بیان 
کرد: شـخص الهام علی اف نیـز  بارهـا در ماه 
هـای اخیـر تاکید کـرد کـه براسـاس منافع 
کشـورش  سـفارت آذربایجان را در تـل آویو 
بازگشـایی یـا اقـدام به خریـد تسـلیحات از 
اسـرائیل یـا هـر کشـور دیگـری می کننـد. 
در واقـع این گونـه اظهـارات ناشـی از همـان 
توهمی اسـت که احسـاس می کند در مقابل 
ارمنسـتان پیروز شـده و می خواهـد آن را در 

مقابـل در جـای دیگـری نمایـش دهد. 
دماونـدی افـزود: از سـوی دیگـر برگـزاری 
رزمایـش توسـط آذربایجـان و ترکیـه فـی 
نفسـه اشـکالی نـدارد، این گونـه رزمایش ها 
عموما میان کشـورها در یک منطقـه برگزار 
می شـود  امـا اگـر  رزمایـش را پیوسـت 
سـخنرانی های اخیر علی اف در نظر بگیریم، 
کامال مشـخص اسـت کـه مخاطبـش ایران 
می باشـد و دیگر منظور او ارمنسـتان نیست. 
وی تاکیـد کـرد: اگـر الهـام علـی اف بـا ایـن 
ادبیـات قصـد تحریـک و یـا واکنش شـدید 
ایران را داشته باشـد بداند که قطعا جمهوری 
اسـالمی ایـران وارد بـازی نمی شـود کـه 
آذربایجـان بـه تحریک دیگـران بخواهـد راه 

بینـدازد. 

نمایندگان از پاسخ های 
وزیر بهداشت در مورد 
وضعیت درمانی مناطق 

محروم قانع نشدند
نماینـدگان مجلـس از پاسـخ های بهـرام 
عین اللهی وزیر بهداشـت در مـورد وضعیت 
بهداشـت و درمـان در مناطـق محـروم قانع 

نشـدند.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایرنـا، در 
نشسـت علنی روز گذشـته - سه شـنبه 15 
آذرمـاه- مجلـس شـورای اسـالمی سـوال 
فتح اله توسـلی نماینده مـردم کبودرآهنگ 
از بهرام عیـن اللهی، وزیـر بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی در دسـتور کار مجلـس 
قـرار گرفـت. خالصـه سـواالت:علت عـدم 
توجه وزارت بهداشـت به وضعیت بهداشـت 
درمـان شهرسـتان هـا چیسـت؟ و برنامـه 
وزارت بهداشـت برای تکمیل کادر پزشـکی 

در شهرسـتان هـا چیسـت؟
فتـح اهلل توسـلی نماینـده سـوال کننـده بـا 
بیان اینکـه بدنه وزارت بهداشـت دسـتورات 
وزیـر را رعایـت نمـی کند، گفـت: سـوال ما 
از وزیر بهداشـت بـه معنـای نادیـده گرفتن 
خدمات وزیر نیسـت، اینجانـب در زمان رای 
اعتمـاد وزیر بهداشـت اعالم کـردم در برنامه 
کاری ایشـان هیچ برنامه خاصی و استراتژی 
مشـخص بـرای وضعیـت بهداشـت وجـود 
ندارد چون پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت 
و اکنـون شـرایط درمـان در کشـور دچـار 

مشـکالتی شـده است .
وی با تاکید بر اینکه بایـد ماندگاری نیروهای 
متخصـص در مناطق محـروم افزایـش یابد، 
اظهـار داشـت: سـقف کارانـه نیروهـای 
متخصص در مناطق محروم برداشـته شده و 
این مشـوقی برای ماندگاری افراد متخصص 
در مناطق محروم اسـت.در سـال جـاری 10 
هزار پزشـک و دندانپزشـک و 2200 پزشک 
متخصص به مناطق محروم فرستاده شدند، 
افزایش ظرفیت جذب دانشـجویان پزشکی 

به 10800 نیـز در این راسـتا بوده اسـت.
عیـن الهـی ادامـه داد: تمامـی تجهیـزات 
پزشکی در دانشگاه های پزشـکی در سامانه 
ای ثبـت مـی شـود و بر اسـاس میـزان فعال 
بـودن مراکـز درمانی توزیـع می شـود.132 
دسـتگاه تجهیـزات گـران قیمـت در ایـن 
مـدت تولید شـده اسـت ، 76 سـفر اسـتانی 
به مناطق محـروم کشـور داشـتم و نیازهای 
مناطـق را دیـده ام، هـدف ما تقویت شـبکه 

هـای بهداشـت و درمان کشـور اسـت.
در پایان نماینـده کبودرآهنگ اعـالم کرد از 
پاسـخ هـای وزیر قانع نشـده اسـت و پاسـخ 
هـای وزیـر بـه رای نماینـدگان مجلـس 

گذاشـته شـد.
وکالی ملـت بـا 103موافـق 123 مخالف 7 
ممتنع از 245 آرای ماخـوذه اعالم کردند که 

از پاسـخ های وزیـر قانع نشـده اند.

موانع دریافت تسهیالت یا امتیازات 
مربوط به فرزندآوری رفع شد

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـا اصـالح قانـون حمایت از 
خانـواده و جوانـی جمعیت، موانـع دریافت تسـهیالت یـا امتیازات 

مربـوط بـه فرزنـدآوری را رفـع کردند.
به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایرنـا، در ادامه جلسـه علنـی روز 
گذشته مجلس شورای اسـالمی، بررسـی جزییات طرح دوفوریتی 
الحاق یک مـاده به قانـون حمایت از خانـواده و جوانـی جمعیت در 
دسـتور کار صحن علنی مجلس قـرار گرفت. نماینـدگان با تصویب 
ماده واحـده این طرح مقـرر کردند یک ماده به شـرح زیـر به عنوان 
مـاده )71 مکرر( بـه قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیت 
مصـوب 24/ 07/ 1400 الحـاق شـود: »مـاده 71 مکرر- بـه منظور 

رفـع موانع دریافت تسـهیالت یـا امتیـازات موضوع ایـن قانون:
الـف- در اجرای مـواد این قانـون در خصـوص اسـتفاده از امتیازات 
و تسـهیالت،  با هدف تشـویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسـکن، 
چنانچـه به موجب قوانیـن خاصی، پرداخت این تسـهیالت یـا ارائه 
امتیـازات، موکـول به رعایت شـرایط معینـی گردیده و یا مشـمول 
ممنوعیت شده باشـد، بانک ها و موسسـات اعتباری مکلفند اعطای 
تسـهیالت و امتیازات فوق را فقط بـا رعایت این قانـون انجام دهند.
ب- در صورتـی کـه متقاضیـان موضـوع ایـن قانـون دارای بدهـی 
قطعی مالیاتی یـا بدهی غیرجـاری به بانکهـا و موسسـات اعتباری 
غیربانکـی یـا دارای چـک برگشـتی باشـند، بانک هـا و موسسـات 
اعتبـاری مکلفنـد بـا درخواسـت متقاضـی، تسـهیالت موضـوع 
ایـن قانـون را پـس از تسـویه حداقـل پنجـاه درصـد )50ٰ( بدهی 
هـا و تعهـدات مذکـور از محـل ایـن تسـهیالت، پرداخـت نمایند. 
دسـتورالعمل اجرایـی ایـن بند سـه مـاه پـس از الزم االجرا شـدن 
ایـن قانون توسـط بانـک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران تهیه و 
ابالغ می شـود. ج- بانک ها و موسسـات اعتباری غیربانکی موظفند 
پرداخت تسـهیالت موضـوع این قانـون را نسـبت به سـایر تکالیف 
قانونی در اولویت قـرار داده و در خصوص مطالبـه وثایق و تضامین، 
با اولویت توثیق حسـاب یارانه اشـخاص یا سـایر دارایی هـای مالی 
اشـخاص از جمله سـهام پذیرفته شـده در بازار سـرمایه با تنها یک 

سـفته عمـل نمایند.

پرداخت حقوق کارکنان دولت در 
سال آینده بر اساس میزان بهره وری 

صورت می گیرد
به گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، هیئـت دولت در جلسـه 
فوق العـاده صبـح امـروز سه شـنبه کـه بـه ریاسـت رئیـس جمهـور 
برگزار شـد، ادامه رسـیدگی به الیحه بودجه سـال آینده کل کشـور 
را در دسـتور کار قرار داد و تبصره های دیگری از این الیحه را بررسـی 
کرد. سـید ابراهیم رئیسـی در این جلسـه با تاکیـد بر لـزوم توجه به 
عدالـت در پرداخت هـا بـه کارکنـان دولـت در الیحـه بودجه سـال 
1402 کل کشـور، گفت: تامین معیشـت و رفـاه کارکنـان دولت در 
بودجـه سـال آینـده باید بـر مبنـای ایجـاد تـوازن و اصل بهـره وری 
صـورت گیـرد. رئیسـی تعـدادی از اعضـای دولـت را مامـور کـرد به 
سـرعت راهکار پرداخت حقوق بر اسـاس میزان بهـره وری و کیفیت 
کار و ارائه خدمـت را تهیه کنند تا در بودجه سـال آینده لحاظ شـود.

خبر

کاغذ سیاست

واکنش به ماجرای بولتن های خبرگزاری فارس
گزارش

ایسنا

سـخنگوی قـوه قضاییـه می گویـد بعد از دسـتور 
رییـس قـوه قضاییـه، 1200 نفـر از بازداشـت 

شـدگان ناآرامی هـای اخیـر آزاد شـده اند.
ستایشی در پاسـخ به سـوالی درباره اینکه کسانی 
که در حـوادث اخیر در زندان هسـتند معترض اند 
یا اغتشاشـگر؟ گفت: معترض با آشـوبگر و آشوب 
طلـب فـرق دارد. در چندیـن مرحلـه ایـن افـراد 
را مشـخص کردیـم و در طبقـه بنـدی هـا بـر آن 
تاکیـد کردیـم. نظـام جمهـوری اسـالمی بـرای 
معترضـان احتـرام قائـل اسـت  و صرفـا بـرای 
اعتراضـات فـردی را بازداشـت نکردیـم و هیـچ 
گونه بازداشـتی بـرای آنها صادر نشـده امـا برخی 
بـرای تحقیقـات تحت قـرار تامینـی آزاد شـدند. 
مـا فقط بـا اغتشـاش گرانـی که بـه جـان و مال و 
نامـوس و اموال عمومـی و دولتی  معترض شـدند 
و اقـدام علیه امنیت کشـور داشـتند کار داشـتیم 
و برخـی از آنهـا در بازداشـتند. نـگاه ما این اسـت 
که با سـرعت و دقت اینهـا را در مرحله رسـیدگی 

تعییـن تکلیـف کنیم.
ستایشـی ادامـه داد: کسـانی کـه امنیت مـردم را 
بـه مخاطـره می اندازنـد و بـه جـان و مـال مـردم 
تعرض می کنند با تمسـک به سـالح سـرد و گرم، 
اغتشـاش را ترویـج می کننـد، از پیاده نظـام خود 
حمایت می کننـد و ما باید دشـمن شناسـی خود 
را قـوی کنیـم. آیـا کسـی که دسـت بـه تحریق و 
تخریـب می زند و هـزاران میلیـارد ضرر بـه اموال 
عمومـی می زنـد، معتـرض هسـتند؟ اگـر اینهـا 
معترض هسـتند پس تروریسـت چه کسی است.

چه تعداد از اتباع خارجی
 بازداشت شدند؟ 

وی در مـورد ایـن سـوال گفـت: تعـدادی از اتباع 
در اغتشاشـات اخیر دسـتگیر شـدند. اتهامشـان 
اجتمـاع و تبانی بـرای ارتکاب جرم بـر ضد امنیت 
داخلـی و خارجی بـوده و برخی از آنها بـا قرارهای 
نهایی الزم در مرحله دادسـرا  آزاد شـدند و برخی 

نیز پرونده شـان جریـان دارد.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اینکـه آیـا حکم  
پرونـده رسـیدگی به شـهید عجمیان صادر شـده 
اسـت یا خیـر؟  گفـت: بـا اسـتناد بـه مدارکی که 
موجود اسـت اهتمـام بر این بـوده در کوتـاه ترین 
زمان ممکـن و با دقت کامـل فرایند رسـیدگی به 
پرونده اغتشاشـگران صورت گیرد. پرونده  مشهد 

که دو نفـر از حافظان امنیت به شـهادت رسـیدند 
همین وضعیـت را دارد و سـرعت را در این فرایند 
ببینیـد یـا در اصفهـان و کـرج بـه همیـن صورت 
اسـت. تحقیقـات الزم در پرونده شـهید عجمیان  
و  محاکمـه سـریع متهمـان در دسـتور کار قـرار 

گرفـت.
وی افـزود: بعـد از دسـتگیری متهمـان و   بعـد از 
ارتـکاب جنایـت، کیفرخواسـت متهمـان پرونده 
شـهید عجمیـان در 21 آبان مـاه صادر شـد.برای 
16 نفـر از متهمـان قـرار جلـب دادرسـی صـادر 
شـد. در 9 آذرماه کمتر از یک ماه پس از شـهادت 
شـهید عجمیان، جلسـات دادگاه بـرای 13 نفر از 
متهمـان تشـکیل و دادگاه اطفال  هم بـرای 3 نفر 
دیگـر از متهمـان که زیر 18 سـال بودند تشـکیل 
شـد. پس از رسـیدگی ها،  ختـم رسـیدگی صادر 
شـد و 14 آذرماه احـکام اولیه صادر شـده اسـت.

ستایشـی تاکیـد کـرد: پنـج نفـر از متهمـان کـه 
اقدامـات موثـر از قبیـل ضـرب به شـهید بـا چاقو 
و ضـرب او با  مشـت و لگـد  بـرای روی  آسـفالت 
را  داشـتند و  منتهـی بـه شـهادت سـید روح اهلل 
عجمیان شـد، به اتهام افسـاد فی االرض از طریق 
ارتـکاب جرایم علیـه امنیـت و حمله بـه ماموران 
و فراجـا و موجب برهـم زدن نظم عمومی شـدند، 
بـه اعـدام محکـوم شـدند و 11 متهـم دیگـر از 
جملـه 3 متهـم زیـر 18 سـال بـا توجـه بـه نقش 
شـان و میـزان تاثیـر اقدامـات آنهـا در شـهادت 
شـهید عجمیـان بـه حبـس هـای طویـل المدت 
محکـوم شـدند.  احـکام غیـر قطعـی اسـت و در 
صورت اعتراض قابلیـت فرجام خواهـی در دیوان 

عالـی را دارد.

بحث حجاب بحث یک قوه نیست
 و فراقوه ای است

وی دربــاره موضــوع حجــاب گفــت: بحــث 
ــوه ای  ــت و فراق ــوه نیس ــک ق ــث ی ــاب بح حج
اســت و در موضــوع حجــاب بایــد ســه قــوه بحث 
ــه  ــد. اینگون ــم گیرن ــانه تصمی ــد و کارشناس کنن
نیســت کــه  یــک قــوه بخواهــد در مــورد حجــاب 
اظهــار نظــری بکنــد.  در ســه قــوه جلســات 
ــم  ــه ه ــوه قضایی ــان  ق ــت و کارشناس ــرار اس برق
ــال بررســی  ــا هســتند و در ح ــن کارگروه ه در ای
حجــاب و عفــاف هســتند و راهکارهایــی از 
دادســتان کل هــم  بــه مبــادی ذیربط داده شــده 
اســت. موضــوع حجــاب فرهنگــی اســت. بحــث 
ــم  ــا معتقدی ــت و م ــینه اس ــاب دارای پیش حج

همــه بایــد از ارزش هــای خودمــان صیانــت کنیم 
و نســبت بــه ایــن ارزش هــا حساســیت بــه خــرج 
دهیــم. مــا بــه دنبــال بررســی راهکارهــای عفاف 

ــتیم. ــاب هس و حج
ستایشـی در پاسـخ به سـوالی در خصوص احکام 
تایید شـده برخـی اغتشاشـگران گفت: بر اسـاس 
تاکیـدات رئیس قـوه قضائیه و دسـتورالعمل های 
صـادره از ناحیـه دادسـتانی کل کشـور، تشـکیل 
شعب خاص بازپرسـی از قضات با سـابقه استفاده 
شـده و تحقیقـات بـه صـورت شـبانه روزی انجام 

شـده است.
ــی  ــده پرونده هــای مهــم منته ــزود: عم وی اف
بــه صــدور کیفرخواســت شــده و بــه دادگاه 
ــم  ــا دادگاه ه ــه ب ــت. در رابط ــده اس ــال ش ارس
بایــد گفــت کــه قاضــی دادگاه بــا توجــه بــه مفاد 
ــکات  ــع ن ــده و جام ــاد پرون ــت و ابع کیفرخواس
مطروحــه در پرونــده، مبــادرت بــه گرفتــن 
ــخیص  ــخیص، تش ــن تش ــد. ای ــم می کن تصمی
قاضــی اســت. امــا بایــد گفــت کــه ســرعت تــوأم 
ــم  ــالش داری ــا مهــم اســت و ت ــرای م ــت ب ــا دق ب
کلیــه پرونده هــا بــا توجــه بــه دو مولفــه، تعییــن 
ــه دادگاه  ــه ب ــوه قضائی ــه ق تکلیــف شــود و توصی
ــت  ــد رأف ــه واج ــانی ک ــت  کس ــن اس ــه ای صالح
هســتند را مــد نظــر قــرار دهنــد و  بعــد از صــدور 
ــد. در  ــم لحــاظ کنن ــی را ه رای تاسیســات ارفاق
رابطــه بــا مســببان حــوادث هــم اعتقــاد مــا ایــن 
اســت کــه تنبیــه و بازدارندگــی بایــد متناســب با 

ــد. ــوز باش ــرت آم ــرم و عب ج

تا این لحظه 7 نفر در رابطه با حکم محاربه 
و افساد فی االرض محکومیت بدوی 

دریافت کردند
ستایشـی در خصـوص پرونده هـای مربـوط بـه 
محاربه در اغتشاشـات اخیر گفت: در اغتشاشـات 
اخیـر تـا ایـن لحظـه 7 نفـر در رابطـه بـا حکـم 
محاربـه و افسـاد فـی االرض محکومیـت بـدوی 
دریافـت کردنـد.  اگر ایـن افـراد اعتراض بـه رای 
داشته باشـند حسـب مورد قابلیت فرجام خواهی 
در دیـوان عالی کشـور دارنـد. برخـی از پرونده ها 

هـم فرجـام خواهی شـده اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره بولتن هـای 
منتشـر شـده از سـوی یکـی از خبرگزاری هـای 
داخلی گفـت: مـا متاسـفیم که ایـن  اتفـاق برای 
خبرگزاری وزین فـارس رخ داد. چیـزی که بتوان 
بولتن هـای منتشـر شـده در فضـای مجـازی را 
ارتبـاط داد یـا ارتباطش بـا خبرگزاری و سـاختار 
و سـازمان خبرگـزاری فـارس مشـخص باشـد، 
دریافـت نشـده اسـت. مـا چیـزی کـه مربـوط به 
خبرگـزاری فـارس و مربوط بـه مجموعه ارزشـی 
سـپاه پاسـداران باشـد را دریافـت نکردیـم. یکی 
از افـراد شـاخص ایـن خبرگـزاری اخبـار را بدون 
صحت سـنجی جمع آوری کـرده  و همیـن موارد 
مـورد تعـرض واقـع شـده اسـت. فـردی در ایـن 
زمینه مرتکب ایـن اقدام و عمل شـده و به موجب 
قرار صادره در بازداشـت اسـت.  تحقیقـات از این 
فـرد ادامـه دارد و بولتن هـا بـه مجموعـه سـپاه 

پاسـداران ارتباطـی نـدارد.

سنا
: ای

س
عک

جایگاه تشکیل کمیته حقیقت یاب در وزارت کشور نیست
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقـل از ایلنـا احمـد علیرضا بیگـی درباره 
تشـکیل کمیته حقیقت یاب که از سـوی وزارت کشـور برای بررسی 
حوادث اخیر تشـکیل شـده اسـت، گفت: وزارت کشـور اعـالم کرده 
اسـت یـک کمیتـه حقیقت یـاب از جانـب ایـن وزارتخانـه تشـکیل 
شـود؛ در حالـی کـه وزارت کشـور خـودش بایـد پاسـخگوی برخی 

مسـائل در ایـن حوادث باشـد.
ایـن عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی کشـور بـا اشـاره بـه 
حـوادث رخ داده در سیسـتان و بلوچسـتان، بیـان کـرد: در مـورد 
سیسـتان و بلوچسـتان قضاوت هـا و گزارش هـای ناصحیحـی از 
سـوی شـورای امنیت کشـور به مسـئوالن کشـور داده شـد و آنقدر 
این گزارشـات اثر سـوء بـر فکر و ذهـن نماینـدگان گذاشـته بود که 
در جلسـه علنی هنگامی کـه نماینده چابهـار قصد دفـاع از موکلین 
خودش را داشـت و می خواسـت صحبـت کنـد، اعتراضاتـی صورت 

گرفـت بـه گونـه ای کـه او و صحبت هایـش را در راسـتای اهـداف 
اسـرائیل و موسـاد توصیف کردند و درخواسـت شـد کـه بلند گوش 

قطـع شـود، کـه در اینجا مقصـر وزارت کشـور اسـت.
وی با بیـان این کـه گـروه حقیقت یـاب بایـد از جانـب مرجـع باالتر 
تشـکیل شـود و آن مرجع باالتر مرجعی نیسـت جز مجلس شـورای 
اسـالمی که خانه، پناهـگاه و ملجاء مـردم در چنین حوادثی اسـت، 
اظهـار داشـت: هنگامـی کـه مقام معظم رهبری گزارشـات شـورای  
عالـی امنیت ملـی و شـورای امنیت کشـور را قبـول نکردنـد، راسـأ 
یـک هیئتـی را بـه سیسـتان و بلوچسـتان اعـزام کردنـد و گـزارش 
ایـن هیئـت حاکـی از ایـن اسـت کـه کشته شـدگان بی گنـاه بودند 
و شـهید محسـوب شـوند، مجروحیـن هـم جانباز محسـوب شـوند 
و زندانیـان آزاد شـوند، این یعنـی اینکه تمـام سـازوکارهایی که در 
واقـع طـرف امانـت و اعتمـاد مـردم بوده انـد، نتوانسـتند در جایگاه 

قانونـی خودشـان عمـل کننـد، حتـی مجلـس شـورای اسـالمی! 
کمیسـیون های امنیـت ملـی و امـور داخلی کشـور کـه علی القاعده 
در چنیـن موضوعاتی بایـد ورود پیدا کننـد اما دریغ از یـک گزارش 
از جانب خانـه ملت کـه در زاهـدان و کردسـتان چـه اتفاقـی افتاده 

اسـت.
نماینـده مـردم آذرشـهر، اسـکو و تبریـز ادامـه داد: رهبـری وارد 
کار می شـود و نماینـده ایشـان اعـالم می کنـد ایـن افـراد بی گنـاه 
بودنـد؛ حتمـاً کسـانی کـه باعـث ایـن خونریـزی شـده اند بایـد بـه 
دادگاه سـپرده شـوند، حتماً کسـانی که سـبب یک چنیـن قضاوتی 
نـا صحیحـی در ارتباط با مـردم شـدند باید از مسـئولیت خودشـان 
برکنار شـوند و پاسـخگو باشـند. من برای کمیسـیون امنیـت ملی و 
شـوراها متاسـفم که بر خالف سـوگندی که بـرای صیانـت از حقوق 
مـردم ادا کرده انـد، رفتـار کردنـد و باعث شـدند این موضـوع پیش 

بیایـد و سـبب بی اعتمـادی هرچـه بیشـتر مردم شـده اسـت.
علیرضابیگی یادآور شـد: معتقدم مجلـس باید در واقـع مانند کاری 
که در ماجرای فوت مرحوم مهسـا امینـی مجلس انجـام داد، در این 
مسـائل هم کار خـود را انجـام مـی داد؛ آنجا دربـاره یک شـهروندی 
که در حقوقش اجحاف شـده بـود، مجلـس ورود پیدا کرد کـه البته 
من معتقدم دسـتگاه قضایی باید ایـن کار را انجام و بـه مردم گزارش 
می داد که چه کسـی مقصر حادثه اسـت کمـا اینکه مجلـس هم کار 
را به قـوه قضائیه ارجاع کـرد. اما در یـک چنین موضوعـی که فاجعه 
ملی اتفـاق افتاده اسـت، رهبـری ورود پیـدا کرده انـد، جانباختگان 
شـهید تشـخیص داده شـده اند، مجلس باید در چنیـن صحنه هایی 
ورود پیـدا کند و یـک گـزارش از آنچـه کـه اتفاق افتـاده تهیـه و به 
مردم ارائه شـود و متاسـفانه ایـن قصور و یا می شـود گفـت تقصیر از 

جانب مجلس مشـهود اسـت.

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 140160319008001780 هیـات دوم موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مریم اسـدی خانوکی فرزند عباس به شـماره شناسـنامه 55 صـادره از زرند در 
یک باب خانه به مسـاحت 318.5 مترمربـع از پالک 432 اصلی واقـع در زرند بخش 13 کرمـان به آدرس 
خانوک خیابان آیـت اهلل خامنه ای کوچه 2 خریداری از مالک رسـمی خانم فاطمه اسـدی خانوکی محرز 
گردیده اسـت لذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولین آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و  پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صورت 

انقضاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16

 حسین توحیدی نیا - رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 1412973

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششـدانگ یکبـاب مغازه پـالک 1 فرعی مجـزی از پـالک 5757 اصلی واقع 
در زرند بخش 13 کرمان بمسـاحت 249.05 مترمربع مورد تقاضای خانم اعظم میرزایی 
شاهجهان آبادی فرزند غالمحسین به اسـتناد رای شـماره 140160319008000724 
هیات حل اختالف ثبت شهرسـتان زرند در مالکیـت نامبرده قرار گرفتـه و آگهی موضوع 

ماده 3 قانـون و مـاده 13 آیین  نامـه قانون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفته  اسـت و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 1401/9/12 مالک بدینوسـیله 
آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 8 صبح 
روزشـنبه مورخه 1401/10/10 در محل شـروع و بعمـل خواهد آمد لذا بدینوسـیله به مالـک یا مالکین 
امالک مجاور رقبـه مذکور اخطار می گـردد در موعد مقـرر در این آگهـی در محل وقوع ملـک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسـانی بر حدود 
و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس  از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنا 
معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86 آییـن  نامه قانـون ثبت حداکثـر ظرف مـدت یکماه پس  از تسـلیم 
اعتراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت طـرح دعوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس 

 از مضی مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ: 1401/09/16

 حسین توحیدي نیا - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
شناسه آگهی: 1420914

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

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

آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده  13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای  شـماره 140160319079000952 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و  سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم  زهرا بهـادری فرزند 
جواد بشـماره شناسـنامه  3040483919 صادره از رفسـنجان  در یک باب خانه  به مسـاحت 286.5 
متر مربـع پـالک 740 فرعـی از190 - اصلی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 190  اصلی 
قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب  خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمد حسـین ،محمـد کریم 
،محمد حسـن ،محمد علـی و مصیب سـالمی  محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبت به فاصلـه  15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقـررات  سـند مالکیت صـادر خواهد شـد ./م الف:155
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده  13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای  شماره 140160319079000584- 1401/08/23 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای علیرضا سـالمی فرزند 
رضا بشـماره شناسـنامه  5360005599 صادره از رودبـار  در یک بـاب خانه  به مسـاحت 806 متر مربع 
پالک 739 فرعـی از190 - اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 1 فرعـی از 190  اصلی قطعه سـه واقع در 
رودبار جنـوب  - بلـوار ولیعصر بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای مصیب سـالمی  محرز 
گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات  سـند مالکیت صـادر خواهد شـد ./م الف:156
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضـی  و 
ساختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره 140160319091000955 -1401/4/21 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای کرامت رویـان فرزند عباس  
بشـماره شناسـنامه 625 صادره از عنبرآباد  در ششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت 385.60 مترمربع 
پالک - فرعی از46 - اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعی از 46 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد 
شـهرک نارنج  خریداری از مالک رسـمی آقای )کرامـت رویان ( محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد . م الف :412 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

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

آگهی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره 1401603190910001617 -1401/6/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم روح انگیز براه 
فرزند چراغ بشـماره شناسـنامه 3020108209 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
261.60مترمربع پالک - فرعـی از 50 - اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک -فرعـی از 50 - اصلی قطعه 
یک  واقع در عنبرآباد شـهرک فرهنگیـان خریداری از مالک رسـمی آقـای مجید ابراهیمـی که بموجب 
سند رسـمی قطعی بشـماره 8290-1398/7/8 دفتر 228 جیرفت به آقای ماشـااهلل مالئی انتقال قطعی 
گردیده اسـت محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد . م الف :413 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

عکس نوشت

معتاد متجاهر در 
شهرستان زرند 
دستگیر شدند

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان زرنـد 
گفت: طـی اجـرای طـرح ارتقـاء امنیت 
اجتماعی در شهرسـتان زرنـد 30 معتاد 

متجاهـر دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان زرنـد از 
دسـتگیری 30 معتـاد و کشـف مـواد 
مخـدر در اجـرای طـرح ارتقـاء امنیـت 
شهرسـتان  ایـن  اخیـر  اجتماعـی 
بـا هماهنگـی اعضـای شـورای تامیـن 
ریاسـت   فرمانـدار،  شهرسـتان، 
دادگسـتری ، دادسـتان و جانشـین 

فرمانـده سـپاه خبـر داد.
سـرهنگٰترابیٰدر تشـریح ایـن خبـر 
گفت: مرحلـه ای دیگر از طرح پاکسـازی 
نقاط آلـوده و جـرم خیـز در قالـب طرح 
امنیـت محلـه محـور توسـط مامـوران 
انتظامـی بـا همـکاری سـپاه و بسـیج 

شهرسـتان زرنـد اجرا شـد.
او افـزود: در ایـن طـرح تعـداد 30 معتاد 
متجاهر جمع آوری و خـرده فروش مواد 

مخدر نیز دسـتگیر شـدند.
این مسئول انتظامی گفت: دستگیری 2 
خرده فـروش و 2 کیلو ونیم مـواد مخدر 
از نوع تریاک 2 کیلو، شیشـه 250 گرم و 
هروئیـن 250 گرم بـا تشـکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شـدند

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان بـر گره 
گشـایی موقوفـه ای کـه 28 سـال در روسـتای 

هوتـک بالاسـتفاده مانـده تاکیـد کرد.
 بازدید رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان از 
مرکز احداث شـده در روسـتای هوتـک که 28 
سـال بالاسـتفاده باقی مانده اسـت، سـرآغازی 
بـرای پیگیری قضائـی به منظـور بهره بـرداری 
مناسـب از ایـن فضـا خواهـد بـود و بـر مبنـای 
تأکیدات مقـام عالی قضائـی در اسـتان کرمان، 
درایـن مجموعـه باید نفع مـردم منطقـه و نیت 

واقـف اجرایی شـود.
حـاج ماشـااهلل رمضانـی کریـم، خّیـر ایـن 
مجموعـه در سـال 1373، زمینی به مسـاحت 
24 هزار متـر مربع را بـرای احداث بیمارسـتان 
45 تختخوابـی در 35 کیلومتـری مرکـز شـهر 
کرمـان وقـف و احـداث سـاختمان آن را بـا 
زیربنـای چهارهـزار متـر مربـع شـروع کـرد و 
کار اجرایـی ایـن مجموعه تـا جایـی پیش رفته 
که حتـی گـچ کاری و خریـد تخت هـای آن نیز 
انجـام شـده و در زمینه برق کشـی وتاسیسـات 

آن نیـز اقدام شـده اسـت.
حـاج ماشـااهلل تعـدادی تلمبـه آب کشـاورزی 
و مقـداری بـاغ پسـته را بـه منظـور کمـک بـه 
سـاخت این بنا وقـف کرده امـا این بیمارسـتان 
پس از فـوت واقـف، ناتمـام رهـا و تنهـا اقدامی 
که پـس از فوت وی انجام شـد، تعویـض تابلوی 
درب بیمارسـتان و تبدیل آن به مرکز بهداشتی 

و درمانـی در سـال 85 بوده اسـت.
بـر مبنـای درخواسـت اهالـی منطقـه هوتـک، 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان از ایـن 
مجموعـه بازدیـد کـرد و در جمع مـردم گفت: 
با توجـه به نیـت واقف، دانشـگاه علوم پزشـکی 
و سـایر سـازمان های مربوطـه بایـد دربـاره 
ظرفیت های بهداشـتی و درمانی این ساختمان 
نیازسـنجی های الزم را انجام دهـد و در صورت 
تایید نیـاز این منطقه به بیمارسـتان، دانشـگاه 
علوم پزشـکی نسـبت بـه تامین پزشـک و کادر 

درمانی مـورد نیـاز اقـدام کند.
حجت االسـالم و المسـلمین ابراهیـم حمیدی 
بـر تشـکیل پرونـده قضائی بـه منظور بررسـی 
قصـور احتمالـی و اختالفـات مطـرح شـده در 
رابطـه بـا ایـن مـکان تاکیـد کـرد و گفـت: این 
سـاختمان ظرفیتی اسـت که نباید بالاسـتفاده 
باقی بمانـد و براسـاس نیـت واقف بـه نحوی به 
کارگیری شـود که مردم و مسـافرانی کـه از این 
منطقـه عبـور می کننـد، از مزایـای درمانی آن 

بهـره مند شـوند.
او اولویـت اول در بهره بـرداری از ایـن مجموعه 
را توجه بـه نیـت واقف دانسـت و اظهارداشـت: 
ایـن ظرفیت قریـب 28 سـال بالاسـتفاده باقی 
مانـده و در صورتـی که 27 سـال دیگـر نیز هم 
معطل بماند، مشـکلی حـل نمی شـود و در این 
رابطـه باید تالش شـود که درخواسـت مـردم و 

نیت واقـف محقـق گردد.

قنات ناجی
بهابـاد یکـی از محروم تریـن شهرسـتان های 
اسـتان یـزد اسـت کـه زندگـی در روسـتاهای 
آن تحت تاثیر خشـکیدگی قنوات قـرار گرفته 
اسـت. بنیاد مسـتضعفان با احیای چنـد قنات 
از جملـه قنات ناجـی در مناطق روسـتایی این 
شهرسـتان،حیات را به ایـن روسـتا بازگردانده 
و کشـاورزی و دامـداری آن را از ورطـه نابودی 

نجات بخشـیده اسـت.

رئیس کل دادگستری کرمان عنوان کرد؛

گره 28 ساله وقف ناتمام در یکی از روستاهای کرمان

دمای کرمان این هفته منفی می شود

گرمخانه کرمان افتتاح نشد
معاون فرهنگی و اجتماعی شـهرداری کرمـان گفت: هنوز هیـچ گرمخانه ای 
در سطح شـهر برای سـرپناه دادن به کارتن خواب ها فعال نیسـت و پذیرشی 

برای ایـن افراد وجـود ندارد.
بـا توجـه بـه هشـدارهای هواشناسـی مبنی بـر کاهـش شـدید دما تـا اوایل 
هفتـه آینده و تجربـه دمای زیر صفر برای شـهر کرمـان از 2 شـب پیش و نیز 
شـب های پیش رو، در این شـهر همچنـان گرمخانه و سـرپناهی بـرای افراد 
بی سـرپناه وجود نـدارد؛ حـال آنکه مسـئوالن شـهری گفته بودنـد در تالش 

برای آماده سـازی مکانی مناسـب هسـتند.
به گـزارش کرمان نـو و به نقـل از ایرنـا شـهر کرمان از سـال گذشـته تاکنون 
هیـچ گرمخانـه ای نـدارد؛ گرمخانـه محدوده سرآسـیاب کـه پارسـال مدتی 
بـه مراجعـان بی سـرپناه خدمـات ارائـه مـی داد نیـز مدتـی اسـت در نتیجه 
جانمایی نامناسـب، اعتـراض بهزیسـتی و نیز سـاکنان اطـراف آن، غیرفعال 

شـده اسـت و عمال پذیرشـی نـدارد.
گرمخانـه جدید هم کـه قرار بود امسـال تا قبل از رسـیدن سـرما در محدوده 
پردیسـان قائم شـهر کرمان پذیرای افراد بی سـرپناه باشـد همچنان در حال 
تجهیز قـرار دارد و بـرای در امان ماندن از سـرمای ایـن روزها فعـال غیرفعال 

. ست ا
عبدالرضـا شـیخ شـعاعی معـاون فرهنگـی و اجتماعی شـهرداری کرمـان با 
اشـاره بـه اینکـه همچنـان هیچگونه پذیرشـی بـرای سـرپناه دادن بـه افراد 
بی سـرپناه و کارتـن خـواب در شـهر کرمـان وجـود نـدارد اظهارداشـت: 
سـاختمان گرمخانه کرمـان در محدوده پردیسـان قائم آمـاده، فضای داخلی 

آن در حـال آمـاده شـدن اما هنـوز کامل نشـده اسـت.
سـاختمان گرمخانه کرمان در محدوده پردیسـان قائم آماده اسـت اما فضای 

داخلی آن در حال آماده شـدن و هنوز کامل نشـده اسـت.
او با اشـاره به اینکه فضای گرمخانه ای که سـال گذشـته در سرآسـیاب ایجاد 
کردیم آمـاده و دارای تجهیزات اسـکان افراد بی سـرپناه اسـت ادامـه داد: اما 
ایـن گرمخانـه همچنان بـه دلیـل مخالفت هـای اهالـی و بهزیسـتی تعطیل 

اسـت و هم اینـک پذیرش نـدارد.
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری کرمـان با اشـاره بـه اینکـه فضایی 
که امسـال بـرای گرمخانه در شـهر کرمـان در نظر گرفتـه شـده در محدوده 
منطقـه مسـکونی نیسـت و مشـکالت گریبان گیـر گرمخانـه قبلی را نـدارد، 
خاطرنشـان کـرد: همه ظرفیت هـا را برای آمـاده شـدن آن بـه کار گرفته ایم 
و امیدواریـم تـا شـروع دیماه ایـن گرمخانـه جدیـد به بهره بـرداری برسـد و 
ابتدای زمسـتان و شـدت گرفتن سرما در این شـهر آمادگی اسـکان معتادان 

متجاهـر و افراد بی سـرپناه را داشـته باشـیم.
آیا گرمخانه  به امسال می رسد؟

این درحالی اسـت کـه محمود بابایی عضو شـورای اسـالمی شـهر کرمان نیز  
با اشـاره بـه اینکـه همچنان شـهر کرمـان گرمخانـه نـدارد اظهار امیـدواری 
کـرد کـه آمـاده سـازی گرمخانـه طـی ایـن هفتـه یـا هفتـه آینـده تعییـن 

تکلیف شـود.
او درعیـن حـال ادامـه داد: نمی دانم بـا وضعیتـی کـه وجـود دارد راه اندازی 

گرمخانـه به امسـال برسـد یـا خیر.

خبر

عنوان کتاب:امید در تاریکی
نویسنده: ربه کا سولنیت
مترجم :نرگس حسن لی

انتشارات: مهرگان خرد
کتاب امیـد در تاریکی کتابـی قدرتمند و تاثیر گذار نوشـته ی 
ربکا سـولنیت اسـت. امید او در تاریکی برای مقابله با ناامیدی 
رادیکالهـا در لحظه ای که آنهـا در اوج قدرت دولـت بوش تنها 
بر ضررهای خود متمرکز شـده بودند و به پیروزی های پشـت 
سرشان پشـت کرده بودند نوشته شده اسـت - و تغییرات غیر 
قابل تصـوری که بـه زودی در راه خواهنـد بود. در ایـن کتاب ، 
او یک امیـد بنیـادی را مطـرح می کند کـه به عنـوان تعهدی 
اسـت برای انجام کنـش در جهانی کـه آینده آن نامشـخص و 

غیرقابل درک اسـت.

مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم خبر داد:

اتمام فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم 
تا پایان آذرماه 1401

مدیر پایگاه میراث جهانـی و منظر فرهنگی بم گفـت: فاز اول عملیـات نورپردازی ارگ 
تاریخی بم از ابتـدای آذر 1401 آغاز شـده و تا پایان این مـاه ادامه دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانـی و منظر فرهنگی بم گفـت: فاز اول عملیـات نورپردازی ارگ 
تاریخـی بم بـا اعتباری معـادل یـک میلیـارد و 700 میلیـون تومـان از ابتـدای آذرماه 

1401 آغاز شـده و تـا پایان ایـن ماه ادامـه دارد.
محسـن قاسـمی اظهار کرد: در این فاز نورپردازی بازار، خانه سیسـتانی، خانه میراکبر، 

مسـجد پیامبر )ص( و بخشـی از حصار دوم ارگ تاریخی بم انجام می شود.
مدیر پایگاه میـراث جهانی و منظر فرهنگـی بم افزود: اعتبـار در نظر گرفته شـده برای 
طراحی و اجرای فـاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم در نظرگرفته شـده اسـت.
او خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه مطالعات نورپـردازی تمامی بخش هـای ارگ تاریخی 
انجام شـده و اجرای فاز هـای دیگر ایـن عملیات منـوط به تامیـن اعتبار دوباره اسـت.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان شناسه آگهی: 1423105

آگهي مزایده امالک مازاد
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد در اجرای مجوزهای شماره 51/157831 مورخ 1401/08/07 و 51/192945 مورخ 1399/02/04 و 51/139710 مورخ 1400/09/09 و 51/93202 

مورخ 1399/06/25 امالک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir، براساس مجوزات صادره و رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط 
وبرمبنای قیمت پایه با وضعیت موجود و به صورت نقدی ازطریق مزایده به فروش برساند،متقاضیان   می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی یاد شده و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه از تاریخ 
1401/09/16لغایت 1401/10/01ساعت 19 پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود را 

در زمینه اموال مورد مزایده با شماره تلفن 09131480920-03443261321 آقای سلیمانی مطرح نمایند.

1-فرآینـد مزایـده در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار می گـردد و تمامی مراحل آن شـامل 
پرداخـت تضمین شـرکت در مزایده پیشـنهاد قیمت،گشـودن پاکت پیشـنهاد قیمت ، اعالم بـه برنده، 
واریـز وجـه مزایده و تحویل ملك در بسـتر سـامانه سـتاد خواهد بود .بدیهی اسـت قیمت پیشـنهادی 

تنها در صورتی معتبر و پذیرفته اسـت که در سـامانه سـتاد ارسـال شـده باشـد.
2-سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در قبول یا رد پیشنهاد مختار است.

3-پیشنهاد های فاقد سپرده ، کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم ومشروط مردود می باشد.
4-رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است.

5-متقاضیـان جهـت شـرکت در مزایـده مـی بایسـت پـس از مراجعـه بـه آدرس الکترونیکـی ذکر 
شـده و انتخـاب امـالک مورد نظـر جهت شـرکت در مزایده نسـبت به تهیـه توکن از دفاتـر منتخب 
خدمـات پیشـخوان دولـت اقدام و پـس از ثبت نـام در سـامانه جهت امضـاء الکترونیکی نسـبت به 
ارائـه پیشـنهاد اقـدام نمایند.متقاضیـان مـی توانند بـرای دریافـت اطالعات بیشـتر در ایـن زمینه 
با کارشناسـان سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت با شـماره تلفـن 09131480920-03443261321 

نمایند. حاصـل  تماس 
6-سـپرده)ودیعه( شـرکت در مزایده معادل5 درصد قیمت پایه مزایده اسـت که متقاضیان می بایسـت 
طـی یـك فقره ضمانت نامـه بانکی ، در وجه سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان صـادر گردد.اصل 
ضمانتنامـه را در سـامانه سـتاد بارگذاری نموده و  تـا تاریخ 1401/10/01 تـا پایان وقت اداری بـه اداره امور 

پیمانهـا و مناقصات  سـازمان تحویل نماید.
7-کلیـه پاکت های حاوی پیشـنهاد های متقاضیان راس سـاعت 10 صبح مورخـه 1401/10/03 به صورت 

الکترونیکـی از طریـق سـامانه سـتاد بازگشـایی و از طریـق آدرس الکترونیکی به اطـالع متقاضیان 
خواهد رسـید.

8-برنـده مزایـده وکالتنامـه کاری جهـت انجام امـور قانونی)انتقال ملـك( اعطا می شـود و کلیه هزینه 
هـای مربـوط بـه دریافت اسـتعالم در ارتبـاط نقل و انتقـال ،تنظیـم وکالتنامه و سـایر مـوارد بر عهده 

باشـد. می  خریدار 
9-بـا توجـه به امـکان بازدید از زمیـن و امالک برای کلیه شـرکت کننـدگان در مزایـده، از پذیرفتن هر 

گونـه اعتـراض در این زمینـه از متقاضیان معذور می باشـد.
10-هزینـه  آگهـی و کارشناسـی ،تفکیك سـند و تغییر کاربـری و سـایر  هزینه های مرتبـط و عوارض 
قانونـی بـر عهده خریـدار بوده و هزینه های مذکور می بایسـت بر اسـاس اعالم نظر سـازمان نقـداً دربه 

شـماره حسـاب اعالمی از طرف سـازمان واریز گردد.
11-در صورتـی کـه مبلغ های پیشـنهادی خریداران یکسـان باشـد برنده مزایده کسـی خواهـد بود که 

اولیـن مـورد خریـد را داشـته و در غیر این صـورت از طریق قرعه کشـی انتخاب مـی گردد.
12-برنـده مزایده بایسـتی به محـض اعالم برنده مبلغ پیشـنهادی را بـه حسـاب4001000901027467با 
شناسـه:334038159210221001510100000931درآمدحاصل از فـروش امـوال منقـول و غیر منقول واریز 

نمائید.
13-متقاضان نباید مشمول منع مداخله کارکنان دولت باشند.

14-سـپرده هـای نفـر اول تا سـوم نـزد ذی حسـابی خواهد مانـد که پـس از واریـز برنده نفـر اول، به 
متقاضی مسـترد خواهد شـد.

15-در صـورت انصـراف برنـده مزایده سـپرده نامبرده بـه نفع دولت ضبـط و نفرات بعـدی طبق قوانین 
و مقـررات به عنـوان برنده اعالم مـی گردد.

توضیحات : 

کاربرینوع ملکردیف
پالک ثبتی

آدرسقیمت پایه )ریال(مساحت عرصه)متر مربع(
فرعیاصلی 

ساختمان1
فاریاب روستای هور پا سفید انتهای خیابان شهید موسی 3/869/250/000--------16524اداریاداری-مسکونی

یوسف زاده

کهنوج کنار بلوار جاده قلعه گنج روبروی بهشت زهرا. بلوار 2136445784/05230/511/200/000زمین تجاری- مسکونی2
شهداء)جاده قلعه گنج(

روستای پشت لرجنب مخابرات خیابان شهید اکبر شریفی54689157118/090/000/000اداری-مسکونیساختمان اداری3

دلفاردبعدازپاسگاه جنب مخابرات123115619230/096/000/000زراعی-باغزمین4

جیرفت-خیابان دولت-رو به روی بانک ملی شعبه امام575224773552/990/000/000زمین تجاری مسکونی5

جیرفت-خیابان دولت5743398646/4513/028/400/000زمین تجاری و مسکونی6

اداره حقوقی      


