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ما را در تلگرام دنبال کنید

مـارا
دنبال
کنید عملیات اجرایی و بهره برداری 

از ۲۳ طرح منابع طبیعی جنوب آغاز می شود
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جنوب و شرق استان از گاز استقبال نکردند

مجوز۲شرکتسرمایهگذارمعدنتیتانیومدرقلعهگنجابطالمیشود
رییس سـازمان صنعت، معدن و تجـارت جنوب کرمان 
گفت: مجوز ۲ شـرکت سـرمایه گذار معدن تیتانیوم در 
شهرسـتان قلعه گنج به دلیل فعالیت نداشـتن ابطال و 

بزودی به شـرکت جدیـدی مجوز داده می شـود.

مسـلم مروجـی در نشسـت شـورای اداری شهرسـتان 
قلعـه گنـج اظهـار کـرد: پـس از بازدیـد از یکـی از معـادن 
توافق شـد که اسـتخراج معـدن تیتانیـوم در قلعـه گنج 

بـه شـرکت پاسـارگاد سـپرده شـود.

او افـزود: از فرمانـدار قلعـه گنـج 
تقاضـا داریـم بـا توجـه بـه اینکـه 

معادن تیتانیوم نیـاز به آب زیـادی دارد بـرای تامین آب 
مـورد نیـاز اقدامـات الزم را انجـام دهـد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان مدعی شد:

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانمدعیشد

تامینیکسوماعتبارتاالرشهر
کرمانتوسطدولتسیزدهم

مدیرکلراهوشهرسازیجنوبکرماناعالمکرد:

مطالعهامکانسنجی
ایجادشهرکجدید

درجیرفت

فرماندار شهرسـتان جیرفت بـا بیان اینکـه مدیـران باید خط مشـی دولت را اعمـال کنند 
گفت: مـا مدیر بـی انگیزه کـه رضایت خـدا را مدنظـر نـدارد، نمی خواهیم.

احمـد بلندنظـر در نشسـت شـورای اداری شهرسـتان جیرفـت بـا گالیـه از مدیـران 
دسـتگاه های اجرایی که در انجام امور عادی و سـاده کوتاهی می کنند ادامه داد: مدیران 

حافـظ حقـوق اربـاب رجـوع باشـند.
او بـا بیان اینکه مـا باید اعالم کنیـم از راهی که در این ۴۴ سـال رفته ایم پشـیمان نیسـتم 
اضافه کـرد: بایـد آرمان هـای انقـالب را بـه دیگـران انتقال دهیـم و در ایـام دهـه فجر در 

فضاسـازی و بیان دسـتاوردهای انقالب اهتمام داشـته باشـیم.

فرماندارجیرفت:

مدیربیانگیزهنمیخواهیم

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه یـک سـوم از اعتبـارات تـاالر مرکـزی کرمـان در دولت 

سـیزدهم تامین شـده اسـت، گفت: تخصیص اعتبار این پروژه به سـرعت تامیـن و در 
روز شـنبه مصادف با سـالروز والدت حضرت علی علیه السـالم با حضـور وزیر فرهنگ و 
ارشاد افتتاح خواهد شد. محسـن روحی در نشسـت خبری با اصحاب رسانه گفت: بعد 
از ۲۰ سـال تاالر فرهنـگ و هنر کرمـان در دولت سـیزدهم در دهه فجر افتتاح می شـود.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان سـرانه فاخـر در حوزه فرهنـگ و هنری 
را یکـی از مـوارد پراهمیت پـروژه تاالر فرهنـگ و هنر کرمـان دانسـت و بیان کرد: سـالن 
پالتـو راور بعـد از گذشـت چهـار سـال از آغـاز عملیـات اجرایـی آن افتتـاح خواهد شـد. 
همچنیـن انجمن سـینمای جـوان سـیرجان، در دسـت پیگیـری اسـت و سـینمای بم و 

ریحانشـهر)واقع در شهرسـتان زرنـد( تـا پایان سـال به بهـره بـرداری خواهد رسـید.
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 رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه باهنر عنوان کرد

لزومتوسعهمنطقهایزیستبوم
فناوریدانشگاههایکرمان

رئیـس کمیسـیون دائمـی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان 
گفـت: ظرفیت سـازی اقتصـاد دیجیتـال و توسـعه 

منطقـه ای زیسـت بـوم فنـاوری و نـوآوری از طریـق گسـترش تعامـالت بین المللـی 
دانشـگاه های اسـتان کرمـان با کشـورهای محـور مقاومـت و جهان اسـالم یـک ضرورت 

اسـت.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 8 را 
بخوانید
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بارش ها درد خشکسالی را درمان نکردبارش ها درد خشکسالی را درمان نکرد
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1416      چهارشنبه 12 بهمن ماه  1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

 ۴۹ درصد استان تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید قرار دارد

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان: از مجموع ظرفیت سدهای کرمان فقط ۳۸ درصد آبگیری شده است 

از آغـاز عملیـات اجرایـی و بهـره بـرداری از ۲۳ پـروژه منابـع 
طبیعـی در دهـه فجـر امسـال خبـر داد.

رحیمـی نیـا بـا تبریـک فـرا رسـیدن چهـل و چهارمین سـالگرد 
پیـروزی انقـالب و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای انقالب 
اسـالمی گفـت: همزمـان باسرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی 

و آبخیـزداری جنـوب کرمـان  دهـه فجـر ۲۳ طرح آبخیـزداری 
و آبخوانـداری، زراعـت چوب، بادشـکن زنـده اطراف مـزارع و 
هاللـی آبگیر بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۵۴ میلیـارد و ۸۱۲ میلیون و 
۲۷۵ هـزار تومـان در جنـوب کرمـان اجرایی و بـه بهره بـرداری 

می رسـد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای

عملیات تکمیلی )فاز2(ساختمان و مرکز خدمات جامع سالمت روستایی قلعه شهید نرماشیربه شماره ع-ت-ق-5-1401/11 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.تاریخ 

انتشار مناقصه درسامانه 1401/11/09 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:00 روزپنجشنبه  مورخ 1401/11/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1401/11/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  11:00 روزسه شنبه مورخ 1401/11/25

مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی: آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست- تلفن 44344601-
034 و44340316 -034

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بم 

پیاپی 1416  

تاریخ چاپ 14۰1/11/12

شناسه آگهی : 1449688 روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان شناسه آگهی: 1450129

در راسـتای رونـق تولیـد و تامین آب شـهرک صنعتـی در حال احداث شـماره 4 کرمان 
شـرکت شـهرک های صنعتی کرمان در نظر دارد نسـبت به خرید تمامی و یا بخشـی از 
یک چاه آب کشـاورزی واقع در منطقه رباط وسـعدی بعد از تغییر مصرف از کشـاورزی 

بـه صنعتـی و با دبـی آب 10 لیتر بر ثانیه  اقـدام نماید .
خواهشمند اسـت متقاضیان در ساعات اداری به قسـمت معاونت فنی شرکت شهرک های 

صنعتـی کرمان و یا با شـماره 09133404698 تماس حاصل نمایند .     

نوبت اول

راه اندازی باشگاه هایی برای سالمت اجتماعی نوجوانان محالت از سال ۱۴۰۲

خزعلی: 

جوانان را به سمت مهارت های کاربردی  سوق دهیم

تاکید بر مشاوره ژنتیک در زوجینی با نسبت فامیلیتاکید بر مشاوره ژنتیک در زوجینی با نسبت فامیلی

معـاون پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی سـازمان 
بهزیسـتی کشـور از راه اندازی باشگاه سـامت نوجوانان 

در محـات از سـال آینده خبـر داد.
آرزو ذکایی فـر در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه 
اجرای طرح مانا )مشـارکت اجتماعی نوجوانـان( که در 
راسـتای ارتقـاء توانمندی هـا و مشـارکت دانش آموزان 
در گروه هـای سـنی 15 تـا 18 سـال دختران و پسـران 
توسـط سـازمان بهزیسـتی اجـرا می شـود، اظهـار کرد: 
چنـد سـال از اجـرای ایـن طرح بـا رویکـرد همیـاری و 
مشـارکت اجتماعـی نوجوانـان بـا گـروه سـنی 15 تـا 
18 سـال کـه عـاوه بـر ارتقـاء توانمنـدی همیـاری 
جمعـی نوجوانـان بـه ارتقـاء عـزت نفـس و اعتمـاد بـه 
نفـس، اسـتقال طلبی، مهارت هـای حـل مسـئله و 
خودکارآمـدی و فرآینـد هویت یابـی و هویت پذیـری 

آنهـا نیـز کمـک می کنـد، می گـذرد.
وی بـا بیان اینکه در حـال حاضر 1500 گروه مشـارکت 
نـان در سـطح محـات بـا کمـک  اجتماعـی نوجوا
تسـهیلگران محلـی فعالیـت می کننـد، افـزود: ایـن 
گروه هـا عـاوه بـر دریافـت آموزش هـای الزم، دربـاره 

چگونگی شناسـایی و احصـای نیازهای خـود، اطرافیان 
و محلـه زندگی شـان و همچنیـن اولویت بنـدی و ارائـه 
پروژه هـای عملیاتـی بـرای رفع ایـن چالش هـا فعالیت 

دارنـد.
معـاون پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی سـازمان 
بهزیسـتی ادامـه داد: نوجوانـان عاوه بـر اینکـه در این 
گروه هـا آموزش هـای الزم را دریافـت می کننـد طـی 
سـال جاری توانسـتند حـدود 600 پـروژه را بـه مرحله 

اجـرا برسـانند.

ذکایی فـر با اشـاره بـه اینکـه سـازمان بهزیسـتی منابع 
اعتباری را بـرای راهبری و انجام پروژه هـا در اختیار این 
گروه هـا قـرار می دهـد، اعـام کـرد کـه یکـی از اجزای 
توانمنـدی گـروه نوجوانـان این اسـت که خودشـان نیز 
از بخش هـای مختلـف دولتـی، غیردولتـی و خیریـن 
حمایت یابـی و حمایت گیـری کننـد؛ بـه طـوری کـه 
در سـال جـاری حـدود یـک میلیـارد نیـز سـهم آورده 
داشـته اند و توانسـتند برای اجرای پروژه هایشـان منابع 

مالـی جـذب کنند.

معاون امـور زنـان و خانواده رئیـس جمهور با بیـان اینکه 
کنگره بیـن المللی زنـان تاثیرگـذار ثمرات بسـیار خوبی 
در ایـن مـدت کوتـاه داشـت و ان شـاءاهلل در آینـده هـم 

ثمرات بسـیار بزرگتـری را در ابتـدا خواهیم داشـت.
به گزارش ایسـنا، انسـیه خزعلی در همایش بانوی فرزانه 
)گرامیداشـت روز زن و مقام مادر( که در کانون پرورشـی 

فکری کودکان و نوجوانان برگزار شـد
 افـزود: نمایشـگاهی کـه از آثار بانـوان در حاشـیه کنگره 
برپـا شـده بـود مـورد توجـه مهمانـان مـا از کشـورهای 
مختلف قـرار گرفت. گاهـی اوقات برخـی داشـته ها را به 
دلیـل مشـغله های بسـیار نمی بینیـم. می توانیـم از ایـن 
دسـتاوردها بـرای صـدور افـکار، آداب، ایده هـای برتـر، 
ابداعاتـی کـه در زنـان و جوانانمـان وجـود دارد و بـرای 

شـکوفایی بیشـتر در کشـور و رونق اقتصادی بهره ببریم.
معاون امـور زنـان و خانواده رئیـس جمهور با بیـان اینکه 
در این چند روز تفاهم نامه و قرارهایـی برای ایجاد تفاهم 
نامه هـای بیشـتر بـا نهادهـا و وزارتخانه هـا و کشـورهای 

دیگـر برگـزار شـد گفـت: امید اسـت شـما هم بـا همتی 
کـه دارید پشـتیبانی کنیـد و بـا مهـارت آموزی کـه نیاز 
اسـت از دبیرسـتان شـروع کنیـم تا جوانـان را به سـمت 
مهارت هـای کاربـردی  سـوق دهیـم و اینطور نباشـد که 
آمـوزش را بـه صـرف آمـوزش و بـدون مهـارت آمـوزی 

داشـته باشیم.
خزعلی ادامـه داد: ان شـاءاهلل دبیرسـتان هایی که به طور 
خاص مهارت آمـوزی برای دختـران و به طور ویـژه برای 
فارغ التحصیان دبیرسـتان داشته باشـیم و زمینه ایجاد 
کار و مهارت را بـرای آنها فراهـم کنیم. امیدواریـم با نگاه 
خیریـن بـرای تجهیـز مـدارس از توانمندی هـای مـردم 
کمـک گرفتـه و پوشـش دهـی مناسـبی بـرای دختران 

داشـته باشیم.

فلوشیپ طب مادر و جنین دانشـگاه علوم پزشکی شهید 
بهشـتی بـه ضروری تریـن آزمایش هـا پیـش از اقـدام به 
بارداری اشـاره کـرد و گفـت: حتی اگـر آنتـی بیوتیک یا 
داروهـای ضـد آکنـه و پوسـتی مصـرف می کنیـد حتما 
پیـش از بـارداری ایـن موضـوع را بـا پزشـک در میـان 

بگذاریـد..
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر آزاده شـعبانی بـه برخـی از 
اقدامات ضـروری پیـش از بـارداری اشـاره کـرد و افزود: 
مراجعه به پزشـک متخصص زنـان و زایمان اولیـن اقدام 

بـرای بررسـی های الزم پیـش از بـارداری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بررسـی قـد و وزن و اصطاحـا 
شـاخص تـوده بدنـی از سـاده ترین و شـاید مهم تریـن 
مواردی اسـت کـه بایـد پیـش از بـارداری ارزیابی شـود، 

اظهـار کـرد: اگـر فـردی دچـار الغـری مفـرط یـا چاقی 
بیـش از حد باشـد باید قبـل از بـارداری زیر نظر پزشـک 

متخصـص اصـاح شـود.
وی معاینـه وضعیـت پسـتان را از دیگـر مـوارد ضـروری 

پیـش از اقدام بـه بـارداری عنـوان کـرد و گفـت: معاینه 
پسـتان ها برای اطمینان از سـامت آن، معاینـات لگنی، 
تسـت پاپ اسـمیر، بررسـی سـامت عمومـی از نظـر 
سـطح کم خونی یـا بیماری هایی مثـل تیروئیـد و دیابت 

ضـرورت دارد.
مراجعه بـه دندان پزشـک پیـش از اقدام بـه بـارداری برای 
اطمینان از سـامت از دندان ها از دیگر مـواردی بود که این 
عضو هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشتی 
بـه آن اشـاره کـرد و افـزود: درمـان دندان هـای پوسـیده 
ممکـن اسـت در دوران بـارداری بـرای مـادر و یـا جنیـن 
چالش برانگیز باشـد بنابراین؛ توصیه می شـود درمان های 
مربوط به دهـان و دندان و بررسـی وضعیت لثه هـا پیش از 

بـارداری بررسـی و در صـورت نیاز درمان شـود

افزایش۲۶برابریچاههایآب
غیرمجازبالیجانتاالبها

 افزایـش بی رویـه چاه های غیرمجـاز در کشـور، حیات تاالب هـا را به خطـر انداخته 
اسـت. آمارها نشـان می دهد تعـداد چاه های غیرمجـاز در پنـج دهه گذشـته از 15 
هـزار حلقه بـه 400 هـزار حلقـه افزایـش یافتـه که باعث شـده دشـت های کشـور 
آبکـش و تاالب های زیادی خشـک شـود. چند سـال اخیر بـه طور مـداوم خبرهای 
ناخوشـایندی از وضعیـت آبی کشـور می شـنویم؛ همه آنها نشـان دهنده این اسـت 
که وضعیـت ذخایر سـدها و منابـع آبی زیرزمینی کشـور مناسـب نیسـت؛ از طرفی 
هم خشکسـالی و کم بارشـی فشـار آورده و مشـکات زیادی را رقم زده اسـت البته 
در چند هفتـه گذشـته، بارندگی های خوبی در سراسـر کشـور رخ داد که براسـاس 
اعـام وزارت نیـرو، حـدود 40 درصـد ذخایـر سـدهای کشـور پـر شـده اسـت امـا 
بنابر اعتقـاد کارشناسـان، خشکسـالی و کم آبی چند سـال گذشـته به حـدی زیاد 
بوده و منابـع آبـی را از بین بـرد که ایـن بارش ها جبـران آن همـه عقـب ماندگی را 
نمی کنـد؛ بنابراین نبایـد فکـر کنیم که بـا این بارش هـا کمبـود منابع آبـی جبران 

شـده است.
تـا پیـش از ایـن بارندگی هـا، سـازمان هواشناسـی اعـام کرده بـود کـه بارش های 
کشـور ۳0 درصد کمتر از معمول اسـت؛ این در حالی اسـت که حـدود 90 درصد از 

مسـاحت کشـور درگیر خشکسـالی با شـدت و ضعف هـای متفاوت اسـت.
همچنیـن بنابر اعـام شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب، حدود 2۷0 شـهر کشـور 
دچار تنـش آبی اسـت؛ از سـوی دیگر فرسـودگی خطـوط لولـه انتقـال آب موجب 
هدر رفت 25 درصد آب در شـبکه آبرسـانی می شـود که خسـارتی معـادل 65 هزار 

میلیارد تومـان در قالـب زیان انباشـته به همـراه دارد. 

ایجادخوابگاهبرایکودکان
بازماندهازتحصیل

معـاون اجتماعی سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره ( از برنامه این سـتاد 
برای سـاخت هـزار مدرسـه دائمی بـه جای مدرسـه کانکسـی طی سـال آینده 

خبـر داد.
علی عسـگری در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره بـه اقدامات سـتاد اجرایـی فرمان 
حضرت امام در راسـتای عدالت آموزشـی و با تاکید بر اینکه باید بتـوان امکانات 
برابر آموزشـی برای دانش آمـوزان مناطق محروم ایجـاد کرد، گفت: مـا به رهبر 
معظم انقاب برای سـاخت 2000 مدرسـه در مناطق محروم تعهـد داده بودیم 
کـه این تعهد انجام شـده اسـت امـا آنچه برای سـال آینـده درخصوص سـاخت 
مدرسـه در نظـر داریم سـاخت هـزار مدرسـه دائمی به جای مدرسـه کانکسـی 

اسـت که این موضـوع نیز برای سـال آینـده در دسـتور کار قـرار می گیرد.
وی بـا اشـاره به اینکـه موضـوع فناوری هـای نویـن در سـاخت مـدارس رعایت 
خواهد شـد، ادامه داد: باتوجه به سـختی حمل مصالـح در برخـی مناطق، برای 
سـاخت مدارس در برخی مکانها باید از سـازه های پیش سـاخته اسـتفاده کنیم 
که این موضـوع در حـال انجام بـوده و بـه صـورت نمونـه و پایلوت نیـز در چند 

نقطه این مدارس سـاخته شـده اسـت.
معـاون اجتماعی سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امـام درخصوص دیگـر اقدامات 
سـتاد در راسـتای عدالت آموزشـی، اعام کرد که سـتاد اجرایی طی قـراردادی 
بـا آمـوزش و پـرورش قـرار اسـت بـرای آمـوزش 100 هـزار معلـم ابتدایـی در 
مناطـق محـروم در راسـتای افزایـش کیفیـت آمـوزش بـه دانش آمـوزان اقدام 

کنـد.
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خبر
 رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه 

باهنر عنوان کرد

لزوم توسعه منطقه ای 
زیست بوم فناوری 
دانشگاه های کرمان

رئیـس کمیسـیون دائمی دانشـگاه شـهید 
باهنر کرمان گفـت: ظرفیت سـازی اقتصاد 
دیجیتـال و توسـعه منطقـه ای زیسـت بوم 
فنـاوری و نـوآوری از طریـق گسـترش 
تعامـات بین المللی دانشـگاه های اسـتان 
کرمـان بـا کشـورهای محـور مقاومـت و 

جهـان اسـام یک ضـرورت اسـت.
دکتـر محمدهـادی زاهـدی در جلسـه 
کمیسـیون دائمـی هیـات امنـاء دانشـگاه 
شـهید باهنـر بـا اشـاره بـه معرفی اسـتان 
کرمان بـه عنـوان پایتخت مقاومـت جهان 
اسـام و فعالیت 110 مرکز دانشـگاهی در 
این استان اظهار کرد: دانشـگاه های استان 
کرمـان ظرفیـت بالقـوه ای برای گسـترش 
تعامـات علمی-بیـن المللی با کشـورهای 
محـور مقاومـت و سـایر کشـورهای جهان 

اسـام دارا هسـتند.
او با اشـاره بـه توانمنـدی هـا و فرصت های 
باالی اسـتان کرمـان در حوزه های مختلف 
از جمله کشـاورزی، معدنی و گردشـگری، 
ضـرورت برنامه ریـزی ایـن دانشـگاه را 
بـرای افزایـش همکاری هـای بیـن المللی 
خاطرنشـان کـرد و افزود: دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمان بایـد به عنـوان قطب اسـتان 
کرمـان در توسـعه فعالیت هـای بین المللی 
بـا تمرکـز بـر حـوزه خدمـات مبتنـی بـر 
فنـاوری هـای نوین، هـدف گـذاری و اقدام 

نمایـد.
زاهدی تحصیـل بیش از ۷8 هزار دانشـجو، 
فعالیـت 2400 هیـات علمـی در مراکـز 
آموزش عالـی اسـتان کرمان، نمایه شـدن 
بیـش از 900 مقاله اسـاتید و پژوهشـگران 
اسـتان در مجـات معتبر بیـن المللـی در 
سـال 1400 ، سـهم اسـتان از صـادرات 
کشـور و میزبانی بیـش از 400 هـزار نفر از 
اتباع کشـورهای همسـایه را از فرصت های 
ارزشـمند برای افزایش سـهم فعالیـت ها و 
مشـارکت های بین المللـی دانشـگاه های 

اسـتان کرمان برشـمرد.
 او همچنیـن از پیگیـری راه انـدازی پارک 
علم و فناوری اسـتان کرمان بـا بهره گیری 
از ظرفیت های بخش کشاورزی و صنعتی-

معدنـی در راسـتای ارتقـاء تولیـد دانـش 
بنیـان و اشـتغال آفریـن در بنـگاه هـای 
تولیـدی و کسـب و کار خبـر داد و گفـت: 
با توجـه بـه هدفـگ ذاری دولت سـیزدهم 
برای رسـیدن بـه سـهم 10 درصـد اقتصاد 
دیجیتالـی از GDP و بـا توجه بـه ظرفیت 
های بالقوه و بالفعل اسـتان، ضروری اسـت 
برنامه ریزی هـا به گونـه ای انجام شـود که 
اسـتان کرمان در توسـعه اقتصاد دیجیتال 

کشـور نقـش آفرین باشـد.

زنگ انقالب در 6 هزار 
و 20 مدرسه استان 

کرمان نواخته می شود
مدیـرکل آموزش و پـرورش اسـتان کرمان 
گفـت: زنـگ انقـاب در صبـح 12 بهمـن 
1401 در 6 هـزار و 20 مدرسـه اسـتان 

کرمـان نواختـه می شـود.
مدیـرکل آموزش و پـرورش اسـتان کرمان 
ضمـن تشـریح برنامه هـای آمـوزش و 
پـرورش اسـتان در ایـام اهلل دهـه مبـارک 
فجر گفت: زنگ انقـاب در صبح 12 بهمن 
1401 در 6 هـزار و 20 مدرسـه اسـتان 

کرمـان نواختـه می شـود.
رضا رضایـی گفـت: مراسـم نواختـن زنگ 
انقـاب اسـامی بـه صـورت نمادیـن بـا 
حضـور مسـئوالن اسـتانی در دبسـتان 
دخترانـه شـاهد ناحیـه دو کرمـان نواخته 

. د می شـو
او افزود: دیـدار با خانواده شـهدای فرهنگی 
از دیگـر برنامه هـای 12 بهمـن، اولیـن روز 
دهـه فجـر و سـالروز ورود حضـرت امـام 

خمینـی )ره( بـه میهن اسـت.
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
کرمـان گفـت: غبارروبـی و عطرافشـانی 
گلزار شـهدای کرمـان توسـط فرهنگیان و 
دانش آموزان سراسـر اسـتان از برنامه های 
پیـش بینـی شـده در 1۳ بهمن و نشسـت 
هـم اندیشـی اجرایـی سـازی سـند تحول 
بنیادین در مدارس اسـتان با حضور جمعی 
از معلمان و اسـتادان برجسـته نظام تعلیم 
و تربیـت کشـور از برنامه هـای 14 بهمـن 

اسـت.
رضایـی گفـت: دیـدار بـا فرهنگیـان نقش 
آفریـن در پیـروزی انقـاب اسـامی در 
روز 15 بهمـن و افتتـاح و بهـره بـرداری از 
مـدارس روسـتای علـی آبـاد و بلـوک در 
شهرسـتان جیرفت در روز 16 بهمن برنامه 

ریـزی شـده اسـت.
او گفت: در روز 1۷ بهمن مدرسـه 6 کاسه 
خیرسـاز در شـهر رایـن بـه بهـره بـرداری 
می رسـد و در روز 18 بهمن جشـن تکلیف 
ویـژه 4000 دانـش آمـوز دختـر در مصلی 
امام علـی کرمان و جشـن انقـاب با حضور 
فرهنگیان و خانواده آن ها در تاالر دانشـگاه 

فرهنگیـان برگزار می شـود.
مدیـرکل آموزش و پـرورش اسـتان کرمان 
گفت: سـه مدرسـه در شهرسـتان بافت در 
روز 19 بهمن افتتاح و کلنگ زنی می شـود 
و در روز 20 بهمن دیـدار با فرهنگیان نقش 
آفریـن در پیـروزی انقـاب اسـامی پیش 

بینی شـده است.

همزمان با دهه فجر؛

عملیات اجرایی و بهره برداری 
از 23 طرح منابع طبیعی 

جنوب کرمان آغاز می شود
سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنـوب کرمان از 
آغاز عملیات اجرایـی و بهره بـرداری از 2۳ پروژه منابـع طبیعی در 

دهه فجر امسـال خبـر داد.
رحیمـی نیـا بـا تبریـک فـرا رسـیدن چهـل و چهارمیـن سـالگرد 
پیـروزی انقـاب و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای انقـاب 
اسـامی گفـت: همزمـان بـا دهـه فجـر 2۳ طـرح آبخیـزداری و 
آبخوانـداری، زراعت چـوب، بادشـکن زنده اطـراف مـزارع و هالی 
آبگیر بـا اعتباری بالـغ بـر 54 میلیـارد و 812 میلیـون و 2۷5 هزار 

تومـان در جنـوب کرمـان اجرایـی و بـه بهـره بـرداری می رسـد.
او بـا اشـاره بـه خدمـات ارزنـده نظـام مقـدس جمهوری اسـامی 
اظهار داشـت: دولت ها از ابتدای انقاب اسـامی تاکنـون طی ادوار 
مختلـف خدمـات فراوانی بـه مـردم ارائـه داده انـد که پیشـرفت و 

توسـعه نظـام جمهوری اسـامی را در برداشـته اسـت.
سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان 
با اشـاره بـه اینکـه از مجمـوع 2۳ طـرح 19 طرح بـه بهره بـرداری 
می رسـد و عملیات اجرایی 4 طـرح نیز آغاز می شـود بیان داشـت: 
بیـش از 64 خانـوار در هفـت شهرسـتان جنوبـی از مزایـای ایـن 
طرح هـا بهره منـد و زمینه اشـتغال مسـتقیم و غیر مسـتقیم 5۷0 

نفـر نیـز فراهم می شـود.
رحیمـی نیـا توصیه هـا و رهنمود هـای رهبـر معظـم انقـاب را 
کلیدواژه طرح های مـورد بهره بـرداری در این ایام  دانسـت و افزود: 
عمده پروژه هایی کـه در دهه فجر مـورد بهره برداری قـرار خواهند 
گرفت تحت عنـوان پروژه هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری از محل 

اعتبـارات ملی می باشـد.
او گفت: ایـن طرح ها شـامل عملیـات مکانیکـی آبخیـزداری نظیر 
بند های سـنگی ماتی، خاکـی و همچنین پروژه هـای بیومکانیکی 
شـامل، زراعـت چـوب، احـداث هالـی آبگیر تـوأم بـا بـذرکاری با 
هـدف کنتـرل سـیاب های مخـرب، موجـب تغذیـه سـفره های 
آب زیر زمینـی، آبدهی چـاه ها، قنـوات و احیـاء عرصه هـای منابع 

طبیعـی نظیـر جنگل هـا و مراتع هسـتند.
سرپرسـت اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان در 
پایـان بر لـزوم همـکاری و تعامل بیـش از پیـش مردم و مسـئولین 
هفت شهرسـتان جنوبی بـا مجموعه منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
تاکید کـرد و گفـت: امیدواریم بـا اجرای ایـن پروژه هـا بتوانیم، گام 
بلندی در راسـتای ارتقاء سـطح منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه 

برداریـم تا بـه اهداف سـازمانی مـورد نظر دسـت یابیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان مدعی شد:

جنوب و شرق استان از گاز 
استقبال نکردند

مدیـر عامـل شـبکه گاز اسـتان کرمـان در نشسـت خبری خـود با 
اصحاب رسـانه اعام کرد 128 هزار خانوار در شـرق و جنوب استان 
از گاز اسـتقبال نکردنـد. بـه گفتـه منوچهر فـاح، با اینکـه علمک 
گاز برای 128 هزار خانوار در شـرق و جنوب اسـتان نصب شـده اما 
مـردم می گویند هزینه لوله کشـی را نداریـم و اقدامی بـرای این امر 
انجام ندادنـد. فاح در این نشسـت خبری مدعی رشـد چند برابری 
گازکشـی در اسـتان اسـت. او در این رابطـه توضیح می دهد: سـال 
96 متوسط گازکشـی در کشور 90 و اسـتان 48 درصد بود و امسال 
کرمـان 88 و کشـور 84 درصد و رشـد گازرسـانی در کرمـان چند 
برابر کشـور بوده اسـت. به گفتـه او هم اکنـون 99 درصـد جمعیت 
شـهری اسـتان بـه شـبکه گازرسـانی متصـل هسـتند و ۷8 شـهر 
اسـتان تحت پوشـش قرار گرفته و کل شهرسـتان ها تحت پوشش 
شـبکه گاز قرار گرفتند. مدیرعامل شـرکت گاز در پاسـخ به پرسش 
خبرنـگار کرمان نـو در خصـوص سـرعت پاییـن لوله کشـی گاز در 
شـهرهای جنوبی من جملـه جیرفت، گفـت: جیرفت شـهر بزرگی 
اسـت و در ابتدای کار 4 فـاز تعریـف و 4 پیمانکار مسـتقل گرفتیم 
اما پیمانکار نتوانسـتند کار کنند و االن 50 درصد جیرفت گاز دارد .

فـاح در این رابطـه افزود: مـا تقریبا 19 هـزار مشـترک در جیرفت 
می توانیـم بگیریم امـا متاسـفانه به رقـم اینکه 4 سـال گذشـته تا 
االن فقـط 4 هزار مشـترک شـدند و 15 هـزار ظرفیت خالی اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز بـا بیـان اینکـه پارسـال فشـار آوردنـد که 
منطقـه مسجدالرسـول بـه شـبکه گاز متصـل شـود، گفـت: بعد از 
گازرسـانی طبق گفته رییـس ناحیه فقط ۷ نفر مشـترک شـدند و 
اسـتقبالی در این رابطه صورت نگرفته اسـت. فاح در ادامـه افزود: 
شـرکت گاز هر جا گاز بـرده تا مرحلـه نصب علمک پـول نمی گیرد 

و پـول امتیـاز گاز ارزانتریـن در بخش خدمات اسـت.

خبر  49 درصد استان تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید قرار دارد

 بارش ها درد خشکسالی را درمان نکرد
مدیرعامل آب منطقه ای کرمان: از مجموع ظرفیت سدهای کرمان فقط 38 درصد آبگیری شده است 

گزارش
مهر

 با وجـود بارندگی هـای اخیـر در کرمـان همچنان 
این اسـتان بـا مشـکات جـدی در زمینـه احیای 
منابـع آبی مواجـه شـده و صرفه جویـی در مصرف 

آب ضروری اسـت.
 هـر چنـد کرمـان طـی سـال جـاری در بیـن 
اسـتان های کشـور جـزو 5 اسـتان پـر بـارش قرار 
گرفتـه اسـت و میانگیـن بارشـها در کرمـان از 
میانگیـن بارش هـای بلنـد مـدت بیشـتر بـوده 
اسـت اما با توجه بـه فقـر بارندگی ها در سـال های 
گذشته همچنان مشـکات زیادی در زمینه تأمین 
آب در بخش هـای مختلـف اسـتان وجـود دارد و 
سـطح آب هـای زیرزمینـی بـه عنـوان مهمتریـن 
منبـع تأمیـن آب در اسـتان کرمـان در وضعیـت 
بحرانـی قـرار دارد و صرفـه جویـی در مصـرف آب 
و اجـرای فـوری طرح هـای تأمیـن آب در کرمـان 

ضـروری اسـت.
طبـق اعـام صـورت گرفتـه هم اکنـون فقـط ۳8 
درصد چهار سدی که در اسـتان کرمان وجود دارد 
آبگیـری شـده اسـت و بارش هـا اکثـراً در مناطقی 
بـوده کـه تأثیـری روی سـدهای محـدودی که در 

کرمـان وجود دارد نداشـته اسـت.
طی هفته هـای اخیـر در اسـتان کرمان بـارش هر 
هفتـه روی داده اسـت امـا ایـن بارش ها نتوانسـته 

هنـوز تأثیر مناسـبی بـر آبخوان ها داشـته باشـد
طی هفته هـای اخیـر در اسـتان کرمان بـارش هر 
هفتـه روی داده اسـت امـا ایـن بارش ها نتوانسـته 
هنوز تأثیر مناسـبی بر آبخوان ها داشـته باشـد که 
یکی از دالیـل آن خشـکی بیـش از انـدازه زمین و 
از سـوی دیگـر بارندگـی در مناطقـی اسـت که در 

باالدسـت سـدها نبوده اسـت.
مدیرعامـل آب منطقـه ای کرمـان می گویـد: از 
مجموع ظرفیـت سـدهای موجود در کرمـان فقط 

۳8 درصـد آبگیـری شـده اسـت.
علی رشـیدی افزود: سـال جاری بارشـها به صورت 
سـیابی و سـیل آسـا نبـود و بارندگی ها اکثـراً در 
جنـوب اسـتان اتفـاق افتـاد و بارش هـا پراکنده ای 
که روی داد عمـًا موجب جاری شـدن رودخانه ها 

منتهی به سـدها نشـده اسـت.
او افـزود: سـال گذشـته همیـن بارندگی هـای 

سـیابی موجـب آبگیری سـدها شـد اما در سـال 
جـاری در باالدسـت سـدها بارندگی قابـل توجهی 

نداشـتیم و اگـر هـم بـود بسـیار انـدک روی داد.

سد جیرفت و نسا در بم با ذخیره یک میلیون 
متر مکعب

او از ذخیـره یـک میلیـون مترمکعـب آب در سـد 
نسـاء و جیرفت خبـر داد و افزود: در سـند تنگوئیه 
و بافـت 100 هـزار مترمکعـب آب ذخیـره شـده 
اسـت. با این آمـار و ارقـام می تـوان متوجه شـده با 
وجود اینکه در ظاهـر میزان بارندگی هـا در کرمان 
افزایـش یافتـه و اکثـر کوه های اسـتان نیز سـفید 
پوش شـده اند امـا در زمینه ذخیـره سـازی آب در 
اسـتان آمار مطلوبی وجود ندارد و به نظر می رسـد 
کرمانی هـا همچنـان باید چشـم انتظـار آب خلیج 
فارس باشـند تا بتوانند حداقل آب شـرب پایداری 

داشـته باشند.

توسعه کشاورزی در مقابل اوضاع
 نابسامان منابع آبی 

محمد سـهرابی، محقق و اسـتاد دانشـگاه در حوزه 
منابـع آبـی، بیـان کـرد: اسـتان کرمـان درگیـر 

مدیریت اشـتباه استفاده از منابع اسـت، در واقع در 
اسـتانی که چنین وضعیت نامناسـبی در خصوص 
بارندگـی دارد نبایـد کشـاورزی توسـعه می یافـت 
و منابـع موجود بـه کشـاورزی اختصـاص یابـد. او 
افـزود: 25 سـال بارندگـی در کرمـان زیـر میـزان 
اسـتاندارد بوده اسـت و در برخی از سـال ها کاهش 
جـدی بارندگـی داشـتیم و از سـوی دیگـر میزان 
برداشـت از منابـع آبـی افزایـش یافتـه اسـت بـه 
طوری کـه حـاال چاه های اسـتان بـی آب شـده اند 
و بسـیاری از دشـت ها نیـز در مرحله بحرانـی قرار 

دارنـد.

دشت های بدون آب نتیجه برداشت بی رویه
ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: در کرمـان کًا 4 سـد 
بـزرگ وجـود دارد کـه می تـوان بـه سـد جیرفت، 
تنگوئیـه، بافـت و نسـاء اشـاره کـرد کـه وضعیـت 
آبگیـری مطلوبـی هـم ندارند اما بیشـترین فشـار 
بـرای تأمیـن آب روی چاه هـای عمیقی اسـت که 
هـر سـال بـا کـف شـکنی عمیق تر هـم می شـوند 

و هـزاران چـاه غیـر مجـازی کـه در کرمـان وجود 
دارد تعییـن تکلیـف نشـده اند و بـه نظـر می رسـد 
برنامه جدی هـم برای کنتـرل برداشـت آب از این 
چاه ها وجود نـدارد و دقیقاً در بخش کشـاورزی نیز 
بیشترین برداشـت می شـود و در برخی از دشت ها 

آبـی بـرای برداشـت وجود نـدارد.
  او گفت: خشکسـالی تا سـال گذشـته ادامه داشته 
اسـت و نمی توان گفت در سـال جاری خشکسالی 
تمام شـده اسـت و آمار آبگیری سـدها یـک نمونه 
از شـاخص های ادامه خشکسـالی در کرمان است.

سـهرابی افـزود: در حال حاضـر حداقـل 95 درصد 

اسـتان کرمان تحت تاثیر مسـتقیم کم آبی است و 
با وجود بارش های اخیـر سـطح آب در این مناطق 
افزایش نیافته اسـت زیـرا اصوالً باید چندین سـال 
ترسـالی روی دهـد تـا سـطح آب چاه هـا افزایـش 

. بد یا
او افـزود: 49 درصد کرمان تحت تأثیر خشکسـالی 

بسیار شـدید قرار دارد.
رئیس مرکز پیـش بینی هواشناسـی کرمـان بیان 
کـرد: متوسـط بارندگـی بلنـد مـدت در اسـتان 
کرمـان 129 میلیمتـر اسـت کـه البتـه در اکثـر 
سـال های اخیـر محقـق نشـده اسـت. حمیـده 
حبیبی در ادامـه افزود: در سـال گذشـته میانگین 
بارندگـی 142 میلیمتـر بـوده اسـت کـه اکثـراً در 
مناطـق جنوبـی و در قالـب سـیل بـوده اسـت. او 
افـزود: در سـال آبـی جـاری تاکنـون 60 میلیمتر 
بارندگـی روی داده اسـت. او بیـان کـرد: در واقـع 
نسـبت به بارندگی سـال گذشـته در این زمـان ما 

بارش هـای کمتـری را هـم شـاهد بودیـم.
امـا آنچـه کـه باعـث شـده مـردم تصـور کننـد 
خشکسـالی در کرمان به پایان رسـیده بارش ها در 
مناطـق جمعیتی اسـتان بـوده اسـت در واقـع این 
بارندگی ها تأثیـر قابل توجهی بر منابع آبی اسـتان 
نداشـته و باید منتظر بود کـه در ماه های اسـفند و 
اردیبهشـت که بیشـترین بارش ها در اسـتان روی 
می دهـد چـه میـزان شـاخص های بارندگـی در 

اسـتان رشـد خواهـد کرد.

هر
:: م

س
عک

کاغذ استان

مشـاور ارشـد قـرارگاه مهـارت آموزی سـتاد 
کل نیروهـای مسـلح در کرمـان گفـت 150 
میلیـون تومـان تسـهیات بـه سـربازانی کـه 
گواهـی مهارتـی را دریافـت کننـد اعطـا مـی 

شـود.
مشـاور ارشـد قـرارگاه مهـارت آموزی سـتاد 
کل نیروهـای مسـلح در کرمـان گفـت از پنج 
سـال گذشـته تاکنون بیـش از یـک میلیون و 
۳00 هزار سـرباز وظیفـه در دوره های مهارت 

آمـوزی این قـرارگاه شـرکت کـرده اند.
سـردار کمالی افـزود نیروهای مسـلح در کنار 
رسـالت ذاتی خود یعنـی حفظ نظـم و امنیت 
، در خصـوص آمـوزش مهـارت بـه سـربازان 
وظیفه و فراهـم کردن اشـتغال بـرای جوانان 
نیز ورود کـرده اند بـه طوری که در پنج سـال 
اخیـر بیش از یـک میلیون و ۳00 هزار سـرباز 
وظیفه در 500 رشـته مهارتی قرارگاه مهارت 
آمـوزی شـرکت کردنـد و از آمـوزش هـا بهره 

منـد شـده اند.
او افـزود در راسـتای حمایـت از سـربازان 
مهارت دیـده نیـز پنـج هـزار میلیـارد تومان 
اعتبار جهـت واگـذاری به سـربازان به صورت 
تسـهیات آسـان در نظـر گرفته شـده اسـت 

هرچنـد برخـی از بانک هـا همکاری مناسـبی 
در ایـن زمینـه ندارنـد امـا بنا بـر این اسـت تا 
سـقف 150 میلیـون تومـان بـه هـر کـدام از 
سـربازان که گواهـی مهارتـی را دریافت کنند 

تسـهیات اعطا شـود.
سـردار کمالـی گفـت در راسـتای مهـارت 
آمـوزی به سـربازان سـازمان فنـی و حرفه ای 
، وزارت جهـاد کشـاورزی ، وزارت ارتباطـات 
و وزارت ورزش و جوانـان در زمینـه آمـوزش 
یک مهـارت تخصصـی و پنج مهـارت عمومی 
شـامل آمـوزش کسـب و کار، آمـوزش سـواد 
رسـانه ای ، آمـوزش سـواد مالـی، آمـوزش 
سـبک زندگـی و آمـوزش امـداد و نجـات 
بـه سـربازان بـا سـتاد کل نیروهـای مسـلح 

همـکاری دارنـد.

فرمانـدار شهرسـتان جیرفت بـا بیـان اینکه 
مدیـران بایـد خـط مشـی دولـت را اعمـال 
کننـد گفت: مـا مدیر بـی انگیزه کـه رضایت 

خـدا را مدنظـر نـدارد، نمی خواهیـم.
احمـد بلندنظـر در نشسـت شـورای اداری 
شهرسـتان جیرفـت بـا گایـه از مدیـران 
دسـتگاه های اجرایـی کـه در انجـام امـور 
عـادی و سـاده کوتاهـی می کنند ادامـه داد: 
مدیـران حافظ حقـوق اربـاب رجوع باشـند.
او بـا بیـان اینکـه مـا بایـد اعـام کنیـم از 
راهی کـه در این 44 سـال رفته ایم پشـیمان 
نیسـتم اضافه کرد: بایـد آرمان هـای انقاب 
را بـه دیگـران انتقـال دهیـم و در ایـام دهـه 
فجـر در فضاسـازی و بیـان دسـتاوردهای 

انقـاب اهتمـام داشـته باشـیم.
فرمانـدار شهرسـتان جیرفـت یـادآور شـد: 
مدیـران بـا اصحـاب رسـانه ارتبـاط بگیرنـد 
و کارهـای انجـام شـده بـه را اطـاع مـردم 

برسـانند.
او بـر لزوم فعال سـازی روابط عمومـی ادارات 
نیـز تاکیـد کـرد و گفـت: مدیـران در جمـع 
مردم بیش از پیش حاضر شـوند و مشـکات 

را بررسـی کنند.
بلندنظر بـا اشـاره بـه خدمـات گوناگونی که 
در شهرسـتان انجـام می شـود اظهـار کـرد: 
گاهـی مشـکاتی ایجـاد می شـود کـه همه 
زحمـات دولـت را بـه حاشـیه می بـرد کـه 
نمونـه اخیـر آن کاهـش توزیـع سـوخت و 

صف هـای طوالنـی بـود.
به گفتـه او 92 طـرح بـا اعتبـار 619 میلیارد 
تومـان در جریـان دهـه فجـر در ایـن 

شهرسـتان بـه بهره بـرداری می رسـد.
بلندنظـر تاکیـد کـرد: عملیـات اجرایـی 1۷ 
طرح هم بـا پیش بینـی اعتبـار 1۳۳ میلیارد 

تومـان آغـاز می شـود.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه یـک سـوم 
از اعتبـارات تـاالر مرکـزی کرمـان در دولـت 
سـیزدهم تامین شـده اسـت، گفـت: تخصیص 
اعتبـار ایـن پـروژه بـه سـرعت تامیـن و در روز 
شـنبه مصادف بـا سـالروز والدت حضـرت علی 
علیه السـام بـا حضـور وزیـر فرهنگ و ارشـاد 

افتتـاح خواهـد شـد.
محسـن روحـی در نشسـت خبـری بـا اصحاب 
رسـانه گفـت: بعـد از 20 سـال تـاالر فرهنگ و 
هنـر کرمـان در دولـت سـیزدهم در دهـه فجر 

افتتـاح می شـود.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کرمان سـرانه فاخر در حـوزه فرهنـگ و هنری 
را یکی از مـوارد پراهمیـت پروژه تـاالر فرهنگ 
و هنـر کرمان دانسـت و بیـان کرد: سـالن پاتو 
راور بعد از گذشـت چهار سـال از آغـاز عملیات 
اجرایـی آن افتتـاح خواهـد شـد. همچنیـن 
انجمـن سـینمای جـوان سـیرجان، در دسـت 
پیگیری اسـت و سـینمای بم و ریحانشهر)واقع 
در شهرسـتان زرنـد( تـا پایـان سـال بـه بهـره 

بـرداری خواهـد رسـید.
او، بـا تبییـن اتفاقـات زیرسـاختی در حـوزه 
فرهنـگ و هنر اسـتان کرمـان در ادامـه عنوان 

کـرد: برنامه هـای مختلفـی در دهـه فجـر 
طراحـی شـده و ایـن برنامه هـا متفاوت تـر از 
گذشـته اسـت و ایجاد نشـاط اجتماعـی محور 

برنامه هـای ایـن اداره کل اسـت.
روحی با اشـاره به اینکـه 24 فیلم در جشـنواره 
فجر اکـران مـی شـود، بیـان کـرد: از 1۷ تا 22 
بهمن 16 فیلم جشـنواره فجـر در کرمان اکران 
مـی شـود. از 1۷ تـا 2۳ بهمن طبـق هماهنگی 
بـا صـدا و سـیما نقـد و بررسـی فیلـم هـای 
جشـنواره بـه صـورت زنـده از محـل برگـزاری 
جشـنواره در سـینما شـهر تماشـای کرمـان 

انجـام می شـود.
او توضیـح داد: دلیـل اینکـه چـرا از 24 فیلـم 
جشـنواره فجـر فقـط 16 فیلـم آن در کرمـان 

اکـران می شـود، نمی دانـم.

اعطای 1۵0میلیون تومان تسهیالت 
مهارت آموزی سربازان

فرماندار جیرفت: 

مدیر بی انگیزه نمی خواهیم
تامین یک سوم اعتبار تاالر شهر 

کرمان توسط دولت سیزدهم

تعرفه های خدمات پزشکی از همه کشورهای منطقه پائین تر است
اسـتاد فارماسـیوتیکس دانشـکده داروسـازی و رئیـس شـورای هماهنگی 
نظام پزشـکی اسـتان کرمـان با بیـان ایـن تعرفه هـای خدمات پزشـکی در 
ایـران از همه کشـورهای منطقه پائین تر اسـت؛گفت: تعرفه گذاری درسـت 
و اصولی کم کـم به رویائی دور از دسـترس تبدیل شـده و متاسـفانه نه تنها 
در بخـش خدمات پزشـکی کـه در بخش هـای زیربنایی و اسـتراتژیک مثل 
تولیـد دارو و ملزومات پزشـکی، شـاهد عدم تـوازن منطقی بیـن هزینه ها و 
درآمد هسـتیم.بدیهی اسـت در چنین فضایـی صحبت از دالیـل نارضایتی 

جامعه پزشـکی، بیشـتر به یـک مـزاح و لطیفه شـباهت پیـدا می کند!
دکتـر عبـاس پرداختی، با اشـاره بـه این کـه دولـت در بخش سـامت باید 
هزینـه بیشـتری پرداخت نمـوده و ضمـن اصـاح تعرفه  ها از طریـق کارت 
سـامت الکترونیک که می  تواند کارت ملی هوشـمند باشـد، مابـه  التفاوت 
تعرفـه را پرداخت نمایـد. اظهار کـرد: البته مکانیسـم  های کنتـرل و نظارت 
هم بـرای جلوگیری از سوء اسـتفاده  های احتمالـی باید در نظر گرفته شـود 
که ضمن کمک بـه قاطبه مردم، فشـار فعلـی پرداخت هزینه هـای خدمات 

سـامت از دوش و جیب کادر درمان برداشـته شود!
او بـا بیان ایـن کـه  تعییـن تکلیف نظـام ارجـاع و پزشـک خانـواده و ایجاد 
تعـادل بیـن عرضـه خدمـات در بخش  هـای دولتـی و خصوصـی نیـز برای 
کمک به حـل این معضـل مؤثـر اسـت؛افزود: متاسـفانه هیچ  یـک از وزرای 
بهداشـت تاکنون حمایت قانونی ، قدرت یا جسـارت تعیین تکلیف سـاختار 

نظام سـامت کشـور را نداشـته  اند.  
رئیـس شـورای هماهنگی نظـام پزشـکی اسـتان کرمـان بـا تاکید بـر این 
کـه واقعی  شـدن تعرفه ها، فشـار اقتصـادی کمرشـکنی را در جامعـه ایجاد 
خواهـد کـرد کـه بـا کمـال تاسـف، دولت  هـای مختلـف بـا گرایش  هـای 
سیاسـی و رویکردهـای متفـاوت، در انتقال این فشـار از توده مردم به قشـر 
مظلوم جامعه پزشـکی وحدت رویه دارنـد! تصریح کرد: نتیجـه این فرآیند 
غیرمسـموع بـودن یا کـم  تاثیر بـودن نظـرات کارشناسـی جامعه پزشـکی 

اسـت که در سـاختار سـازمان نظام پزشـکی تبلور می یابد؛ ماحصـل نهائی 
ایـن دور باطـل، واگـذاری تعییـن تعرفه  هـا به شـورای عالـی بیمـه، یعنی 
خدمـت  گیرنده حـوزه سـامت و اِعمـال تعرفه  های دسـتوری بـه صاحبان 

فرآیندهـای ارائـه خدمت اسـت!
پرداختـی ادامه داد: بـه هرحـال ادامه ایـن روند، روز بـه روز شـکاف و عدم 
 اعتمـاد بیـن جامعـه پزشـکی و سـازمان نظـام پزشـکی را تشـدید و سـیر 
مهاجـرت کادر درمـان بـه امیـد زندگـی، احتـرام و آینـده بهتـر را تسـریع 

خواهـد کـرد.    
او بـا اظهار تاسـف از ایـن کـه اختیـار تعییـن تعرفـه در بخـش غیردولتی، 
موضـوع بنـد ک مـاده ۳ قانـون نظام پزشـکی سال هاسـت کـه از سـازمان 
نظـام پزشـکی سـلب شـده اسـت! خاطرنشـان کـرد: شـانه  خالـی کـردن 
نهادهـای دولتـی و پاسـخ گو مثـل بیمه  هـا از انجـام تعهـدات مالـی، عـدم 
اصاح تعرفه  هـا و ارائـه راه  حل های غیرکارشناسـی ماننـد افزایش ظرفیت 
جذب دانشـجوی پزشـکی به عنوان جبـران مهاجرت متخصصیـن مجربی 
که بـا پول مالیـات دهنـدگان این کشـور آموزش دیـده و راهی کشـورهای 
غربـی و عربی می  شـوند، زحمات سـالیان سـال آمـوزش و همت اسـاتید و 
هزینـه  کردهای بی شـمار بـرای شـکوفائی نظـام سـامت کشـور را باخطر 

اضمحـال رو به رو سـاخته اسـت.  
اسـتاد فارماسـیوتیکس دانشـکده داروسـازی و رئیـس شـورای هماهنگی 
نظام پزشـکی اسـتان کرمان  بـا بیان ایـن کـه تعرفه  های خدمات پزشـکی 
در ایـران از همـه کشـورهای منطقـه پائین  تـر اسـت؛ اذعـان کـرد: این در 
حالی اسـت که در بخـش خدمات، کاالهـا، حقوق و دسـتمزد سـایر ِحرف، 
ارز، مالیـات، حامل  هـای انرژی، عـوارض شـهرداری، تجهیـزات و ملزومات 
پزشـکی، سـاختمان و اجـاره بهـا، خـودرو، تورم سـالیانه و سـایر شـئونات 
زندگی شـهری شـاهد رشـد و در برخی مـوارد نیـز افزایش افسارگسـیخته 

. هستیم

 ضرورت توجه به کرامت جامعه پزشکی
پرداختـی با اشـاره بـه این کـه شـغل طبابـت و خدمات سـامت همـواره با 
هالـه  ای از تقـدس همـراه بـوده و ایـن قشـر فرهیختـه بـه صعوبت مسـیر و 
مسـئولیت سـنگین خویش واقف بـوده و هسـتند؛ بیان کـرد:  با ایـن وجود، 
برخی بـی  حرمتی  هـا مثـل آنچه در شـهر یـزد اتفـاق افتـاد و خانم پزشـک 
ناجی مصدوم در رسـانه ملی بـه بانوی خیر یزدی تبدیل شـد، تبلیغات سـوء 
و تهمت  هایـی مثل فراریـان از مالیـات که مثل همه اقشـار جامعـه در درصد 
بسـیار اندکی از جامعه پزشـکی هم وجود دارد، آسـیب  های روانـی و توهین 
 آمیز برخـی از بـه اصطـاح کارشناسـان در رسـانه  های جمعی، عـدم توازن 
بیـن معیشـت و شـغل  های حـوزه خدمات سـامت بـه خصوص برای نسـل 
جوان و تـازه فـارغ  التحصیل، وجـود جاذبه  هـای متعـدد واقعی یـا کاذب در 
سایرکشـور ها و درکنـار همه این هـا توقِع داشـتن زندگی متناسـب با شـان 
جامعه پزشـکی، مهاجرت و پرداختن به سـایر حرف را به دنبال داشـته است.   

 محقق و استاد دانشـگاه در حوزه منابع آبی: اسـتان کرمان درگیر مدیریت اشتباه استفاده 
از منابع اسـت، در واقع در اسـتانی که چنین وضعیت نامناسـبی در خصـوص بارندگی دارد 

نباید کشـاورزی توسـعه می یافت و منابع موجـود به کشـاورزی اختصاص یابد
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اشتغال زایی منفی
 طی دو سال

بـا آن کـه از پاییـز 98 )پیـش از کرونـا( 
تـا پاییـز 1401 جمعیـت در سـن کار 
دو میلیـون نفـر بیشـتر شـده، جمعیت 
شـاغل هنـوز حـدوداً نیم میلیـون نفـر 
کمتـر اسـت. در واقـع جمعیـت بـاالی 
15 سـال کشـور بنـا بـر برآوردهـای 
مرکـز آمـار بـه حـدود 64 میلیـون نفـر 
رسـیده اسـت اما از ایـن جمعیـت،  فقط 
حـدود 26 میلیـون نفـر در بـازار کار 
مشـارکت کرده انـد و بقیـه بـا دالیـل 
مختلـف از جسـت وجو بـرای شـغل 
پرهیـز می کننـد. بنابرایـن همان طـور 
کـه تصویـر بـاال نشـان می دهـد، نـرخ 
مشـارکت در بـازار کار 41 درصد اسـت. 
از ایـن 26.2 میلیـون نفـر هـم بیـش از 
دو میلیـون نفـر بـا وجود جسـت وجوی 
شـغلی موفق بـه یافتن شـغل نشـده اند 
که نمایش گـر نـرخ بیـکاری 8.2 درصد 
اسـت. در نهایـت امـا 16.5 میلیـون 
نفـر بیـش از 24 سـاعت در هفتـه کار 
می کننـد و ۷.5 میلیـون نفـر -تقریبـاً 
یک سـوم شـاغل ها- دچـار اشـتغال 

ناقـص هسـتند.
نـرخ بیـکاری کـه نشـان می دهـد افراد 
نـاکام از یافتـن شـغل چـه درصـدی از 
افـراد مشـارکت کننده در بـازار کار را 
تشـکیل می دهنـد، در پاییـز 1401 
بـه حداقـل خـود در 1۷ سـال گذشـته 
رسـید. اما هم زمـان نـرخ مشـارکت که 
نسـبت کل جمعیـت مشـارکت کننده 
در بـازار کار )بیـکار و شـاغل( بـه کل 
جمعیـت در سـن کار اسـت، در حـدود 
41 درصـد باقـی مانـده اسـت. بـه نظـر 
می رسـد ظرفیـت اقتصـاد بـرای جذب 
شـاغان پـس از عبـور از کرونـا بهبـود 
یافتـه و ایـن باعـث شـده افـراد کمتری 
در یافتـن شـغل نـاکام بماننـد؛ امـا 
هم زمـان جمعیـت زیـادی از افـرادی 
که بـه خاطـر وضعیـت کرونایـی از بازار 
کار خـارج شـده بودنـد، هنـوز بـه بـازار 
کار بازنگشـته اند و در کل مشـارکت 
در بـازار کار بـه دوران پیشـاکرونایی 

برنگشـته اسـت.
بـا ایـن حسـاب، کاهـش نـرخ بیـکاری 
در پاییـز امسـال لزوماً بـه معنـی بهبود 
وضعیـت بـازار کار نیسـت و هنـوز 
مشـارکت اقتصادی پـس از دوران کرونا 

کامـًا احیـا نشـده اسـت

بانک مرکزی اعالم کرد

امسال بانک ها 42 
درصد بیشتر وام دادند

تسـهیات پرداختـی بانک هـا طـی 9 
ماهـه امسـال بـه مبلـغ 29۷91.5 هزار 
میلیـارد ریـال رسـید کـه در مقایسـه با 
دوره مشـابه سـال قبـل 41.9 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت.
به گـزارش ایسـنا، بانـک مرکـزی اعام 
کـرد کـه از کل تسـهیات پرداختـی، 
مبلـغ 25012.4 هـزار میلیـارد ریـال 
معـادل 84 درصـد بـه صاحبـان کسـب 
و کار )حقوقـی و غیرحقوقی( و 4۷۷9.1 
هزار میلیارد ریـال معـادل 16 درصد به 
مصرف کننـدگان نهایی )خانـوار( تعلق 

گرفته اسـت.
تسـهیات  سـهم  اسـاس،  ایـن  بـر 
پرداختی در قالب سـرمایه در گردش در 
کلیه بخش هـای اقتصادی طـی 9 ماهه 
ابتـدای سـال 1401 مبلـغ 188۳6.۳ 
هزار میلیارد ریـال معـادل ۷5.۳ درصد 
کل تسـهیات پرداختـی بـه صاحبـان 

کسـب و کار اسـت.
همچنیـن سـهم تسـهیات پرداختـی 
در قالـب خرید کاالی شـخصی توسـط 
مصـرف کننـده نهایـی )خانـوار( مبلـغ 
2110.2 هـزار میلیـارد ریـال معـادل 
44.2 درصـد از کل تسـهیات پرداختی 
بـه مصـرف کننـدگان نهایـی )خانـوار( 

اسـت.
سـهم تسـهیات پرداختی بابـت تأمین 
سـرمایه در گـردش بخـش صنعـت و 
معـدن در 9 ماهـه ابتـدای سـال 1401 
معـادل 69۳9 هـزار میلیارد ریـال بوده 
اسـت کـه حاکـی از تخصیـص ۳6.8 
درصـد از منابـع تخصیـص یافتـه بـه 
سـرمایه در گـردش کلیـه بخـش هـای 
هـزار   188۳6.۳ )مبلـغ  اقتصـادی 

میلیـارد ریـال( اسـت.
بنابرایـن از 8881.2 هزار میلیـارد ریال 
تسـهیات پرداختی در بخـش صنعت و 
معـدن معـادل ۷8.1 درصـد آن )مبلـغ 
69۳9.0 هـزار میلیارد ریـال( در تأمین 
سـرمایه در گـردش پرداخـت شـده که 
بیانگـر توجـه و اولویت دهـی بـه تأمین 
منابـع بـرای این بخـش توسـط بانک ها 

در سـال جاری اسـت.
شـایان ذکر اسـت کـه همچنـان باید در 
تداوم مسـیر جـاری، ماحظـات مربوط 
به کنتـرل تـورم را نیـز در نظـر گرفت و 
همواره مراقب قـدرت گرفتن پتانسـیل 
تورمـی ناشـی از فشـار تقاضـای کل در 

اقتصـاد نیـز بود.

خاندوزی:

تامین هزینه های دولت از مالیات 
و گمرک تامین  می شود

به گزارش تجارت نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: تا پیش از 
پایان دولت سیزدهم، به نقطه ای خواهیم رسید که کل هزینه های جاری 

دولت را از مالیات و گمرک تأمین کنیم.
سید احسان خاندوزی که بعد از ظهر روز گذشته برای پاسخ به سؤاالت 
نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی حضور یافته 
بود، با بیان اینکه یکی از اهداف استراتژیک ما در وزارت اقتصاد افزایش 
نسبت مالیات در تأمین درآمدهای جاری بودجه است، اظهار داشت: 
تمام تاش ما، در وهله اول، افزایش این نسبت از طریق توسعه دامنه 
نظام اطاعاتی و سپس افزایش “پایه مالیاتی” است. وی گفت: هدف ما 
جایگزینی سامانه مالیاتی به جای ممیزان به نحوی است که تشخیص 
میزان و جرایم مالیاتی بطور کامل توسط سامانه انجام گرفته و زمینه بروز 
فساد از میان برود، گر چه در عین حال، افزایش پایه مالیاتی هم همواره 
مد نظر ما و عملکردمان در این خصوص، بی سابقه بوده است. وزیر اقتصاد 
با اشاره به اقدامات صورت گرفته به لحاظ اتصال پوزهای صاحبان مشاغل 
به سامانه مؤدیان مالیاتی و راه اندازی صندوقهای مکانیزه فروش، عنوان 
کرد: نتایج اصلی این اقدامات را از سال دیگر در میزان وصولی مالیات ها 
خواهیم دید و خودمان قائل به این هستیم که تا پیش از پایان دولت 
سیزدهم، به نقطه ای خواهیم رسید که همه هزینه های جاری کشور را 

از محل درآمد های مالیاتی و گمرکی تأمین کنیم.
خاندوزی با اعام اینکه در سال گذشته و سال جاری نسبت به سال 1۳99 
و 1400 به ترتیب شاهد افزایش 60 و 55 درصدی میزان وصولی مالیات 
در کشور بوده ایم، تصریح کرد: این میزان افزایش در شرایطی تحقق یافته 
که همزمان، نرخ های مالیات برای تولید کنندگان را کاهش نیز داده ایم، 
کاری که در سال آینده هم انجام خواهد شد. وی با اعام اینکه تسهیات 
پرداختی قرض الحسنه نظام بانکی در هشت ماهه ابتدای امسال برابر با 
کل تسهیات سال 1400 بوده است، افزود: به منظور تقویت قدرت 
تسهیات دهی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجوز افزایش 100 

درصدی سرمایه را به این بانک اعطا کرده ایم.

واگذاری تنظیم بازار قند و شکر 
به انجمن صنفی کارخانه های 

قند و شکر 
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار قند 

و شکر به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر کشور خبر داد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه 
به سیاست های کلی دولت در جهت کاهش تصدی گری و با هدف 
ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع 
و واردات این محصول، تفاهم نامه ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی 
با انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران به امضا رسید. محسن 
شیراوند، افزود: با توجه به سیاست های کلی دولت در جهت کاهش 
تصدی گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله 
کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم نامه ای از سوی 
معاونت توسعه بازرگانی با انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران 

به امضا رسید.

سایه ورشکستگی بر سر داروخانه ها با افزایش چک های برگشتیخبر

 ناتوانی بیمه ها در پرداخت معوقات دارویار
گزارش

بازار

ــت  ــود ناجــی صنع ــرار ب ــه ق ــار ک ــرح داروی ط
دارو و درمــان باشــد بــا بودجــه ناچیــز ۷۳ هزار 
میلیــارد تومانــی 1401 حیــات داروخانه هــا را 

بــه خطــر انداختــه اســت.
ــذف ارز  ــا ح ــا ب ــد ت ــرا ش ــار اج ــرح داروی  ط
ترجیحــی از صنعــت دارو، یارانــه دارو از ابتدای 
زنجیــره بــه انتهــای آن یعنــی بــه مردم برســد. 
بــر ایــن اســاس تامیــن ارز صنعــت دارو از ارز 4 
هــزار و 200 تومانــی ترجیحــی بــه ارز نیمایــی 
ــن  ــه ای ــاه ک ــه در تیرم ــد؛ ارزی ک ــل ش تبدی
ــا ارز  ــی ب ــه چندان ــد فاصل ــی ش ــرح اجرای ط
آزاد نداشــت و حــاال بــا افزایــش نــرخ دالر 
بــه حــدود 44 هــزار تومــان بــه نظــر می رســد 
ــاره همــان فاصلــه ارز ترجیحــی و نیمایــی  دوب
بــا اختافــی ایجــاد شــود و خواســته ای کــه در 
ــرای  ــی ب ــذف ارز ترجیح ــار و ح ــرح داروی ط
جلوگیــری از زیان دهــی و واقعــی شــدن 
ــد. ــه بمان ــی نتیج ــد ب ــال می ش ــا دنب قیمت ه

از طرفــی بــرای اجــرای طــرح دارویــار ۷۳ 
ــه  ــه در نظــر گرفت ــان یاران ــارد توم ــزار میلی ه
ــردم  ــه م ــا ب ــق بیمه ه ــه از طری ــود ک ــده ب ش
داده شــود کــه آن هــم یــا بــه موقــع بــه دســت 
ــی از  ــا بعض ــید و ی ــر نرس ــازمان های بیمه گ س
ــات  ــع مطالب ــه موق ــت ب ــرکت ها در پرداخ ش
داروخانه هــا تاخیــر کردنــد. از ایــن رو هــم 
قیمــت داروها بــه شــدت افزایــش یافــت و نیاز 
بــه نقدینگــی در داروخانه هــا بــاال رفــت و هــم 
ســازمان های بیمه گــر بــه موقــع مطالبــات آن 
ــه  ــده ای ک ــد و برخــاف وع را پرداخــت نکردن
داده شــده بــود دوره وصــول مطالبــات کاهــش 
یابــد بیمه هــا همــان روال قبــل از طــرح 
ــد. ــه دادن ــل ادام ــر از قب ــی بهت ــار را کم داروی

ــا  ــی در داروخانه ه ــم نقدینگ ــن رو حج از همی
ــوع  ــن موض ــت و همی ــش یاف ــدت کاه ــه ش ب
ــه ایــن شــد کــه داروخانه هــا نتواننــد  منجــر ب
ــش را  ــرکت های پخ ــات ش ــع مطالب ــه موق ب
ــات  ــت مطالب ــدم پرداخ ــد و ع ــت کنن پرداخ
ایــن شــرکت ها هــم بــه معنای عــدم بازگشــت 
بــه موقــع نقدینگــی بــه زنجیــره تولیــد و 
ــه  ــی ک ــت. معضل ــاز اس ــرکت های داروس ش
ــی  ــان داروخانه هــا را گرفتــه و خیل ابتــدا گریب

ــم  ــود دود آن در چش ــی می ش ــش بین زود پی
مــردم بــرود؛ چــرا کــه اکنــون قیمــت داروهــا 
ــت و  ــده اس ــر ش ــر گران ت ــا ۷00 براب از ۷0 ت
خالــی در دارویــار بــه معنــای اختــال در 
رونــد درمــان اســت. معضلــی کــه اگــر هرچــه 
ســریع تر چاره اندیشــی بــرای آن نشــود 
می توانــد هزینه هــای چندبرابــری را در آینــده 
در نتیجــه عــدم درمــان بــه موقــع بــه دولــت و 

مــردم تحمیــل می کنــد.
ــال  ــد در ح ــر می رس ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ب
حاضــر عمــق ایــن مســاله هنــوز بــرای برخــی 
از مســئوالن بــه ویــژه تصمیــم گیران ســازمان 
برنامــه و بودجــه روشــن نشــده اســت؛ چــرا که 
ــه  ــرای دارو ب ــی کــه ب ــارد تومان ۷۳ هــزار میلی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــه 1401 در نظ ــوان بودج عن
بــود بــرای ســال آینــده بــه 69 هــزار میلیــارد 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــه اس ــش یافت ــان کاه توم
ــده  ــال آین ــرای س ــه دارو ب ــل بودج ــه حداق ک
ــوزش  ــان و آم ــت،   درم ــوی وزارت بهداش از س
پزشــکی 105 میلیــارد تومــان پیشــنهاد شــده 

ــود. ب

سازمان برنامه و بودجه تعیین کننده 
اصلی آینده دارویار

بنابرایــن همانطــور کــه در چنــد ســطر قبلــی 
گفتــه شــد بــه نظــر می رســد بــا بودجــه 
پاییــن ســازمان غــذا و دارو بــرای طــرح دارویار 
ــود  ــا در نب ــه داروخانه ه ــد ماه ــل چن و تحم
نقدینگــی ســال آینــده نســبت بــه امســال کــه 
ــاید  ــر و ش ــی رخ داد مبهم ت ــای داروی کمبوده

ــد. ــر باش ــران کننده ت نگ
ــأت  ــس هی ــن رابطــه ناصــر ریاحــی، رئی در ای
مدیــره اتحادیــه وارد کننــدگان دارو می گویــد: 
ــود  ــرار ب ــتگاه ق ــذف ارز دارو، 6 دس ــس از ح پ
ــر  ــه غی ــا ب ــد، ام ــرا کنن ــار را اج ــرح داروی ط
از ســازمان غــذا و دارو هیــچ دســتگاهی 
ــرد.  ــرا نک ــرح را اج ــن ط ــتور العمل  های ای دس
متاســفانه بانک  هــا بــه دســتور بانــک مرکــزی 
گــوش نمی  دهنــد و نســبت بــه پرداخــت 
تســهیات 15 میلیــارد تومانــی کوتاهــی 
می کننــد. البتــه در ایــن زمینــه بانــک 
ــه موضــوع ورود  ــد مســتقیم ب مرکــزی می توان
کنــد و 90 درصــد مشــکات نقدینگــی تامیــن  

ــد. ــل کن ــدگان دارو را ح کنن
ــه  ــازمان برنام ــی س ــه کوتاه ــاره ب ــا اش وی ب
و بودجــه در رونــد اجــرای طــرح دارویــار 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــد: س ــه می کن اضاف
ــت دارو را  ــاوت قیم ــا به التف ــت م ــف اس موظ
ــات  ــا مطالب ــا آن ه ــد ت ــز کن ــا واری ــه بیمه ه ب
زنجیــره دارو را پرداخــت کننــد امــا ایــن پــول 
بــه موقــع پرداخــت نمی  شــود نقدینگــی ایــن 

ــت. ــده اس ــکل ش ــار مش ــت دچ صنع
ــه اینکــه اکنــون متوســط  ــا اشــاره ب ریاحــی ب
تاخیــر پرداخت هــا بــه یکســال رســیده اســت 
ــارد  ادامــه می دهــد: اگــر فقــط 10 هــزار میلی
ــرد  ــرار بگی ــار بیمــه ق ــان بودجــه در اختی توم
ــردازد،  ــادی را بپ ــاالن اقتص ــات فع ــا مطالب ت
ــده  ــم از وارد کنن ــدگان اع ــن کنن ــر تامی دیگ
ــار  ــد و دچ ــه وام ندارن ــازی ب ــده نی و تولیدکنن
مشــکل هــم نمی  شــوند. البتــه مشــکل دیگــر 
ــذا  ــازمان غ ــط س ــذاری دارو توس ــا قیمت  گ م
دارو بــود کــه رونــد آن همچــون گذشــته کنــد 
ــی کــه قیمت گــذاری  ــا زمان اســت. بنابرایــن ت
اصولــی انجــام نشــود نمی  تــوان فــروش 
ــه  ــی را ب ــا کاالی ــی ت ــور طبیع ــه ط داشــت و ب
فــروش نرســد نمی تــوان کاالی جدیــدی هــم 

ــرد. ــازار ک وارد ب

انتهای جاده کمبود نقدینگی داروخانه 
ها کمبود دارو است

ــن  ــس انجم ــب رئی ــی نای ــی فاطم ــید عل س
داروســازان در خصــوص آخریــن پرداخــت 
ــازار  ــه ب ــا ب ــه داروخانه ه ســازمان های بیمــه ب
می گویــد: نحــوه پرداخــت بیمــه ســامت 
ــاوت  ــیار متف ــی بس ــن اجتماع ــه تامی ــا بیم ب
ــه  ــت بیم ــن پرداخ ــال آخری ــرای مث ــت؛ ب اس
ــا بیمــه  ــاه اســت ام ــان م تامیــن اجتماعــی آب
ــاب  ــه حس ــاه را تیوی ــان آذرم ــا پای ــامت ت س

ــت. ــرده اس ک
ــای  ــه نیروه ــا بیم ــد: ام ــی کن ــه م وی اضاف
بیمه گــر  شــرکت های  تمــام  از  مســلح 
عقب تــر و آخریــن پرداخت شــان مربــوط 
بــه محــدوده مهرمــاه اســت. بنابرایــن شــرایط 
ــار  ــه اجب ــا ب ــه داروخانه ه ــه نحــوی شــده ک ب
بایــد بیشــتر داروهایشــان را بــه صــورت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد، ای ــد کنن ــدی خری نق
که مجبــور هســتند 5 تــا 10 درصــد پــول را از 
بیمــار بگیرنــد و 90 تــا 95 درصــد پول دســت 
ــی  ــه م ــد ک ــی می مان ــه باق ــازمان های بیم س
بینیــم االن بهمــن مــاه بــه نیمــه نزدیک شــده 
ــا ســه  ــا دو ت اســت و ســازمان های بیمــه گــر ب

ــد. ــام می دهن ــت انج ــر پرداخ ــاه تاخی م
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کاغذ اقتصادی

درحالی کـه پیشـنهاد دولـت، در الیحـه بودجـه، 
افزایـش 20 درصـدی حقـوق کارمنـدان در 
سـال1402 بـوده، کمیسـیون اجتماعـی مجلس 
طرح افزایـش این رقـم بـه ۳0درصد را بـه تصویب 
رسـانده اسـت؛ امـا همچنـان ایـن مقـدار از تـورم 
انتظاری سـال آینده کمتـر بـوده و قادر بـه جبران 
هزینه هـای تحمیل شـده بـه معیشـت خانوارهای 
حقوق بگیر نخواهد بود. رشـد مسـتمر نرخ تورم در 
اقتصاد، افزایش سـاالنه دسـتمزد و حقوق در ایران 
را ناگزیر کرده و به همین واسـطه، هر سال قوانینی 
برای جبـران هزینـه تحمیلی تـورم بـه خانوارها از 
طریق تعیین میـزان افزایش مزد و حقوق در سـال 
جدید به تصویب می رسـد. این مهم بـرای کارگران 
در شورای عالی کار انجام می شـود و برای کارمندان، 
در الیحه بودجه سـاالنه دولت پیشـنهاد می شود و 
در مجلـس به تصویـب می رسـد. نکته قابـل توجه 
این اسـت که این افزایش هـا، در اصل بـرای جبران 
اثرات تورم انجام می شـود و در واقـع به معنای باالتر 
بـردن قـدرت خریـد مـزد و حقوق بگیران نیسـت؛ 
ازایـن رو افزایـش آن کمتـر از نـرخ تـورم به معنای 

جبـران نشـدن هزینه هـای تورم اسـت.
چانه زنی مجلس برای حقوق

در جریـان بررسـی الیحـه بودجـه سـال آینـده 
در مجلـس، برخـی کمیسـیون ها تاش هایـی 
را بـا هـدف افزایـش رقـم پیشـنهادی دولـت، 
بـرای افزایـش حقـوق کارمنـدان از 20درصـد 
بـه ۳0درصـد آغـاز کرده انـد. براسـاس اظهـارات 
سـخنگوی کمیسـیون اجتماعی مجلـس، پس از 
بررسی های کارشناسی این کمیسـیون و رایزنی با 
نمایندگان سـازمان برنامه وبودجه، سـازمان اداری 
و استخدامی، بنیاد شـهید، کمیته امداد و سازمان 
بهزیسـتی، این کمیسـیون از افزایش ۳0درصدی 
حقـوق کارکنـان دولـت در سـال آینـده حمایـت 
خواهـد کـرد. حسـن لطفـی می گویـد: در صورت 

موافقت با پیشـنهاد کمیسـیون اجتماعی مجلس 
بـرای حقـوق1402 کارکنـان دولـت، مسـتمری 
مددجویـان کمیتـه امـداد و سـازمان بهزیسـتی 
نیـز در سـال آینـده 40درصـد افزایـش خواهـد 
یافـت. ضمـن اینکـه در مـورد پرداخـت حقـوق 
خانواده هـای ایثارگـران نیـز تصمیم گرفته شـده 
حداقـل حقـوق کارکنـان دولت بـه آنهـا پرداخت 
شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس 
باید در قالب پیشنهاد به کمیسـیون تلفیق بودجه 
سـال1402 ارائه شـود و در صورت تصویـب در این 
کمیسـیون تلفیق و موافقت نماینـدگان در صحن 
مجلـس، بعـد از تأییـد شـورای نگهبـان بـه قانون 

تبدیـل خواهد شـد.
پیشنهاد بودجه ای دولت چه بود؟

دولـت در تبصـره12 الیحـه بودجـه1402 در 
مورد حقـوق کارکنان پیشـنهاد داده بـود: ضریب 
بـه  مختلـف حقوق بگیـر  گروه هـای  حقـوق 
میزان متوسـط 20درصـد براسـاس آخرین حکم 
کارگزینـی به گونـه ای افزایـش یابـد کـه مجموع 
حکم کارگزینـی بـرای کارکنان رسـمی و پیمانی 
و مبلـغ قـرارداد منعقـده ماهانـه بـرای کارکنـان 
قـرارداد کار معین)مشـخص( و کارکنـان طـرح 

خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـکی به نسـبت مـدت کارکرد 
از ۷میلیـون تومـان کمتـر نباشـد. همچنیـن بـر 
اسـاس پیشـنهاد دولت در بند2 این تبصـره، مقرر 
شـده بود: حقـوق بازنشسـتگان، وظیفه بگیـران و 
مشـترکان صندوق هـای بازنشسـتگی کشـوری 
و لشـکری و سـایر صندوق هـای بازنشسـتگی 
وابسـته به دسـتگاه های اجرایی به میزان متوسـط 
20درصـد افزایـش می یابـد، به طوری کـه پـس از 
اعمال ایـن افزایـش، حکم حقـوق بازنشسـتگان، 
صندوق هـای  مشـترکان  و  وظیفه بگیـران 
بازنشسـتگی مذکـور متناسـب با سـنوات خدمت 
قابل قبـول، از 6میلیـون و ۳00هـزار تومـان کمتر 
نباشـد. در این میان، دولت در بند سـوم تبصره12 
ماده واحـده الیحـه بودجـه سـال1402، بـا اتـکا 
بـه قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت 
و اجـرای مـاده16 قانـون مقـرر کـرده اسـت کـه 
امتیـاز کمک هزینه عائله منـدی و حـق اوالد، برای 
شـاغلین و بازنشسـتگان دولت به ترتیـب 2280 و 
1050امتیاز منظور شـده و معادل ریالی این امتیاز 
بـرای کارمنـدان مشـمول قانـون نظـام هماهنگ 

پرداخـت کارکنـان دولـت تعیین شـود.

خانـه دار شـدن همیشـه یکـی از دغدغه هـای 
مردم بوده اسـت، دولـت هم در این مـدت تمام 
تـاش خود را بـرای رفـع کمبود مسـکن انجام 
داده اسـت اما متاسفانه نتوانسـته این مشکل را 

تا کنـون برطرف سـازد.
دولت بـرای تأمین مسـکن جوانـان و مـردم از 
طرح هایـی همچون مسـکن مهـر، نهضت ملی 
مسـکن و وام هـای متفـاوت بـرای خریـد خانه 
رونمایی کـرد و این طرح هـا به خانه دار شـدن 
مـردم کمکی نکـرد بـا توجه بـه اینکه بـرای به 
نتیجـه رسـیدن ایـن طرح هـا نیـاز به سـرمایه 

گذار اسـت.
یکـی از طرح هایـی کـه یکبـار در دهـه ۷0 
اجرایـی شـد امـا بعـد از مدتـی مسـکوت شـد 
و اکنـون دوبـاره در دسـتور کار قـرار گرفتـه 
اسـت هم فـروش متری خانه اسـت، ایـن طرح 
بـا مخالفـان و موافقـان زیـادی رو به رو اسـت. 
موفقان این طرح معتقد هسـتند کـه این طرح 
راهی برای سـرمایه گذاری مردم اسـت و حتی 
شـاید این طـرح بتوانـد ارزش پول ملـی مردم 
را حفظ کند امـا قطعـاً نمی تواند مـردم را خانه 

دار کنـد.
در ایـن میـان مخالفان بـر ایـن باورند کـه این 
متغیر باعث می شـود که بـازار مسـکن را دچار 
نوسـان کنـد و قیمـت خانه دچـار تحول شـود 
بسـیاری از شـرکت های سـاختمانی معتقـد 
هسـتند اگرچـه با طـرح خریـد متری مسـکن 
کسـی نمی توانـد خانـه دار شـود، امـا می تواند 
بـا ایـن طـرح دارایـی خـود را پس انـداز و مانع 

اثرگـذاری تـورم بـر این مسـاله شـد.
فرشـید پورحاجت، دبیر کانون سراسـری انبوه 
سـازان در خصـوص فـروش متری مسـکن در 
بـورس گفـت: بحث فـروش متـری مسـکن در 
واقع یـک ابـزار چنـد وجهی اسـت، ایـن عمل 

یک مکانیزم بـرای تأمین نقدینگـی پروژه های 
عمرانـی از یک سـوی دیگر بـا توجه به شـرایط 
اقتصادی کـه دچـار چالش تـورم اسـت ارزش 

پـول ملی مـردم حفظ شـود.
وی در ادامـه بیـان کـرد: در حال حاضـر مردم 
نمی تواننـد خانـه خریـداری کننـد و بـا اندک 
پولی کـه دارنـد حداقـل می توانند چنـد متر از 
یک واحد مسـکونی را خریداری کننـد با توجه 
به اینکه ایـن طرح قـرار نیسـت کسـی را خانه 
دار کند و فقط بـرای تأمین سـرمایه پروژه های 

شـهرداری و سـرمایه گذاری است.
دبیـر کانـون سراسـری انبـوه سـازان در ادامـه 
درخصوص اینکه فـروش متری خانه در تعارض 
بـا سـاخت و سـازهای دولتی اسـت بیـان کرد: 
فـروش متـری خانـه همانطـور کـه گفتیـد در 
تعارض بـا برنامه هـای دولـت همچنیـن حتی 
در تعـارض با سـاخت مسـکن اجتماعـی خود 
شـهرداری اسـت با توجه به اینکه طرح ساخت 
مسـکن اجتماعـی هـدف اصلـی اش خانـه دار 
کـردن دهک هـای مـورد هـدف جامعه اسـت 
و ایـن طـرح فـروش متـری بـا ایـن طـرح در 

تعـارض می باشـد.

فرشـید پـور حاجـت در پایـان بـه مهـر گفت: 
بـه نظـر بنـده بهتـر بـود شـهرداری بـه جـای 
طـرح فـروش متـری خانـه بـه برنامـه ریـزی 
بـرای سـاخت مسـکن اجتماعـی در چارچوب 
دولـت می پرداخـت بـا توجه بـه اینکـه فروش 
متـری خانـه سـاختاری اسـت کـه بنگاه هـای 
اقتصـادی بـرای تأمیـن مالـی پروژه هـای خود 
اقـدام می کننـد و این طـرح قرار نیسـت بـازار 

را تنظیـم کنـد.
مرتضی افقه، کارشـناس اقتصادی در خصوص 
فـروش متـری خانـه گفـت: طرح هایـی کـه 
مطـرح می شـود تـا وقتـی کـه سـرمایه گـذار 
نداشـته باشـد قابلیت اجرایـی ندارد و مـردم را 
خانـه دار نمی کنـد بـه طـور مثال مسـکن مهر 
یا مسـکن ملی با مشـکل زمین و سـرمایه گذار 
رو بـه رو اسـت اگر قـرار بود مشـکل مسـکن با 
طـرح حل شـود با طـرح سـاخت و سـازها حل 

می شـد.
وی در ادامـه بیـان کرد: ایـن طرح ها بـرای این 
اسـت که تنش هـای بازار مسـکن کاهـش پیدا 
کنـد امـا قطعـاً این طـرح فـروش متـری خانه 

مردم را خانـه دار نخواهـد کرد.

با فروش متری مسکن می توان صاحب خانه شد؟مجلس برای افزایش 30 درصدی حقوق آستین باال زد
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بـورس در معامـات 11 بهمن مـاه 1401 با رشـد 6۳۷۳ واحدی بـه کار خـود خاتمه داد. 
شـاخص کل در پایـان معامـات روی کانـال 1 میلیـون و 68۷ هـزار و 4۷ واحـدی قـرار 

گرفـت.
بورس زمسـتان را با پتانسـیل رو به رشـد آغاز کـرد و بـه سـهامداران نوید روزهایـی صعودی 
را می داد اما قـدم بهمن برای بـازار خوش نیامـد. الزم به تاکید اسـت، بگوییم تغییر سیاسـت 
های آنـی و بـدون فکر نیـز تاثیر بسـزایی در تغییـر رفتار بازار داشـته اسـت.برخی از مـردم بر 
این باورند، سـرمایه وارد شـده به بورس باید سـودآور باشـد اما ایـن انتظار کامـا دور از منطق 
اسـت. بر همین اسـاس به افـراد توصیـه می شـود، قبـل از ورود بـه بازارهـای مالی نسـبت به 
ضرر و زیـان احتمالی در بـازار اطاعات الزم را کسـب نمایند و بعد بـا نگاهی بـاز و دور اندیش 

وارد بورس شـوند.
نمادهای بورسـی فـوالد، وبملت، فملی، شـبندر، کگل، وپاسـار، خـودرو و وتجارت بـا تاثیرات 
مثبت و منفی موجب ریزش نسـبی شـاخص کل شـدند. براسـاس نظر کارشناسـان روند بازار 

خنثی و متعادل اسـت و تـک سـهم هایی از هر گروه امـکان رشـد را دارند.

به گـزارش تجارت نیوز، شـرایط فروش محصوالت شـرکت خودروسـازی سـایپا به مناسـبت 
دهه فجـر 1401 اعام شـد.

پیش فـروش سـایپا از روز پنجشـنبه 1۳ بهمـن 1401 آغاز می شـود. متقاضیـان می توانند با 
مراجعه با سـایت گروه خودروسـازی سـایپا نسـبت به خرید خودرو و تکمیل وجه اقدام کنند.

بر اسـاس بخشـنامه سـایپا چهار خودرو در این طرح عرضه خواهد شـد. زمـان تحویل خودرو 
نیـز در هفته چهـارم ماه های ذکر شـده خواهـد بود.

آنطور که در بخشـنامه جدید سـایپا آمده متقاضیان می توانند از سـاعت 9 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1۳/11/1401 در صورتـی که دارای حسـاب وکالتی و موجودی به میـزان مبلغ مندرج 
در بخشـنامه جهت خودرو درخواسـتی بوده و دارای شـرایط ثبت نام مطابـق محدودیت های 

این بخشـنامه باشـند، مي توانند در این طرح ثبت نـام کنند.
متقاضیـان شـرکت در طرح پیـش فـروش سـایپا می تواننـد بـا ورود به سـایت فـروش گروه 
خودروسـازی سـایپا پـس از ثبت اطاعـات شـخصی و دریافت کـد کاربـری و رمز عبـور اخذ 
شـده از سـایت، نسـبت به انتخاب خـودرو و ثبت نـام تا زمـان تکمیل ظرفیـت اقـدام نمایند.

معـاون وزیـر جهادکشـاورزی ضمن اشـاره بـه اینکـه قیمـت مرغ تـا پایان سـال افزایشـی 
نخواهـد داشـت، از آغـاز روند کاهـش قیمت گوشـت قرمـز در بـازار خبـر داد.

بـه گـزارش ایسـنا، حسـین دماونـدی نـژاد در نشسـت خبـری که بـه مناسـبت دهـه فجر 
برگـزار شـد، بـا بیـان اینکـه قیمت گوشـت مـرغ تـا پایـان سـال تغییـری نخواهد داشـت، 
گفت:ذخایر بسـیار خوبی در شـرکت پشـتیبانی امـور دام داریـم و برنامه هـای تولیدی  که 
بـه تولیدکنندگان ارائه شـده از شـاخص های تولیـد، جوجه های ریخته شـده تـا خروجی ها 

مشـخص می کند کـه تولید بـه میـزان کافـی خواهـد بود.
وی اضافه کـرد: بـرای بهمن، اسـفند و همچنیـن برای مـاه رمضـان ذخایر بسـیار خوبی در 

گوشـت مرغ خواهیم داشـت.
معـاون امور تولیـدات دامـی وزارت جهـاد کشـاورزی به وضعیـت بازار گوشـت قرمز اشـاره 
کرد و گفت: بازار گوشـت قرمـز درگیر داللی و واسـطه گری شـده بود که با واردات گوشـت 
گرم بازار به ثبات رسـیده اسـت و ایـن ثبـات ادامـه دار خواهد بـود و قیمت ها نیز کاهشـی 

خواهد شـد.

  ورق بورس
 به رنگ سبز برگشت 

پیش فروش محصوالت سایپا
از پنج شنبه

قیمت مرغ
 تا پایان سال تغییر نمی کند
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چهارشنبه  12  بهمن ماه 1401

خبر
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 

و پرورش:

تصمیم گیری برای 
برگزاری کالس های 

جبرانی در پنج شنبه ها با 
شورای مدرسه است

معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و 
پـرورش بـا اشـاره بـه اسـتفاده از ظرفیـت 
برگـزاری  بـرای  پنج شـنبه  روزهـای 
کاس هـای جبرانی به ویژه در اسـتان تهران 
در پی تعطیلی های اخیر مـدارس گفت: این 
عقب ماندگـی تحصیلـی از طریـق برگزاری 
دوره های جبرانی پنج شـنبه ها رفع می شـود 
البته خـود شـورای مدرسـه باید در ایـن باره 

تصمیـم بگیـرد.
معصومـه نجفـی پازوکـی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، دربـاره راهکارهـای جبـران افـت 
یادگیـری دانش آموزان در پـی تعطیلی های 
ماه گذشـته مـدارس اظهار کـرد: این چالش 
در اسـتان تهران پررنگ تر اسـت و این حجم 
از تعطیلی هـا را در سـایر اسـتان ها شـاهد 

نبودیـم.
وی افزود: در پـی تعطیلی 26 ماهـه مدارس 
بـه واسـطه کرونـا، دولـت تصمیـم گرفـت 
طـرح تثبیـت و جبـران یادگیـری را اجـرا 
کنـد و دوره های آموزشـی در تابسـتان برای 
دانش آموزانی کـه دچار افت تحصیلی شـده 
بودنـد برگـزار شـد اما بنـا بـه دالیلـی هنوز 

بخـش دوم طـرح را آغـاز نکرده ایـم.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و 
پـرورش بـا بیـان اینکـه مباحثـی مبنـی بر 
اسـتفاده از ظرفیـت روزهـای پنج شـنبه 
برای برگـزاری کاس هـای جبرانی بـه ویژه 
در اسـتان تهـران مطـرح اسـت گفـت: ایـن 
عقب ماندگـی تحصیلـی از طریـق برگزاری 
رفـع  پنج شـنبه ها  جبرانـی  دوره هـای 
می شـود. البته خود شـورای مدرسـه باید در 
این باره تصمیـم  بگیرد. معلمانی را داشـتیم 
که گفتنـد در همان فضـای مجـازی وقت و 
انرژی بسیاری گذاشته اند و دانش آموزانشان 
کاما مسـلط هسـتند و مشـکلی ندارند لذا 
اجـرای ایـن برنامـه بـه تشـخیص شـورای 
مدرسـه اسـت و معلـم اسـت کـه ارزیابـی 
می کند بچه ها دچار مشـکل هسـتند و باید 

جبـران شـود یا نیـازی نیسـت.
نجفـی پازوکـی تاکید کـرد که جبـران افت 
یادگیـری در ایـام آموزش غیرحضـوری یک 
موضـوع جـدی اسـت گفـت: البتـه آمارهـا 
حاکی از آن است که شبکه شـاد در آن روزها 
فعال بوده و روزانـه 12 میلیون کاربـر در این 
شبکه حضور داشـتند و گفتمان آموزشی در 

جریـان بوده اسـت.
وی ادامـه داد: امـا بـه هر صـورت بـا توجه به 
وقفه ای که در آموزش حضـوری رخ داد معلم 

باید وقت و انرژی بیشـتری صـرف کند.

کالس های درس در 
ایام غیرحضوری شدن 

مدارس در »شاد« دایرند
مدیرفنی شـبکه شـاد با بیان اینکه »شـاد« 
هماننـد روزهـای گذشـته در هـر روزی کـه 
آموزش در مدارس بـه هرعلتی غیرحضوری 
باشـد، فعال اسـت گفت: فعالیت های مکمل 
پرورشـی و آمـوزش ترکیبـی نیز در شـبکه 

شـاد دنبال می شـود.
علی کاظـم زاده در گفت وگو با ایسـنا، درباره 
رونـد ادامه فعالیت شـبکه شـاد اظهـار کرد: 
شـبکه شـاد همانند روزهای گذشـته در هر 
روزی کـه آمـوزش در مـدارس بـه هرعلتـی 
غیرحضوری باشد، فعال اسـت و کاس های 
درس در ایـن پیام رسـان دایـر خواهنـد بود.
وی افزود: به روال سـابق، فعالیت های مکمل 
پرورشـی و آمـوزش ترکیبـی نیز در شـبکه 

شـاد دنبال می شـود.
مدیرفنی شـبکه شـاد با بیـان اینکه شـبکه 
شـاد در کنار آموزش های حضـوری مدارس 
بـه پیشـبرد و تکمیـل امـر آمـوزش  کمـک 
می کند گفت: شـاد بسـتری ایمن و مطمئن 
بـرای دانش آمـوزان اسـت و به عنـوان بازوی 
آمـوزش مجـازی در کشـور ادامـه فعالیـت 

می دهـد.
کاظم زاده آماری از فعالیت شـبکه شاد در ماه 
گذشـته که تعطیات مـدارس بـه اوج خود 
رسـیده بود ارائه داد و گفت: بیشترین میزان 
حضور کاربران یکتا در بازه زمانی ششـم دی 
تا ششـم بهمن مـاه، در روز 25 دی ماه اتفاق 
افتاده و 12 میلیـون و 94 هـزار و 4۷8 کاربر 
یکتـا در شـاد داشـته ایم و بیشـترین میزان 
کاربر همزمان در شـاد به دو میلیـون و ۷21 

هزار و 1۷9 نفر رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: بیشـترین میـزان حضـور 
کاربـران در همیـن روز بـه ثبت رسـیده که 
69 دقیقه بوده و 419 هـزار و 4۳1 پیام و 69 
هـزار و 48۷ هـزار و 500 فایـل مبادله شـده 
اسـت. در شـلوغ ترین روز اسـتفاده از شـبکه 
شـاد، 290 هزار و ۷۳0 ارتباط زنده تصویری 
برقرار و 104 هـزار و 125 گفت وگوی صوتی 

انجام شـده اسـت.
مدیرفنـی شـبکه شـاد بـا بیـان اینکـه طی 
روزهـای 19 آذر تـا 19 دی مـاه جـاری 
دانـش آمـوزان مقطـع ابتدایـی و متوسـطه 
اول شهرسـتان های اسـتان تهران، خراسان 
رضوی و شـهر تهـران بـه ترتیب بیشـترین 
میانگیـن حضـور در شـبکه شـاد را بـه ثبت 
رسـانده اند اظهـار کـرد: بیشـترین میانگین 
حضور دانش آمـوزان مقطع دوم دبیرسـتان 
نیـز به ترتیـب مربـوط بـه خراسـان رضوی، 
شهرسـتان های اسـتان تهران و شـهر تهران 

بـوده اسـت.

هشدار پلیس فتا به متقاضیان 
خرید اینترنتی خودرو

رئیس پلیس فتـای تهران بزرگ نسـبت بـه احتمـال کاهبرداری 
از شـهروندان از طریـق تبلیغـات جعلـی فـروش خـودرو در فضای 
مجازی همزمـان با شـروع طرح پیش فـروش محصـوالت برخی از 

شـرکت های خودروسـاز هشـدار داد.
سـرهنگ داود معظمـی گـودرزی در گفت وگـو بـا ایسـنا با اشـاره 
بـه پیش فـروش اینترنتـی محصـوالت برخـی از شـرکت های 
خودروسـازی در کشـور، گفـت: مجرمـان اینترنتـی همـواره از هر 
فرصـت و فضایـی بـرای سوءاسـتفاده از کاربـران فضای مجـازی و 
کاهبـرداری از آنان اسـتفاده می کنند، یکـی از ایـن فرصت ها هم 
که شهروندان باید با هوشـیاری خود از سـودجویان بگیرند، فرصت 
پیش فروش اینترنتی خودرو اسـت. در همین راسـتا الزم اسـت که 
متقاضیان ثبت نـام و خرید خودرو یکسـری مـوارد را رعایت کنند.  
وی با بیان اینکه افراد سـودجو اقدام به انتشـار تبلیغات دروغین در 
شـبکه های اجتماعی می کنند، گفـت: این افـراد در ادامـه کاربران 
را بـه سـایت ها و درگاه هـای پرداخت جعلـی هدایت کـرده و از این 
طریـق از اطاعـات آنـان سوءاسـتفاده کـرده یا اقـدام به برداشـت 

غیرمجـاز از حسـاب بانکی شـان می کنند.
معظمی گودرزی با اشـاره بـه درخواسـت وجه نقـد و تضمین ثبت 
نـام اینترنتـی توسـط کاهبـرداران در فضـای مجـازی ادامـه داد: 
ارسـال لینک هـای جعلـی از طریـق پیامک بـرای ثبت نـام خودرو 
صرفا بـرای هدایـت افراد بـه لینک هـای جعلـی و غیرواقعی اسـت 
و ثبـت نـام اینترنتـی خـودرو صرفـا از طریق رسـانه هـای معتبر و 
اطاعیه هـای مربوط بـه نحـوه و شـرایط فـروش خـودرو از طریق 
پایگاه رسـمی اینترنتی شـرکت های خودروسـاز انجام خواهد شد.  
رئیس پلیـس فتای تهـران بزرگ با اشـاره بـه اینکه برخـی از مردم 
برای ثبت نام خودرو مبالغ هنگفتی به حسـاب افراد ناشـناس واریز 
می کنند افـزود: ثبـت نـام و واریز وجـه خـودرو باید به نام شـرکت 
خـودرو سـاز صـورت پذیـرد و هموطنـان بایـد از واریز وجـه به هر 

گونه حسـاب دیگر پرهیـز کنند.
وی با اشـاره به فرصت طلبی کاهبـرداران اینترنتـی در زمان ثبت 
نـام خـودرو ادامـه داد: برخـی آگهی هـای فـروش بـا قیمت هـای 
اغواکننـده و دروغیـن و یـا زمـان تحویـل فـوری چنـد روزه، 
کاهبرداری بـوده و قصد فریب شـهروندان را دارد. همچنین برخی 
از افـراد سـودجو نیـز خـود را فـردی دارای ارتبـاط با واحـد فروش 
شـرکت های خودروسـاز معرفی کـرده و از ان طریق ادعـا می کنند 
کـه می تواننـد بـا دریافـت مبلغـی خـودرو را خـارج از نوبـت برای 
متقاضیـان تهیـه کنند کـه شـهروندان باید نسـبت بـه ایـن موارد 

نیز هوشـیار باشـند.

خبر »شرم« در نوجوانی؛

 از پناه بردن به سرویس بهداشتی در میهمانی تا خارج نشدن 
از اتاق در حضور میهمان

گزارش
ایسنا

یک روانشـناس با بیان اینکـه نیاز به تنهایـی در دوران 
نوجوانـی بیشـتر می شـود، گفـت: در ایـن محـدوده 
سـنی نوجـوان در افـکار و احساسـات خـود مسـائل 
مختلفـی را تجربـه می کنـد، ترس هایـی نظیـر اینکه 
دوست داشتنی نباشـد، والدینش را از دسـت دهد و... 
در نوجـوان شـدت می گیـرد و به طـور کلی احسـاس 

شـرم و نـا امنـی در نوجوان بیشـتر می شـود.
گوهـر یسـنا انزانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان 
اینکـه نوجوانـی مرحلـه گـذار اسـت و از آنجـا کـه 
نوجـوان از محـدوده سـنی کودکـی بـه بزرگسـالی 
می رود بـا تغییـرات زیاد جسـمی، اخاقی، شـناختی 
و هویتـی مواجه می شـود، اظهار کـرد: احساسـات در 
نوجوانی متغیر اسـت و بسـیاری از اوقات ممکن اسـت 
نوجوان در خـود فـرو رود. گاهی قرار گرفتـن در جمع 
و صحبت کردن احسـاس خوبی به نوجـوان نمی دهد. 
تصـور می کنـد مهارت هـای ارتباطـی خوبـی نـدارد 
و اعتمـاد بـه نفسـش پاییـن می آیـد. حتـی تغییرات 
جسـمانی دوره نوجوانـی باعـث می شـود نوجـوان 
احسـاس خوبی نسـبت بـه بـدن خود نداشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه کـم رویـی، خجالـت و میـل بـه 
اسـتقال در گـذار از محـدوده سـنی نوجوانـی رخ 
می دهد، افـزود: اصوال والدین از مراحل رشـدی دوران 
نوجوانـی اطاعـات زیـادی ندارنـد و از ایـن رو اغلـب 
نوجـوان را وادار می کنند تـا در جمع هایی قـرار گیرد 
که خیلـی عاقه ای بـه آنها نـدارد. حال آنکـه ناآگاهی 
والدیـن در این دوره می تواند آسـیب های زیـادی را به 
نوجـوان وارد کند. بـه گفتـه ایـن روانشـناس، در این 
دوران بعضـا نوجـوان خیلـی میلی بـه مهمانی و سـفر 
ندارد و اگر مسـافرت مـی رود ترجیح می دهـد در اتاق 
باشـد، بیرون نیاید و اگر بـه میهمانی بـرود نیز ترجیح 
می دهـد بـا تعـداد کمـی از افـراد حاضـر در میهمانی 
در ارتبـاط باشـد. بنـا بـر توضیحـات انزانـی، حتـی 
گاهـی اوقـات زمانـی کـه بـه منـزل میهمـان می آید 
نیـز نوجـوان ترجیح می دهـد به اتـاق خود کـه فضای 
فردی و خصوصی او محسـوب می شـود پناه ببـرد و از 
اتاق خـارج نشـود تـا بتواند نـا امنی خـود را بپوشـاند 
و سـعی دارد چالش هایـی کـه بـا آن مواجـه اسـت را 

بررسـی و حـل کند.

پناه به سرویس بهداشتی؛ تنها راه فرار!
وی بـا ذکـر مثالـی ادامـه داد: در بین برخـی مراجعان 
خـود نوجوانانـی را دیـده ام کـه درون گـرا بودنـد و 

وقتـی میهمانـی می رفتنـد چـون هیـچ راه فـراری  از 
آن میهمانـی نداشـتند بـه سـرویس بهداشـتی پنـاه 
می بردنـد و حتـی دچـار اسـترس هایی می شـدند که 
تکـرر ادرار می گرفتنـد. از ایـن رو توصیـه می کنیـم 
والدیـن بـا افزایش آگاهـی، مطالعـه کتاب و مشـورت 
بـا روانشـناس نوجـوان آگاهـی خـود را نسـبت بـه 
ویژگی های این دوره سـنی افزایش دهند تا مشـخص 
شـود این رفتارها به دلیل تغییرات احساسـی، هویتی 
و خلـق و خویـی در برهـه نوجوانـی رخ می دهـد یـا 

اختالـی وجـود دارد و بایـد درمـان شـود.
ایـن روانشـناس در عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه بـا 
رفتارهـای اشـتباه والدیـن و واکنش هـای نادرسـت 
شـرایط یاد شـده در دوران نوجوانی شـدت می گیرد و 
ایـن را هم گفـت که عـدم حمایـت والدیـن از نوجوان 
و مقایسـه های غیرمنصفانـه فرزنـد بـا هم سـاالن 
می توانـد آسـیب های خیلـی شـدیدی را بـه نوجـوان 

بزنـد.
انزانـی معتقـد اسـت کـه والدیـن بایـد بـه ایـن نکته 
نیز توجه داشـته باشـد کـه فـارغ از اینکه نوجـوان در 
دوران گـذار از ایـن برهـه سـنی قـرار دارد و بـه دلیل 
متغیر بودن احساسـات ایـن رفتارهـا را از خود نشـان 
می دهـد از سـوی دیگـر هـر نوجـوان تیـپ و ویژگـی 
شـخصیتی خاص خود را دارد، برخـی نوجوانان درون 
گـرا تـر هسـتند و ترجیـح مـی دهنـد تنهـا باشـند 
کـه از فعالیت هایـی کـه بـه تنهایـی انجـام می دهنـد 
لـذت ببرنـد امـا افـراد برعکـس نوجـوان دارای تیـپ 

شـخصیتی برون گـرا بیشـتر بـه ارتبـاط گرفتـن بـا 
دوسـتان، رفتـن سـفر بـه همـراه دوسـتان، بازیهـای 
گروهی و حـرف زدن بـا دیگـران میل نشـان می دهد.

نوجوانی که در میهمانی هم مدام سر
 در تلفن همراه دارد

ــرد  ــکان دارد ف ــه ام ــان اینک ــا بی ــناس ب ــن روانش ای
ــدا  ــردن پی ــت ک ــرس از صحب ــی ت در دوران نوجوان

کنــد، احســاس کنــد مهــارت هایــش ضعیــف اســت، 
رفتــار جراتمنــد نداشــته باشــد تا بــدون پرخاشــگری 
ــه  ــار منفعان ــا رفت ــد و ی ــان کن ــود را بی ــوق خ حق
از خــود نشــان دهــد، دربــاره ویژگی هــای دوره 
ــا  ــوان ب ــی نوج ــح داد: گاه ــتر توضی ــی بیش نوجوان
ــا ســرش در  ــا دائم ــی رود ام ــی م ــه میهمان ــن ب والدی
ــت  ــد از آن جه ــار می توان ــن رفت ــت. ای ــی اس گوش
باشــد کــه نوجــوان ســعی دارد اینگونــه از خــود 

ــد. ــت کن محافظ

ــد  ــا رش ــن دوران ب ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب انزان
نوجــوان و تاش بــرای یافتن اســتقال و هویــت مواجه 
هســتیم، تصریــح کــرد: نکتــه مهــم آن اســت کــه اگــر 
ــا  بچه هــا  ــی ب ــاط خوب ــن در دوران کودکــی ارتب والدی
داشــته باشــند، ممکن اســت در دوران نوجوانــی فرزند 
ــا  ــا بچه ه ــده ب ــاد ش ــائل ی ــاره مس ــد درب ــز بتوانن نی
ــن در  ــوال والدی ــه معم ــا ک ــا از آنج ــد ام ــره کنن مذاک
ــد؛  ــد ندارن ــا فرزن ــتی  ب ــورد درس ــی برخ دوران کودک

بــا توجــه بــه تغییــرات زیــادی کــه در نوجــوان حاصل 
ــاط  ــی ارتب ــد در دوران نوجوان ــز نمی توانن ــود نی می ش

ــرار کننــد. ــد برق ــا فرزن صحیحــی ب
ــن  ــرد بهتری ــوش ک ــد فرام ــه نبای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزل  ــه درون من ــت ک ــن اس ــوان ای ــرای نوج ــز ب چی
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــته باش ــی را داش ــای امن فض
ــه  ــن اینک ــد ضم ــن بای ــای ام ــن فض ــاد ای ــرای ایج ب
والدیــن اهــداف خودشــان را دنبــال می کننــد و 
بــه یکدیگــر عشــق می دهنــد؛ بــه نوجــوان نیــز 
عشــق دهنــد و اینگونــه بــه او بفهماننــد کــه در 
کنــار او هســتند. در ایــن شــرایط اســت کــه نوجــوان 
ــه  ــد. ب ــدا کن ــود را پی ــت خ ــت درس ــد هوی می توان
ویــژه اگــر والدیــن بتواننــد اســتعداد اصیــل نوجــوان 
را  کشــف کننــد و او را در مســیری کــه اســتعداد دارد 
ــرای  ــتری ب ــش بیش ــا آرام ــن دوره ب ــد، ای ــرار دهن ق

والدیــن و نوجــوان ســپری می شــود.
ــن  ــه والدی ــان ســخنان خــود خطــاب ب ــی در پای انزان
ــد آگاه باشــند و از مقایســه  توصیــه کــرد: والدیــن بای
ــه نوجــوان  ــد. ب ــان بپرهیزن ــا دیگــر نوجوان نوجــوان ب
ــا دوســتان خوبــی پیــدا کنــد. تفکــر  کمــک کننــد ت
نقادانــه را بــه نوجوان یــاد دهنــد تــا اطاعــات و افکار 
را بــه چالــش کشــد. بایــد بــه نوجــوان کمــک کــرد تا 
ویژگی هــای شــخصیتی خــود را بشناســد. همچنیــن 
والدیــن می تواننــد ارزیابــی ســالیانه انجــام دهنــد تــا 
اگــر نوجــوان عائمــی نظیــر افســردگی، خشــم و یــا 
ســایر اختــاالت داشــت بتــوان بــا کمــک درمانگــران 

ایــن اختــاالت را برطــرف کــرد.

سنا
: ای

س
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 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 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 140160۳1900800248۷ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات 
مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای حسـین عرب پـور داهوئی فرزنـد تیمور به شـماره شناسـنامه ۳2 
صـادره از زرنـد در یک باب خانـه به مسـاحت 2۳5.25 مترمربـع از پـاک ۷561 اصلی واقـع در زرند 
بخش 1۳ کرمان بـه آدرس خیابان شـهید یزدانـی کوچـه 9 خریداری از مالک رسـمی خانـم فاطمه 
مهرابـی زاده هنرمند محرز گردیده اسـت لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/12

حسین توحیدی نیا - رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 1441852

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششـدانگ یکباب خانه پـاک 26۳8 فرعـی مجزی از پـاک ۷05 فرعی 
از 2 اصلی واقـع در اراضـی ده ملـک کوهبنان بخـش 16 کرمـان بمسـاحت 549.60 
مترمربـع مـورد تقاضـای آقـای سـیدمجتبی میرصادقـی فـوزی فرزند سـیدجال به 
اسـتناد رای شـماره 140160۳19008001201 هیات حل اختاف ثبت شهرستان 

زرند در مالکیت نامبرده قـرار گرفته و آگهـی موضوع ماده ۳ قانـون و ماده 1۳ آیین  نامـه قانون تعیین 
تکلیـف منتشـر و در موعد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته  اسـت و نیـاز به تحدیـد حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخ 1401/10/19 مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حـدود آن باسـتناد تبصره 
5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مـورخ 1401/12/06 در 
محـل شـروع و بعمـل خواهد آمـد لـذا بدینوسـیله به مالـک یـا مالکین امـاک مجـاور رقبـه مذکور 
اخطار می گـردد در موعـد مقرر در ایـن آگهـی در محل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچـه کس یا کسـانی بـر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـند طبق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مـدت ۳0 روز پس  از 
تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتباً به اداره تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال گردد 
ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86 آیین  نامه قانـون ثبت حداکثـر ظرف مدت یکمـاه پس  از 
تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعوی به دادگسـتری ارائـه نمایند بدیهی 

اسـت پس  از مضی مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ: 1401/11/12

حسین توحیدی نیا - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند
شناسه آگهی: 144۷9۷9

آگهی تحدید حدود اختصاصی      
چون ششـدانگ یک قطعه زمین جهت تجمیـع با پـاک 22۷۷ فرعـی از ۳ -اصلی به 
مسـاحت 102 متر مربـع واقـع در خیابان زکریـا رازی شـهر کهنوج قطعـه یک بخش 
46 کرمان پاک 2291 فرعـی از ۳- اصلی مورد تقاضای آقای اسـمعیل تاجیک فرزند 

علی بـه شـماره ملـی ۳160۷21914 نیاز بـه تحدید حـدود اختصاصی دارد. لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مـورخ 1401/11/8 آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی پـاک فـوق منتشـر و عملیات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز شـنبه مـورخ 1401/12/6 در محل شـروع به عمل خواهـد آمد. 
لذا بـه مالـک و مالکین مجـاور رقبه مذکـور اخطار میشـود کـه در موعد مقـرر در این آگهـی در محل 
وقوع ملک حاضـر و چنانچه کسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن واخواهی داشـته باشـد میتواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلـس تحدیدی لغایـت ۳0 روز واخواهـی خود را بـه اداره ثبت و اسـناد اماک 
کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود. در غیـر این صورت پـس از انقضای مهلـت مذکور هر 

گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار: چهارشنبه: 1401/11/12

علی رحمانی خالص. رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج
 شناسه آگهی: 1449509

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعـی باغ به مسـاحت 49991 متر مربـع واقع در 
چاریان منوجان زنبـور اباد قطعه پنج بخـش 46 کرمان پاک ۳ فرعـی از 90۳  - اصلی 
مورد تقاضـای آقای محمدرضا مـرادی فرزند محمود به شـماره ملـی 608002۷60۷ 

نیاز به تحدیـد حدود اختصاصی دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالک مـورخ 1401/11/9 آگهی 
تحدید حـدود اختصاصـی پاک فـوق منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبح روز شـنبه 
مـورخ 1401/12/1۳  در محل شـروع به عمل خواهـد آمد. لذا به مالـک و مالکین مجـاور رقبه مذکور 
اخطار میشـود که در موعـد مقرر در ایـن آگهی در محـل وقوع ملک حاضـر و چنانچه کسـی بر حدود 
و حقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتوانـد از تاریخ تنظیـم صورت مجلـس تحدیدی لغایت 
۳0 روز واخواهـی خود را به اداره ثبت و اسـناد اماک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود. 

در غیر ایـن صورت پـس از انقضای مهلـت مذکور هر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
 تاریخ انتشار: چهارشنبه: 1401/11/12

علی رحمانی خالص. رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج
 شناسه آگهی :1449500     

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

هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي 
فاقد سـند رسمي

برابـر رای شـماره 140160۳19002005650 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  محمدرضـا مـرادی فرزنـد محمـود بشـماره 
شناسـنامه 608002۷60۷ صادره از منوجان در یک قطعه زمین مزروعی  و باغ به مسـاحت  49991 
مترمربع پـاک ۳  فرعـی از 90۳- اصلي مفـروز و مجزی شـده از پـاک 90۳- اصلي قطعـه  5 بخش 
46 کرمـان واقـع در چاریان منوجـان زنبور آبـاد خریـداری از مالک رسـمي آقایان غامرضـا زارعی و 
محمـد دوراندیش محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 

روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی  به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/12

علی  رحمانی خالص. رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
 شناسه آگهی: 14409۷1                                                                                                   

آگهی تحدید حدود اختصاصی      
چون ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت ۳2۳.۳5متـر مربـع واقـع در حیدرآباد 
خصیلی شـهر کهنـوج خیابـان قطعه یـک  بخـش 46 کرمـان پـاک 106۳۷ فرعی 
از 2 - اصلـی مورد تقاضـای آقـای اسـماعیل زمانخانی فرزنـد ابراهیم به شـماره ملی 
۳150281۳26 نیـاز بـه تحدیـد حـدود اختصاصـی دارد. لـذا حسـب درخواسـت 

کتبی مالـک مـورخ 1401/11/10 آگهـی تحدید حـدود اختصاصی پاک فـوق منتشـر و عملیات 
تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مـورخ 1401/12/8 در محل شـروع به عمـل خواهد آمد. 
لذا به مالـک و مالکین مجـاور رقبه مذکـور اخطار میشـود که در موعد مقـرر در این آگهـی در محل 
وقـوع ملک حاضـر و چنانچه کسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن واخواهی داشـته باشـد میتواند 
از تاریـخ تنظیم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت ۳0 روز واخواهی خـود را بـه اداره ثبت و اسـناد 
اماک کهنوج تسـلیم تـا به دادگاه صالحه ارسـال شـود. در غیـر این صـورت پس از انقضـای مهلت 

مذکـور هـر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
 تاریخ انتشار: یکشنبه: 16  /11  /1401

علی  رحمانی خالص. رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
شناسه آگهی: 1449۷6۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی      
چون ششـدانگ یک بـاب مغـازه به مسـاحت 100متـر مربع واقـع در حیدرآباد شـهر 
کهنوج خیابـان شـهید باهنر قطعـه یـک  بخـش 46 کرمـان پـاک 106۳8 فرعی از 
2 - اصلی مـورد تقاضای آقای علیرضا سـاالری تم سـرخ  فرزند محمود به شـماره ملی 
۳150596009 نیـاز به تحدید حـدود اختصاصی دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبی 

مالـک مـورخ 1401/11/10 آگهی تحدید حـدود اختصاصی پاک فوق منتشـر و عملیـات تحدیدی 
آن از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخ 1401/12/8 در محل شـروع به عمـل خواهد آمد. لـذا به مالک 
و مالکین مجـاور رقبـه مذکور اخطار میشـود کـه در موعـد مقـرر در این آگهـی در محل وقـوع ملک 
حاضر و چنانچه کسـی بـر حدود و حقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتوانـد از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایـت ۳0 روز واخواهـی خود را به اداره ثبت و اسـناد اماک کهنوج تسـلیم 
تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود. در غیـر این صـورت پس از انقضـای مهلت مذکـور هر گونـه ادعایی 

مسـموع نیست. 
تاریخ انتشار: یکشنبه: 16  /11  /1401

علی  رحمانی خالص. رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
 شناسه آگهی: 1449۷62

کاغذ جامعه

نکته مهم آن اسـت که اگـر والدیـن در دوران کودکـی ارتباط خوبـی با  بچه ها داشـته 
باشـند، ممکن اسـت در دوران نوجوانـی فرزند نیـز بتوانند درباره مسـائل یاد شـده با 
بچه ها مذاکره کننـد اما از آنجـا که معمـوال والدیـن در دوران کودکی برخورد درسـتی  
بـا فرزنـد ندارنـد؛ با توجـه بـه تغییـرات زیـادی کـه در نوجـوان حاصل می شـود نیز 

نمی تواننـد در دوران نوجوانـی ارتبـاط صحیحی بـا فرزند برقـرار کنند.

مسری ترین واریانت کرونا تاکنون 

خیز بعدی کووید، احتماال در بهار
رییس گروه پیشـگیری قـرارگاه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا 
ضمـن تشـریح وضعیـت کوویـد و واریانت هـای جدیـد آن 
در جهـان و ایـران، گفـت: اگـر وضعیـت موجـود ادامـه یابد، 
احتمـاال در بهار خیـزی از کرونـا خواهیم داشـت و باید توجه 
داشـته باشـیم که برای کشـور بسـیار سـخت خواهد بود که 
دوباره ماننـد زمسـتان 1۳98 در زمینـه پاندمی کرونـا دچار 

غافلگیری شـویم.
دکتر حمیدرضا سـوری در گفت وگو با ایسـنا، درباره وضعیت 
سـویه های جدیـد اُمیکـرون در جهـان و ایـران و ویژگی های 
آن ها، گفت: واریانت هـای جدیدی که در حـال حاضر جامعه 
بشـری با آن مواجه اسـت، از چند نظـر ویژگی خـاص دارند و 
حداقل در دو هفتـه اول ژانویه، روند رو به افزایشـی را در موارد 
ابتا، مرگ و حتی بسـتری می بینیـم؛ به طوری کـه در هفته 
اول ژانویـه 202۳، حـدود سـه میلیون مـورد جدیـد ابتا به 

کرونـا و 11 هـزار مـرگ ناشـی از کرونـا در جهان داشـتیم. از 
ابتـدای کرونـا تـا نیمـه اول ژانویـه 202۳ نیـز حدود شـش 

میلیـون و ۷00 هزار مـرگ در جهان گزارش شـده اسـت.
پیش بینی موج جهانی کرونا در اوایل بهار

 XBQ1 و XBB وی افـزود: دو رده فرعـی اُمیکـرون کـه
هسـتند، جـزو زیرسـویه های در گـردش در بسـیاری از 
کشـورها بوده و به عنوان یـک نگرانی جهانی تلقی می شـوند 
کـه تاکنـون در بیـش از ۷0 کشـور گـزارش شـده اند.   اگـر 
بخواهیـم از وضعیـت، تفسـیر درسـت داشـته باشـیم، بایـد 
توجه کنیم که عمدتا گسـترش اپیدمی باتوجه به گسـترش 
سـریع سـاب واریانت های اُمیکـرون در شـرق آسـیا، رونـد 
اجتناب ناپذیـری داشـته و دارد و در کوتاه مـدت بعیـد به نظر 
می آیـد که تا پایان زمسـتان افزایش چشـمگیر یـا اوج جدید 
را در جهان داشـته باشیم؛ اما پیش بینی می شـود که در اوایل 

بهار و در اردیبهشـت و خرداد یک موج جهانـی کوچک دیده 
شـود. البته از آنجایی کـه کل اپیدمی کووید 19 ایسـتا نبوده 
و پویاسـت و به طور دائم در حال درنوردیدن دنیاسـت، بسـته 
به اینکه تحرکات جمعیتـی در جهان چگونه اتفـاق افتد، این 
اوج جهانی ممکن اسـت در کشـورهای مختلـف تغییر کند و 
ممکن اسـت در کشـور ما هم ایجاد شـود. منتها اگر اقدامات 
مناسـب مدیریت اپیدمی انجام شـود، می توان ایـن اوج را در 

کشـورها از جمله کشـور ما کنتـرل کرد.
دودمان BA۵؛ همچنان غالب در جهان

سوری با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا هنوز BA5 و 
دودمان های آن به عنوان واریانت غالب هستند، اما احتماال 
در غلبه ساب واریانت ها نیز تغییراتی را شاهد باشیم، گفت: 

در حال حاضر بیش از 98 درصد واریانت های غالب مربوط به 
اُمیکرون و زیرخانواده های آن است که BA5 غالب تر است. در 

عین حال در سطح کشورها، برخی کشورها طی یکی دو ماه 
اخیر، در موارد ابتا و مرگ  ناشی از کرونا، روند افزایشی داشته 
و برخی کشورها هم در این زمینه روند کاهشی داشتند. به 

عنوان مثال ژاپن، آمریکا، برزیل، چین و ... اکثرا روند افزایشی 
داشتند و بیشترین مرگ هفتگی هم در آمریکا، ژاپن، برزیل 
و چین بوده است. البته درباره چین نمی توان قضاوت درستی 
کرد. زیرا اطاعات موثقی ندارد و سیستم گزارش دهی درستی 
ندارد. اگر بخواهیم به استناد اطاعات منتشره چین وضعیت 
را تحلیل کنیم، ممکن است گمراه شویم. بنابراین بهتر است 

که خیلی چین را در محاسبات مان برای پیش بینی های آینده، 
لحاظ نکنیم.

رییس گروه پیشـگیری قـرارگاه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا 
ادامه داد: در مناطق شـش گانه سـازمان جهانی بهداشت هم 
عمدتا در غرب اقیانـوس آرام بیشـترین موارد ابتـا و مرگ را 

داشـتیم. در آفریقا خیلی مشـکل جدی وجود نداشـته است. 
در عین حـال در منطقه مدیترانه شـرقی که 21 کشـور عضو 
دارد و کشـور ما هـم در این منطقـه قـرار دارد، افزایـش موارد 

مرگ ناشـی از کرونا را شـاهد بودیم.
سـوری دربـاره اسـتراتژی های پیشـگیری بـرای مقابلـه بـا 
موج هـای احتمالـی کرونـا، گفـت: در ایـن زمینـه همچنان 
در سـطح جهانـی تاکید بـر این اسـت کـه بـر روی گروه های 
پرخطر متمرکز شـویم. زیرا شـرایط اپیدمی در سـال گذشته 
یـا یکسـال ونیم قبـل و در زمانـی کـه دلتـا حاکـم بـود، فرق 
کـرده اسـت. نمی توانیـم نسـخه های آن زمـان را در شـرایط 
فعلی تکـرار کنیم. آنچـه که در حـال حاضر توصیه می شـود، 
تمرکـز بـر گروه هـای پرخطر بـا اولویـت دادن بـه آنهـا برای 
واکسیناسیون شـان، مراقبت های فعـال و آموزش هایی مانند 
رعایت پروتکل ها، دسترسـی بـه داروهـای موثرتر و ... اسـت.
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توفان »پاتان«  بریتانیا 
را هم گرفت

»پاتـان« بـا اقبـال سـینماروها، بـه دومین 
فیلـم پرفـروش آخـر هفتـه بریتانیایی هـا 
بدل شـد و بعـد از »آواتـار 2« قـرار گرفت.

بـه گـزارش اسـکرین دیلـی، »پاتـان« 
در  خـان  شـاهرخ  فیلـم  جدیدتریـن 
گیشـه های بریتانیـا و ایرلند با اقبـال مردم 
رو به رو شـد و در مـکان دوم پرفروش ترین 

فیلم هـا جـای گرفـت.
در همیـن حـال »آواتـار: راه آب« بـرای 
هفتمیـن هفتـه متوالـی در صـدر جـدول 
فروش جـای داشـت و در ۳ روز آخـر هفته 
2.1 میلیون پونـد فروخت تا آمار فروشـش 
در بریتانیا را به ۷0.۷ میلیون پوند برسـاند.
»پاتـان« در ۳ روز اولیـن اکرانـش در 
بریتانیـا 1.4 میلیون پوند فروخـت و عنوان 
بیشـترین فـروش یـک فیلـم هنـدی در 
بریتانیـا در روز شـنبه را از آن خـود کـرد.
در همیـن حـال »آواتـار: راه آب« در 
هفتمیـن آخر هفتـه اکرانش تنها کاهشـی 
24 درصـدی را تجربـه کرد و اگـر فقط یک 
هفته دیگر در صدر بماند بـه رکورد »تنت« 
کریسـتوفر نـوالن می رسـد کـه در پاییـز 
2020 هشـت هفته صدرنشـین مانده بود.
»آواتـار 2« اکنـون شـانزدهمین فیلـم 
پرفـروش تمـام دوران در بریتانیـا و ایرلنـد 
اسـت و پـس از »انتقام جویـان: جنـگ 
ابدیت« جای دارد که سـال 2018 توانست 

۷0.8 میلیـون پونـد بفروشـد. 
اکشـن »هواپیمـا« بـا بـازی جـرارد باتلـر 
کـه همیـن هفتـه اکرانـش را در بریتانیـا 
شـروع کرد از اکران در 2162 سالن سینما 
فروشـی 1.1. میلیـون پوندی را رقـم زد که 
کافـی بـود تـا »فابلمن هـا« ی اسـتیون 
اسـپیلبرگ را پشت سـر بگذارد که فروشی 

یـک میلیـون پونـدی را تجربـه کرد.
از دیگـر فیلم هـای هالیـوودی در بریتانیـا 
می تـوان بـه »بابـل« بـه کارگردانـی دمین 
شـزل اشـاره کـرد کـه در دومیـن آخـر 
هفته اکرانـش با کاهشـی 50 درصـدی در 
مجمـوع 2.6 میلیـون پونـد فروش کـرده و 
نیز »مردی بـه نام اوتو« سـونی با بـازی تام 
هنکس هـم در مجموع 4.4 میلیـون پوند و 
»امپراتـوری نور« سـم مندس در سـومین 
آخر هفتـه اکرانش در مجمـوع ۳.۳ میلیون 

پونـد فـروش کرده اسـت.

21۵ اجرا طی 10 روز
چهل و یکمیـن جشـنواره بین المللی تئاتر 
فجـر طـی 10 روز برگـزاری میزبـان 215 
اجـرای تئاتـر در بخش هـای صحنـه ای و 

خیابانـی خـود بود.
روز سه شـنبه 11 بهمـن چهـل و یکمیـن 
جشـنواره بین المللـی تئاتـر فجـر کـه از 1 
بهمن بخش اجراهای صحنـه ای و خیابانی 
خود را آغاز کرد به ایسـتگاه پایانی رسـیده 
و قرار است سـاعت 19:۳0 در تاالر وحدت، 
بـا معرفـی برگزیـدگان بخش هـای جایـزه 
بـزرگ صحنه ای ایـران، مسـابقه بین الملل 
و مسـابقه تئاتر خیابانـی به کار خـود پایان 

دهـد.
در ایـن دوره از جشـنواره تئاتـر فجـر 
تئاتـر شـهر  تـاالر وحـدت، مجموعـه 
بـا سـالن های اصلـی، چهارسـو، سـایه و 
قشـقایی، تماشـاخانه سـنگلج، مرکز تئاتر 
مولـوی با سـالن اصلـی خـود، تماشـاخانه 
ایرانشـهر با سـالن های ناظـرزاده کرمانی و 
سـمندریان و تاالر حافظ پذیـرای اجراهای 
صحنـه ای و پهنـه رودکـی و ایـوان انتظـار 
متـروی ولی عصـر )عـج( پذیـرای اجراهای 

خیابانـی بودنـد.
ایـن جشـنواره در روز شـنبه 1 بهمـن و 
همزمـان بـا برگـزاری مراسـم افتتاحیـه، 
میزبـان 11 اجـرای صحنـه ای و 6 اجـرای 

خیابانـی بـود.
روز یکشـنبه 2 بهمـن در بخـش صحنه ای 
جشـنواره 16 اجـرا و در بخـش خیابانـی ۷ 

اجـرا تجربه شـد.
روز دوشـنبه ۳ بهمـن و در سـومین روز 
جشـنواره چهل و یکم تئاتر فجر شـاهد 11 
اجرا در بخـش صحنه ای و ۷ اجـرا در بخش 

خیابانـی بودیم.
روز سه شـنبه 4 بهمـن، جشـنواره میزبـان 
15 اجـرای صحنـه ای و ۷ اجـرای خیابانی 

بـود.
در روز چهارشـنبه 5 بهمـن نیـز در بخـش 
صحنـه ای 1۳ اجـرا و در بخـش خیابانی ۳ 

اجـرا وجود داشـت.
روز پنجشـنبه 6 بهمـن، چهـل و یکمیـن 
جشـنواره تئاتـر فجـر در روز ششـم خـود 
پذیـرای 1۷ اجـرا در بخـش صحنـه ای و 8 

اجـرا در بخـش خیابانـی بـود.
روز جمعـه ۷ بهمـن و در هفتمیـن روز 
جشـنواره، 1۷ اجرای صحنـه ای و 8 اجرای 

خیابانـی دیـده شـد.
روز شـنبه 8 بهمـن، جشـنواره تئاتـر فجـر 
شـاهد 16 اجـرای صحنـه ای و 10 اجـرای 

خیابانـی بـود.
روز یکشـنبه 9 بهمن نیز 15 اجرا در بخش 
صحنـه ای و 10 اجـرا در بخـش خیابانـی 

جشـنواره وجود داشـت.
روز دوشـنبه 10 بهمـن و در آخریـن روز 
جشـنواره چهـل و یکم تئاتـر فجـر نیز 11 
اجرا در بخـش صحنه ای و ۷ اجـرا در بخش 

خیابانـی دیده شـد.
این دوره جشـنواره تئاتر فجر طـی 10 روز، 
در بخش صحنـه ای پذیـرای 142 اجرا و در 

بخش خیابانی نیـز پذیرای ۷۳ اجـرا بود.

حضور فیلم سازان انجمن 
سینمای جوانان در فجر 41

12 فیلم سـاز انجمـن سـینمای جوانـان ایـران در بخـش رقابتـی 
چهل ویکمیـن جشـنواره بین المللی فیلم فجر برای کسـب سـیمرغ 
حضور دارند. به گزارش ایرنا از روابط عمومی انجمن سـینمای جوانان 
ایران، فـردا شـب، دوازدهم بهمـن 1401، تنـور رقابت فیلم سـازهای 
کشـور که سـودای سـیمرغ چهل ویکمین جشـنواره بین المللی فجر 
را دارنـد، روشـن می شـود، جشـنواره ای کـه با حضـور 24 فیلـم بلند 
سـینمایی قرار اسـت بار دیگر شـور سـینمایی را به سـالن های سطح 
کشـور به ویـژه مرکز همایش هـای برج میـاد تهـران به عنـوان خانه 
جشـنواره و پردیس سـینمایی ملت بـه عنوان خانـه اصحاب رسـانه، 
تزریق کنـد. در ایـن بین یک نکته بسـیار مهـم در بین فیلم هـای این 
دوره از جشـنواره و کارگردان هـای آن هـا قابل ماحظه  اسـت، آن هم 
حضور پررنگ کارگردان هایی اسـت که سـینما را به عنـوان هنرجوی 
انجمـن سـینمای جوانان ایـران و یـا با تولیـد فیلـم کوتـاه در انجمن 
سـینمای جوانان ایـران آغـاز کرده انـد و بـه نوعـی کارگردان هایی که 
انجمن سـینمای جوانـان ایـران طی سـه دهه گذشـته به سـینمای 
کشـور معرفی کرده اسـت. چهل ویکمیـن جشـنواره بین المللی فیلم 
فجـر از بیـن 24 فیلـم راه یافتـه به بخـش رقابتی، شـاهد حضـور 11 
کارگردان اسـت کـه دانـش آموختـه انجمن سـینمای جوانـان ایران 
هسـتند و یـا بـا انجمـن فیلـم کوتـاه تولیـد کرده اند کـه اسـامی این 
کارگردان هـا به شـرح زیر اسـت: فیلـم سـینمایی »آن ها مرا دوسـت 
داشـتند« به کارگردانـی و تهیه کنندگـی محمدرضا رحمانـی؛ فیلم 
سـینمایی »بعد از رفتـن« به کارگردانـی رضا نجاتـی و تهیه کنندگی 
محمود بابایی؛ فیلم سـینمایی »جنگل پرتقال« بـه کارگردانی آرمان 
خوانسـاریان و تهیـه کنندگـی رسـول صدرعاملـی؛ فیلم سـینمایی 
»سـرهنگ ثریـا« بـه کارگردانـی لیلی عـاج و تهیـه کنندگـی جلیل 
شـعبانی؛ فیلم سـینمایی »عطـر آلـود« بـه کارگردانی هـادی مقدم 
دوسـت و تهیـه کنندگـی یوسـف منصـوری؛ فیلـم سـینمایی »کت 
چرمی« به کارگردانی حسـین میرزامحمدی و تهیه کنندگی کامران 
حجازی؛ فیلم سـینمایی »کاپیتان« به کارگردانی محمـد حمزه ای و 
تهیه کنندگی سـید صابـر امامـی؛ فیلم سـینمایی »گلهای بـاوارده« 
بـه کارگردانـی مهـرداد خوشـبخت و تهیه کنندگی سـعید سـعدی؛ 
فیلم سـینمایی »وابل« به کارگردانی تـورج اصانـی و تهیه کنندگی 
سپهر سـیفی؛ فیلم سـینمایی »هوک« به کارگردانی حسین ریگی و 
تهیه کنندگی علی آشـتیانی پور؛ فیلم سـینمایی »یادگار جنوب« به 
کارگردانی پدرام پورامیری و حسـین دوماری و تهیه کنندگی مجتبی 
رشـوند. همچنین فیلم سـینمایی »48 سـاعت« به کارگردانـی ابوذر 
حیدری و تهیه کنندگی حسـین رضوی نیز در بخش فیلم هـای رزرو 
چهل ویکمین جشـنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد. رضا نجاتی، 
آرمان خوانسـاریان، لیلی عـاج و ابـوذر حیـدری جـزو کارگردان های 
فیلم اولی جشـنواره هستند. سـال گذشـته هم در چهلمین جشنواره 
بین المللـی فیلم فجـر هم کاظـم دانشـی کارگـردان »علفـزار«، امید 
شـمس کارگردان »ماقات خصوصی« و آرین وزیردفتـری کارگردان 
»بی رویا« به عنـوان کارگردان های فیلـم اولی و البته موفق جشـنواره 
کـه در بخش های مختلفـی صاحب سـیمرغ و نامـزد شـده بودند، که 
در کارنامـه آن ها هنرجویـی در انجمن سـینمای جوانان ایـران، تولید 
فیلـم کوتـاه، تدریـس و حضـور در جشـنواره بین المللی فیلـم کوتاه 
تهران دیده می شـود. چهل و یکمین جشـنواره فیلم فجـر از 12 تا 22 

بهمن مـاه به دبیـری مجتبـی امینی برگـزار خواهد شـد.

جشنواره فیلم فجر و دردسری به نام توقیفخبر
گزارش

ایسنا

در گذشـته ای نـه چنـدان دور یکـی از جذابیت هـای 
جشـنواره فیلم فجر کـه باعث می شـد مشـتاقان زیادی 
بـرای پیدا کردن بلیت سـر و دسـت بشـکنند، تماشـای 
نسـخه "اصـل" فیلم هـا بـود. چـون می دانسـتند کـه 
فقـط در ایـن جشـنواره و بـرای همین یـک بـار فیلم ها 
پیش از آنکـه از تیغ سانسـور بگذرند، روی پـرده نمایش 
داده می شـوند اما چند سـالی اسـت که هم ایـن ویژگی 
مهم از جشـنواره گرفته شده و هم سرنوشـت چند فیلم 
پس از یک دهـه رونمایـی در جشـنواره هنوز مشـخص 

نشـده است.
در بسیاری از دوره های جشـنواره فیلم فجر فیلمسازانی 
کـه متقاضـی شـرکت در ایـن رویـداد بودنـد، تنهـا 
دغدغه شان رساندن فیلم به جشـنواره بود، بخصوص در 
دوره هایـی که هنوز بسـاط دیجیتال وارد سـینما نشـده 
بـود و صاحبـان فیلم ها تـا دقیقـه 90 در تکاپـوی آماده 
کردن فیلـم  خود برای نمایـش در اولین سـکانس بودند. 
در ایـن مـورد خیلـی از خبرنـگاران قدیمـی خاطراتـی 
دارنـد از زمانی که یک فیلـم در چند بخش به سـینمای 

مطبوعـات می رسـید و روی پـرده می رفـت.
حاال در آسـتانه چهل و یکمین جشـنواره فیلـم فجر و به 
بهانه معرفـی 24 فیلم بخش سـودای سـیمرغ که طبق 
آیین نامه های چند سـال گذشـته، قاعدتـا پروانه نمایش 
همـه آن هـا بـرای حضـور در ایـن رویـداد صـادر شـده، 
اسـامی برخـی فیلم های معـروف را مـرور خواهیـم کرد 
که یـا فرصت دیـده شـدن در جشـنواره فجر را بـه دلیل 
ممیزی پیدا نکردنـد یا بـرای اولین و آخرین بـار در آنجا 

به نمایش گذاشـته شـدند.
»خط قرمـز«  بـه عنـوان اولین فیلـم مسـعود کیمیایی 
پس از انقاب اسـامی شـناخته می شـود؛ فیلمی که در 
سـال 1۳60 سـاخته شـد و در نخستین جشـنواره فیلم 
فجر هم در سـال 1۳61 بـه نمایـش درآمد امـا بعدها به 

دلیـل حجاب بازیگـران مجـوز اکران عمومـی نگرفت.
»مـرگ یزدگـرد« بـه کارگردانی بهـرام بیضایـی هم که 
در سـال 1۳58 سـاخته شـد، در همـان سـال 1۳61 در 
جشـنواره فیلـم فجـر رونمایی شـد ولـی آن هـم اجازه 

اکـران عمومـی نگرفت.
»سـفیر«  سـاخته فریبرز صالح در سـال 1۳61 است که 
در اولیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـه نمایـش درآمد 
ولی به فهرسـت فیلم هـای توقیفـی آن دوره اضافه شـد.
»حاجـی واشـنگتن«  فیلمـی از علـی حاتمی اسـت که 
هماننـد سـه فیلـم دیگـر در نخسـتین دوره جشـنواره 
فیلم فجـر نمایـش داده شـد ولی تـا سـال 1۳۷۷ اجازه 
اکران نداشـت و 16 سـال پس از مرگ کارگردانش رنگ 

پـرده را دید.
»در مسـلخ عشـق«  فیلمی به کارگردانی و نویسـندگی 
کمال تبریزی سـاخته سـال 1۳69 اسـت که در نهمین 
جشـنواره فیلم فجر از آثار بخش مسـابقه بـود. این فیلم 
به خاطر موضـوع فیلم موفق بـه نمایش بعد از جشـنواره 

نشـد. تبریـزی در ایـن زمینـه  گفتـه بـود:  »در مسـلخ 
عشـق« فیلمی ساختارشـکنانه محسـوب می شد، چون 
آن زمـان هر فیلمـی که راجع به جنگ سـاخته می شـد 
در خصوص پیـروزی بود امـا این فیلم راجع به شکسـت 
نیروهـای ما و درنهایت عقب نشـینی آن ها بـود که هرگز 
اجازه نمایش نگرفت. بعـد از آن هم به قـدری فیلم ُمثله 

و تکه پاره شـد کـه قابلیت اکران نداشـت.
»نوبـت عاشـقی« بـه کارگردانـی محسـن مخملبـاف 
هم ماننـد فیلم تبریـزی در جشـنواره فیلم فجـر 1۳69 
حضـور داشـت ولـی بـه دلیـل اعتراض هـا بـه درونمایه 
فیلم کـه به سوسیالیسـم جنسـی نسـبت داده  می شـد 
از اکـران بازمانـد و بـه فهرسـت توفیقی هـا اضافه شـد.

در نهمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر فیلـم دیگـری از 
مخملبـاف با نـام »شـب های زاینـده رود« نمایـش داده 
شـد که در دو بخـش بهتریـن فیلمنامـه و صدابـرداری 
نامـزد دریافـت جایزه شـد امـا بعـد از پایـان جشـنواره 

هرگـز رنـگ پـرده را ندیـد.
»ناصرالدین شـاه آکتور سـینما« فیلم دیگری از محسن 
مخملباف در دهمین دوره جشـنواره فجر رونمایی شد و 
اگرچه ابتـدا با مشـکل روبه رو بـود و از آن انتقاد می شـد 

اما توانسـت یک سـال بعـد راهی اکران شـود.
  »بانو«  بـه کارگردانی و نویسـندگی داریوش مهرجویی 
از دیگـر فیلم هـای مسـئله دار سـینما شـد کـه در 
بازبینی هـای دهمین جشـنواره فجـر تایید نشـد و پس 

از فشـارهای زیـاد ممنـوع از اکـران شـد.
»آدم برفی« سـاخته داوود میرباقری یکی از مصداق های 
مشـهور سـینما در موضوع سانسـور اسـت. این فیلم در 
بخش آثـار اول و دوم جشـنواره فجـر در دوره سـیزدهم 
جشـنواره فجـر  و در سـال 1۳۷۳ نمایش داده شـد ولی 
سـه سـال در توقیف بـود تا بعـد از کلـی ماجرا سـال ۷6 

بـه اکران رسـید.

»دیـدار« بـه کارگردانـی محمدرضـا هنرمنـد هـم در 
سـیزدهمین دوره جشـنواره فجر رونمایی شـد و اگرچه 
مینا الکانی جایـزه بهترین بازیگـر زن را گرفـت اما خود 

فیلم حـدود سـه سـال توقیف شـد.
»مارمولـک« یکـی از جنجالی ترین فیلم های سـینمای 
ایـران اسـت کـه بـا وجـود اسـتقبال در جشـنواره فجر 
بیسـت ودوم و بـا وجـود جایزه هـای متعـددی کـه 
کسـب کرده بـود، به محـاق توقیـف رفـت. ایـن فیلم به 
کارگردانـی کمـال تبریزی محصول سـال 1۳82 اسـت 

که چنـد روز پـس از اکـران عمومی بـه دلیل فشـارهای 
زیاد و اینکـه از فیلم، توهین به روحانیت برداشـت شـد، 
از پـرده سـینماها پایین آمـد و بعـد از مدتی هم نسـخه 
پرده ای آن به بیـرون درز کرد. این فیلم 1۷ سـال پس از 
توقیف، مجوز عرضه در شـبکه نمایش خانگـی را گرفت 

و بعـد هـم از تلویزیون پخش شـد.  
»بـه رنـگ ارغـوان« بـه کارگردانـی ابراهیـم حاتمی کیا 
نیز قرار بود در جشـنواره فجـر سـال 1۳8۳ نمایش داده 
شـود ولی با حساسـیت هایی که بر سر داسـتانش ایجاد 
شـد و پـای وزارت اطاعـات بـه میان آمـد، با نامـه  خود 
حاتمی کیا بـه وزیر وقـت اطاعـات از جدول جشـنواره 
خارج شـد، به این امید کـه فرصت بهتری بـرای نمایش 
داشـته باشـد ولی پنج سـال در توقیف ماند تا سـرانجام 

بـه جشـنواره فجـر سـال 1۳88 و بعـد اکـران عمومـی 
. سید ر

»آفساید«  اثری از جعفر پناهی در سـال 1۳84 است که 
در جشـنواره فجر بیسـت وچهارم با حضـور کارگردانش 
به نمایش درآمـد و پناهی هم بابت تماشـای فیلمش در 
کنـار هموطنان خـود ابراز خوشـحالی کـرد اما بـا توجه 
بـه سـوژه حساسـیت برانگیز آن دربـاره حضور زنـان در 

ورزشـگاه مجوز اکـران نگرفت.
»سـنتوری« یکـی از تلخ تریـن سرنوشـت ها را در 

میـان فیلم هـای توقیفـی دارد؛ فیلمـی بـه کارگردانـی 
داریـوش مهرجویـی در سـال 1۳85 که با حاشـیه هایی 
در جشـنواره فجـر بیسـت وپنجم رونمایـی شـد و برای 
بهـران رادان هم سـیمرغ بهتریـن بازیگر نقـش اول را به 
ارمغان آورد اما چنـد ماه بعد و در آسـتانه اکران عمومی، 
از نمایش فیلم جلوگیری شـد تا سـرانجام سـی دی های 
قاچـاق فیلم بـه خیابـان رسـید. چند سـال بعـد فرامرز 
فرازمنـد تهیه کننـده فیلـم بر اثـر یـک سـکته قلبی به 
طور نگهبانی از دنیـا رفت. مهرجویی همـواره معتقد بود 
که او به خاطـر ماجراهـای »سـنتوری« دق کـرد و البته 
خـودش هم هیـچ گاه از زیـر بار فشـار سـنگین توقیف و 

قاچـاق ایـن فیلم رها نشـد.
»گزارش یک جشـن« یکی دیگر از سـاخته های ابراهیم 
حاتمی کیا اسـت کـه در بیسـت ونهمین جشـنواره فیلم 
فجر و پـس از سـال پرحادثـه 1۳88 با نگاهی بـه همان 
اتفاق هـای سیاسـی تولیـد شـد و بـه نمایـش درآمـد. 
امـا ایـن تنهـا نمایـش گسـترده ی فیلـم تاکنـون بـوده 
و بعـد توقیـف شـد و هیچـگاه بـه اکـران نرسـید. البته 
در سـال های اخیـر و پـس از فـروش فیلـم بـه سـازمان 
سـینمایی، گفتـه می شـد کـه دسـت اندکاران فیلـم 

تمایلـی بـه اکـران آن ندارند.
»خیابان هـای آرام« هم سـاخته کمال تبریزی در  سـال 
89 اسـت کـه در بیسـت ونهمین دوره جشـنواره فجـر 
حضـور داشـت. ایـن فیلم کـه داسـتان شـش دیوانـه را 
روایـت می کند کـه بـا فـرار از بیمارسـتان باعـث ایجاد 
مشـکاتی در سـطح شـهر می شـوند، بیش از 11 سـال 

اسـت کـه در توقیـف بـه سـر می برد.
فیلم هـای نام بـرده تنهـا بخشـی از آثـاری هسـتند کـه 
هم بـا جشـنواره فجـر ارتباطی داشـتند و هم بـه نحوی 
در نمایـش عمومی خـود دچار مشـکاتی شـدند. به جز 
این ها آثـار دیگری هم هسـتند کـه سرنوشـت مطلوبی 

در اکران نداشـتند.

سنا
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قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بار 
دیگر به جریان افتاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسـامی در جلسۀ اخیر کمیسـیون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطاعات، خواسـتار فعال  شـدن دبیرخانه این کمیسـیون شده است.
تصمیم وزیـر ارشـاد مبنی بر فعـال شـدن »دبیرخانه کمیسـیون انتشـار و 
دسترسـی آزاد به اطاعات« درهفته جاری، با دسـتوراتی مبنی بر »بررسی 
موانع اجرای قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد به اطاعـات«، »تصمیم گیری 
درباره چگونگی ارتقای زیرسـاخت سـامانه« و »بررسـی نحوه اجـرای قانون 

انتشـار و دسترسـی آزاد به اطاعات« همراه بوده اسـت.
از نگاه اسماعیلی کمیسـیون انتشار و دسترسـی آزاد به اطاعات، مجموعه 
مغتنمی به شـمار می رود کـه بر اسـاس قانون بـه تصویب رسـیده و تحقق 
اهـداف ترسیم شـدۀ آن الزم االجـرا اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، اولین 
جلسـه کمیسـیون دسترسـی آزاد به اطاعـات در دولت سـیزدهم آذر ماه 
سـال گذشـته برگزار شـد. وزیـر در ایـن جلسـه اسـتفاده از قانون انتشـار 

و دسترسـی آزاد بـه اطاعـات را گامـی بـرای شـفافیت و مبـارزه با فسـاد 
در دسـتگاه های اداری خوانـده بـود. حـاال پـس از یـک سـال از برگـزاری 
نخسـتین نشسـت و در پـی اسـتعفای حسـین انتظامـی از سـمت دبیری 
کمیسـیون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطاعـات کـه بـا هدف حضـور در 
انتخابـات نماینـده مدیران مسـئول در هیـات نظـارت بر مطبوعـات اتفاق 
افتاد و البتـه در نهایت با رد صاحیـت وی این حضور هم به نتیجه نرسـید، 
دوره جدید از سرگیری کمیسـیون انتشار و دسترسـی آزاد به اطاعات روز 
یکشـنبه برگزار شـد. وزیر ارشـاد در این نشسـت بـا تاکید بر اینکـه تمامی 
ظرفیت هـای کمیسـیون فعال شـود، گفتـه اسـت: امیدواریم در ایـن دوره 
بتوانیـم بـه اهـداف مدنظـر قانون گـذار دسـت پیـدا کنیـم و در نتیجـه با 
همکاری تمامـی دسـتگاه های مرتبط دوره ای درخشـان برای کمیسـیون 

رقم خـورد.

داوراِن فیلم هـای قرآنـی در چهـل و یکمیـن 
جشـنواره بین المللی فیلـم فجر از سـوی معاون 
قـرآن و عتـرت وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـامی 

معرفی شـدند.
کارگروه هنرمنداِن سینمایی در انجمن خادمان 
قرآن کریم طی سـال هـای اخیر، جریـان تولید 
و عرضـه فیلـم هـای قرآنـی مـورد توجـه قـرار 
گرفته و با وجـود همه مشـکات، نوعی فرهنگ 
سـازی بـرای نهادینه شـدن این حرکـت مثبت 
شـکل گرفته اسـت. به اسـتناد کارشناسی های 
دقیق سـینما، فیلـم قرآنـی بـا ترسـیم و ترویج 
هوشـمندانه و هنرمندانـه مفاهیـم و مضامیـن 
قرآنی در قالب های مستند، داستانی، پویانمایی 
و تجربی )بلند و کوتـاه( تولید می شـود و با تنوع 
مخاطبـان، بـرای همه سـلیقه هـای جامعـه در 

سـنین مختلـف ارائه می شـود.
بنابر ایـن گزارش طـی حکمی از سـوی علیرضا 
معـاف معـاون وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـامی، 
داوران فیلم هـای قرآنـی در چهـل و یکمیـن 
جشـنواره بین المللی فیلـم فجر معرفی شـدند 
تا به انتخـاب آثـار ایـن حـوزه بپردازنـد. در این 
حکم آمده اسـت: با توجه به تجربیات ارزشـمند 
و اعتبـار آفریـن و نظـر بـه شایسـتگی هـای 
حضرتعالـی در حـوزه فعالیت هـای فرهنگـی، 
هنـری، سـینمائی و تخصصـی بـه موجـب این 
حکـم بـه عنـوان داور فیلـم هـای قرآنـی برای 
انتخاب آثار ُملهم از مفاهیـم و مضامین قرآن در 
چهل و یکمین جشـنواره بین المللـی فیلم فجر 

منصـوب می شـوید.
داوران فیلم هـای قرآنـی ایـن دوره از جشـنواره 
فجـر را امیرعبـاس قِلیـچ لـو بازیگـر، فیلمنامه 
نویـس و کارگـردان، سـید مصطفـی زراوندیان 
فیلمنامه نویس، بهمن حبشـی پژوهشـگر، ایده 

پـرداز و مدیـر قرآنـی، عبـاس صالح مدرسـه ای 
کارگـردان و تهیـه کننـده سـینما و محمدرضا 
اسـاملو فیلمبـردار و کارگـردان تشـکیل مـی 
دهنـد کـه طـی سـال هـای گذشـته در زمینه 
پژوهش، برنامه ریـزی و تولید فیلم هـای قرآنی 
کار کرده اند و حاال قرار اسـت عـاوه بر محتوای 
کلـی، سـایر تخصـص هـا ماننـد فیلمبـرداری، 
فیلمنامـه نویسـی، تهیـه کنندگـی و بازیگـری 
شـاخص را در فیلم هـای قرآنـی معرفـی کنند.
در فجـر 1400 برای نخسـتین بار دو فیلمسـاز 
خـادم قـرآن در ترکیـب هیـات داوری بخـش 
سـودای سـیمرغ چهلمین جشـنواره فیلم فجر 
نیز حضور داشـتند. محمـد داودی و محمدعلی 
باشـه آهنگر در سـال های اخیر از سـوی وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـه عنوان سـینماگر 
خـادم قـرآن انتخـاب شـدند. پیـش از ایـن 
فیلمسازان صاحب نام کشورمان همچون مجید 
مجیـدی، رضـا میرکریمـی، شـهریار بحرانـی، 
مجتبی راعی، کمال تبریزی، سـید ناصر هاشـم 
زاده، منوچهر محمدی، محمد داودی، سید داود 
میرباقری، عبـاس صالح مدرسـه ای، امیرعباس 

قِلیـچ لـو، محمدعلـی باشـه آهنگـر و جمـال 
شـورجه مفتخر به کسـب این مقام شـده بودند.
هیـات داوران معاونـت قـرآن و عتـرت وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی در دوره های گذشـته 
جشـنواره فیلم فجر، این فیلم هـا و هنرمندان را 
انتخاب کرده بـود. نرگس آبیار برای فیلم شـبی 
کـه مـاه کامل شـد، مهـدی فقیـه به پـاس یک 
عمر فعالیـِت هنـری در ایفای نقِش انسـان های 
ُمصلـح و قرآنـی، محمـد حبیبـی منصـور برای 
مسـتند بانو، محسـن عنایتـی بـرای پویانمایی 
)انیمیشـن( بنیامیـن، سـیاوش سـرمدی برای 
فیلم منصـور، حسـین دارابـی، احسـان ثقفی و 
احمد حیدریان نویسندگان فیلم نامه مصلحت، 
نازنیـن فراهانی بـه خاطر نقـش آفرینـِی زیبا و 
متفـاوت در راسـتای ترسـیم عفو و بخشـش در 
آموزه هـای دینـی، بهروز شـعیبی بـرای حضور 
در شـکل گیـری فیلم هـای ُملهـم از مفاهیـم و 
مضامین قـرآن و عتـرت، کیـوان علیمحمدی و 
علی اکبـر حیدری بـه خاطـر انعکاس حماسـه 
جاویـد ایثـار و شـهادِت خلبانـان جـان برکـِف 

جهـاد مقدس.

اگـر در ایـران زندگی کـرده و کودکـی  و جوانی 
را همین جـا گذرانـده باشـید، بدون شـک بـا 
»کاه قرمـزی« چند سـالی را زندگـی کرده اید 
یـا دسـت کم در بخشـی از خاطراتتـان یـادش 
می کنیـد؛ پسـرکی دل وزبان یکـی، بـا پیژامـۀ 
سـبز و پیراهن راه راه آبی که یکریـز روده درازی 
می کـرد و اگـر قلبـش از جنـس اسـفنج نبود، 
احتماالً امـروز مرد بزرگی شـده بـود و خودش 
فرزندی  داشـت. امـا حاال مدتی  اسـت کـه این 
»همـدم و همـکار مجـری«، بیـن مناسـبات 
آدم بزرگ ها گم شـده؛ خاطراتـش کم وبیش در 
حافظه ها پرسـه می زنـد اما جسـمش میان تیر 
و تخته های آرشـیِو انباری صداوسـیما، بی صدا 
می پوسـد، غافـل از این کـه »عروسـک ها« 

هرگـز بازنشسـته نمی شـوند.
مرضیه محبوب، طراح و سـازندۀ عروسـک های 
مجموعـه »کاه قرمـزی« چندیـن سـال پیش 
گفته بود، »کاه قرمزی« در سـال 1۳60 از دِل 
یک مورچه درآمـد و »پسـرخاله« از یک »پینه  
دوز«؛ آن هـا آمدنـد کـه مهمـان یـک برنامـه 
باشـند، اما آن قـدر شخصیت های شـان خوب و 

جـذاب از آب درآمـد که ماندگار شـدند.
حمیـد جبلی هم کـه یکـی از اعضـای آن گروه 
بود، بـرای ایـن عروسـک ها صدایی سـاخت. او 
بعدهـا بـا ظاهـری جدیـد در برنامـۀ »صندوق 
پسـت« یـا »جغجغـه و فرفره« کـه اوایـل دهۀ 
1۳۷0 پخش می شـد و ایرج طهماسـب اجرای 
آن را بر عهده داشـت، ظاهر شـد. موضوع اصلی 
»صنـدوق پسـت« خوانـدِن نامه های ارسـالی 

بچه ها بـرای ایـن برنامـه بود.

کاله قرمزی، آکتوِر سینما
»کاه قرمـزی« رفته رفتـه سـری میـاِن سـرها 
درآورد و پـس از محبوبیـت در تلویزیـون، در 
سـه فیلم سـینمایی بـازی کـرد؛ »کاه قرمزی 
و پسـرخاله« )1۳۷۳(، »کاه قرمزی و سروناز« 
)1۳81( و »کاه قرمزی و بّچه ننه« )1۳91(. در 
تمام این آثار، محـوِر اصلـی »کاه قرمزی« بود 
و عروسـک های دیگـری نیـز در کنـار او حضور 
داشـتند؛ »پسـرخاله« این همپای همیشـگی، 

در تمـام فیلم هـا پابه پـای او درخشـید.

بازگشت به تلویزیون
»کاه قرمزی« در سـال 1۳85 در یک مجموعه 
چهار قسـمتی به نـام »کاه قرمـزی در فرنگ« 
به شـبکۀ نمایش خانگـی راه پیدا کـرد تا اینکه 
از سـال 1۳88 با همراهی چند عروسـک دیگر 
ماننـد »پسـرعّمه زا«، »گیگیلـی« و ... در قالب 
ُجنـگ نـوروزی دوبـاره پایـش بـه تلویزیـون 
بـاز شـد. برنامه هـای نـوروزی کاه قرمـزی از 
سـال 1۳88 تـا 1۳9۷ ادامه داشـت و هر سـال 
شـخصیت های عروسـکی جدیـدی بـه ایـن 
مجموعه اضافه می شـدند؛ »جیگـر«، »ببعی«، 

»دیبـی«، »فامیـل دور«، »بّچـۀ فامیـل دور«، 
»دختر همساده«، »آقای همسـاده«، »گابی«، 
»عزیـزم ببخشـید«، »گـدا« و... هرکـدام بـه 

نحوی پـای ثابـت ایـن مجموعه شـدند.

شروع فصِل انزوا و بازنشستگِی »آقای 
قرمز کاله«

علی رغـم این  کـه »کاه قرمـزی« با اسـتقبال و 
بازخوردهای قابل قبولی از سـوی مـردم مواجه 
بود، امـا در آخر، رویای شـیریِن عروسـک های 
به دلیـل  مجموعـه،  ایـن  دوست داشـتنِی 
اختافات ساالنه میان سـازندگان اثر و مدیران 
صداوسـیما بـه پایـان رسـید و باعث بـه تعویق 
افتادن زمان پخـش و در نهایت بـه قطع پخِش 
»کاه قرمـزی« منجـر شـد. زمزمه هـای قطـع 
این همـکاری در سـال های 1۳95 )در پی فوت 
دنیـا فنـی زاده، عروسـک  گردان کاه قرمـزی(، 
1۳96 و 1۳98 بـه گـوش می رسـید؛ کمـا 
این کـه بـا وجـود سـاخت و تولیـد ایـن سـه 
فصل از مجموعه، صداوسـیما حاضـر به پخش 

آن ها نشـد.

صداوسیما مالک مادی و معنوی 
»کاله قرمزی« و دیگر عروسک هاست

در سـال های غیبـت عروسـک های مجموعـه 
»کاه قرمـزی«، بسـیاری از مخاطبـان و 
دوسـتداران آن در فضـای مجـازی بـا طـرح 
مسـئله از ایـرج طهماسـب و حمیـد جبلـی 
خواسـتار تولیـد و پخش قسـمت های تـازه ای 
از ایـن مجموعـه خـارج از صداوسـیما شـدند 
امـا چنیـن چیـزی قانونـاً ممکـن نیسـت و 
گرداننـدگان نیـز صراحتـاً ایـن مسـئله را 
اعـام کردنـد؛ چـرا که »حـق انتشـار یـا کپی 
رایـت« ایـن مجموعـه متعلّـق بـه سـازمان 
صداوسیماسـت و سـازندگان آن نمی توانستند 
بعـد از کوچ از صداوسـیما، عروسـک ها را خارج 
کنند. از آن جایی که صداوسـیما برنامه ای برای 
تولیـد اپیزودهـای جدیـد بـا ایـن عروسـک ها 
نـدارد و از طرفـی دیگـر خالقـاِن ایـن مفاهیم، 
تمایلـی بـه همـکاری بـا صداوسـیما نشـان 
نداده اند، عروسـک ها بـه امید روزی که دسـتی 

روی سـر و گوش شـان کشـیده شـود و آن ها را 
به حرکـت وادارد، در انبـار صداوسـیما مدفون 

ند. شـده ا

در آتِش میان مالک و سازنده، دود به 
چشم مخاطب رفت!

ایـن اولین بـار نیسـت کـه یـک مجموعـه  
تلویزیونی به چنین سرنوشـتی دچار می شـود؛ 
پیش تـر و بعدتـر نیـز چنیـن اتفاقاتـی بـرای 
برنامـه هـای دیگـر، خصوصـاً کاراکترهـای 
عروسـکی ماننـد »جناب خـان« افتـاده بـود. 
چنانچـه هـر بـار بـا توقـف برنامـه »خندوانه« 
عروسـک جنـاب خـان نیـز از آنتـن محو شـد 
و حـاال کـه رییـس صداوسـیما تاکیـد کـرده 
کـه فعـا قصـد سـاخت مجـدد ایـن برنامـه را 
ندارند، سرنوشـت »جناب خـان« هـم در هاله 
ای از ابهـام قرار دارد؛ حتـی در مقطعی در زمان 
برگـزاری مسـابقات جـام جهانـی ایـن گمانـه 
مطـرح شـد کـه جنـاب خـان بـا ویـژه برنامـه 
ای بـرای جـام جهانـی بـه آنتـن برمـی گـردد 
که این اتفـاق هـم عملی نشـد. و ایـن درحالی  
اسـت که یکی از بزرگ ترین و همیشـگی ترین 
پرسـش های مخاطبـان در مواجهـه بـا چنیـن 
مشـکاتی ایـن اسـت کـه چـرا دود آتـِش 
اختاف سـلیقه و مشکات سـازندگان و رسانۀ 
پخش کننـده، بـه چشـم مخاطـب مـی رود؟!

*تلویزیون باید کارت های شانسش را رو کند
شـاید در حال حاضر که صداوسـیما با مشـکل 
جـذب مخاطـب دسـت وپنجه نـرم می کنـد، 
بتوانـد بـا بیـرون کشـیدِن نوسـتالژی های 
قدیمـی، مجدداً جـذب مخاطب کنـد؛ هرچند 
الزمـۀ اجرایـی کـردن صحیـح آن، »تعامـل 
دوبـاره بـا سـازندگان« اسـت و البتـه بـه روز 
کـردن تولیـدات بـا خواسـته هـای مخاطـب 
امروز. چـرا که در غیـر این صـورت، مانند آنچه 
در ادامه سـاخت سـریال هایی مانند »داسـتان 
یک شـهر« و »روزگار جوانـی« در همین اواخر 
شـاهد بودیـم نـه تنهـا بـرگ جدیـدی بـرای 
صداوسـیما رو نمـی شـود کـه طعـم شـیرین 
فصـل هـای گذشـته ایـن مجموعه هـا نیـز از 

یادهـا خواهـد رفـت.

داوران فیلم های قرآنی جشنواره فجر 
معرفی شدند

»کاله قرمزی« از دل یک مورچه درآمد و 
ناگهان غیب شد!
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کاغذ فرهنگ و هنر

در گذشـته ای نه چندان دور یکی از جذابیت های جشـنواره فیلم فجر که باعث می شـد مشتاقان زیادی 
برای پیدا کردن بلیت سـر و دسـت بشـکنند، تماشـای نسـخه "اصل" فیلم ها بود. چون می دانسـتند 
که فقط در این جشـنواره و برای همین یک بـار فیلم ها پیش از آنکه از تیغ سانسـور بگذرنـد، روی پرده 
نمایش داده می شـوند اما چند سـالی اسـت که هـم ایـن ویژگی مهـم از جشـنواره گرفته شـده و هم 

سرنوشـت چند فیلم پس از یک دهه رونمایی در جشـنواره هنوز مشـخص نشـده است.
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فتح اهلل زاده خطاب به آجورلو:

اجازه نداشتید پول 
مردم را آتش بزنید

دربـاره  اسـتقال  باشـگاه  مدیرعامـل 
ادعا هـای آجورلـو گفـت: حـرف بایـد بـا 
مسـتند باشـد دوران بزن در رو تمام شده و 
نمی شـود حرف هایتـان بزنید و فـرار کنید.
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از باشـگاه 
خبرنگاران جـوان،  علی فتـح اهلل زاده بامداد 
صحبت هـای  بـه  پاسـخ  در  سه شـنبه 
مصطفی آجرلـو مدیر عامل سـابق باشـگاه 
اسـتقال اظهـار داشـت: اینکـه کسـی هر 
حرفـی بزنـد و بـرای شـنیدن پاسـخ نماند 
و فـرار کنـد توهیـن بـه مـردم و هـواداران 
اسـت. او چندین دروغ گفـت و رفت و وقتی 
فرصـت صحبـت رودررو نباشـد، نمی توان 

حرف هـا را حقیقت سـنجی کـرد.
وی ادامـه داد: مـن کد هایـی می گویـم که 
قابـل حقیقت سـنجی اسـت؛ او گفـت کـه 
تمـام قسـط های بانکـی را پرداخـت کرده 
اسـت پس این سـه قسـطی که بانک شـهر 
از مـا کم کرده اسـت، چه دلیلـی دارد؟ مگر 
من چنـد ماه اسـت کـه به باشـگاه آمـدم و 
حـاال ۳ قسـط 8 میلیـاردی از مـا کم شـده 
اسـت؟ بانک بـرای مـا نامـه داده اسـت که 
قسـط ها پرداخـت نشـده و از مـا کـم کرده 
و مدارک ایـن صحبت هـا نیز آماده انتشـار 
اسـت. مـن دعـوت می کنـم کـه بیاییـد و 

کمـپ اسـتقال را بازدیـد کنید.
فتـح اهلل زاده ادامـه داد: آجورلـو گفتـه کـه 
همـه بدهی هـا را داده اسـت، ولـی از کـدام 
منبع؟ بخشـی را با پـول مردم کـه از بورس 
400میلیـارد دریافـت شـده، پرداخـت 
کردنـد و بخشـی را نیـز بـا 150 میلیـارد 
وام بانـک شـهر کـه قسـط های آن را مـن 
می دهـم. درسـت اسـت کـه بایـد خـرج 
کنیـم، امـا در صورتـی که داشـته باشـیم.
وی تصریـح کـرد: مـا بعـد او چـه وصولـی 
داشـتیم کـه او حـاال مدعـی شـده اسـت 
مالیـات را مـا درسـت کردیـم پـس چـرا 
او ادعـای مدیریـت و کـم کـردن بدهـی 
مالیاتـی دارد؟ من 2 هفته قبـل از معارفه ام 
به او اطـاع دادم و او می دانسـت قرار اسـت 
چـه اتفاقـی بیافتـد. کودتایـی در خصوص 
جابجایی مدیریت باشـگاه اسـتقال در کار 
نبـوده اسـت. اگـر او 1000 میلیـارد آورده 
بود، پس چرا مـن االن اینقدر بدهـی دارم؟ 
مـن بـه دنبـال مناظـره رودررو هسـتم تـا 

حقیقـت را همـه بفهمنـد.

معرفی دبیر اجرایی 
کمیته ملی پارالمپیک 
ظرف چند هفته آینده

رییس کمیته ملـی پارالمپیـک گفت: هیچ 
باتکلیفـی بـرای اجـرای برنامه هـا در این 
کمیتـه نداریـم و ظرف چنـد هفتـه آینده 
دبیـر اجرایـی کمیته ملـی پارالمپیـک نیز 
کـه پسـت بسـیار مهمـی اسـت، معرفـی 

خواهـد شـد.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
غفـور کارگـری، دربـاره وضعیـت دبیـر 
اجرایی کمیته ملی پارالمپیـک اظهار کرد: 
محمـد تابـع کـه پیـش از ایـن سرپرسـت 
دبیـری کمیتـه ملـی پارالمپیـک بـود از 
کمیتـه نرفتـه، بلکه بـه دالیـل مختلف که 
خـود وی مطـرح کردنـد از او خواسـتم در 
بخش هـای دیگـر کمیتـه از تجربیـات او 
اسـتفاده کنیم و مسـئولیت مابقی امور نیز 

برعهـده ی مـن اسـت.
وی گفـت: بـه عنـوان رسـانه نگرانی شـما 
را درک می کنـم، امـا در ایـن زمینـه نگران 
نیسـتم و سـعی داریم کسـی را برای پست 
دبیـر اجرایـی کمیتـه ملـی پارالمپیـک 
انتخـاب کنیم کـه تردیـدی در انتخـاب او 
نداشـته باشـیم و  فـردی را در ایـن پسـت 
قـرار دهیـم که منشـاء اثـر و کمـک کننده 

در پیشـرفت کارهـا باشـد.
رییس کمیته ملـی پارالمپیک در پاسـخ به 
این پرسـش کـه چـه زمانـی دبیـر اجرایی 
کمیته مشـخص خواهد شـد، تصریح کرد: 
در ایـن زمینه چنـد گزینه مطرح اسـت که 
بـا بررسـی گزینه هـای مختلف ظـرف 2 تا 
۳ هفتـه آینـده دبیـر اجرایـی کمیتـه ملی 

پارالمپیـک معرفی خواهد شـد.
کارگـری اضافـه کـرد: هیـچ باتکلیفی در 
اجرای برنامه هـای کمیته ملـی پارالمپیک 
وجـود نـدارد و تـا امـروز کاری روی زمیـن 
باقی نمانده که نگـران آن باشـیم، طی یک 
ماه و نیم کـه مسـئولیت کمیتـه را برعهده 
گرفتم شـرایط راضی کننده است و مشکل 

خاصـی وجود نـدارد.
وی در خصـوص انتقـاد برخـی از اعضـای 
هیـات اجرایـی مبنـی بـر دخیـل نبـودن 
آنهـا در برخـی از تصمیمـات کمیتـه ملی 
پارالمپیـک، خاطرنشـان کـرد: اگـر در 
گذشـته ماهـی یـک جلسـه بـا اعضـای 
هیـات اجرایـی برگـزار می شـد، طـی 
یـک مـاه و نیـم حضـورم در کمیتـه ملـی 
پارالمپیـک 2 جلسـه بـا هیـات اجرایـی 
داشـتیم که در این جلسـات مباحث کان 
برنامه هـا  و  سیاسـت گذاریها  کمیتـه، 
تشـریح می شـود، حتـی برخـی از اعضای 
هیـات اجرایـی کـه ریاسـت فدراسـیون 
را نیـز برعهـده دارنـد در جلسـات فنـی و 

شـورای مدیـران نیـز حضـور دارنـد.

اجرای VAR در لیگ برتر فوتبال 
با کمک صداوسیما

تهیه کننده برنامـه فوتبال برتـر می گوید اجرای سیسـتم کمک داور 
ویدئویی نیاز به همکاری صداوسـیما دارد.

به گزارش کاغذ وطن بـه نقل از ایسـنا، در ماه های اخیر فوتبـال ایران 
خود را برای اجرای سیسـتم کمـک داور ویدئویی آمـاده می کند و در 
این زمینـه جلسـاتی برگزار شـده اما هنوز مشـخص نیسـت کـه آیا 
هزینه اجرای VAR را باید باشـگاه ها بپردازند یا هزینه را فدراسیون 
فوتبال و شرکت توسـعه و نگهداری اماکن ورزشـی پرداخت خواهند 
کرد. نکتـه دیگـری کـه در ایـن زمینه مطـرح اسـت بحث اسـتفاده 
شـرکت اجرا کننده سیسـتم VAR از دوربین های تلویزیونی است.

مهدی هاشـمی تهیه کننده برنامه فوتبـال برتر که پخش مسـابقات 
لیـگ برتر فوتبـال را بـر عهـده دارد، دربـاره ایـن موضوع اظهـار کرد: 
اجـرای VAR چـه در تهـران و چـه در شهرسـتان ها بـه هماهنگی 
بـا مجموعـه پخـش کننـده مسـابقات نیـاز دارد. در این زمینـه باید 
هماهنگی هایـی انجـام شـود تـا از خروجی تصاویـر تلویزیونـی برای 
VAR اسـتفاده شـود. چهار سـال قبل هماهنگی هایی در حال اجرا 
 VAR بود که کار متوقف شـد. برخی دوسـتان آن زمان دوره اجرای
را هم دیدند. در هـر صورت هر اتفاقی بـرای اجـرای VAR رخ بدهد 
باید با تلویزیون هماهنگی هایـی صورت بگیرد تا بـه هم کمک کنیم. 
فدراسـیون در این زمینه هنوز به قطعیت نرسـیده و اگر برسد قطعا با 

تلویزیون هم جلسـه گذاشـته می شـود.
او افـزود: از دوربین های تلویزیونـی برای اجرای VAR باید اسـتفاده 
کننـد. اگـر بخواهند خیلـی هزینه کننـد بایـد دوربین هـای دیگری 
غیـر از دوربین هـای تلویزیونـی هـم در ورزشـگاه مسـتقر کننـد که 
البتـه ایـن موضـوع بـه شـرایط ورزشـگاه ها مربـوط می شـود چـون 
برخی ورزشـگاه ها اسـتانداردهای الزم را ندارند. در ایران سـه یا چهار 

ورزشـگاه اسـتانداردهای الزم را دارند.
درحال حاضـر برخـی دیدارهای لیـگ برتر فوتبـال ایران بـه صورت 
زنـده پخـش نمی شـود و بـه همیـن خاطـر در ایـن دیدارهـا تعـداد 
دوربین هـای تلویزیونـی بـه مراتـب کمتـر اسـت. در صـورت اجرای 
VAR و کمـک گرفتـن از تصاویـر تلویزیونـی نیـاز اسـت کـه ایـن 

ورزشـگاه ها هـم تجهیـز شـوند.

حضور تکواندو در پارالمپیک 2028 
لس آنجلس قطعی شد

فدراسـیون جهانـی تکوانـدو حضـور ایـن رشـته را در بازی هـای 
پارالمپیـک 2028 لس آنجلـس تاییـد کـرد.

به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنا، بنا بـر اعام فدراسـیون جهانی 
تکواندو قرار اسـت این رشـته در بازی های پارالمپیـک 2024 پاریس 
و 2028 لس آنجلـس نیـز حضور داشـته باشـد. این سـومین حضور 
پاراتکوانـدو در پارالمپیـک اسـت و حـاال بـا موفقیت چشـمگیر این 
رشـته در توکیـو، تعـداد اوزان از 6 بـه 10 وزن در پارالمپیک های آتی 

افزایش خواهـد یافت.
چـو رئیـس فدراسـیون جهانـی تکوانـدو در ایـن خصـوص گفـت: 
خوشـحالیم که پارا تکوانـدو برای سـومین دوره بازی هـای متوالی در 
پارالمپیک لس آنجلـس حضـور خواهد داشـت. ایـن ورزش در مدت 
زمان کوتاهی راه بسـیار طوالنـی را پیمـود و اکنون جایگاه خـود را به 

عنـوان یک رشـته مهـم پارالمپیـک تثبیت کرده اسـت.

خبر به یاد مرد تاریخ ساز ورزش ایران
گزارش

ایسنا
وزنه بـردار تاریخ سـاز، کسـی کـه نـام ایـران را وارد 
بازی های المپیک کرد، بیسـت و سـومین سـال اسـت 
که دیگر در بین ما نیسـت امـا هم چنان نامـش ماندگار 

باقـی مانده اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، وزنه بـرداری 
ایـران چهره هـای مانـدگار زیـادی دارد که هر کـدام به 
نوبـه خـود در سـر زبـان افتـادن ایـن رشـته تاثیرگذار 
بوده انـد امـا داسـتان محمدجعفـر سلماسـی کمـی 
متفاوت از بقیه اسـت. او نه تنها در وزنه بـرداری بلکه در 
کل تاریخ ورزش ایران تاریخ سـاز شـد. سلماسـی کسی 
بود که بـا گرفتن مـدال برنـز در المپیـک 1948 لندن 
راه را بـرای مـدال آوری ایـران بـاز کـرد و نام خـود را به 
عنوان اولین مـدال آور ورزش ایران در تاریـخ ثبت کرد.

 سلماسـی در سـال 1294 در کاظمیـن عـراق بـه 
دنیـا آمـد. او دوره ابتدایـی را در مدرسـه اخـوت، کـه 
پدرش تاسـیس کرده بـود، گذرانـد و پـس از گذراندن 
دبیرسـتان، در دانشـگاه حقوق بغـداد ثبت نام کـرد اما 

تحصیـات در ایـن رشـته را رهـا کـرد.
سلماسـی در هفت سـالگی بـه ژیمناسـتیک عاقه مند 
شـد که این عاقـه هم به واسـطه تماشـای سـیرک به 
وجود آمد. او در مورد ژیمناستیک گفته است: آکروبات 
کار می کردم، بارفیکـس، پارالل، زمینـی و این حرکات 

را انجام مـی دادم.
در سـال 1۳2۳ با شـروع جنگ جهانی دوم به ایران آمد 
کـه مسـیر زندگـی اش را تغییـر داد و او از یـک قهرمان 
سـاخت. او وزنه بـرداری را در تهـران در باشـگاه نیـرو و 
راسـتی که متعلق بـه منوچهـر مهـران بود یـاد گرفت 
و در کنـار رسـول رییسـی و محمـود نامجـو پایه گـذار 
نخسـتین تیم ملـی وزنه بـرداری ایـران شـد. نامجو در 
خاطرات خـود گفته  اسـت کـه بر اثـر دیـدن تمرینات 

سلماسـی بـه وزنه بـرداری عاقه منـد شـد.

سلماسـی در مـورد ورود بـه وزنه بـرداری گفتـه 
اسـت:اتفاقی بـه یـک باشـگاه وزنه بـرداری رفتـه بودم 
کـه دیـدم دارنـد وزنـه می زننـد. بـه حرکت پـرس که 
رسـیدند، نتوانسـتند انجـام بدهنـد. خواهـش کـردم 
که مـن ایـن کار را انجـام بدهـم یـادم می آیـد وزنه 80 
کیلوگرم بـود و پنج مرتبـه آن را پـرس کـردم. روزنامه 
نگاری کـه آنجا بـود، بـه من گفـت کـه بایـد وزنه بردار 
شـوم و چرا آن را انجـام نمی دهـم. من پنج مرتبـه وزنه 
80 کیلوگرم را پرس کردم و این رکـورد برای میان وزن 
اسـت در صورتی که مـن پَر وزن هسـتم. کم کـم با فکر 
خـودم وزنه بـرداری را شـروع کردم. هـر دو، سـه هفته  
یکبـار آزمایش جدیـد می کـردم و می دیدم پیشـرفت 
کردم. بعـد از آن در مسـابقات قهرمانی کشـور شـرکت 

کردم کـه اول شـدم.
سلماسـی پنج سـال قهرمان بدون رقیب ایـران بود. در 
سـال 1948 تیم ایران برای نخسـتین بار راهی المپیک 
شـد که سلماسـی هم عضو آن تیم بود. او در دسـته 60 
کیلوگـرم وزنـه زد و در حرکـت پـرس و بـا بلنـد کردن 
100 کیلوگـرم، هفـت و نیم کیلوگـرم رکـورد قهرمان 
قبلـی المپیـک را شکسـت. در نهایـت هـم بـا رکـورد 
۳12.5 کیلوگرم در جایگاه سـوم ایـن وزن قرار گرفت و 
نخسـتین مدال ورزش ایران در بازی هـای المپیک را بر 
گردن آویخت. یکی از علل ناکامی سلماسـی در کسـب 
نشـان طا یا حداقل نقـره، ضعـف او در حرکت 2ضرب 
بـود. او در حالـی کـه 100 کیلـو را بـه راحتـی پـرس 
کـرد. در حرکـت  2ضـرب تـا 115 کیلوگرم نتوانسـت 
بیش تر بـردارد و در مقابل وزنـه 120 کیلوگرمـی 2 بار 
با شکسـت روبه رو شـد و با حد نصـاب ۳12.5 کیلوگرم 

بـه برنز رسـید.
سلماسـی در مورد المپیک لندن نیز گفته اسـت: ایران 
می خواسـت در المپیک شـرکت کنـد. وزنه بـرداری را 
هم بـرد و مـن هم بـه همـراه چهـار نفـر دیگر شـرکت 
کردیـم. مـن توانسـتم مـدال برنـز المپیک بگیـرم که 

اولین مـدال المپیـک ایران بـود. در بازی هـای المپیک 
100 کیلوگـرم پـرس کـردم. وقتـی نـام من بـه عنوان 
نفـر سـوم در بلندگـو اعـام شـد تـا روی سـکو بـروم، 
چنان حالی داشـتم کـه بیانـش امکان پذیر نیسـت. به 
خصوص ایـن که بیسـت سـال  پیش چنیـن صحنه ای 
را در عالـم خیال و رویا دیـده بودم. دیگـر وزنه برداری را 
رها نکردم. وزنه بـرداری جـزو تمرین هایم بـود و در زیر 
زمین خانـه تمرین می کـردم و در ایـران نیـز اول بودم.

او ۳ سـال بعـد از المپیـک لنـدن، همـراه تیـم ملـی 
وزنه بـرداری در بازی هـای آسـیایی 1951 دهلـی نـو 
حاضر شـد و مـدال طـا گرفـت کـه آخریـن مـدال او 
بـود و سـه سـال بعـد نیـز تصمیـم گرفـت از تیـم ملی 

وزنه بـرداری خداحافظـی کنـد.
سلماسـی در المپیـک 1960 رم، سـرمربی تیـم ملـی 
وزنه بـرداری بـود امـا در یـک اقـدام جالـب پرچمـدار 
کاروان ایـران شـد. او در خاطراتـش نوشـته اسـت: در 

مراسـم گشـایش بازی هـا، تیمسـار سرلشـکر محمـد 
دفتـری، سرپرسـت ورزشـکاران ایرانـی، پرچـم را بـه 
تختـی داد امـا او پرچـم را مقابـل مـن زمیـن گذاشـت 
و گفت، بـا بـودن آقای سلماسـی که نخسـتین کسـی 
اسـت کـه نـام ایـران را در میدان هـای ورزشـی جهان 
پـرآوازه کرد، ایـن افتخـار حق هیـچ ورزشـکار دیگری 
نیسـت. با وجود اصـرار زیاد مـن، تختی زیر بـار نرفت و 

ایـن افتخـار بـه مـن واگذار شـد.
سلماسـی پـس از خداحافظـی بـا ورزش قهرمانـی، 
سـال ها در آمـوزش و پـرورش مشـغول بـه کار بـود. او 
پس از سـال ها درگیری با بیماری دیابـت، در 11 بهمن 
سال 1۳۷8، در سـن 81 سـالگی در بیمارسـتان باهنر 
تهران درگذشـت و پیکـرش در قطعه 22 بهشـت زهرا 
در کنـار محمـود نامجـو بـه خـاک سـپرده شـد. امروز 
11 بهمن 1401 مصادف با بیسـت و سـومین سـالگرد 

درگذشـت اولیـن مـدال آور المپیک ایران اسـت. 

سنا
: ای

س
عک

نگران مدال های روسیه در بازی های آسیایی هستیم
دبیرکل کمیته ملی المپیـک درباره حضور 
روسـیه و بـاروس در بازی هـای آسـیایی 
گفت: اگر روسـیه و باروس به کسـب مدال 
ورود پیـدا کنند باید نگـران شـویم چرا که 

ممکن اسـت جایـگاه مـا پایین تـر برود.
بـه گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایسـنا، 
جلسـه فوق العـاده هیـات اجرایـی کمیتـه 
ملـی المپیـک برگزار شـد و مناف هاشـمی 
دبیـرکل و سـخنگوی ایـن توضیحاتـی در 

مـورد مصوبـات ایـن جلسـه ارائـه کـرد.
هاشـمی بیـان کـرد: جلسـه بـا حضـور 
اکثریـت بـود. اولیـن بحـث مـا در مـورد 
بودجـه سـال 1402 کمیتـه ملـی المپیک 
بـود. نماینـدگان مجلـس سـوال هایی از 
ما داشـتند کـه ایـن بودجـه کافی اسـت یا  
نـه و در چـه زمینه هایی قـرار اسـت هزینه 
شـود که ما پاسـخگوی نمایندگان مجلس، 
کمیسـیون فرهنگـی و حتی هیات رییسـه 
بودیم. بودجه کمیته  ملی المپیک در سـال 
قبل در سـه ردیـف بود کـه ارقـام آن ناچیز 
بـود. ردیـف اصلـی 220 میلیـارد تومـان، 
متفرقه 80 میلیارد تومـان و بودجه عمرانی 

مختصـر بود.

دبیرکل کمیتـه ملی المپیـک گفت: تاش 
کردیـم بـا توجیه هایـی کـه داشـتیم برای 
بازی های آسـیایی هانگژو و کسـب سهمیه 
المپیـک افزایـش بودجـه داشـته باشـیم. 
خاصـه نشسـت بـا روسـای فدراسـیون ها 
و نیازمندی هـا را اعـام و سـه ردیـف خـود 
را نسـبتا برای سـال آینده بهتـر کردیم . در 
الیحـه بودجـه دولت ردیـف اصلی مـا بهتر 
شـد. ردیـف متفرقـه را بـرای بازی هـای 
آسـیایی و کسـب سـهمیه المپیک در نظر 

گرفتنـد.
او ادامـه داد: هـر چنـد بودجه و عـددی که 
در نظـر گرفتنـد کافـی نیسـت امـا بـرای 
ارتقـا آن قانع شـدند. جـای  شـکرش باقی 
اسـت و در مجمـوع رشـد 80-85 درصدی 
نسـبت بـه سـال قبـل داشـتیم. البتـه این 
مقـدار رشـد، کافـی نیسـت. توضیحاتی را 
بـه کمیسـیون های مجلـس ارائـه کردیـم. 
اگـر منابعی بـه دسـت آیـد و پولی برسـد، 
شـاید در ردیـف متفرقـه افزایـش بودجـه 
خواهیم داشـت تا سـال آینده دچار مشکل 
نشـویم. اگر ما در بازی های آسـیایی 2010 
بهتریـن شـرایط را داشـتیم بـه ایـن دلیل 

بود کـه 50 میلیـارد تومـان اعتبـار بازی ها 
بـود و دالر هم زیر هـزار تومان قرار داشـت. 
تمـام اعزام های مـا و رقابت ما در مسـابقات 
بین المللـی بر اسـاس ارز اسـت. مـا دو هزار 
میلیـارد تومـان بودجـه نیـاز داریـم تـا بـا 

رقبـای بین المللـی خـود رقابـت کنیم.
دبیـرکل کمیته ملـی المپیـک با اشـاره به 
اینکـه رشـد بودجـه کمیتـه ملـی المپیک 
کافـی نیسـت، تصریـح کـرد: بودجه رشـد 
مختصری داشـته اسـت و کافی نیسـت. ما 
در بازی هـای آسـیایی دوره هـای مختلـف 
چهارم، پنجم و ششـم شـدیم. بـرای حفظ 
جایگاه بایـد سـازمان برنامه ریـزی بودجه، 
دولـت و مجلس کمک کنند چـون امکانات 
همه کشـورها بیشـتر اسـت و کار بـرای ما 
سـخت اسـت و امیدوارم اصاحـات صورت 
گیـرد. اعضـای هیـات اجرایـی هـم خیلی 

کمـک کردند.
او دربـاره کمـک مالی بـه فدراسـیون ها نیز 
گفـت: تـا امـروز بـه فدراسـیون ها بیـش از 
116 میلیارد تومان بودجـه توزیع کرده ایم 
و ایـن عـدد و رقـم هـا پاسـخگوی ورزش 
ایران نیسـت . باید امسـال زیر سـاخت های 

تامین مالـی را درسـت کنیم تا سـال آینده 
مشـکلی نداشـته باشیم.

 او در مـورد ورود روسـیه و بـاروس بـه 
بازی هـای آسـیایی گفـت: ایـن تصمیـم 
IOC و شـورای المپیـک اسـت و مـا 
نمی توانیـم کاری کنیـم. طبق اخبـاری که 
به ما رسـیده این دو کشـور بـا کاروان 500 
نفره شـرکت می کنند اما در مـدال ها ورود 
پیـدا نمی کننـد. اگـر ورود پیدا کننـد باید 
نگران شـویم چرا کـه ممکن اسـت جایگاه 
ما پایین تـر بـرود. اما اگـر مدال هـای آن ها 
را لحاظ نکننـد، رقابت با آنهـا نوعی تمرین 
اسـت و ورزشـکاران مـا تقویـت می شـوند. 
ایـن اتفـاق هـم نـکات مثبـت دارد و هـم 

منفـی.
هاشـمی در مورد تعیین تکلیف رشـته های 
اعزامـی بـه بازی هـای سـاحلی جهـان در 
اندونـزی نیـز بیـان کـرد: بـرای بازی هـای 
سـاحلی جهانـی اعـزام سـه تیـم فوتبـال، 
کشـتی و کاراتـه در دسـتور کار بـود و قرار 
شـد کاروان ۳5 نفره باشـد. قرار شد بررسی 
بیشـتری انجـام شـود تـا اگـر رشـته ای 
شـرایط الزم را داشت، اعزام شـود، از این رو 

می توانیم هندبـال  را اعزام کنیـم. وضعیت 
رشـته سـه گانه و قایقرانـی را بررسـی 
 IOC می کنیـم. از آنجـا کـه هزینه هـا را
می پـردازد، سـعی می کنیـم رشـته ای را 
اضافـه کنیم تا رشـته ها قبـل از بـازی های 

آسـیایی هـم محـک بخورنـد.
او در طراحـی  مـورد لوگـوی کمیتـه 
تـاش  بـا  گفـت:  نیـز  المپیـک  ملـی 

حـوزه روابط عمومـی و بین الملـل بـه 
جمع بندی هایـی رسـیده ایم. پیشـنهادها 
را از طراحان گرفتیم و از بین سـه پیشـنهاد 
نهایی، بهتریـن را انتخاب کردیـم که پرچم 
ایـران با پنـج حلقه بـود. ایـن لوگـو باید در 
مجمـع نهایـی شـود. با ایـن حال دوسـتان 
یـک هفته هـم فرصت خواسـتند تا بـاز هم 

بررسـی کننـد.
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مربـی تیم ملی کشـتی فرنگـی گفـت: 18 فرنگـی کار ایـران در 
تورنمنـت کرواسـی در شـرایط خوبـی بـه سـر می برنـد و برای 

کسـب بهتریـن نتیجه بـه میـدان مـی روند.
به گـزارش کاغذ وطن به نقـل از ایسـنا، طالب نعمت پـور، درباره 
شـرایط فرنگـی کاران ایـران در آسـتانه حضـور در رقابت هـای 
رنکینگ کرواسـی، اظهار کرد: برای حضور در مسابقات رنکینگ 
کرواسـی در مجمـوع 2 مرحلـه اردو را پشـت سـر گذاشـتیم تا 
بچه ها هر چه بیشـتر بـرای حضـور در این رویـداد آماده شـوند. 
خـدا را شـکر تمرینـات خوبی را پشـت سـر گذاشـتیم و تمامی 
بچه ها در شـرایط نسـبتا خوبی در ایـن رویداد حاضر می شـوند. 
مربی تیم ملی کشـتی فرنگی، افزود: رقابت های کشـتی فرنگی 
قهرمانی کشـور به عنوان یکی از مراحل مهم چرخه انتخابی تیم 
ملی در شـرایط خوبی برگزار شـد و وضعیت فرنگی کاران توسط 
کادر فنـی تیم ملی به دقـت مورد ارزیابـی قرار گرفـت. در نهایت 
نیز ملی پوشـان کشـتی ایـران در رقابت های جهانی صربسـتان 
که به مـدال نرسـیدند به همـراه نفـرات اول مسـابقات قهرمانی 
کشـور و طایی هـای تیـم ملـی امیـد در رقابت هـای جهانـی 
اسـپانیا در تورنمنت رنکینگ کرواسـی بـه میـدان می روند. وی 
بـا تاکید بـر اینکه تیـم اعزامـی بـه رقابت هـای آسـیایی از میان 
کشـتی گیران اعزامی بـه تورنمنـت زاگـرب انتخاب می شـوند، 
گفـت: هـر چنـد نتیجـه کشـتی گیران اعزامـی بـرای اعـزام به 
رقابت های آسـیایی مهم اسـت اما در نهایـت کادر فنـی با لحاظ 
تمامـی فاکتورها نسـبت بـه انتخـاب ملی پوشـان اقـدام خواهد 
کرد. نعمت پور با بیـان اینکه خوشـبختانه فرنگـی کاران اعزامی 

مشـکلی بابت مصدومیت ندارند، گفت: هماهنگی بسـیار خوبی 
بین کشـتی گیران و کادر فنی تیم ملـی وجـود دارد و همه برای 
کسـب بهترین نتایج در رویدادهای مهم پیـش رو متحد و یکدل 
هسـتند. وی در پایان دربـاره حضور محمدرضا گرایـی، دلخانی، 
سـاروی و میرزازاده در تورنمنت رنکینگ مصر، خاطرنشان کرد: 
۳ مدال آور کشـتی فرنگی ایـران در مسـابقات جهانی بـه همراه 
میثـم دلخانی عـازم ایـن مسـابقات می شـوند. هـدف کادر فنی 

این اسـت که این نفرات بعـد از مدت هـا در تورنمنت مصر محک 
بخورند و همچنیـن وارد چرخه انتخابی تیم ملی شـوند. با توجه 
به سـال مهمی که کشـتی فرنگی ایـران در پیـش دارد، محک و 
آماده سـازی چهره های شـاخص تیم ملـی اهمیت زیـادی برای 
کادر فنی دارد تا در نهایت بتوانیم بهترین عملکرد را در مسابقات 
مهم پیـش رو با اسـتفاده از تمـام ظرفیت کشـتی فرنگـی ایران 

داشـته باشیم.

اسـنایدر آمریکایی که در تورنمنـت بین المللی زاگرب 
یکـی از حریفـان امیرعلـی آذرپیـرا اسـت، در زاگـرب 
به محض دیـدار با اعضـای تیم ملـی آزاد ایران، سـمت 
آنها آمد و بـا کاپیتان حسـن یزدانـی و هم تیمی هایش 

خوش وبـش کـرد.
به گـزارش کاغـذ وطن به نقـل از تسـنیم، تیم منتخب 
کشـتی آزاد ایران متشـکل از رضـا اطـری در 61 کیلو، 
یونس امامـی در ۷4 کیلوگرم، علی سـوادکوهی در ۷9 
کیلو، حسـن یزدانی در 86 کیلـو، امیرعلـی آذرپیرا در 
9۷ کیلو و امیرحسـین زارع در 125 کیلوگـرم در اولین 
تورنمنت رنکینـگ اتحادیه جهانی کشـتی حضور پیدا 

کرده اسـت.
ایـن تیـم کـه بـرای حضـور در زاگـرب، باتوجه بـه لغو 
پروازهـا، بـا مشـکاتی مواجه شـده بـود، بعـد از تغییر 

زمان پروازش از تهران، راهی اسـتانبول و سپس اتریش 
شـد و از آنجـا به کرواسـی پـرواز کرد.

هرچند هتل محل اقامـت آزادکاران ایران و آمریکا یکی 
نیسـت اما حضور تیم کشـورمان در هتل محل پذیرش 
میهمانان خارجی بـرای پرداخت هزینه هـای ورودی و 
دریافت آیـدی کارت، با حضور کایل اسـنایدر آمریکایی 
در البی هتل همزمان شـد و قهرمـان وزن 9۷ کیلوگرم 
جهـان سـمت تیـم کشـتی آزاد ایـران آمد و با حسـن 

یزدانی و دیگـر اعضای تیـم ملی خوش وبـش کرد.
ایـن کشـتی گیر در جـام جهانـی 2022 نیـز تیـم 
کشـورش را همراهـی کـرده و بـا کامـران قاسـم پور 

کشـتی گرفتـه بـود.
مسـابقات رنکینـگ اتحادیه جهانـی زاگـرب از روز 12 

بهمـن آغـاز خواهد 

نعمت پور:
 مدال آوران کشتی فرنگی از تورنمنت مصر وارد چرخه انتخابی می شوند

خوش وبش حسن یزدانی و یارانش با اسنایدر 
آمریکایی در زاگرب
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واکنش برزگر به تغییر وزن احتمالی قاسم پور
سـرمربی اسـبق تیـم ملـی کشـتی آزاد ایـران نسـبت 
بـه تغییـر وزن یکـی از مطرح تریـن آزادکاران واکنـش 

نشـان داد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا، تغییـر وزن 
کامـران قاسـم پور بـرای حضـور در المپیـک 2024 
پاریس به یکـی از مهمترین سـوژه های داغ رسـانه های 
ایـران تبدیـل شـده اسـت. برخـی از کارشناسـان بـاور 
دارنـد که قاسـم پور بایـد در وزن 86 کیلوگرم بـا یزدانی 
رقابـت کنـد و منتخـب ایـن کشـتی بـه پاریـس اعـزام 
شـود اما در سـوی دیگر برخـی این مسـاله را برجسـته 
خواهند کرد که قاسـم پور تـوان مدال آوری را در دسـته 
9۷ کیلوگـرم دارد و می تواند امید فتح سـکوی المپیک 

در قلـب اروپا باشـد.
احسـان امینـی مربـی تیـم ملـی در واکنـش بـه تغییر 
وزن احتمالـی برخـی از آزادکاران گفـت: تـا پایـان 
مسـابقات جهانی 202۳ هیـچ تغییر وزنـی نداریم و بعد 
از آن کشـتی گیران خـود بـرای جابجایی وزنـی تصمیم 

خواهنـد گرفـت.
تکذیـب تغییـر وزن احتمالـی برخـی از ملی پوشـان از 
سـوی امینی پایانی بـر معمای وزنـی کامران قاسـم پور 
در المپیـک 2024 نبـود. برخـی بـاور دارند کـه دارنده 
مـدال طـای قهرمانـی 2022 جهـان در وزن 92 
کیلوگـرم تمرینـات خاصـی بـرای افزایـش وزن شـروع 
کـرده و بـه دنبال رسـیدن بـه شـرایط مطلـوب در وزن 

9۷ کیلوگـرم اسـت. وزنـی کـه قاسـم پور در نخسـتین 
تجربه خود ناکامی را در آن تجربـه کرد. آزادکار وزن 92 
کیلوگـرم ایـران در جـام جهانـی کشـتی آزاد در آمریکا 

برابـر کایـل اسـنایدر شکسـت خورد.
منصـور برزگـر بـا آسیب شناسـی تغییـر وزن احتمالـی 
قاسـم پور به خبرنـگار ایرنا گفت: من کشـتی قاسـم پور 
را از نزدیـک ندیـدم و نمی توانـم بـه صراحـت دربـاره او 
اظهار نظـر کنم امـا واقعیتـی که وجـود دارد این اسـت 
اگر این تصمیم احساسـی و بدون کار کارشناسـی باشد 
به آینـده این قهرمـان لطمـه خواهـد زد. بـرای تغییر و 
افزایـش وزن بایـد فاکتورهـای زیـادی در نظـر گرفتـه 

شـود تا ورزشـکار کمتـر آسـیب ببیند.
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ممبینی: در سال 1401 
از تنخواه بانک مرکزی 

استفاده نکردیم
معـاون رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه 
گفت: در سـال 1400 یعنی قبـل از دولت 
سـیزدهم حدود 45 هـزار میلیـارد تومان 
تنخواه از بانـک مرکـزی گرفته شـد اما ما 
در سـال 1401 از تنخـواه بانـک مرکـزی 
اسـتفاده نکردیـم و تمـام تـاش خـود را 
را بـه کار گرفتیـم کـه فشـاری بـه بانـک 

مرکـزی وارد نشـود.
بـه گـزارش ایسـنا، رحیـم ممبینـی در 
جلسه علنی امروز )سه شـنبه( و در جریان 
بررسی گزارش کمیسـیون برنامه و بودجه 
و محاسـبات در مـورد بررسـی عملکـرد 
مهمتریـن احـکام تبصـره هـا و ردیـف 
هـای مرتبـط بـا درآمدهـای عملیاتـی )با 
محوریـت درآمدهای مالیاتـی( و واگذاری 
دارایی هـای سـرمایه ای در قانـون بودجه 
سـال 1401 کل کشـور گفت: آمـال همه 
مکاتـب اقتصـادی تحقـق رشـد اقتصادی 
اسـت که آن نیـز در گـرو سـرمایه گذاری 
اسـت. تمـام تـاش سـازمان در ایـن 
راستاسـت کـه منابـع عمومـی کشـور بـه 

سـمت سـرمایه گـذاری رود.
وی ادامه داد: تـراز عملیاتـی منفی چالش 
مهـم در سـاختار بودجه اسـت؛ تاش می 
شـود در آینده تـراز عملیاتی صفر شـده و 

حتی به سـمت مثبـت رود.
ممبینـی وی نسـبت مالیـات بـه تولیـد 
ناخالـص داخلـی در کشـور را ۷ درصـد 
خوانـد و گفـت: ایـن عـدد در کشـورهای 
همسایه حدود 20 درصد اسـت و حتی در 
برخـی کشـورهای اسـکاندیناوی که بیش 
از مـا فـروش و صـادرات نفـت دارنـد ایـن 
نسـبت ۳0 درصد اسـت این موضـوع باید 
حل شـده و تحقق مالیات در بسـتر عدالت 
اجتماعـی و عدالت اقتصادی محقق شـود.
وی تاکیـد کـرد: بایـد فـروش سـرمایه ها 
به ویـژه نفـت به سـمت سـرمایه گـذاری 
رود؛  در حوزه مشـاغل در مالیات با آسیب 
هایـی روبـرو هسـتیم و این آسـیب هـا به 
عنـوان شـاخص در نـرخ موثـر مالیاتـی 

تبلـور پیـدا کرده اسـت.
ممبینـی گفـت کـه در سـال 1400 یعنی 
قبـل از دولـت سـیزدهم حـدود 45 هـزار 
میلیـارد تومـان تنخـواه از بانـک مرکـزی 
گرفته شـد اما ما در سـال 1401 از تنخواه 
بانـک مرکـزی اسـتفاده نکردیـم و تمـام 
تـاش خـود را را بـه کار گرفتیـم کـه 

فشـاری بـه بانـک مرکـزی وارد نشـود.

در حوزه ذخیره 
سازی گاز دچار غفلت 

شده ایم
نـرژی مجلـس  سـخنگوی کمیسـیون ا
شـورای اسـامی بـا اعتقـاد بـه غفلـت 
صـورت گرفته در حـوزه ذخیره سـازی گاز 
در طول سـالیان گذشـته، گفت: متاسفانه 
در مقاطـع مختلـف بـرای انحال شـرکت 
ذخیره سـازی گاز تـاش شـد و در نهایـت 
در دولـت قبلـی ایـن اتفـاق رخ داد، امـا 
دولـت سـیزدهم نـگاه ویـژه ای بـه حـوزه 

ذخیره سـازی گاز دارد.
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ایسـنا، 
مالـک شـریعتی نیاسـر ضمـن ارزیابـی 
سیاسـت های ذخیره سـازی گاز در کشور، 
بیـان کـرد: تمـام کشـورهایی کـه مصرف 
کننده گاز طبیعی در سـطح دنیا هسـتند، 
درصد قابـل توجـه ای از نیاز خـود را بعضا 
تـا 20 درصـد، بـرای سـرمایه گـذاری در 
حـوزه ذخیره سـازی گاز طبیعـی هـدف 
گـذاری کرده انـد. چـه در حـوزه ذخایـر 
طبیعـی و چـه در حـوزه ذخایـر مـدرن 

سـرمایه گذاری انجـام داده انـد.
وی در ادامـه اظهـار کـرد: امـا درصـد 
ذخیره سـازی در کشـور مـا بسـیار پاییـن 
۷ درصـد ظرفیـت  اسـت. مـا حـدود 1/
ذخیره سـازی گاز در سـطح کشـور بـه 
نسـبت مصـرف داریـم. ذخیره سـازی گاز 
یـک نیـاز اساسـی اسـت کـه بایـد بـه آن 
توجه شـود؛ گرچه اصل کار ما این نیسـت 
اما یک شـرط الزم برای تامین نیاز کشـور 
اسـت. علـت عمـده انجـام ایـن کار نیـز 
تفـاوت تـراز گاز در فصـل گـرم و سـرد 
سـال اسـت کـه در فصل گـرم کـه مصرف 
پایین تر بوده ذخیره سـازی صـورت گیرد.

نماینـده مـردم تهـران در مجلس شـورای 
اسـامی، تصریـح کـرد: ذخیره سـازی بـا 
اسـتفاده از تولید یـا واردات تفاوتـی ندارد. 
امروز بسیاری از کشـورها واردات گاز دارند 
امـا آن را در فصل گرم ذخیره سـازی کرده 
و در فصـل سـرد از آن اسـتفاده می کننـد. 
ماهـم بایـد ایـن کار را انجـام می دادیم اما 
متاسـفانه در ایـن حـوزه غفلـت کرده ایم. 
در مقاطـع مختلـف بـرای انحال شـرکت 
ذخیره سـازی گاز تـاش شـد و متاسـفانه 
در دولـت قبـل ایـن اتفـاق افتـاد و بحـث 
ذخیره سـازی گاز از دسـتور کار خارج شد.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: خوشـبختانه 
دولت جدید بـر این موضوع تمرکز داشـته 
و وزارت نفـت ایـن بحث را دنبـال می کند. 
بایـد چـه واردات و چـه صـادرات گاز بـه 
صـورت جـدی مـورد توجـه قـرار گیـرد و 
بخشـی از آن نیـز بایـد بـه ذخیره سـازی 

اختصـاص پیـدا کنـد.

باکو تبلیغات گسترده ای را مبنی 
بر ناامن بودن اماکن دیپلماتیک 

در ایران آغاز کرده  است
یـک کارشـناس مسـائل آذربایجـان گفـت: اسـرائیلی ها بـا بیـان 
اینکه »کشـوری که در اسـرائیل سـفارت افتتاح کرد، سفارتش در 
ایران را تعطیـل کرد« از اقـدام جمهـوری آذربایجـان در تعطیلی 

سـفارتش در ایـران اسـتقبال کردند.
 به گزارش کاغذ وطـن به نقل از ایلنـا، برهان حشـمتی در تحلیل 
اقـدام عجوالنـه جمهـوری آذربایجـان در تخلیـه سفارت شـان 
در تهـران در حالـی کـه تهـران براسـاس شـواهد و اعترافـات فرد 
مهاجـم، انگیـزه شـخصی حملـه بـه سـفارت باکـو را تائیـد کرده 
گفت:مقامـات جمهـوری آذربایجان به ویژه شـخص الهـام علیف 
کـه در ماه های گذشـته همـواره در صـدد ایجـاد تنـش در روابط 
باکـو و تهران بودند کـه آن هم با مقاصد مشـخصی صـورت گرفته 
که جـای بحـث و بررسـی دارد، از این ماجـرای حمله به سـفارت 
هم بـرای افزایـش سـطح خصومـت بـا ایـران اسـتفاده می کنند. 
در دوره اخیـر ایـن تـاش بـرای افزایش سـطح تنـش و خصومت 
بیشـتر به سـفارش اسـرائیل صورت گرفته اسـت و مقامـات رژیم 
صهیونیسـتی از بیان آن نیز ابایـی ندارند که خواسـتار قطع روابط 

آذربایجـان بـا ایران هسـتند.
وی ادامـه داد: همچنیـن شـاهد بودیـم کـه آن هـا روز گذشـته با  
اظهار بـه اینکه »کشـوری کـه در اسـرائیل سـفارت افتتـاح کرد، 
سـفارتش در ایـران را تعطیـل کـرد« از این اقـدام باکو اسـتقبال 
کردنـد؛ در نتیجـه باید بیـان کنیم کـه نشـانه های زیـادی وجود 
دارد کـه ایـن اقـدام آذربایجـان بـه دسـتور و خوش آمـد رژیـم 
صهیونیسـتی صـورت گرفته اسـت و بیشـتر از ایـن زاویـه باید به 

موضـوع نـگاه کنیم.
وی افـزود: البته این نکتـه نیز قابـل توجه اسـت و نبایـد از دید ما 
پنهان بماند کـه موضوع تیراندازی و تهاجم به سـفارت هم بسـیار 
مشـکوک اسـت؛ فرد مهاجمی کـه تیرانـدازی را انجـام داده و در 
تصاویـر هـم دیـده می شـود، اورهـان عسـگراف نیـروی امنیتی و 
حفاظتی سـفارت را هـدف قـرار می دهد که طـی چند مـاه پیش 
از آن بیشـترین مراودات با یاسـین حسـین زاده اهل مرند داشـته 
و این فـرد مهاجـم نیز مدعـی اسـت همسـرش 10 ماه قبـل وارد 
این سـفارت خانه شـده و بـدون اینکه بـه خانـواده اطـاع دهد با 
پاسـپورت آذربایجانی به باکو منتقل شـده اسـت. همـه این موارد 
نشـان می دهد کـه در اصـل همیـن مسـئول حفاظت از سـفارت 
مسـئول اقدامی سـت کـه علیـه سـفارت کشـوری اتفـاق افتـاده 
اسـت. بنابرایـن اگـر سـازمان امنیـت آذربایجـان در ایـن حـوزه 
طراحی داشـته اسـت پس قطعـا پای موسـاد نیـز به ایـن موضوع 

بـاز می شـود. 
وی افـزود:  البتـه تناقضـی در رفتـار جمهـوری آذربایجـان وجود 
دارد و آن تناقض این اسـت کـه آن ها بـه بهانه ناامن بـودن ایران، 
سـفارت خود را تعطیـل کرده امـا اعـام کرده اند سرکنسـولگری 
آن هـا در تبریـز همچنـان بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهـد. این 
نشـان می دهـد آذربایجان شـاید تحـت فشـار سـفارت را تعطیل 
کـرده امـا نمی خواهـد بـه طـور کامـل ایـران را تـرک کنـد. ایـن 
سیاسـت یک بـام و دو هـوای باکو اسـت که سـخنان خودشـان را 

هـم نقـض می کننـد.  
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کاغذ سیاست

دولت تمام تالش خود را برای تحقق آرمان های امام 
راحل به کار گرفته است

گزارش
ایسنا

رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت مردمـی 
بیـش از هـر زمـان دیگـر خـودش را متعهـد بـه توجه 
به خواسـته های مـردم می دانـد، گفت: دولـت مردمی 
نسـبت بـه شـکل دادن جامعـه ای مبتنـی بـر اخاق، 
معنویـت و عدالت بـر اسـاس آرمان هـای امـام راحل، 
تمـام تـاش خـود را در عرصه هـای مختلـف بـه کار 

گرفتـه اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ایسـنا، آیت اهلل سـید 
ابراهیم رئیسی روز سـه شنبه در آسـتانه فرارسیدن ایام 
گرامیداشـت چهار و چهارمین سـالروز پیـروزی انقاب 
اسـامی به همـراه اعضـای هیـات دولـت سـیزدهم، با 
حضور در حـرم مطهر امـام راحل، ضمـن تجدید میثاق 
با آرمان های امام و شـهدای انقاب اسـامی، فرارسیدن 
دهه فجـر را به همه مـردم ایـران اسـامی تبریک گفت 
و یـاد امام و شـهدای انقـاب اسـامی را گرامی داشـت. 
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه این نکتـه مهمی اسـت 
که چگونـه بعـد از گذشـت 44 سـال از پیـروزی انقاب 
اسـامی، این میراث گرانقدر امام علیرغـم همه فتنه ها، 
توطئه هـا و نقشـه های دشـمن و دشـمنی ها مانـدگار 
شـده و جلوه های بیشـتری هم در دنیا پیدا کرده اسـت، 
گفت: ماندگاری انقاب اسامی ریشـه در اخاص امام و 
حقانیت این پیام و سـخن و دعوت دارد. آیت اهلل رئیسی 
وفاداری جانانه و دلدادگی مـردم را دلیل دیگر ماندگاری 
انقاب اسـامی عنـوان کـرد و افـزود: دلیل روشـن این 
دلدادگی شـهدایی پرشـماری هسـتند که بـا فاصله ای 
کم از مرقـد مطهر امـام راحـل آرمیده انـد و جانشـان را 
برای حفاظـت و حراسـت از ایـن انقاب و تحـول بزرگ 

فـدا کردند.
رئیس جمهـور با بیـان اینکه ایـن انقـاب و این تحول 
بـزرگ را خداونـد در دل هـا ایجـاد کـرد و خـود او هم 
نگهـدار آن اسـت، اظهـار داشـت: امـروز بیـش از هـر 
زمانـی نیـاز داریم کـه ایـن انقـاب و ابعـاد آن و امام و 
شـخصیت عظیمش را به صورت جامع بشناسـیم و به 
دیگران بشناسـانیم. در همین راستا کار ارزشمندی در 
مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار حضـرت امـام)ره( در تهیه 
دانشـنامه ای جامع انجام شـده تا جامعه بشـری بیش 

از پیـش با شـخصیت امـام خمینی )ره( آشـنا شـود.

امام راحل طرحی نو و تمدنی را برای جامعه 
بشری عرضه کردند

آیـت اهلل رئیسـی راه مصون سـازی جوان های امـروز را 
آشـنایی با شـخصیت امام )ره( و ابعاد انقاب اسـامی 

دانسـت و تصریـح کـرد: همـه اهـل فرهنگ، سـخن و 
قلـم بدانند کـه یکـی از راه هـای مصون سـازی جامعه 
در جهـاد تبیین، بویـژه جوان هـای امروز که امـام)ره( 
و دوران جنـگ را ندیدند، معرفی شـخصیت امام)ره( و 

ابعاد انقاب اسـامی اسـت.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن کار بایـد 
هنرمندانـه و بـا زبـان امـروز و اسـتفاده از تکنیک های 
روز انجـام شـود، اضافه کـرد: امـروز بیش از هـر زمانی 
نیاز بـه این داریم کـه جامعـه و بویژه جوان ها، سـلوک 
و سـیره، هـدف و آرمـان امـام )ره( را بشناسـند. دلیل 
اینکـه رهبـری معظم انقـاب اسـامی پـس از رحلت 
امام راحل، هر سـاله بـه زیارت مرقـد نورانی امـام )ره( 
می آینـد، ایـن اسـت کـه می خواهنـد مـا را متوجه به 
ایـن کنند کـه امـروز بایـد بـه امـام، شـخصیت و راه و 

سـلوک و سـیره امـام )ره( توجـه کنیم.
وی در ادامه بـا تاکید بر اینکـه آرمان های امـام )ره( در 
برپایی جامعـه ای مبتنی بـر عقانیت، عدالـت، اخاق 
و معنویـت را هـم بایـد بـاور داشـت و هـم بـه صورت 
اجرایـی دنبـال کـرد، خاطرنشـان کـرد: دشـمنان و 
بدخواهـان دنبـال ایـن هسـتند کـه ایـن اهـداف و 
آرمان هـا تحقق پیـدا نکنـد. آنها نمی خواهند سـخنی 

نـو و تمدنـی به نـام اسـام شـکل بگیرد.
رئیس جمهـور گفـت: ادعای دشـمن این اسـت که ما 
در عالـم حـرف نـو می زنیم، ولـی امـام )ره( یـک نگاه، 
طـرح و تمدنـی نو بـه جامعه بشـری عرضـه کردند که 
برا اسـاس آن جامعـه می توانـد مبتنی بر دیـن، دنیای 
خـودش را بسـازد و می توانـد با محـور قـرار دادن دین 
بـه تمـام نیازهایـش جامعـه عمـل بپوشـاند؛ یعنـی 
می توانـد دنیا و آخـرت را جمـع و دنیـا را زمینه آخرت 

سـعادتمند قـرار دهد.
آیت اهلل رئیسـی با اشـاره به اینکه دشـمن می خواست 
و  توطئه هـا  سـاله،  هشـت  جنـگ  تحمیـل  بـا 
نقش آفرینی هـای منافقیـن و فتنه انگیزی هایـی کـه 
همچنـان ادامـه دارد، مانـع تحقـق نـگاه نویـن امـام 
راحـل شـود، افـزود: دشـمن بـه دنبـال این اسـت که 
انقابی که دوره تشـکیل، تثبیت و توسـعه خود را طی 
کرده، نتوانـد آثارش را عرضـه کند، ولـی در این جنگ 
اراده هـا، خداوند تفضل کرد تـا یاران امـام)ره( با تاش 
و مجاهـدت و اهـدای خـون پـاک خـود ایـن آرمان ها 
را بـه جامعـه اسـامی و جامعه بشـری معرفـی کنند.

دولت سیزدهم خود را متعهد به
 خواسته های مردم می داند

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه امـروز وظیفـه دولـت 
و همـه کسـانی کـه در کسـوت خدمتگـزاری مـردم 

هسـتند، آن است که در راسـتای خواسـت امام راحل، 
به حقـوق و خواسـت مـردم توجه کـرده و در راسـتای 
اجرای عدالت تـاش کنند، اظهار داشـت: امام خمینی 
)ره( مثل دیگـر سیاسـتمداران عالم نبود که به شـکل 
تشـریفاتی و نمایشـی دم از مردم می زنند، نبـود، بلکه 
حقیقتاً مـردم و ضـرورت حاکم شـدن اراده مـردم که 

همان اجـرای عدالـت اسـت را باور داشـت.
وی بـا تاکید بر اینکـه دولـت مردمی بیش از هـر زمان 
دیگـر خـودش را متعهـد بـه توجـه بـه خواسـته های 
مـردم می دانـد، اضافه کـرد: دولـت مردمی نسـبت به 
شـکل دادن جامعـه ای مبتنـی بـر اخـاق، معنویت و 
عدالت بر اسـاس آرمان هـای امـام راحل، تمـام تاش 
خود را در عرصه هـای مختلف به کار گرفته اسـت و در 
این مسـیر بـا امـام راحـل و آرمان هـای بلنـد او میثاق 

بسـته است.
رئیـس جمهور بـا بیـان اینکـه از خداوند متعـال یاری 
می خواهیـم تا اخـاص و عمـل صالـح را از امـام راحل 
بیاموزیـم، تصریـح کـرد: امـروز جامعـه ما بیـش از هر 
چیـز نیازمنـد این اسـت کـه امیـدوار زندگی کنـد. ما 
کـه ظرفیت هـای کشـور، ذخایـر مـادی و معنـوی و 
به ویژه ظرفیـت نیـروی انسـانی کارآمد جوان کشـور 
را می شناسـیم، می دانیـم و معتقدیـم آینـده بسـیار 

درخشـان خواهـد بود.
آیت اهلل رئیسـی با اشـاره بـه اینکـه معتقدیم بـا وجود 
همـه کارشـکنی ها، جامعـه اسـامی به پیـش خواهد 
رفـت و تمـدن نویـن اسـامی را امـری کامـا دسـت 
یافتنـی و تحقق یافتنـی می دانیـم، خاطرنشـان کرد: 
هر کسـی با قلـم، عمـل و اقداماتـش مـردم را امیدوار 

کند بدانـد که در جهـت راهبرد رهبـری معظم انقاب 
اسـامی و نظـام حرکت کـرده و هـر کس بـا اقـدام یا 
عدم اقـدام، بـا فعل یـا ترک فعـل با ایجـاد شـائبه ها و 
گره هـای ذهنی در مـردم، ایجـاد یـأس کنـد، بداند یا 
ندانـد و بخواهـد یـا نخواهد در جهـت راهبرد دشـمن 

حرکـت کرده اسـت.
رئیس جمهـور گفت: امـروز باید بـا تمام وجـود از روح 
مطهـر امـام)ره( و ارواح مطهـر شـهدا مـدد بگیریـم و 
در دولـت با تـاش و مجاهـدت و کاِر شـبانه روزی و در 
عرصـه تبیین با جهـاد تبیین و قلـم و بیان امیـد را روز 

بـه روز در دل مـردم زنده تـر کنیم.
در این مراسـم همچنین حجت االسـام و المسـلمین 
سیدحسـن خمینی تولیت مرقـد مطهر حضـرت امام 
خمینی)ره( در سـخنانی امیدآفرینی برای دوستداران 
انقـاب و مایـوس کـردن دشـمنان را از ضرورت هـای 

امـروز جامعه عنـوان کرد.
وی گفت: امـروز در مواجهه با یک امپراتوری رسـانه ای 
هسـتیم که دقیقاً امید مـردم را هدف قرار داده اسـت. 
مـا حتماً بـا هـم تفـاوت دیـدگاه و نظـر داریم ولـی در 
یـک چیـز متفقیـن و آن این اسـت کـه درخـت تناور 
جمهوری اسـامی، بـن مایه حرکتـی آینده ماسـت و 
باید امید دشـمنان در نگونسـاری برگـی از این درخت 

تنـاور مایوس شـود چه رصـد به اصـل آن.
حجـت االسـام خمینـی افـزود: الزمـه این مهـم آن 
اسـت که نقاط قوت را بـا زبـان روز و هنرمندانه تبیین 
و نقاط ضعـف را بـرای حل آن و نـه بـرای مچ گیری در 
جامعـه گوشـزد کنیـم تـا دل هـا و دسـت ها را بـه هم 

گـره بزنیم.
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کجای قانون اساسی گفته که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه دهند، می توانند باالتر 
از مجلس و نهاد های دیگر تصمیم بگیرند؟

به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از انتخـاب، صادق زیبـاکام ضمـن انتقاد از 
شـورای عالی سـران قوا و مصوبـه مولدسـازی، می گویـد در کجـای قانون 
اساسـی گفته شـده اسـت که اگـر کمیتـه ای از روسـای سـه قوه تشـکیل 
شـود، از اختیارات ویژه ای برخـوردار می شـوند، هرکاری دلشـان بخواهد و 
هر تصمیمی بخواهنـد می توانند انجـام دهند؟ کجای قانون اساسـی گفته 
شده اسـت که روسـای سـه قوه اگر با هم تشـکیل جلسـه دهند، می توانند 
باالتر از مجلس و نهاد هـای دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسـی 
چنین حق و اختیاراتی را به کمیته ای که متشـکل از روسـای سـه قوه باشد 
را واگـذار کرده اسـت؟ حتـی در وضعیـت اضطـراری هم چنیـن چیزی به 

آن ها واگذار نشـده اسـت.
مصوبه مولدسـازی و تصمیمی که شـورای عالی سـران قوا گرفت، حواشـی 
فراوانی به دنبال داشـت و شـماری از نمایندگان مجلس نیز به شـدت از آن 
انتقـاد کردند. منتقـدان می گوینـد بنابـر اصل ۷1 قانـون اساسـی، اختیار 

قانونگـذاری با مجلس اسـت، امـا وجـود نهاد هـای قانونگذار متعـدد باعث 
دور زدن ایـن حق قانونی مجلس شـده اسـت.

صادق زیباکام، تحلیلگر مسـائل سیاسـی در گفتگـو با »انتخـاب« درباره 
ایـن موضـوع گفـت: »رکـن دموکراسـی در همـه نظام هـای مردم سـاالر، 
مجلس اسـت. مجلس اسـت که از باالترین اختیارات برخوردار اسـت، حق 
تحقیـق و تفحص در تمـام امـور کشـور را دارد و تمـام نهاد هـا و ارگان های 
دیگـر باید بـه آن پاسـخگو باشـند، امـا متاسـفانه در اینجـا به جـای اینکه 
مجلـس در جایـگاه قدرتمند خـود قرار گیـرد و نهاد هـای دیگـر موظف به 
پاسـخگویی و تبعیـت از قوانیـن و مقـررات مجلس باشـند،  آنقـدر جایگاه 
قـدرت، نفـوذ و اعتبار مجلـس کاهش پیـدا کرده که عما کسـی بـرای آن 

تـره هـم خـرد نمی کند.«
وی با انتقـاد از رونـد مصوبه مولدسـازی، گفـت: »در کجای قانون اساسـی 
گفته شـده اسـت که اگـر کمیتـه ای از روسـای سـه قوه تشـکیل شـود، از 

اختیـارات ویـژه ای برخـوردار می شـوند، هـر کاری دلشـان بخواهـد و هـر 
تصمیمـی بخواهنـد می تواننـد انجام دهنـد؟ کجـای قانون اساسـی گفته 
شده اسـت که روسـای سـه قوه اگر با هم تشـکیل جلسـه دهند، می توانند 
باالتر از مجلس و نهاد هـای دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسـی 
چنین حق و اختیاراتی را به کمیته ای که متشـکل از روسـای سـه قوه باشد 
را واگـذار کرده اسـت؟ حتـی در وضعیـت اضطـراری هم چنیـن چیزی به 

آن ها واگذار نشـده اسـت.«
زیبـاکام بـا بیـان اینکـه اینکـه کاری کـه اکنون روسـای سـه قـوه انجام 
می دهنـد، بـا بدیهی تریـن و ابتدایی تریـن اصـل تفکیک قـوا مغایر اسـت، 
افزود: »مجلس بایسـتی در مورد سیاسـت ها و قوانیـن تصمیم گیری کند و 
وقتی تصمیم گرفـت آن را برای اجـرا به قـوه مجریه اباغ کند. قـوه مجریه 
در حقیقـت مصوبـات مجلـس را دارد اجـرا می کنـد. اگر مجلس احسـاس 
کرد مصوباتـش به درسـتی اجـرا نمی شـود وزیـر و در صورت لـزوم رئیس 

جمهـور را احضـار می کند.«
این اسـتاد علوم سیاسـی خاطرنشـان کـرد: »اصـل تفکیـک قوا بـه وجود 
آمده اسـت تا قـدرت یک جـا جمع نشـود. برای اینکـه قدرت پخش شـود، 
تعیین کرده انـد که قـوه مقننه تصمیم گیـری و قـوه مجریه قوانیـن را اجرا 
می کند و قـوه قضاییه هم اگر شـکایت و نقـض قانونی صورت گرفته باشـد، 
دخالـت می کنـد. اینکـه همـه این هـا را کنـار بگذاریـد و بگویید تشـکیل 
چنین کمیته ای که متشـکل از رئیـس جمهور، رئیس مجلـس و رئیس قوه 
قضاییه اسـت، می توانند اموال دولتی را بخرند و بفروشـند، بـا ابتدایی ترین 
اصـول مـردم سـاالری مغایـر اسـت؛ چـه حسـب قانـون اساسـی نیم بنـد 
خودمـان که خیلی هـم کارایی نـدارد و چه بر اسـاس فلسـفه تفکیـک قوا. 
خنده دار اسـت که یـک کمیتـه ای تشـکیل می دهنـد کـه قوایی کـه باید 
از هـم تفکیـک باشـند و جداگانـه عمـل کننـد، یک جـا جمع می شـوند و 

تصمیم گیـری می کننـد.«

سـفیر پیشـین ایران در نروژ و مجارسـتان گفت: 
هـر چنـد آژانـس پاسـخ سـواالت پادمانـی را 
می خواهد و در شـورای حکام ایران با قطعنامه ای 
دیگر تهدید می شـود اما در شـرایط فعلـی حل و 
فصل مسـئله اوکرایـن در اولویت اسـت، معتقدم 
بایـد ایـن دو مسـاله را همسـو و هم زمـان حـل و 

فصل کـرد.
به گزارش کاغذ وطـن به نقل از ایسـنا، عبدالرضا 
فرجـی راد، اسـتاد ژئوپلیتیک دانشـگاه و سـفیر 
پیشـین ایران در نروژ و مجارسـتان بـا بیان اینکه 
سـفر گروسـی به تهران یک چاقوی دو لبه اسـت 
و می توانـد جنبـه مثبـت و منفی داشـته باشـد، 
گفت: در شـرایطی کـه آمریـکا و اروپا نسـبت به 
ایـران تند شـده اند و حاضر نیسـتند امتیـاز قابل 
توجهـی در رونـد مذاکـرات برجامی دهنـد، اگر 
گروسـی بتوانـد در ایـران پاسـخی قانع کننـده 
بگیرد و طرف های ایرانی خودشـان را آماده کرده 
باشـند که با دادن ایـن پاسـخ وارد فـاز مذاکراتی 
شـوند، این سـفر مثبت ارزیابـی می شـود، اما اگر 
گروسـی بخواهد با این هـدف ایران بیایـد که اگر 
پاسـخ نگرفت در تبلیغات و گزارشـش بـه آژانس 
بگوید ایران آمادگی همکاری نداشـت و اتهاماتی 
را متوجـه تهـران کنـد، طبیعی اسـت به سـمت 
قطعنامـه ی دیگـری در شـورای حـکام حرکـت 
می کنیم که بـه احتمـال قـوی ایـن قطعنامه به 
شورای امنیت فرسـتاده خواهد شد و نتایج بسیار 

منفی برای کشـور در بـر خواهد داشـت.
وی بـا تاکید بـر اینکه مسـایل جنـگ اوکراین بر 
مساله هسـته ای و مذاکرات برجام سایه سنگینی 
انداخته اسـت، تصریح کرد: االن مسائل هسته ای 
را بـه اوکرایـن و پهپادها مرتبـط کرده انـد. تصور 
من این اسـت که بخش عمـده پیام وزیـر خارجه 

قطر مربوط به همین مسـاله اسـت یعنی آمریکا 
گفتـه آمادگـی داریـم مذاکـرات را آغـاز کنیم به 
شـرطی کـه همـکاری نظامـی ایـران با روسـیه 
که بر جنـگ اوکراین تاثیـر دارد قطع شـود. پس 
در مذاکـرات هسـته ای یکـی پاسـخ به سـواالت 
آژانـس درباره سـه سـایتی کـه آژانـس می گوید 
پاسـخ نگرفتیم مهـم اسـت و دیگری هم مسـاله 
پهپاد و مسـایل نظامی اسـت که غربی ها به ویژه 

اروپایی ها روی آن حسـاس هسـتند.
سـفیر پیشـین ایران در نروژ و مجارسـتان گفت: 
اگر مسـئوالن ایـران در سـازمان انـرژی اتمی در 
سـفر آقای گروسـی بتوانند با هماهنگی شـورای 
عالـی امنیـت ملـی و مقامـات باالتـر گـره ای از 
بن بسـت ایجاد شـده در تعامات ایـران و آژانس 
بگشـایند، بسـتری فراهم می شـود کـه گره های 
دیگر هم در مذاکرات معلق مانده برجام باز شـود 
و به سـمت توافـق احیـای برجام حرکـت کنیم، 
در غیـر این صورت روز بـه روز مسـایل پیچیده تر 

می شـود و گره هـا کـور تـر خواهد شـد.
فرجی راد در پاسـخ بـه اینکه حل و فصل مسـائل 

با آژانس در حالی که شـرایط سیاسـی میان ایران 
و اروپـا و ایـران و آمریـکا بـر سـر جنـگ اوکراین 
متشـنج اسـت راهگشـا خواهد بود خاطرنشـان 
کرد: اگـر برای دو مسـاله حل سـواالت بـا آژانس 
و همکاری بـا روسـیه از باال تصمیم گیری نشـود 
و وارد گفت وگـو شـویم، مذاکرات اثـری نخواهد 
داشـت و تاثیـرات منفـی اش بـه مراتـب بیشـتر 
خواهـد بـود، ضمـن اینکـه غربی هـا بعید اسـت 
تا وقتی مسـاله همـکاری ایران با روسـیه بر سـر 
پهپادها و تجهیـزات دفاعی حل نشـود، اصا پای 
میز مذاکـره حاضر شـوند. قبا هم گفتـه ام دیگر 
مذاکرات وین خیلی اثر خاصی نمی تواند داشـته 
باشـد، بـه ویـژه کـه اروپایی هـا ماه هاسـت دارند 

نقش منفـی در ایـن رونـد بـازی می کنند.
فرجـی راد اظهـار کـرد: امـا مسـیر سـریع تر بـه 
سـمت احیـای مذاکـرات برجامـی حـل و فصل 
مساله روسـیه و همکاری با این کشـور در شرایط 
فعلـی اسـت در آن صـورت در موضـوع پاسـخ به 
سـواالت آژانـس هم مـی تـوان امیـدوار بـود که 

گره ها به سرعت باز شود.  

محمـودزاده نماینـده مهاباد گفت: آقای رئیسـی 
در طـول دوران انتخابـات وعـده هـای مختلفـی 
دارند کـه اصلی ترین ایـن وعده ها عبـارت بودند 
از سـاخت 4 میلیون مسـکن در چهارسـال، رفع 
فقـر و کاهـش 50 درصـدی هزینه هـای درمان، 
احیای برجام و تـک رقمی کردنـد و کاهش تورم 
به نصـف درصـد تـورم آن زمـان، کنتـرل قیمت 
ارز، آزادی بیـان، عادالنـه کـردن قیمت خـودرو، 
گسـترش و توسـعه اینترنت و ایجاد یک میلیون 
شـغل در سـال اما چه بر سر سرنوشـت این وعده 
ها در یک سـال و نیم عمـر دولت سـیزدهم آمد؟

جـال محمودزاده در نشسـت علنی سـه شـنبه 
11 بهمن مـاه مجلس شـورای اسـامی در نطق 
میـان دسـتور ضمـن ابـراز همـدردی بـا مـردم 
خوب شهرسـتان خوی که در جریـان زلزله اخیر 
متاسـفانه دچار ضررهـای جانی و مالـی فراروانی 
شـدند، بیان کرد: اینجانـب می خواهـم از طریق 
این تریبـون از درد دل های مـردم بگویم مردمی 
که در شـرایط بسـیار سـختی قـرار گرفتـه اند و 
از عملکـرد تعـدادی از مسـئولین اصـا رضایـت 
ندارنـد. نماینده مـردم مهاباد در مجلس شـورای 
اسـامی ادامه داد: آقای رئیسـی در طـول دوران 
انتخابات وعـده هـای مختلفـی دارند کـه اصلی 
تریـن این وعـده هـا عبـارت بودنـد از سـاخت 4 
میلیون مسـکن در چهارسـال، رفع فقر و کاهش 
50 درصدی هزینـه های درمان، احیـای برجام و 
تک رقمی کردنـد و کاهش تورم بـه نصف درصد 
تـورم آن زمـان، کنتـرل قیمـت ارز، آزادی بیان، 
عادالنه کردن قیمت خودرو، گسـترش و توسـعه 
اینترنـت و ایجـاد یک میلیون شـغل در سـال اما 
چه بر سـر سرنوشـت این وعده ها در یک سـال و 

نیم عمـر دولـت سـیزدهم آمد؟
ایـن نماینده مجلـس مطرح کـرد: آقای رئیسـی 
فروردیـن سـال 1401 در دیـدار بـا هنرمنـدان 
در شـرایطی علت اصلـی تـورم و گرانـی در ایران 
را تـورم 40 درصـدی در دولـت آقـای روحانـی 
اعام کـرد که سیاسـت هـای دولت سـیزدهم و 
خـود ایشـان بر حـذف یـک مرتبـه ارز ترجیحی 
باعـث شـد قیمـت کاالهـای اساسـی از جملـه 
برنج، گوشـت و مرغ و دیگـر اقام مصرفـی مردم 

چندیـن برابر شـود.
عضـو کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیسـت در مجلس اظهـار داشـت: اما در 
رابطه بـا وعـده قطع ارتبـاط سـفره مردم بـا دالر 
و کنتـرل قیمـت ارزهـای خارجـی در طـول این 
مـدت از عمـر دولـت سـیزدهم متاسـفانه دالر با 
۷6 درصـد افزایـش بـه 45 هـزار تومان رسـیده 
اسـت در رابطه با احیـای برجام ایشـان در هنگام 
انتخابـات گفـت که برجـام را یـک دولـت مقتدر 
مـی توانـد امضـا کنـد امـا اولیـن دوره مذاکرات 

احیـای برجـام در دولـت آقـای رئیسـی بـا چند 
مـاه تاخیـر در آذرمـاه 1400 برگـزار شـد ولی به 
دلیل کارشـکنی روسـیه و جنگ اوکراین توافقی 
حاصل نشـد و احیـای برجـام به بن بسـت کامل 
رسـید که نتیجـه آن متاسـفانه صـدور قطعنامه 
علیـه ایـران در شـورای حـکام در ادامـه ضعـف 
دیپلماسی خارجی دوست سـیزدهم اخراج ایران 
از کمیسیون مقام زن سـازمان ملل بیان اظهارات 
متعدد و بی اساس شرکای سیاسـی و اقتصادی و 
دولت های چیـن و عراق در رابطـه با خلیج فارس 
و جزایر سـه گانه ایرانی، ناتوانـی و ضعف عملکرد 
در پیگیـری حـق و حقـوق رژیـم حقـوق دریای 
خزر و کاهش سهم کشـورمان از 50 درصد به ۷0 
درصد بـر دریای خزر، سـد سـازی های بـی رویه 
ترکیه بـر روی آب هـای مـرزی و رودخانـه های 
ارس و دجلـه و فرات و در عـوض اجرای کنگره بی 
فایده و هزینه بر زنان تاثیرگـذار در اوج فقر و تورم 
کمرشـکن در کشـور. آیا این همان اقتـداری بود 

که آقای رئیسـی از آن سـخن مـی گفت؟

»اوکراین« یا »آژانس«؛ کدام یک گره مذاکرات 
برجامی را باز می کنند؟

انتقاد شدید نماینده اصولگرای مجلس از رئیسی

 با انشاهلل، ماشاهلل و انداختن مشکالت بر گردن دیگران، 
نمی توان کشور را اداره کرد
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رئیـس سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری زرنـد 
بهمـراه کارشناسـان ایمنی و امـداد و نجـات از بازار بزرگ شـهر زرند 
بازدیـد و از نزدیـک مسـائل و مشـکات ایـن بـازار را مـورد بررسـی 

قـرار دادنـد.
“مرتضـی بخشـی” در ایـن، بازدیـد بـا اعـام اینکه نظـارت بـر ایمنی 
سـاختمان ها، مراکز خرید وکارگاه هـا و... از مهمتریـن برنامه های این 
سـازمان در راسـتای افزایـش ایمنی شـهر می باشـد گفت: متاسـفانه 
بسـیاری از مراکـز تجـاری و خصوصـاً بـازار ایـن شـهر بـه دلیـل عدم 

رعایـت نـکات ایمنی آبسـتن حـوادث ناخواسـته می باشـد.

او بـا اعـام اینکـه مجموعه بـازار بزرگ شـهر بـه دلیـل ناایمنی هایی 
در زمینه برق، عـدم رعایت نکایـت ایمنی و" در برابر حوادث آسـیب 
پذیـر مـی باشـد و در صـورت بـروز حادثـه ،خسـارت و تبعـات مالی 
زیادی بـه بـار خواهـد آورد گفت:متاسـفانه در بازدید کارشناسـان از 
این مجموعـه عیب هـای زیادی مشـاهده شـد که اگـر رفع نشـود در 

آینـده با مشـکات متعـددی روبـرو خواهیم شـد.
بخشـی افـزود: در ایـن بازدیـد وضعیـت شـبکه توزیـع بـرق و سـیم 
کشـی، راه هـای ورودی و خروجـی بـه بازار،چیدمـان وسـایل مغـازه 
دارها، عدم وجود سیسـتم اعام حریق،نصـب سـایبانهای غیرمجاز و 

غیر اسـتاندارد،عدم اسـتفاده از کلیدهای محافظ جان،عدم اسـتفاده 
از خامـوش کننده هـای دسـتی ،عدم امـکان دسترسـی سـریع آتش 
نشـان ها بـه محـل حادثـه ،وضعیـت انبارهـای بازار،نـوع سـازه های 

مغازه هـا و" مـورد بازدیـد و بررسـی قـرار گرفت.
او گفـت: بـه زودی سـایر مغازه هـا و مکانهایـی کـه احتمـال وجـود 

حـوادث در آنهـا باالسـت نیـز مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.
رئیس سـازمان آتش نشـانی در پایان افـزود: به زودی مسـتندات این 
بازدیـد جهـت تصمیـم گیـری و ارائـه نظـرات بـا هماهنگی شـهردار 

زرند بـه دادسـتان و شـورای تامین ارسـال خواهد شـد.

در بازدید کارشناسان آتش نشانی زرند از بازار شهر:

ایمنی بازار بزرگ شهر در کمترین حد خود قرار دارد

عکس نوشت

20 پروژه گردشگری در کرمان 
افتتاح و کلنگ زنی می شود

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان از افتتـاح 
و کلنگ زنـی 20 پـروژه گردشـگری بـه 
مناسـبت دهه فجر در این اسـتان خبر داد.
فریـدون فعالـی بـا اشـاره بـه اینکـه از 
پروژه هـای مذکـور شـش پـروژه بـا حجم 
سـرمایه گذاری 185 میلیـارد تومـان 
افتتـاح می شـود، گفـت: ایـن طرح هـا 
شـامل سـه اقامتگاه بوم گـردی، یک هتل 
آپارتمـان، یـک مجتمع بیـن راهـی و یک 
مجتمـع تفریحی و گردشـگری می شـود. 
مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان افـزود: 
همچنیـن در ایـام دهـه فجـر 14 پـروژه 
بـا حجـم سـرمایه گذاری 86 میلیـارد 
تومـان کلنگ زنـی می شـود کـه می تـوان 
بـه 12 اقامتـگاه بوم گـردی، یـک مجتمع 
گردشـگری و یـک مرکـز سـرگرمی و 
تفریحی اشـاره کـرد. او بیان کـرد: طی این 
ایام مرمت 1۷ پـروژه حوزه میراث فرهنگی 
نیـز در قالـب فاز هـای مختلـف بـه اتمـام 
می رسـد که اعتبـار هزینه شـده بـرای این 
پروژه هـا بیـش از 4 میلیـارد تومان اسـت.

فعالـی گفـت: ایجـاد زیرسـاخت های 
گردشگری از مسـئولیت های مهم اداره کل 
میراث فرهنگـی اسـتان کرمـان و دیگـر 
دسـتگاه های مرتبـط اسـت کـه در ایـن 
زمینـه همـکاری الزم را با سـرمایه گذاران 

ایـن حـوزه خواهنـد داشـت.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
جنـوب کرمـان گفـت: مجـوز 2 شـرکت 
سـرمایه گذار معـدن تیتانیوم در شهرسـتان 
قلعه گنـج به دلیـل فعالیـت نداشـتن ابطال 
و بـزودی بـه شـرکت جدیـدی مجـوز داده 

. د می شـو
مسـلم مروجـی در نشسـت شـورای اداری 
شهرسـتان قلعـه گنـج اظهـار کـرد: پـس از 
بازدیـد از یکـی از معـادن توافـق شـد کـه 
اسـتخراج معـدن تیتانیـوم در قلعـه گنـج به 

شـرکت پاسـارگاد سـپرده شـود.
او افـزود: از فرمانـدار قلعـه گنج تقاضـا داریم 
با توجـه بـه اینکـه معـادن تیتانیـوم نیـاز به 
آب زیـادی دارد بـرای تامیـن آب مـورد نیاز 

اقدامـات الزم را انجـام دهـد.
مروجی همچنیـن با بیان اینکه آینده کشـور 
و دنیـا در حـوزه تیتانیوم اسـت و فلـز مهمی 
محسـوب می شـود اضافه کـرد: اینـک 50۳ 
نفر در معـدن تیتانیوم کهنـوج کار می کنند.

هفـت  شـامل  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
شهرسـتان اسـت کـه براسـاس اکتشـافات 
20 مـاده معدنـی در ایـن منطقـه شـناخته 
شـده و ایـن خطـه در ادامـه زون مسـی قرار 

گرفتـه اسـت .
تیتانیـوم، مـس، کرومیـت، منگنـز، طـا و 
آهـک از جمله ظرفیـت های معدنـی جنوب 

کرمـان به شـمار مـی رود.
۷0 درصـد از مناطـق جنوب کرمـان به علت 
انجـام نشـدن فعالیت اکتشـافی پهنـه بندی 
شـده لـذا در ایـن زمینـه 14 پهنـه تعریف و 
بـرای 10 پهنـه پروانـه اکتشـاف صادر شـده 

اسـت.
براسـاس گزارش هـا ۳14 پروانـه اکتشـاف، 
98 گواهی کشـف و 110 پروانـه بهره برداری 
معـدن در حـوزه مـس، آهـن، تیتانیـوم، 
کرومیت و سـنگ سـاختمانی جنوب کرمان 

تاکنـون صادر شـده اسـت.

رهاسازی حق آبه تاالب های 
»طشک، بختگان و کمجان«

مرحلـه اول حق آبـه تـاالب بختـگان بـه میـزان 
۳0 میلیـون متـر مکعـب، پـس از رهـا شـدن از 
سـد درودزن، بعد از گذشـتن از رود ُکر، از مسـیر 
بنـد جهـان آبـاد، از دوشـاخ یدالـه و رمضـان، 
شـنبه 8 بهمـن 1401 وارد تـاالب بختگان شـد. 
بـه همیـن مناسـبت، مراسـم رهاسـازی آب بـه 
تاالب هـای بختگان، طشـک و کمجان بـا حضور 
مدیران اسـتانی و شهرسـتانی در روسـتای بیشه 
دوشـاخ برگـزار شـد. تـاالب بختـگان، طشـک و 
کمجـان دومین تاالب بـزرگ کشـور ازمهمترین 
تاالب هـای کشـور محسـوب می شـوند کـه بین 
چند شهرستان خرامه، اسـتهبان، نیریز و بخشی 
از ارسنجان واقع و در کنوانسـیون رامسر نیز ثبت 

شـده اند.
 عکاس:امین برنجکار

مجوز 2 شرکت سرمایه گذار معدن 
تیتانیوم در قلعه گنج ابطال می شود

مراسم تودیع و معارفه
رئیس پایگاه انتقال خون سیرجان

مدیـرکل انتقال خـون اسـتان کرمـان گفـت: از مهمترین مشـکات سـیرجان، 
زمین پایگاه انتقال خون این شهرسـتان اسـت که نیازمند حمایت بیشـتر اسـت.
مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس پایـگاه انتقـال خون سـیرجان بـا حضـور مدیر 
کل انتقـال خون اسـتان کرمـان، فرمانـدار ویژه سـیرجان و تعـدادی از روسـای 
پایگاه هـای انتقـال خـون اسـتان در محـل فرمانـداری برگـزار و محمدرضـا 
پورگلـزاری به عنـوان رییـس جدید پایـگاه انتقـال خون سـیرجان معارفه شـد.
علی یعقوبی فرماندار ویژه سـیرجان با قدردانی از خدمات 1۳ سـاله رییس سابق 
پایگاه انتقال خون سـیرجان گفت: پایه و اسـاس سـازمان انتقال خون خدمت به 
مردم با تهیـه و توزیع خون سـالم اسـت و در این راسـتا پیشـرفت های زیادی در 

سـال های گذشـته در پایگاه انتقال خون سـیرجان حاصل شده است.
فرمانـدار ویژه سـیرجان نیـز به اهمیـت خـون و فرآورده هـای خونی اشـاره کرد 
و گفت:در جریان مسـائل و مشـکات ایـن پایگاه هسـتیم که باید مشـکل زمین 
را بـا اداره راه و شهرسـازی و در بحـث تجهیـزات و سـامانه متحـرک خونگیـری 
نیـز از طریـق خیریـن و مسـئولیت های اجتماعی شـرکت های منطقـه گل گهر 

پیگیـری کنیم.
شـکوهی مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان کرمـان ضمـن تشـکر و قدردانـی از 
همکاری هـای مدیران و مسـئوالن شهرسـتان سـیرجان درحـوزه انتقـال خون، 
گفـت: سـیرجان مهم تریـن پایـگاه انتقـال خـون اسـتان بعـد از کرمـان اسـت.

او افزود:پایـگاه انتقال خون سـیرجان عاوه بـر تامین خون مورد نیاز شهرسـتان 
سـیرجان، مقداری از خون شهرسـتان های جنوبی اسـتان را نیـز تامین می کند.

شـکوهی بـا تشـریح مشـکات و موانـع موجـود تحقـق اهـداف سـازمانی و 
مسـئولیت های اجتماعـی ایـن سـازمان، تصریـح کـرد: از مهمتریـن مشـکات 
سـیرجان، زمین پایـگاه انتقال خـون این شهرسـتان اسـت که نیازمنـد حمایت 
بیشـتر اسـت. در ادامه این مراسـم محمود موسـوی رییس سـابق پایـگاه انتقال 
خون سـیرجان نیز گفـت: خدا را شـاکرم کـه توفیق خدمـت در سـازمانی یافتم 
که منشـأ خیر برای جامعـه و بیمـاران اسـت و همواره به واسـطه ایـن عمل خیر 

مـا را در معـرض دعـای نیـک قـرار می دهد.
در ادامـه این نشسـت نیـز محمدرضـا پـور گلـزاری رییس جدیـد پایـگاه انتقال 
خون سـیرجان گفت: ان شـاءاهلل با حمایـت و هدایت فرمانـدار و مدیران اسـتانی 
بتوانیم گام های محکمـی در ترویج فرهنـگ اهدای خون و رفـع نواقص احتمالی 

برداریم.

خبر

مدیــر کل راه و شهرســازی جنــوب کرمــان از عقد 
ــرارداد مطالعــه امــکان ســنجی ایجــاد شــهرک  ق

جدیــد در شــهر جیرفــت خبــرداد
بــه گــزارش پایــگاه خبــری راه و شهرســازی 
ــر کل  ــاردویی مدی ــد س ــان( ، محم ــوب کرم )جن
ــود  ــل کمب ــه دلی ــرد: ب ــان ک ــازی بی راه و شهرس
زمیــن و قیمت بــاالی آن در شــهر جیرفــت تامین 
زمیــن بــرای طرحهــای حمایتــی دولــت ، تامیــن 
مســکن  و همچنیــن محدودیت هــای طبیعــی 
توســعه شــهر جیرفت بنــا بــه پیشــنهاد ایــن اداره 
کل بــه وزارت راه و شهرســازی و بررســی و تصویب 
ــهرهای  ــی ش ــادر تخصص ــرکت م ــط ش آن توس

ــنجی  ــکان س ــه ام ــرارداد مطالع ــد ق ــد، عق جدی
ــه  ــده و مناقص ــام ش ــد انج ــهرک جدی ــاد ش ایج
ــزار و  ــرکت برگ ــن ش ــط ای ــاور توس ــاب مش انتخ

ــده اند. ــاب ش ــرح انتخ ــن ط ــاورین ای مش
ــت  ــهر جیرف ــعه ش ــت توس ــه اهمی ــاره ب ــا اش او ب
اظهــار داشــت: شــهر جیرفت از یــک طــرف دارای 
ــه  ــاورزی و و پهن ــرای کش ــوب ب ــای مرغ زمین ه
ــر  ــرف دیگ ــت، و از ط ــی اس ــراث فرهنگ ــم می مه
بــا رودخانه هــا ، مســیل ها ، ذون آب شــهر و 
ــعه آن  ــکان توس ــده و ام ــه ش ــه احاط ــل زلزل گس
ــن  ــا ایجــاد ای ــدارد و ب ــه صــورت افقــی وجــود ن ب
ــن  ــود زمی ــم مشــکل کمب ــد واری ــهر جدیدامی ش

بــرای ســاخت مســکن و توســعه آینــده این شــهر 
ــود. ــع ش مرتف

ســاردویی افــزود: انتخــاب مشــاور بــرای بررســی 
ــده و  ــام ش ــد  انج ــهرک جدی ــنجی ش ــکان س ام
لزومــا بــه معنــی ســاخت شــهرک جدیــد نیســت 
ــت:  ــهر جیرفت گف ــاحت ش ــا مس ــه ب او در رابط
ــرکت  ــد در ش ــهر جدی ــاد ش ــتی ایج ــدا بایس ابت
مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد و 
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 
تصویــب شــود و بعــد از آن در رابطــه بــا مســاحت 
و تعــداد افــراد ســاکن مطالعــات الزم انجــام 

ــد. ــد ش خواه

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت از 
افتتــاح پایــگاه جــاده ای 115 چــاه لــک از توابع 

ــر داد. ــج خب ــه گن ــتان قلع شهرس
ــی اصغــر خیرخــواه در حاشــیه آییــن  ــر عل دکت
بهــره بــرداری از پایــگاه اورژانس جــاده ای  115 
چــاه لــک از توابــع شهرســتان قلعــه گنــج گفت: 
ــه، در  ــورت گرفت ــای ص ــاش و پیگیری ه ــا ت ب
راه انــدازی پایگاه هــای اورژانــس محورهــای 
ــتانداردها پوشــش  ــق اس ــی طب ــی اصل مواصات
کامــل داریــم و پوشــش جــاده هــای فرعــی هــم 

در حــال تکمیــل شــدن اســت.

او با اشــاره بــه ضــرورت راه انــدازی پایــگاه جاده 
ای چــاه لــک از  در دســتور کار قــرار داشــتن راه 
انــدازی چنــد پایــگاه دیگــر در قلعــه گنــج خبــر 
داد و افــزود تــاش کادر بهداشــت و درمــان، 
ســامتی مــردم اســت و امیدواریــم کــه کمتر در 
ماموریــت هــای اورژانــس باشــیم، امــا در عیــن 
حال ایــن پایــگاه بــرای خدمت رســانی بــه مردم 

ــد. ــدازی ش راه ان
خیرخــواه پوشــش تصادفــات جــاده ای را از 
ماموریــت هــای پایــگاه 115 عنــوان کــرد و 
گفــت: ایــن پایــگاه حــدود 12 کیلومتــر از 

پایــگاه شــهری فاصلــه دارد و از لحــاظ موقعیــت 
ــن  ــد و ای ــدازی ش ــبی راه ان ــیار مناس ــای بس ج
ــم  ــهری و ه ــای ش ــم ماموریت ه ــه ه ــکان ک ام
ــود  ــد، وج ــش ده ــاده ای را پوش ــات ج تصادف

دارد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت گفــت: 
ــس  ــال اورژان ــگاه فع ــان ۳9 پای ــوب کرم در جن
ــگاه جــاده ای و 11 پایگاه  115 داریم کــه 28 پای
شــهری اســت و بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم منطقه 
ســال گذشــته اورژانــس هوایــی جنــوب کرمــان 

نیــز  راه انــدازی شــد.

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان اعالم کرد:

مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک جدید در جیرفت 

یک پایگاه اورژانس 11۵ در شهرستان قلعه گنج افتتاح شد

سومین محفل شعر و خاطره سرو 
جاویدان برگزار می شود

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی اسـتان کرمان، در سـالگرد پیروزی شکوهمند 
انقـاب اسـامی ایران، سـومین محفـل شـعر و خاطره 
سـرو جاویـدان )از سـری نشسـت های تخصصـی 
پانزدهمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر( روز 
پنجشـنبه سـیزدهم بهمـن مـاه سـاعت 6 عصـر در 
کتابخانـه هنر مـوزه هنرهـای معاصـر صنعتـی کرمان 

برگـزار می شـود.

فراخوان رقابت نقاشی 
  2023 Jackson

 Jackson’s Art این رقابـت سـاالنه توسـط
Supplies واقـع در لنـدن برگـزار می شـود.

هنرمندان می توانند نقاشـی یـا طراحی خود را ارسـال 
کنند. موضوعی وجود ندارد. شـما همچنیـن می توانید 

تا 5 اثر ارسـال کنید.
هزینه ثبت نام: 6 پوند به ازای هر اثر هنری

شرکت در این رقابت برای تمام هنرمندان آزاد است.
آخریـن مهلت ثبـت نـام: 1 مـارس 202۳ )10 اسـفند 

)1401
بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر بـه وب سـایت رسـمی 

فراخـوان مراجعـه کنیـد.

استاندار کرمان در جمع تجمع کنندگان مقابل مسکن و شهرسازی:

مشکل تامین زمین شهرهای 
کرمان و رفسنجان حل شده است

 اسـتاندار کرمان بـا بیان اینکـه تجمع در مقابل مسـکن و شهرسـازی اسـتان 
مربـوط بـه طـرح مسـکن ملـی نبـوده، در ادامـه از حل شـدن مشـکل زمین 

شـهرهای کرمان و رفسـنجان خبـر داد.
محمدمهدی فداکار در بازدید سرزده از اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 
دربـاره نارضایتی های مـردم از این حـوزه اظهار کرد: مسـکن یکـی از نیازهای 

جدی مردم اسـت.
او با بیان این مطلـب که با تعـداد زیادی متقاضـی طرح نهضت ملی مسـکن و 
تعدادی نیز معترض از طرح مسـکن مهر مواجه هسـتیم، دلیل بازدید سـرزده 
خود را اینگونه توضیح داد: با شـنیدن مشـکات مردم و با همفکری مسـئوالن 
مربوطـه برای رفع مشـکات مـردم در این حوزه تـاش خواهیم کـرد. گفتنی 
اسـت که برخی از درخواسـت ها بـه دلیل عـدم اطـاع متقاضی اسـت و اداره 

کل راه و شهرسـازی مقصر نیست.
اسـتاندار کرمان خطـاب به مسـئولین گفـت: مسـئولین باید به مردم شـفاف 

توضیـح دهند تا مـردم دچار سـردرگمی نشـوند.
او دربـاره تجمع امـروز مردم در مقابـل اداره کل راه شهرسـازی اسـتان کرمان 
گفت: این تجمـع مربوط به یک تعاونی مسـکن بوده و مشـکل خاص داشـتند 

و موضـوع مربوط بـه نهضت مسـکن ملی نبوده اسـت.
اسـتاندار کرمان اعام کرد: نهضـت ملی مسـکن در برخی از شـهرها به خوبی 
پیش رفته اما شـهرهای کرمان و رفسـنجان مشـکل تامین زمین داشـتند که 

این مسـئله حل شـده است.


