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پورابراهیمی:

صنعت زغالسنگ
بدون متولی رها شده است
گروه اقتصاد :رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس بزرگترین چالش صنعت زغال را
وجود کارگران با درآمد بسیار کم و سختی
کار بیان کرد و گفت« :صنعت زغالسنگ
بدون متولی رها شده است و این امر
چالشهای زیادی برای بخشهای مختلف
ازجمله برای پنج هزار کارگر مشغول به کار
این صنعت در کرمان ایجاد کرده است».
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده
مردم کرمان و راور در مجلس ،محمدرضا
پورابراهیمی در نشست مشترک وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با شورای کارگری معادن
زغالسنگ کرمان ،به بیان تفصیلی مشکالت
صنعت زغال کشور و استان پرداخت و بیان
کرد« :بزرگترین چالش صنعت زغال این
است که کارگران با درآمد بسیار کم و
سختی بسیار زیاد کار میکنند».
وی افزود« :صنعت زغالسنگ بدون
متولی رها شده است و این امر چالشهای
زیادی برای بخشهای مختلف ازجمله برای
پنج هزار کارگر مشغول به کار این صنعت در
کرمان ایجاد کرده است».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با
بیان اینکه برای حل مشکالت کارگران
زغالسنگ باید تصمیمات فراوزارتخانهای
اخذ شود ،ادامه داد« :یک بخش ازاین
تصمیمات در وزارت تعاون و بخشی در
بخش صمت و سایر وزارتخانهها است که
باید همه کمک کنند تا این صنعت بتواند
با اقتدار کار خود پیش ببرد و مشکالتش به
حداقل برسد».
وی ،سر فصل مهم مربوط به تعریف
مادهی هفت قانون کار موضوع خالءهای
بیمهای کارگرانی که طی سالهای گذشته
به دلیل عدم نظارت دولت در حوزهی
کارفرمایی با کسری سنوات روبهرو شده

و ضریب سختی کار برای تسریع در زمان
بازنشستگی را از مشکالت اصلی کارگران
زغالسنگ کرمان نام برد.
پورابراهیمی ادامه داد« :به طور قطع
این محورها ،بخشی در حوزهی دولت و
قانونگذاری مجلس و بخشی در تصمیمات
توافقی بین مجموعههای مختلف قابلیت
اجرایی دارد».
وی تصریح کرد« :تصور بر این است با
اهتمام جدی که در مجموعههای مختلف
امروز پیش آمده و حضور وزرای باانگیزه و
جوان در دولت آیتاهلل رئیسی حل مشکالت
صنعت زغال کشور امکانپذیر است».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
افزود« :امیدواریم هرچه سریعتر با محوریت
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
و هماهنگی دستگاههای اجرایی ،خبرهای
خوبی را در این بخش و در تحوالت صنعت
زغال شاهد باشیم و مشکالت کارگران به
حداقل ممکن کاهش پیدا کند».
در ادامه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیز با بیان اینکه از سه جهت امکان رفع
مشکالت کارگران صنعت زغال وجود دارد،
اظهار کرد« :انتقال مشکالت به مدیرعامل
صندوق ،معاونت روابط کار و سوم از طریق
خودم این مشکالت قابل رفع هستند».
وی افزود« :در این نشست مقرر شد
این سرفصلها با مکاتبهی شورای کارگری
به شخص وزیر ارائه شود و تصمیمگیری تا
چند روز آینده در حوزهی وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی هرچه سریعتر عملیاتی شود».
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:
«از مجموعه تصمیماتی که در کمیسیون
اقتصادی برای رفع مشکالت صنعت زغال
کشور در دستور کار قرار میگیرد و از دکتر
پورابراهیمی حمایت خواهیم کرد».

رئیس اتاق کرمان:

کرمان باید به  ۱۰میلیارد دالر
صادرات ساالنه برسد

گروه اقتصاد :رئیس اتاق کرمان با بیان
اینکه برای رونق اقتصاد استان باید بر
صادرات تمرکز کرد و صادرات را متناسب
با توان استان افزایش داد ،گفت« :در حال
حاضر صادرات ساالنهی استان کرمان
کمتر از سه میلیارد دالر است در حالی
که به راحتی میتوان این میزان صادرات را
تا  ۱۰میلیارد دالر افزایش داد» .به گزارش
روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
وکشاورزی کرمان ،سیدمهدی طبیبزاده
در نشست شورای مشورتی صادرات بیان
کرد« :هر کشوری با اقتصاد صادراتمحور،
در عرصهی جهانی موفق عمل کرده و به
همین دلیل نجات کشور و استان کرمان
در گرو صادرات و توسعهی آن است».
وی ادامه داد« :عالوه بر وجود
محدودیتهای صادراتی در کاالها و
بازارهای هدف ،قوانین مشکلساز داخلی
و مسائل ارزی نیز مشکالت را دوچندان
کرده است» .طبیبزاده اظهار کرد« :باید
از دید وسیع فعاالن حوزهی صادرات و از
تجربیات صادرکنندگان موفق بهره گرفت

تا بتوان مسائل و مشکالت را برطرف کرد».
وی گفت« :برای رونق اقتصاد استان
باید بر صادرات تمرکز کرد و صادرات را
متناسب با توان استان افزایش داد».
رئیس اتاق کرمان یادآور شد« :در حال
حاضر صادرات ساالنهی استان کرمان
کمتر از سه میلیارد دالر است در حالی که
به راحتی میتوان این میزان صادرات را تا
 ۱۰میلیارد دالر افزایش داد».
وی با اشاره به اینکه  ۱۲۹شرکت
در استان با وجود توانایی صادرات ،با
محدودیتهایی برای کاالهای صادراتی
روبهرو هستند ،افزود« :در بازار پسته با
توجه به رقابت شدید در سطح جهان ،نباید
در داخل کشور نیز محدودیت ایجاد کرد».
طبیبزاده اظهار کرد« :این نشست با
هدف بررسی مشکالت داخلی و مطرح
کردن آن در سطح کشور تشکیل شده
و اتاق کرمان نیز با تمام توان و جدیت
به دنبال رفع مشکالت صادرکنندگان و
انتقال نظرات صاحبنظران در سطح کالن
کشور است».

امینیزاده ،رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرمان مطرح کرد

نگرانی از تشدید فرونشست
با اجرای پروژۀ فاضالب

گروه جامعه :رئیس کمیسیون حقوقی،
نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان در
صحن علنی شورا گفت« :حاشیههایی در
جریان افتتاح پروژهی ساروجپارس در شهر
ایجاد شد و شاید تعبیر شد نگاه مدیریت
شهری به میراثفرهنگی به گونهای خاص
است؛ اما مراسم افتتاح که اکثر اعضای
شورا در آن حضور نداشتند ،پیام (روشنی)
داشت» .به گزارش خبرنگار فردایکرمان،
محمد امینیزاده دوشنبه یکم آذرماه در
نشست عمومی شورای شهر کرمان افزود:
«پیشنهاد میکنم کارگروه مشترکی برای
حفظ آثار و ابنیهی تاریخی شهر کرمان
با حضور نمایندگانی از میراثفرهنگی و
دوستداران و فعاالن این حوزه تشکیل
شود و رویکرد آن نیز ،حفاظت از بازار
تاریخی کرمان باشد».
وی ادامه داد« :اگر قرار است بازار
تاریخی کرمان ثبت جهانی شود و اقدامات
مرتبط شروع شود ،مدیریت شهری به

کمک بیاید تا این اتفاق رقم بخورد».
عضو شورای شهر کرمان در بخش
دیگری از سخنان خود اظهار کرد« :از
ابتدای شورای جدید درگیر اجرای
پروژهی فاضالب هستیم ،کارشناسان
میگویند آیا کاهش سطح پساب در زیر
زمین میتواند فرونشست را تشدید کند؟
خیلی از متخصصان چنین نظری دارند که
جمعآوری فاضالب ،فرونشست را تشدید
خواهد کرد و این ،در درازمدت میتواند
برای شهر کرمان چالشهایی ایجاد کند».
وی بیان کرد« :درست است که تصمیم
به اجرای این پروژه در سطح کالن گرفته
شده است اما نیاز است دربارهی آن،
بررسی شود و مرکز پژوهشها میتواند
این اقدام را انجام دهد».
امینیزاده اضافه کرد« :در تهران این
تجربه نشان داده شده است که در مناطقی
که فاضالب اجرا شده ،فرونشست زمین
بیشتر بوده است».

آموزش و پرورش کرمان اعالم کرد

تجلیل از  ۱۲دانشآموز رتبۀ برتر
در جشنواره خوارزمی

گروه اطالعرسانی :آیین تجلیل از ١٢
دانشآموز برگزیدهی کشوری هفتمین
دورهی جشنواره نوجوان خوارزمی
در کرمان برگزار شد .به گزارش اداره
اطالعرسانی و روابط عمومی آموزش و
پرورش استان کرمان ،با حضور مدیرکل
دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت
آموزش و پرورش از دانشآموزان برگزیدهی
کشوری هفتمین دورهی جشنواره نوجوان
خوارزمی تجلیل شد .در هفتمین دورهی
جشنواره نوجوان خوارزمی ،دانشآموزان
ریحانه کریمزاده و محمدرضا آریانمهر در

محور ادبیات از شهرستان رفسنجان ،یسنا
کاشفی و یاس ثمره در محور فعالیتهای
آزمایشگاهی ،آیسا ایرانمنش و مبینا
شمسالدینیمطلق در محور زبان خارجی
از ناحیه  2کرمان ،یگانه برونآبادیان
و فاطمه علیزاده در محور پژوهش از
شهرستان بم ،پرهام توانگر و محمدحسن
حسینخانی در محور دستسازه-سختافزار
از ناحیه  2کرمان و کوثر مهدیپور و فاطمه
سالجقه در محور بازارچهی کسبوکار
دانشآموزی از شهرستان رابر موفق به
کسب عنوان برگزیدهی کشوری شدند.

بررسی آخرین وضعیت یک پروژۀ  15ساله؛

بهارستان هنرمندان همچنان ناتمام!

گروه جامعه :چهارمین شهردا ِر  15سال
اخیر بر سر کار آمده و قصهی بهارستان
هنرمندان کرمان هنوز به سر نرسیده
است .پروژهای که در زمان استانداری
دهمرده و شهرداری سیفاللهی آغاز شده،
همچنان ناتمام است و تالشهای فراوانی
که سیدمهران عالمزاده ،شهردار سابق و
تیماش داشتند هم بهارستان هنرمندان را
به سامان نرساند .پیگیریهای فردایکرمان
دربارهی آخرین وضعیت این پروژه نشان
میدهد مشاور ،طرحی را برای اصالح
سایت فعلی و تکمیل آن تهیه کرده اما بعد
از این ،اقدام خاصی صورت نگرفته است و
حاال پیشرفت کار به ارادهای بسته است که
ف و تیماش به کار خواهند بست .آیا
شعربا 
این پروژهی نیمهتما ِم شهرداری کرمان در
این دوره به پایان میرسد؟
سیدمحمدعلی گالبزاده ،رئیس مرکز
کرمانشناسی و از جمله کسانی که از
ابتدای کار احداث بهارستان پیگیر آن بوده،
ماجرای احداث این بهارستان را پیش از
این برای فردایکرمان روایت کرده است:
در زمان استانداری آقای دهمرده کلنگ این
پروژه را بر زمین زدیم.
ماجرای ساخت مقبرهای برای مشاهیر
و مفاخر کرمان به تابستان سال 1379
خورشیدی برمیگردد .آنطور که گالبزاده
نقل میکند؛ آن زمان ،به دعوت زندهیاد
محمد محمدی ،در خانهی ایشان جلسهای
تشکیل میشود تا مقدمات سامانبخشی
مکانی برای دفن ناموران و بزرگان فرهنگ و
هنر کرمان فراهم آید .او میگوید که در آن
خرمی ،سیدجالل
جلسه ،کسانی چون دکتر ّ
طیب ،سعید رشیدپور ،محمدعلی فردوسی،
یحیی فتحنجات و جالل سربیشهای و
کسانی دیگر نیز حضور داشتند تا مقبرهی
موسوم به «سید حسین» در حاشیهی
جنگل قائم که بزرگانی چون ارفع کرمانی و
فواد کرمانی در آن دفن شدهاند به بهارستان
هنرمندان کرمان تبدیل شود.
بعد از آنکه تصمیم نهایی میشود ،با

حمایت سیدحسین مرعشی ،نماینده وقت
مجلس ،کار تهیهی طرح توسط دکتر
مهرداد معینزاده آغاز میشود .قبضهایی
نیز چاپ میشود تا اعضای آن جلسه که
در واقع ،بنیانگذاران این ایده در کرمان
هستند ،کمکهای مردمی برای احداث
این بهارستان جمعآوری کنند .گالبزاده
میگوید اگرچه مبالغی جمعآوری و در
حسابی ریخته شد اما کاری بنیادین و
اساسی صورت نگرفت.
از همان زمان ،پیگیریهایی برای تهیهی
دستورالعمل خاکسپاری در این قطعه انجام
شد .شورای سرپرستی بهارستان هنرمندان
نیز تشکیل و آییننامهای برای آن تدوین
شد.
طرح این بهارستان به شورای شهر
وقت رفت و به گفتهی گالبزاده ،از
سوی شورا نیز مورد استقبال قرار گرفت.
کارها کژدار و مریز پیش میرفت تا اینکه
در زمان استانداری دهمرده ،کلنگ این
بهارستان رسما به زمین زده شد .آن
زمان ،سیفاللهی ،شهردار کرمان بود و
میخواستند اینجا ،یک مکان باشد شامل
هفت وادی مشابه حافظیهی شیراز!
در طرح اولیه ،بخشهایی از جمله
ن و آبنما و حسینیه
آمفیتئاتر روباز و الما 
نیز برای آن تعریف شده بود .این طرح اما با
اعتباراتی که قطرهچکانی به آن تزریق شده،
پیش رفته و حاال پس از  20سال ،هنوز به
پایان نرسیده است!
طی چهار ،پنج سال اخیر اما ،با تشکیل

خانههنرمندان در کرمان ،بهسازی و تکمیل
بهارستان هنرمندان ،بهعنوان یکی از
جدیترین مطالبات فعاالن این حوزه از
سوی خانه پیگیری شد .عالمزاده شهردار
سابق نیز جلساتی با هنرمندان و گروههای
مختلف در این خصوص برگزار میکرد و
میگفت که دلش میخواهد این مطالبهی
هنرمندان به بهترین نحو ممکن پاسخ داده
شود.
پیش از این ،فردایکرمان ،در گفتوگو
با عبدالرضا قراری ،مدیرعامل سابق
خانههنرمندان کرمان نیز از پیگیریهایی
که برای تکمیل این پروژه داشتند و
مطالبهی سرسختانهای که نسبت به آن
وجود داشت ،گزارشات متعددی را منتشر
کرده است.
اکنون ،عالمزاده رفته و قراری نیز از
مدیرعاملی خانه استعفا کرده است .رامین
امیرمداح ،معاون خدمات شهری شهرداری
که بخش مسئول در این نهاد بوده نیز از
معاونت رفته و اکنون شهردار منطقه دو
کرمان است.
قراری در روزهای پایانی آبانماه 1400
در پاسخ به فردایکرمان دربارهی آخرین
پیگیریهایی که برای تکمیل و بهسازی
بهارستان هنرمندان داشتهاند گفت که تا
زمانی آقای عالمزاده شهردار بودند ،قرار بر
این بود که مشاور ،طرحی برای بهسازی
این مکان ارائه کند .در آرامستان جدید
هم ،در محوطهای که برای دفن نخبگان
در نظر گرفته میشود ،بخشی به هنرمندان

اختصاص یابد .تا زمانی که بنده مسئولیت
خانههنرمندان را داشتم ،اتفاقی نیفتاد و کار
خاصی روی زمین انجام نشد .در آخرین
پیگیریهایی که داشتیم ،آقای مهندس
مداح معاون وقت خدماتشهری گفتند که
کار در حال پیگیری است.
مداح ،شهردار منطقه دو و معاون
سابق خدمات شهری شهرداری کرمان
نیز به فردایکرمان گفت که برای اصالح
و بازسازی بهارستان هنرمندان ،مشاور
طرحی را آماده کرد و کار را تا حدی
پیش برد .چندین جلسه برای بررسی طرح
مربوطه برگزار کردند.
وی افزود :قرار شد مشاور ،جمعبندی
نهایی را انجام دهد که دیگر ،اطالع ندارم
کار به کجا رسیده است.
مداح در پاسخ به این پرسش
فردایکرمان که آیا در آرامستان جدید،
محوطهای به هنرمندان اختصاص داده
شده است یا خیر؟ اظهار کرد :تا زمانی که
بنده در مسئولیت معاونت بودم ،درخواست
مکتوبی از سوی هنرمندان در این خصوص
داده نشد .برای دفن ورزشکاران قهرمانی و
پهلوانی درخواستهایی آمده بود اما برای
هنرمندان نه.
گفتنی است ،وضعیت بهارستان
هنرمندان کرمان طی سالیان گذشته همواره
مورد انتقاد بوده و شخصیتهای مهمی از
جمله حجتاالسالم سیدمحمود دعایی
مدیرمسئول روزنامه اطالعات ،محمدعلی
فردوسی پیشکسوت روزنامهنگاری کرمان،
سیدمحمدعلی گالبزاده پژوهشگر
تاریخ و مدیرمرکز کرمانشناسی و مهدی
محبیکرمانی نویسنده و روزنامهنگار از
طریق رسانهها نسبت به این وضعیت
گالیه کردهاند .شهردار جدید کرمان روی
کار آمده و اکنون باید منتظر ماند تا معلوم
شود شورای ششم و شعربافتبریزی با این
پروژهای که روی دست کرمان مانده چه
میکنند.

هاشمینژاد هنرمند خوشنویس و پژوهشگر:

خوشنویسی معاصر پدیدآورندۀ حرکت جدید ندارد

گروه فرهنگوهنر :علیرضا هاشمینژاد
خوشنویس و پژوهشگر در چهارمین
نشست مجازی «تجسم» گفت« :اکنون
در دورهی پسامدرن هستیم و تاریخ
خوشنویسی ما در دورهی پیشامدرن است
و متاسفانه خوشنویسی سعی میکند در
تداوم خوشنویسی کالسیک باشد و از
این منظر در خوشنویسی معاصر شاهد
تحوالت نیستیم و نتوانستهایم مولف و
پدیدآورندهی حرکتی جدید باشیم».
به گزارش ایرنا سراسری ،چهارمین
نشست مجازی «تجسم» با موضوع
«خوشنویسی نسبت امروز با دیروز»،
روز یکشنبه  ۳۰آبانماه در صفحهی
اینستاگرام خانه هنرمندان ایران برگزار
شد .در این برنامه شمسالدین مرادی،
خوشنویس و کارشناس ارشد ،در ارتباط
تصویری به گفتوگو با علیرضا هاشمینژاد
خوشنویس و پژوهشگر پرداخت.
هاشمینژاد در پاسخ به این پرسش
که «ما در دورهی معاصر ،کجای تاریخ
خط ایرانی هستیم؟» ،گفت« :ما باید یک
تحلیلی از تاریخ خوشنویسی داشته باشیم
و در این زمینه پژوهشهایی انجام شده
باشد تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از این ماجرا
داشته باشیم .اما هنوز این اتفاق نیفتاده
و هنوز تاریخ تحلیلی خوشنویسی را به
معنای واقعی ننوشتیم .در ارزیابی من به
طور کلی ،بستگی دارد که زمان معاصر را
چه تعریف کنیم ۱۰۰ .سال اخیر یا ۴۰
 ۵۰،سال اخیر؟ اینها با یکدیگر متفاوت
است .در مجموع ما در یکی از دورههای
درخشان تاریخ خوشنویسی ،بر اساس
مولفههای مشخص ،به سر نمیبریم .بلکه
دورهای است که ویژگیهایی دارد ،اما در

مقایسه با قرن هشت ،نیمهی دوم قرن ،۹
نیمهی اول قرن  ۱۰و نیمهی دوم قرن
 ۱۳این دوره را چندان درخشان ارزیابی
نمیکنم».
وی افزود« :طبیعتا از نظر تعداد کسانی
که به خوشنویسی میپردازند ،ممکن است
کثرتی را در این دوره داشته باشیم ،اما به
این معنی نیست که در کیفیت و کمیت
هم به تناسب رشد کرده باشیم .در گذشته
خوشنویسی به عنوان یک فن و شغل
محسوب میشد و امروزه یک هنر است .در
گذشته خوشنویسی در ارتباط با یک نیاز
اساسی و واقعی تعریف میشد و کسی که
خوشنویسی میکرد این امکان را نداشت
که به عنوان تفنن این کار را انجام دهد.
امروزه خوشنویسی نیاز اساسی نیست و
اگر آن را از فنون جامعه حذف کنیم،
خللی آنچنانی ایجاد نمیشود .همچنین
خوانش اثر در گذشته و امروز نیز تفاوت
دارد .بنابراین کثرت امروز برای مثال در
مقایسه با دورهی اواخر قاجار ،قابل مقایسه
نیست .از نظر کثرت با توجه به مولفهها
و محدودهی جغرافیایی ،یکی از دورههای
موفق در گرایش به خوشنویسی را داریم».

هاشمینژاد با اشاره به هنر خوشنویسی
در مفهوم عام بیان کرد« :وقتی شما
با تاریخ میخواهید مقایسه کنید ،باید
مسائل دیگری نیز در نظر گرفته شود.
ما در دورهی پسامدرن هستیم و تاریخ
خوشنویسی ما در دورهی پیشامدرن
است .یعنی ارزیابی باید طور دیگری
باشد .تعریف خوشنویسی به عنوان یک
پدیدهی در گذشته با امروز بسیار متفاوت
بوده ،بنابراین رویکردی که امروز ما
به خوشنویسی داریم ،رویکرد متفاوتی
است .متاسفانه خوشنویسی از این منظر
سعی میکند در تداوم حرکت ،بخشی
از خوشنویسی کالسیک باشد .اما اگر
اتفاقات درون فضای هنر خوشنویسی را
بررسی کنیم ،تحوالتی که در قرن هشتم
رخ داد بسیار مهم و عظیم است .تحوالتی
که در نیمهی دوم قرن  ۹و نیمهی اول
قرن  ۱۰در خط نسخ ،نستعلیق و  ...اتفاق
میافتد ما را با تعدادی هنرمند مولف و
بنیانگذار مواجه میکند .در اوایل دورهی
قاجار یک بازگشت داریم که به دورهی
صفویه میرسد که باعث تحول شگرف در
نیمهی دوم قرن  ۱۳میشود .از این منظر
در خوشنویسی معاصر ،این تحوالت را
نداریم و نتوانستهایم مولف و پدیدآورندهی
حرکتی جدید باشیم».
خوشنویسی هرنی هندسی
در محدودۀ تنگ قواعد است
این پژوهشگر و مدرس دانشگاه توضیح
داد« :ما در خوشنویسی با یک هنر
شمایلنگارانه مواجه نیستیم ،با یک هنر
هندسی روبهرو هستیم که خالقیت در آن
در محدودهی تنگی که مبتنی بر قواعد

است صورت میگیرد.
همهی این خطوط یک ظرفیت
تکاملی داشتند .یکی از نکات مهم در
تحول خطوط این است که در آن دورهی
خاص چه قالب و ذهنیتی بر خوشنویسی
حاکم است .برای مثال در دورهی میرعلی
هروی یعنی اوخر دورهی تیموری و اوایل
دورهی صفوی و تا وقتی که به نزدیک
دورهی میرعماد میرسیم ،آنچه بر ذهنیت
خوشنویسی حاکم است ،کتابت است.
بنابراین ما تکامل را هم در همان قالب
میبینیم».
در بخش دیگری از این نشست،
هاشمینژاد دربارهی خط نستعلیق گفت:
«چندین عامل در پیدایش این خط در
ایران اهمیت دارند ،یکی شاهنامهنگاری
و توجه به ظرفیت خط نسخ در نوشتن
متون فارسی است که از اویل قرن  ۷و ۸
شروع میشود.
دورهی تکامل نستعلیق با دورهی تکامل
تعلیق همزمان است ،بنابراین با نسخ و
تعلیق با هم ترکیب نشدند و نستعلیق از
درون نسخ آمده است».
وی با اشاره به هویتیابی هنرمندان
اظهار کرد« :اولین نقاشی که کارش را
میان نقاشان ایرانی امضا میکند ،جنید
بغدادی است.
او تقریبا همدورهی اتفاقی است که
در رنسانس اروپا میافتد که نمیتوانیم
برایشان دنبال ارتباط مستقیم بگردیم.
از این همزمانیها بسیار است .دربارهی
نستعلیق نیز به احتمال قریب به یقین
میگویم که این جریان را بیشتر باید در
تحوالت داخل خوشنویسی ایران ردیابی
کرد».

رئیس اتحادیه صنف قصاب کرمان مطرح کرد

کاهش تقاضای خرید مرغ در استان کرمان!
پروین میرزاحسینی

بازار مرغ در استان کرمان روزهای
آرامی را سپری میکند و با وجود کاهش
جوجهریزی ،دیگر خبری از صفهای
طوالنی مقابل مرغفروشیها و تعطیلی
مغازهها به دلیل کمبود مرغ نیست.
به گفتهی رئیس اتحادیه صنف قصاب
کرمان ،در حال حاضر کمبودی در زمینهی
مرغ در استان وجود ندارد و البته تقاضای
خرید مرغ هم کاهش یافته است.
به نظر میرسد با افزایش قیمت مرغ،
این مادهی پروتئینی هم از سفره مردم پر
کشیده و بسیاری از اقشار توان خرید آن
را ندارند.
عبدالرضا منصورینیا دوم آذرماه با بیان
اینکه در حال حاضر با وجود کمبود تولید

مرغ در استان خوشبختانه با هماهنگی
مسئولین مربوطه و همکاری توزیعکنندگان
تا حدودی کمبود مرغ برطرف شده است،
اظهار کرد« :نکتهی قابل توجه در این زمینه
عدم تقاضای خرید از سوی مصرفکنندگان
و کاهش خرید آنها است و در حال حاضر
مسئلهای بهعنوان کمبود مرغ نداریم».
وی با اشاره به قیمت مرغ در بازار کرمان،
توضیح داد« :قیمت مرغ دولتی در حال
حاضر  ۲۹هزار و  ۳۳۰تومان و نرخ مرغ آزاد
که از سایر استان میآید از امروز  ۳۱هزار و
 ۵۰۰اعالم شده است که اختالف این قیمت
بهواسطهی هزینههای باالی حملونقل و
افت وزن است».
رئیس اتحادیه صنف قصاب کرمان
افزود« :نرخ مرغ منجمد نیز در بازار برای
مصرفکننده هر کیلو  ۲۰هزار تومان است».

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت
جوجهریزی در استان چگونه است و آیا
مرغداریهای استان برای این کار اقدام
کردهاند؟؛ گفت« :با وجود کمبود جوجهی
یکروزه و باال بودن نرخ آن ،مرغداران
نهایت سعی و تالش خود را در این زمینه
انجام میدهند».
منصورینیا با بیان اینکه میانگین کشتار
روزانه مرغ در استان از  90تن تا  150تن
متغیر است ،یادآور شد« :میزان توزیع مرغ
منجمد با اعالم سازمان پشتیبانی امور دام و
بر اساس نیاز بازار انجام میشود».
وی دربارهی صدور مجوزهای جدید برای
راهاندازی مرغداری در استان ،بیان کرد «:در
این زمینه خوشبختانه دستگاههای مربوطه
همکاریهای قابل توجهی برای افزایش
تولید مرغ استان انجام دادهاند که آمار

صدور این مجوزها را میتوانید از سازمان
جهاد کشاورزی بگیرید چون متولی این امر
هستند».
رئیس اتحادیه صنف قصاب کرمان
افزود« :یقینا در صورت بهرهبرداری دقیق و
بهینه از این مرغداریها ،کمبود مرغ استان
برطرف میشود که البته زمانبر است اما
با تمهیداتی که در دولت جدید اندیشیده
شده در آینده مشکلی بهعنوان کمبود در
کل کشور نخواهیم داشت».
وی درخصوص برنامهریزی برای تامین
مرغ شب عید ،نیز گفت« :با پیگیری متولیان
امر در این زمینه نه تنها در زمینهی مرغ
بلکه در تامین بسیاری از کاالهای اساسی
شب عید تصمیمات بسیار خوبی گرفته
شده و میشود ،تا در روزهای پایانی سال
شهروندان محترم با مشکل مواجه نشوند».

خبر

وزیر کشور :

کشور باید استاندارمحور
اداره شود

گروه جامعه :وزیر کشور اعالم کرد« :اختیارات بیشتری
به استانداران سراسر کشور واگذار خواهد شد و مطابق فرایند
پیشبینی شده در بودجه  ۱۴۰۱صندوق توسعه ملی در
استانها شکل خواهد گرفت».
به گزارش ایسنا سراسری ،احمد وحیدی یکشنبه 30
آبانماه ،در جلسهی شورای معاونین وزارت کشور ،افزود:
«باید کشور را استاندارمحور اداره کنیم نه وزارتخانهمحور و
برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانهها به استانداران
تفویض میشود و وزارتخانهها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی
خواهند داشت».
وی ادامه داد« :در بودجهی  ،۱۴۰۱بودجهی استانی با
محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده
و این پیشنهاد به رئیسجمهوری محترم ارائه شده است».
وزیر کشور درخصوص اعطای اختیارات بیشتر به
استانداران گفت« :برای تحقق این امر مصوبهای به هیات
دولت ارائه خواهیم کرد».

شهردار کرمان مطرح کرد

سند عملیاتی پنجسالۀ شهر را
تغییر میدهیم

پیشنهاد حدود  4هزار میلیارد تومان پروژۀ
ستارهدار برای سال آینده

گروه جامعه :شهردار
کرمان گفت که برای سفر
رئیسجمهور به کرمان که
قرار است در آیندهای نزدیک
انجام شود 10 ،هزار میلیارد
تومان پروژهی زیرساختی
را جمعبندی کرده و برای
تائید نهایی به استانداری ارائه
دادهاند .همچنین 4 ،هزار
میلیارد تومان پروژهی ستارهدار را نیز در پیشنویس اولیهی
بودجهی سال آینده تعریف کردهاند.
سند عملیاتی پنج سالهی شهر هم که در ماههای پایانی
شورا و شهرداری قبل به تصویب رسیده بود ،به گفتهی
شهردار ،متناسب با شعارها و برنامههای جدید تغییر میکند.
به گزارش خبرنگار فردایکرمان ،سعید شعربافتبریزی
صبح دوشنبه یکم آذرماه در صحن علنی شورای شهر
کرمان افزود« :این پیشنهادات در پی تالشهای شبانهروزی
جمعآوری شده و امیدواریم که حمایت دولت را جلب
کند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،دربارهی سامانه
مردمشهر اظهار کرد« :برای انتصابات در شهرداری و پس
از فراخوانی که داده شد 539 ،پیشنهاد همراه با توضیحات
و رزومه داشتیم که از این تعداد  120فرد مستقل معرفی
شده بودند اما برخی گزینهها 10 ،بار از سوی افراد مختلف
معرفی شده بودند».
وی ادامه داد« :تعداد قابل توجهی از این افراد قبال در
کمیتهها بررسی شده بودند اما موارد قابل تامل دیگری هم
هست که در اختیار کمیته ارزیابی قرار گرفته تا برای 68
پست مدیریتی شهرداری بررسی شوند .انتصاب این پستها
بهطور مستقیم از سوی شهردار انجام نمیشود و با کمک
مدیران باالدستی و اولویت سامانه و نظر کمیته ارزیابی
صورت میگیرد».
وی با بیان اینکه تاکنون از این سامانه استقبال بسیار
خوبی شده است ،افزود 37 « :گزارش مکتوب نیز توسط
مردم در این سامانه ثبت شده که به تیمهای رصد و پیگیری
ارجاع داده شده است .این سامانه در شروع بهکار اعتماد
خوبی جلب کرده است و به مرور دیگر حوزههای مربوط
به مردم نیز به آن اضافه میشوند .این سامانه ،محلی برای
تعامل و ارتباط شهرداری و مردم است و در نهایت ،چشمشهر
میشود».
وی سپس گفت« :برای انتصاب معاونان و شهرداران
مناطق ،پیشنهاداتی قبال داده شده و اطالعاتی داشتیم».
شهردار کرمان در ادامه ،دربارهی برنامههای اولویتدار
خود نیز توضیح داد« :همانطور که به شورا قول دادیم،
تدقیق بودجه  1401و اینکه چه میزان میتوانیم آن را
محقق کنیم مورد توجه است و متناسب با آن ،پروژههای
ستارهدار را اولویتبندی خواهیم کرد.
برای سال آینده در پیشنویس اولیه ،حدود  4هزار
میلیارد تومان پروژه را تعریف کردیم که تنوع گستردهای هم
دارد .متناسب با اینکه چه میزان از بودجه را میتوان محقق
کرد این پروژهها اولویتبندی خواهند شد».
شعربافتبریزی افزود« :به عبارت دیگر ،برنامهای که به
شورا دادیم را در قالب پروژههای موضعی و موضوعی قابل
تحقق با بودجه  1401همراه با الیحهی بودجه به شورا ارائه
خواهیم کرد».
وی ادامه داد« :سند عملیاتی شهر را که برنامهی چهار
سال آینده است ،براساس برنامهی بنده و شعارهای شورای
ششم شهر با کمک استادان دانشگاه شهید باهنر و معاونت
برنامهریزی و دیگر کاندیداها تغییر میدهیم».

با تصویب شورای شهر کرمان:

از اعتبارات مرمت خانهشهر به
زندان اختصاص مییابد

گروه جامعه :شورای شهر کرمان مصوب کرد تا بخشی از
اعتبارات مرمت خانهشهر برای اجرای طرح حفاظتی پیرامون
هواخوری زندان مرکزی کرمان اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار فردایکرمان ،رئیس کمیسیون
بودجه ،منابع پایدار و سرمایهگذاری شورای شهر صبح
دوشنبه اول آذرماه در صحن علنی شورا با اشاره به نامهای
از سوی اداره کل امنیتی استانداری کرمان اظهار کرد« :برای
اجرای طرح حفاظتی پیرامون هواخوری زندان کرمان ،در
گذشته ،تفاهمنامهای دربارهی پل کنار زندان با شهرداری
بوده و تعهدات شهرداری اجرا نشده است.
شورای تامین مصوبه داده و جلسهای با حضور اعضای
شورای پنجم نیز برگزار شده است .در نهایت ،مقرر
شد بخشی از هزینهی اجرای طرح حفاظت هواخوری
زندان توسط شهرداری تامین شود که  30میلیارد ریال
است».
وی افزود« :پیشنهاد شد که دو میلیارد ریال از محل یکی
از ردیفهای بودجه و  10میلیارد ریال هم از محل مرمت
خانهشهر به این بخش اختصاص یابد».
این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه و صحن علنی شورای
شهر به تصویب نهایی رسید.

