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رهبری در دیدار رئیسجمهور سوریه:

چرا طبقه متوسط در ایران
دارد حذف میشود؟
یــک جامعــه شــناس در گفتوگــو بــا خبرآنالیــن گفــت« :طبقــه متوســط
الغــر شــده اســت و دیگــر آن اثرگــذاری را نــدارد».
بــه گــزارش خبرآنالیــن  ،احمــد بخارایــی در اینبــاره بیــان کــرد« :نحیــف
شــدن طبقــه متوســط دو علــت سیاســی و اجتماعــی دارد .علــت اجتماعی
آن نابرابــری و تبعیــض نهادینــه شــده اســت ،از قانــون اساســی گرفتــه کــه
ـت گــروه مشــخص خــودش
در آن یــک گــروه ارجــح هســتند ،ایــن ارجحیـ ِ
را در ســازمانها و هســتههای گزینــش بازتولیــد میکنــد ،طوریکــه
هســتههای گزینــش ،تخصصســتیز شــدهاند و گاه افــرادی جــذب
میشــوند کــه بهتــر بتواننــد فیلــم بــازی کننــد و اهــل تظاهــر باشــند .ایــن
حالــت اگــر گریبــان یــک جامعــه را بگیــرد ماننــد تزریــق خــون ناپــاک بــه
پیکــره جامعــه اســت کــه ســایر اجــزا را بــه شــدت آلــوده میکنــد».
وی ادامــه داد« :ایــن علــت اجتماعــی در شــکل اقتصــادی بازتولیــد
شــده یعنــی منجــر بــه ضعــف اقتصــادی و فقــر در میــان افــراد طبقــه
متوســط شدهاســت .در بخــش سیاســی هــم یــک ســاختاری وجــود دارد
کــه آزادیهــا را محــدود میکنــد ،همیــن طــرح موســوم بــه صیانــت از
فضــای مجــازی را در نظــر بگیریــد ،علــت وجــودی چنیــن طرحــی همــان
مســئله تحدیــد آزادی و وجــود تبعیــض اســت کــه توضیــح دادم ،خروجــی
چنیــن وضعیتــی همــان پدیــده تبخیــر شــدن طبقــه متوســط اســت».

سوریه در یک جنگ بینالمللی
پیروز شد
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معاون استانداری فارس:

پرواز شیراز به دمشق برقرار میشود
رئیس اتاق بازرگانی فارس:

ارز ترجیحی رانت و فساد
به دنبال دارد

با هرگونه اقدام درباره
ارز ترجیحی قبل از
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الکترونیکی مخالفیم
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کشف ُ ۷۰تن ماکارونی احتکاری
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از سوی بانک مرکزی

شرایط پرداخت تسهیالت کمک
ودیعه مسکن ابالغ شد
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همه زنان ،کودکان و
افراد مسن از کارخانه
فوالد ماریوپل
خارج شدند

شهردار شیراز تأکید کرد:
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«مدیریت هوشمند ترافیک» به داد شهرها خواهد رسید

سرمایه گذاری  ۲هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱

عصرمردم:
اســتاندار فــارس از اعــام آمادگــی اســتان فــارس
بــرای  ۲هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در
ســال  ۱۴۰۱خبــر داد و گفــت :بــرای ایــن میــزان
ســرمایه گــذاری  ۴۲طــرح تعریــف شــده اســت.
دکتــر محمــد هــادی ایمانیــه در جلســه کارگــروه
حمایــت از ســرمایه گــذاری و ســتاد تســهیل بــا اشــاره
بــه بررســی  8طــرح ســرمایه گــذاری در ایــن جلســه
عنــوان کــرد :بــرای رفــع مشــکالت ایــن واحدهــا بــا
هماهنگــی مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی ،تصمیــم
گیــری شــد.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس ضمــن تاکیــد
بــر حضــور شــخص مدیــران کل یــا معــاون دســتگاه
در جلســات پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری ،عنــوان
کــرد :از مدیــران اســتان خواســته شــد کــه برخــاف
رویــه معمــول کــه ســرمایه گــذاران بــه ســراغ مدیــران
میآمدنــد ،مدیــران بــه ســراغ ســرمایه گــذاران
برونــد و در ایــن حــوزه مدیــران فعالتــر از قبــل
عمــل کننــد.
اســتاندار فــارس ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه

ســرمایه گــذاری در صنعــت پــاک گردشــگری
موجــب اشــتغال آفرینــی اســت ،خاطــر نشــان کــرد:
در جلســه کارگــروه نیــز اکثــر  8پــروژه بــا محوریــت
موضــوع گردشــگری بــود.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس تصریــح
کــرد :ســرمایه گــذاران مــی تواننــد در مســیر اجــرای
طــرح هــا ،مــواردی کــه مانــع پیشــبرد کار مــی شــود
را بــه اســتانداری گــزارش دهنــد تــا موانــع برطــرف
گردد.دکتــر ایمانیــه بــا اشــاره بــه سیاســت حمایــت از
ســرمایه گــذاری خارجــی در ســطح اســتان تصریــح
کــرد :یکــی از زیــر مجموعــه هــای امــور اقتصــادی
را مخصــوص جــذب ســرمایه گــذاری تعییــن کردیــم.
اســتاندار فــارس از اعــام آمادگــی ســرمایه
گــذاری 500میلیــون دالری در بخــش تولیــد دارو
و تجهیــزات پزشــکی در ســطح اســتان خبــر داد
و گفــت :همچنیــن بــرای اســتفاده از ظرفیــت
میزبانــی جــام جهانــی فوتبــال در کشــور قطــر ســه
اقــدام از جملــه برپایــی نمایشــگاه ،صــادارات مــواد
غذایــی و گردشــگری توریســتی تماشــگران بــازی هــا
در دســتور کار اســت.
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ایمانیــه در حاشــیه ایــن جلســه در جمــع خبرنــگاران
دربــاره نظــارت بــر بــازار و رفــع کمبــود اقــام مــورد
نیــاز بــا بیــان اینکــه برخــی از مســایل مرتبــط بــا بــازار
کشــوری اســت ،تصریــح کــرد :جلســات تنظیــم بــازار
هــر روز در اســتانداری ادامــه خواهــد یافت.نظــارت
هوشــمند بــر انبارهــا جهــت جلوگیــری از احتــکار
اقــام مــورد نیــاز شــهروندان و اطــاع رســانی مــردم
در خصــوص مشــاهده انبــار از ارزاق عمومــی از
جملــه برنــج  ،روغــن ،حبوبــات  ،شــکر ،ماکارونــی
 ،گوشــت  ،پنیــر و حبوبــات از دیگــر نــکات مــورد
تاکیــد بــود و همچنیــن تاکیــد شــد تــا در صــورت
مشــاهد مــوارد غیــر قانونــی برخــورد انجــام شــود.
اســتاندار فــارس از همــکاری اتــاق و بســیج اصنــاف،
جهادکشــاورزی ،غلــه و صنعــت معــدن و تجــارت
مبنــی بــر نظــارت جــدی بــر بــازار از جملــه نانوایــی
هــا خبــر داد و گفــت :آثــار ناشــی از افزایــش قیمــت
آراد در بخــش نانهــای فانتــزی و ســاندویچی
تعییــن شــود تــا بــر ایــن اســاس تکلیــف قیمــت
گــذاری در بخــش فــروش ســاندویچ هــا و ســایر
محصــوالت غذایــی نیــز مشــخص گــردد.

آگهی تمدید مهلت دریافت
پاکات مناقصه غذا
شرکت ایران خودرو فارس

مهلت دریافت
تمدید
آگهی
نظر دارد
در
غذا به مقدار
مناقصه خود
غذای پرسنل
طبخ و سرو
پاکات
خودروپرس
روزانه 200
میانگین
فارس
ایران
شرکت

پیشنهادی زیر به پیمانکار
طرحنظر دارد
از طریق مناقصه با در
پیمانکاران
پرسنلاین رو
غذاینماید .از
سروواگذار
شرایط
واجد
مقدار
خود به
طبخ و
محتــرم می توانند بــه آدرس :شــیراز -کیلومتر
میانگین روزانه  200پرس
 4بلــوار والیــت -کارخانه ایران خــودرو فارس،
از طریق مناقصه با طرح پیشنهادی زیر به پیمانکار
مراجعــه و ضمن بازدید از محل طبخ غذا ،اســناد
واجد شرایط واگذار نماید .از این رو پیمانکاران
مناقصــه را دریافت و قیمت پیشــنهادی خود را
محتــرم می توانند بــه آدرس :شــیراز -کیلومتر
حداکثر تا مورخه  1401/2/23تسلیم نمایند.
 4بلــوار والیــت -کارخانه ایران خــودرو فارس،
طرح پیشــنهادی :تأمین فضا ،انــرژی با کارفرما و
مراجعــه و ضمن بازدید از محل طبخ غذا ،اســناد
تجهیز آشپزخانه بدون مجوز فروش غذا به خارج
مناقصــه را دریافت و قیمت پیشــنهادی خود را
از شرکت با پیمانکار
حداکثر تا مورخه  1401/2/23تسلیم نمایند.
طرح پیشــنهادی :تأمین فضا ،انــرژی با کارفرما و
تجهیز آشپزخانه بدون مجوز فروش غذا به خارج
از شرکت با پیمانکار

اهدای خون اهدای زندگی
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تداوم روزهای بدون فوتی کرونا
در فارس
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ایران و جهان

دوشنبه  19اردیبهشت  7 1401شوال 1443

سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

هزار اما و اگر
روز و هفته ی شـیراز در راسـتای یادآوری ارجمندی
کسـانی اسـت که در ایـن دیار زیسـته انـد و برای
این شـهر هویـت آفریده انـد  .در واقع پاسداشـت
یـک شـهر در گام نخسـت به منزله ی بزرگداشـت
سـاکنان آن اسـت چرا که یک شـهر با سـاکنانش
روح و هویـت پیـدا می کنـد  .ایـن کـه مـردم اهـل
فضـل و دانشـوری و هنـرورزی و مهمـان نـوازی و
خونگرمـی و مـردم داری باشـند بـرای یـک شـهر
وجاهـت و آبرومندی ایجاد می کند سـاکنان شـیراز
یـا کسـانی هسـتند کـه در این شـهر به دنیـا آمده
و در آن بالیـده و بـا دانشـوری و هنـرورزی بـرای
ایـن خطـه آبـروداری کـرده انـد و در دل خـاک
آرمیده انـد نظیـر سـیبویه  ،باباکوهـی  ،عبـداهلل
خفیـف  ،شـاه داعـی الـی اهلل  ،میـرزای شـیرازی ،
حافـظ و سـعدی و مالصـدرا و  ...یـا فرمانروایانـی
بـوده اند که نسـبت بـه فرمانروایـان قبـل و بعد از
خـود وجاهتـی مردمی تر داشـته اند نظیـر کریمخان
زنـد کـه آثـاری نیـز از او بـه یـادگار مانده اسـت .
چنیـن افـرادی خـواص و شـخصیت های برجسـته
ای هسـتند کـه بـه دلیل بزرگی و اشـتهار شـهرتی
جهانـی دارند  .هنرمنـدان و دانشـمندان معاصر این
شـهر نیـز ضمـن این کـه ادامـه دهنده ی اسلاف
خـود هسـتند به دلیـل تاثیـری که بـر عامـه مردم
گذاشـته و می گذارنـد بـرای شـیراز آبـروداری
می کننـد و نهایتـا می رسـیم بـه عامـه مـردم کـه
خصایص مشـترک آنها نظیر روداری و و همزیسـتی
مسـالمت آمیز ،خـوش سـخنی و مهمـان نـوازی
هویـت بخـش ایـن شـهر و دیار اسـت .
در سـایر نقـاط جهـان نیـز هویـت هـر شـهری
وابسـتگی زیـادی بـه رفتـار و منش شـهروندانش
دارد  .ایـن کـه اهـل هنـر یـا صنعتگـر و پرتلاش
باشـند یـا هـر ویژگـی سـازنده ی دیگری داشـته
باشـند .
متاسـفانه امـروزه و در عصر ارتباطـات که مهاجرت
نسـبت بـه گذشـته بـا سـهولت بیشـتری صـورت
می گیـرد هویت شـهرها نیـز دسـتخوش تغییراتی
می شـود کـه داوری پیرامـون مشـترکات اخالقـی
سـاکنانش را دشـوار می کنـد  .مهاجرت هـای
ناگزیـر گاه موجـب می گـردد کـه هنرمنـدان و
صنعتگران و دانشـمندان در شـرایطی قـرار بگیرند
کـه علیرغـم دلبسـتگی بـه شـهر و دیارشـان  ،هنر
و توانایی هایـی خـود را در شـهر و کشـوری دیگـر
عرضـه کننـد  .نظیـر ایـن اتفاقـات تلـخ در تاریـخ
بارهـا تکرار شـده و منجر بـه کوچ اجباری کسـانی
گردیـده کـه فضا را بـرای تنفـس و دغدغـه مندی
نسـبت بـه عالیـق خـود مناسـب نمی دیدنـد .
قابـل انکار نیسـت که شـرایط جغرافیایی و محیطی
روی شـکل گیری شـخصیت خواص جامعه و مردم
عـادی تاثیر بسـزایی دارد  .آنچه در ایـن میان حائز
اهمیـت اسـت ایـن کـه اداره کننـدگان یک شـهر
بایـد در راسـتای حفـظ هویـت تاریخـی شـهرها
کوشـا باشـند و ایـن مهم صرفـا در سـبک معماری
و منظـر شـهری خالصـه نمی شـود زیـرا همـان
گونـه کـه آدم ها دچار اسـتحاله می شـوند شـهرها
نیـز بـا فاصلـه گرفتـن از ویژگی های نهادینه شـده
دسـتخوش تغییراتـی می شـوند که تدریجـا آنها را
از هویـت تاریخـی خـود دور می کند .
بـر اسـاس آنچـه در سـفرنامه ابـن بطوطـه آمـده
شـیراز شـهری باشـکوه  ،منظـم و دارای مـدارس
زیـادی بـوده اسـت و اصنـاف هـر کدام بـرای خود
بـازاری جداگانـه داشـته انـد  .تمامی کسـانی که در
گذشـته از شـیراز دیـدن کـرده انـد آن را شـهری
بسـیار زیبـا کـه در دره ای سرسـبز قـرار گرفتـه
توصیـف کـرده انـد شـهری بـا رطوبـت بـاال بـه
طـوری کـه مـردم جنـس مصالـح را برای سـاخت
خانـه بـه گونـه ای انتخـاب می کردنـد کـه تحمـل
رطوبـت را داشـته باشـد .
ویژگـی بارز شـیرازی ها سـازگاری با اهل اندیشـه
و هنـر اسـت کـه منـش و روشـی متفـاوت از عامه
مـردم داشـته و دارنـد و سـلوک بـا اهل علـم و هنر
همـواره بـا تسـاهل و رواداری همراه بـوده به همین
دلیـل شـیراز در گذشـته همواره آغوشـی بـاز برای
صاحبـان ایده هـای نـو و اهل تفکر داشـته اسـت .
وجـود باغ هـای متعدد و روسـتاهای نزدیـک به هم
پیرامـون شـیراز و قـرار گرفتـن آن در دره و جهت
غربـی – شـرقی وزش بـاد  ،ضمـن این کـه گرمای
تابسـتان را قابـل تحمـل می کـرده  ،تامیـن کننـده
میـوه  ،گندم و غلات و حبوبات مصرفی شـهر بوده
و ازایـن جهـت شـیرازی ها خودکفـا  ،بلنـد طبـع و
مهمان نـواز بارآمده انـد  .در واقع لطافـت محیط به
مـردم سـرایت کـرده به طـوری که هنوز هـم مردم
ترجیـح می دهنـد اوقـات بیـکاری خـود را در باغ و
بسـتان سـپری کنند .پـر واضـح اسـت کـه عمـوم
مـردم زمانـی کـه بـرای رفـع نیازهـای اولیـه نظیر
نـان و مسـکن و لبـاس و آمـوزش مشـکل زیـادی
نداشـته باشـند بـه چیزهای مهمتـر از جملـه علم و
هنـر می پردازنـد و به مهـد پرورش شـخصیت های
جهانـی تبدیـل می شـوند  .نـگاه تک بعـدی به یک
شـهر و تلاش بـرای برجسـته سـازی نمادهایـی
خـاص برای شـهری چـون شـیراز که در بسـیاری
از بازه هـای تاریخـی کلکسـیون فرهنـگ و هنـر و
دانشـوری بـوده راه بـه جایـی نخواهد بـرد و گونه
ای اتلاف بودجـه و انرژی اسـت !
در حال حاضر شـیراز کالن شـهری اسـت که صدها
روسـتای پیرامونـی خـود را بلعیـده و بخش هـای
زیـادی از باغـات آن بـه خانـه تبدیـل شـده و از
رطوبـت هـوا کاسـته و رفت و آمـد خودروهـا نیز به
خشـکی هوا دامن زده و شـیراز دیگر آن شهری که
ابـن بطوطه و برخی از جهانگـردان اروپایی توصیف
کـرده انـد نیسـت و بـا مشـکالت زیادی دسـت به
اد امه د  ر ستون روبرو

may 9, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7471

ماهیگیری نتانیاهو از آب گل آلود؛

رهبری در دیدار رئیسجمهور سوریه:

سوریه در یک جنگ بینالمللی پیروز شد
مقـا م معظـم رهبـری در دیـدار بـا رییـس جمهـور
سـوریه بـا تاکیـد بـر اینکـه اعتبـار سـوریه امـروز
بسـیار بیشـتر از گذشـته اسـت ،خاطرنشـان کردند
کـه بایـد تلاش کـرد روابـط دو کشـور بیـش از
گذشـته ارتقـاء یابـد.
بـه گزارش ایسـنا ،حضرت آیتاللـه خامنهای رهبر
معظـم انقلاب اسلامی امروز (یکشـنبه) در دیدار
آقـای بشـار اسـد رئیسجمهـور سـوریه و هیـأت
همـراه ،مقاومـت و ایسـتادگی ملت و نظام سـوریه
و پیـروزی در یـک جنـگ بینالمللـی را زمینهسـاز
افزایـش اعتبـار و سـرافرازی سـوریه دانسـتند و
تأکیـد کردنـد :بـا توجـه بـه روحیـه و نشـاط و اراده
بـاال در شـخص رئیسجمهـور و دولت ایـران برای
گسـترش همکاریهـا بـا سـوریه ،بایـد تلاش کرد
روابـط دو کشـور بیـش از گذشـته ارتقـاء یابد.رهبـر
انقلاب بـا اشـاره بـه موفقیتهـای بـزرگ سـوریه
در میادیـن سیاسـی و نظامی گفتنـد :سـوریه
امـروز ،سـوریه قبـل از جنـگ نیسـت ،اگرچـه
آن زمـان خرابیهـا نبـود امـا احتـرام و اعتبـار
سـوریه اکنـون بسـیار بیشـتر از گذشـته اسـت و
همـه بـه ایـن کشـور بهعنـوان یـک قـدرت نـگاه
میکنند.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای بـا تأکیـد بـر اینکـه

امـروز رئیسجمهـور و ملـت سـوریه نـزد ملتهـای
منطقـه سـرافراز هسـتند ،افزودنـد :برخـی از
سـران کشـورهای همسـایه مـا و شـما ،بـا سـران
رژیـم صهیونیسـتی نشسـت و برخاسـت دارنـد و با
یکدیگـر قهـوه مینوشـند اما مردم همین کشـورها
در روز قـدس خیابانهـا را از جمعیـت و شـعار ضـد
صهیونیسـتی پـر میکننـد و ایـن واقعیـت امـروز
منطقـه اسـت.
ایشـان عوامـل متعـددی را در مقاومـت و پیـروزی

سـوریه در جنـگ بینالمللـی تأثیرگـذار دانسـتند و
خطـاب بـه آقـای اسـد خاطرنشـان کردنـد :یکـی
از مهمتریـن ایـن عوامـل ،روحیـه بـاالی شـخص
جنابعالـی اسـت و انشـاءالله بـا همیـن روحیـه
بتوانیـد ویرانیهـای جنـگ را نیـز بازسـازی کنیـد
زیـرا کارهـای بزرگـی پیـش روی شـما قـرار دارد.
رهبـر انقلاب همچنیـن بـا گرامیداشـت یـاد و
خاطره شـهید سـردار سـلیمانی ،گفتند :آن شـهید
تعصـب خاصـی بـه سـوریه داشـت و بـه
بزرگـوار ّ

معنـی واقعـی کلمه فـداکاری میکرد و رفتـار او در
سـوریه بـا رفتـارش در دفـاع مقـدس هشـت سـاله
ایـران تفاوتـی نداشـت.
ایشـان افزودنـد :شـهید سـلیمانی و دیگـر
واقعـا
برجسـتگان سـپاه از جملـه شـهید همدانـیً ،
بـا جـان و دل تلاش میکردنـد و بـه موضـوع
سـوریه همچـون یـک وظیفـه و واجـب مقـدس
مینگر یسـتند .
حضـرت آیتاللـه خامنـهای تأکیـد کردنـد :ایـن
پیونـد و ارتبـاط بـرای هـر دو کشـور حیاتـی اسـت
و نبایـد بگذاریـم ضعیـف شـود بلکـه بایـد آن را هر
چـه ممکـن اسـت تقویـت کنیـم.
ایشـان بـا اشـاره بـه اظهـار دوسـتی و محبـت
برخـی کشـورهایی کـه در سـالهای گذشـته در
جبهـه مقابـل سـوریه قـرار داشـتند ،افزودنـد :باید
از تجربههـای گذشـته ،خـط آینـده را روشـن کـرد.
رهبر انقالب ،روحیه و نشـاط رئیسجمهور سـوریه
را زمینهسـاز انجـام کارهـای بـزرگ برشـمردند و
گفتنـد :شـخص رئیسجمهـور و دولـت جمهوری
واقعا بـا نشـاط و دارای روحیه و
اسلامی ایران نیـز ً
اراده باالیـی هسـتند و بـه موضـوع سـوریه اهتمام
و انگیـزه جـدی دارنـد که بایـد از ایـن فرصت برای
ارتقـاء بیـش از پیش روابط دو کشـور اسـتفاده کرد.

قالیباف:

با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن
کاالبرگ الکترونیکی مخالفیم
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی گفت :مـا بـا
هرگونـه اقـدام دربـاره ارز ترجیحـی قبـل از اجـرا
شـدن کاالبـرگ الکترونیکـی مخالفیـم.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در نطـق
پیـش از دسـتور خـود در جلسـه علنـی دیـروز
(یکشـنبه) مجلـس شـورای اسلامی بیان کـرد:
امـروز یکـی از مباحـث و نکته مهمی کـه نمایندگان
بـر حسـب تکلیـف نمایندگـی خـود وظیفـه دارند به
آن بپردازنـد بحـث مربـوط بـه گرانی هـا و مشـخصا
گرانـی آرد صنعتـی و ماکارونـی اسـت.
وی افـزود :مـا با هرگونـه اقدام دربـاره ارز ترجیحی
قبـل از اجرا شـدن کاالبـرگ الکترونیکـی مخالفیم
و بایـد کاالبـرگ الکترونیکـی اجرایـی شـود و ایـن
نظـر دولـت و رییـس جمهـور اسـت و قیمـت هـم
همـان قیمت هـای شـهریور  ۱۴۰۰باشـد و ایـن
موضـع دولـت و مجلـس اسـت.
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی در ادامـه
خاطرنشـان کـرد :مسـاله اصلـی کـه باعـث نگرانی
بیشـتر مـردم شـده ایـن اسـت کـه گرانـی اخیـر
شـروع گرانی هـای کاالهـای اساسـی باشـد کـه
معیشـت مـردم بـه آن گـره خورده اسـت .ریشـه این
نگرانی هـای مـردم بـه این بـر میگردد کـه اگر قرار
اسـت ارز ترجیحـی مربـوط بـه کاالهـای اساسـی
هدفمنـد شـود ،گرانی هـای شـدیدی در دیگـر

کاالهـا کـه مرتبط با آن هسـتند ایجاد خواهد شـد و
دولـت در موضـوع ماکارونـی و آرد صنعتـی به گونه
ای عمـل کـرد کـه باعـث نگرانی بیشـتر مردم شـد.
قالیبـاف بـا اشـاره بـه برنامـه مجلـس بـرای حفـظ
قـدرت خریـد مـردم و اینکـه اگـر دولـت ایـن برنامه
را اجرایـی کنـد مـردم بـا آرامـش خیـال میتواننـد
بـه حداقـل زندگـی معیشـتی خـود اطمینان داشـته
باشـند ،تصریـح کـرد :در گرانی هـای اخیـر و
موضـوع افزایـش قیمـت ماکارونی هم بـی توجهی
بـه قانـون مجلـس باعث شـد چنیـن فضایـی ایجاد
شـود و مـردم را بـه شـدت ناراحـت کنـد .بـه مـردم

حـق میدهـم کـه نسـبت بـه آینـده نگـران شـده
باشـند امـا بـا توجـه بـه پیگیری هـای انجـام شـده
و جلسـاتی کـه مخصوصـا در شـورای هماهنگـی
اقتصـادی صـورت گرفـت ،مقـرر شـد کـه قانـون
مجلـس بـه طـور کامـل اجرایـی شـود ،انشـاءالله
آرامـش معیشـتی بـرای مـردم ایجـاد خواهـد شـد.
وی افـزود :فرامـوش نکنیـم که بـا تصمیمات خلق
السـاعه و تعییـن ارز  ۴۲۰۰در دولـت گذشـته چـه
ضربه بسـیار سـهمگینی به اقتصاد کشـور زده شـد
و کسـانی کـه ایـن ضربـه را بـه اقتصـاد کشـور زدند
بایـد پاسـخگو باشـند .ارز ترجیحـی باعـث حیـف و

میـل ده هـا میلیـارد دالر سـرمایه ایـن کشـور شـده
اسـت و علاوه بـر ایـن ارز ترجیحـی بـه هیـچ وجـه
نتوانسـته باعـث کنتـرل گرانی هـا هـم شـود .در
ایـن وضعیـت هـر کارشـناس دلسـوز اقتصـادی
ایـن مسـاله را تاییـد می کنـد کـه ارز ترجیحـی بایـد
هدفمنـد شـود ،بنابرایـن دربـاره اصلاح اصـل
هدفمندکـردن یارانـه ارز ترجیحـی همـه اجمـاع
دارنـد ،امـا دربـاره نحـوه آن مـا حرف هـای جـدی
داریـم.
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی یادآور شـد:
سیاسـت مجلـس افزایـش دریافتـی مـردم کـه
باعـث تـورم بیشـتر می شـود نیسـت ،بلکه سیاسـت
مجلـس بر حفـظ قدرت خریـد مردم اسـت .طبیعی
اسـت درمـان اصلـی و ریشـه حفـظ قـدرت خریـد
مـردم ،فقـط کنتـرل تـورم اسـت .تـا تـورم را کنتـرل
نکنیـم نمی توانیـم قـدرت خرید مـردم را حفظ کنیم
و بـرای کنتـرل تـورم نیـز فقـط بایـد ناترازی هـا را
برطـرف کـرد .مخصوصـا برطـرف کـردن ناترازی ها
در بودجـه ،بانک هـا و انـرژی کـه برطـرف ایـن
ناترازی هـا هـم بایـد بـا سیاسـت های درسـت مالی
و پولـی و هـم بـا اصالح سـاختار بودجه اجـرا گردد.
اما مسـاله اینجاسـت که ایـن اصالح سـاختاری در
عیـن حالـی کـه درمان ریشـه ای اسـت ،امـا زمانبر
است.

دادستان کل کشور:

وزرای نیرو و امور خارجه حقابه ایران از ارس را پیگیری کنند
وی در ایـن نامـه بـا توجه بـه اقدامـات دولت ترکیه
در بـاال دسـت رودخانـه مـرزی ارس ،تاکیـد کـرد:
اقـدام کشـور ترکیـه بـا احـداث سـدهای متعـدد
در بـاال دسـت رودخانـه مـرزی ارس و دیوارکشـی
در نقطـه صفـر مـرزی ،باعـث کاهـش دبـی
رودخانـه مذکـور و مسـدود شـدن کلیـه مسـیلها
و گذرگاههـای آب روان در منطقـه و متعاقبـا
گسـترش ریزگردهـا از مناطـق غربـی و جنوبـی
کشـور شـده اسـت.
دادسـتان کل کشـور همچنین در ایـن نامه عنوان

دادسـتان کل کشـور در نامـهای بـه وزیـر نیـرو
دسـتور پیگیـری احقـاق حقـوق مکتسـب حقابـه
ایـران از رودخانـه مـرزی ارس را صـادر کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضائیـه،
محمدجعفـر منتظـری در نامـهای بـه علـی
اکبـر محرابیـان وزیـر نیـرو بـا توجـه بـه گسـترش
ریزگردهـا در مناطـق غربـی و جنوبـی دسـتور داد
تـا موضـوع احقـاق حقـوق مکتسـب حقابـه ایـران
از رودخانـه مـرزی ارس را مسـتمرا و بـا جدیـت
پیگیـری کننـد.

کرد :ضروری اسـت دسـتگاههای متولـی از جمله
وزارت نیـرو و امـور خارجـه موضـوع احقـاق حقوق
مکتسـب حقابـه ایـران از رودخانـه مـرزی ارس
را مسـتمرا و بـا جدیـت پیگیـری کننـد تـا شـاهد
ضررهـای جبـران ناپذیر برای اقتصاد ،کشـاورزی،
حیـات آبزیـان و شـرب هموطنـان عزیز سـاکن در
پایین دسـت نباشـیم.
منتظـری با اشـاره به مسـاعد شـدن شـرایط جوی
دسـتور داد تـا اقدامـات اشـاره شـده را پیگیـری و
مراتـب را بـه دادسـتانی گـزارش کننـد.

تفاهمات جدید ایران و عراق در خصوص صادرات گاز
سـخنگوی وزارت بـرق عـراق در گفتوگویـی بـه
جزئیـات جدیـدی درخصـوص صـادرات گاز از
ایـران بـه عـراق پرداخـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،احمـد موسـی العبـادی،
سـخنگوی رسـمی وزارت بـرق عـراق در گفت وگو
بـا روزنامـه الصبـاح گفـت کـه بـر اسـاس توافقـات
قبلـی تهـران و بغـداد کشـور عـراق در فصـل
تابسـتان و زمسـتان روزانـه بـه میـزان  ۵۰تـا ۷۰
متـر مکعـب گاز از ایـران وارد میکـرد.
وی گفـت کـه در مرحلـه اخیـر شـاهد کاهـش
میـزان واردات گاز از ایـران بودیـم و ایـن میـزان
تقریبـا روزانـه بـه  ۵تـا  ۸میلیـون متر مکعب رسـید
و ایـن امـر بـر تجهیـز نیروگاه هـای بـرق تاثیـر
گذاشـت و فعالیـت برخـی واحدهـای تولیـدی
متوقـف شـد.
العبـادی گفـت کـه بر اسـاس اطالعات به دسـت
آمـده از دولـت و تالشهـای نخسـت وزیـر،

تفاهمـات جدیـد ایـران و عـراق بـر ایـن اسـاس
اسـت کـه میـزان واردات گاز از ایـران از روزانـه ۸
میلیـون متـر مکعـب بـه روزانـه  ۳۰میلیـون متـر
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مکعـب برسـد البتـه بـا توجـه بـه نزدیـک بـودن
فصـل تابسـتان ایـن گاز نیـز بـرای فراهـم کـردن
بـرق عـراق کافـی نیست.سـخنگوی وزات بـرق

عـراق خاطرنشـان کـرد کـه مذاکـرات بـا طـرف
ایرانـی همچنـان ادامـه دارد و اخیـرا هیأتـی از
بغـداد بـه تهـران رفـت تـا درخصـوص بـاال بـردن
میـزان واردات گاز و همچنیـن توافـق درخصوص
پرداخت پول آن در بازه زمانی  ۳سـاله رایزنی کند.
بـه گـزارش ایسـنا ،پیـش از ایـن عـادل کریـم،
سرپرسـت وزارت بـرق عـراق در گفـت وگـو بـا
خبرگـزاری رسـمی عراق (واع) تاکیـد کـرد :در
سـفر اخیـر بـه تهـران در خصـوص واردات گاز از
ایـران بـه عـراق در تابسـتان بـه توافـق رسـیدیم
و طـرف ایرانـی متعهـد شـد کـه نیروگاه هـا و
واحدهـای تولیـد بـرق را تجهیـز کننـد.
وی گفـت کـه بغـداد بـه خاطـر واردات گاز از ایران
بدهیهایـی بـه تهـران دارد و بـرای پرداخـت ایـن
بدهی هـا بـه توافـق رسـیدیم ،آن ها اوضـاع عراق
را می داننـد و انتظـار داریـم کـه در فصل تابسـتان
و زمسـتان تامیـن گاز بـه خوبـی انجام شـود.

"دولت بنت استعفا دهد،
من نخست وزیر شوم"
رهبـر اپوزیسـیون رژیـم صهیونیسـتی اعلام کـرد کـه جنبـش
حمـاس دولـت کنونـی ایـن رژیـم را ضعیـف میبینـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـبکه خبـری روسـیا الیـوم،
بنیامیـن نتانیاهـو ،نخسـت وزیـر سـابق رژیـم صهیونیسـتی و رهبر
اپوزیسـیون ایـن رژیـم در توییتـی نوشـت :حمـاس امـروز دولـت
ضعیفـی را میبینـد کـه بـه "حامیان تروریسم"(اشـاره وی به لیسـت
متحـد عربی اسـت) وابسـته اسـت و قـادر به مبـارزه با "تروریسـم" و
حملـه به مسـئوالن ارشـد حمـاس و "بازگرداندن امنیـت" و صلح به
شـهروندان اسـرائیلی نیسـت.
وی گفـت :دلیلـی بـرای منتظـر مانـدن جهـت حملـه آتـی بـه غـزه
نیسـت .دولـت کنونـی بایـد برکنـار شـده و فـورا دولتـی قـوی بـه
ریاسـت من تشـکیل شـود کـه "امنیت و صلـح" را برای شـهروندان
اسـرائیلی ایجـاد کنـد .در دوره دولـت حـزب لیکود اسـرائیل شـاهد
بیشـترین آرامـش در طـول تاریـخ خـود بـود امـا اکنـون طبـق
بیانیههـای ارتـش در یـک مـاه و نیـم  ۱۹تـن کشـته شـدهاند.
نتانیاهـو ششـم آوریـل در تظاهـرات حامیـان حـزب راسـتگرای
اسـرائیل در مقابـل مقـر دولـت در قـدس غربـی شـرکت کـرد و از
نفتالـی بنـت ،نخسـت وزیـر اسـرائیل خواسـت اسـتعفا بدهـد.

همه زنان ،کودکان و افراد
مسن از کارخانه فوالد
ماریوپل خارج شدند
رئیـس جمهـوری اوکرایـن میگویـد بیـش از  ۳۰۰غیرنظامـی از
کارخانـه فـوالد آزوفسـتال در ماریوپـل خـارج شـدهاند و تالشهای
تخلیـه بـر خـروج مجروحـان و پزشـکان از کارخانـه پـس از خـروج
تمامی زنـان ،کـودکان و افـراد مسـن متمرکـز اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از رویتـرز ،ولودیمیـر زلنسـکی ،رئیـس
جمهـوری اوکرایـن در سـخنرانی شـنبه شـب خـود بـا اعلام ایـن
مطلـب تاکیـد کـرد کـه مقامهای این کشـور اکنـون بـر مرحله دوم
تخلیـه غیرنظامیـان با هدف نجـات مجروحان و پزشـکان از طریق
ایجـاد کریدورهای بشردوسـتانه متمرکـز خواهند بـود .او تاکید کرد
کـه تلاش دارد تمامی سـاکنان ماریوپـل و شـهرهای اطـراف را از
ایـن طریـق نجـات دهد.
زلنسـکی در بخـش دیگری از سـخنرانی خود تاکید کـرد که تالش
میکنـد تـا درخصـوص تخلیـه مبـارزان اوکراینـی کـه در کارخانـه
فـوالد ماریوپـل با روسـیه میجنگنـد نیز مذاکـره کند اما ایـن کار از
نظر او «بسـیار دشـوار» اسـت.
وزارت دفـاع روسـیه در بیانیـهای اعلام کـرد عملیـات تخلیـه
غیرنظامیـان از کارخانـه فـوالد آزوفسـتال ماریوپـل بـا موفقیـت بـه
پایـان رسـیده اسـت.
ایـن وزارتخانـه همچنیـن اضافـه کـرد کـه از زمـان آغـاز عملیـات
سـهروزه در روز پنجشـنبه در مجمـوع  ۵۱نفـر شـامل  ۱۸مـرد۲۲ ،
زن و  ۱۱کـودک از ایـن مـکان خـارج شـدهاند.
ایرینـا ورشـچوک ،معـاون نخسـت وزیـر اوکرایـن هـم بـا تاییـد ایـن
خبـر گفـت« :دسـتور رئیـس جمهـوری زلنسـکی اجـرا شـد :همـه
زنـان ،کـودکان و افـراد مسـن از آزوفسـتال خـارج شـدند .ایـن
بخشـی از ماموریـت بشردوسـتانهای بـود که بایـد در ماریوپل انجام
میشـد».
وزارت دفـاع اوکرایـن همچنیـن در بیانیـهای اعلام کـرد کـه یـک
ناوچـه ارتـش روسـیه را بـا حملات پهپـادی مورد هـدف قـرار داده
و غـرق کرده اسـت.
ایـن وزارتخانـه تصاویر ویدیویی منتشـر کرده که در آنها یک کشـتی
کوچـک در اسـکله دیـده میشـود که دود و شـعلههای آتـش از آن
بلنـد شـده اسـت .ارتـش اوکرایـن میگویـد ایـن تصاویـر متعلـق بـه
ناوچـه روسـی اسـت کـه بـا حملـه پهپـاد سـاخت ترکیه مـورد هدف
قـرار گرفتـه اسـت .وزارت دفـاع اوکرایـن میگویـد که ایـن حمله در
نزدیکـی جزیـره "مـار" در دریـای سـیاه صورت گرفته اسـت.
وزارت دفـاع روسـیه هنـوز هیـچ واکنشـی بـه ایـن ادعـای کییـف
نشـان نـداده اسـت.
نیروهـای اوکراینـی مقاومـت در نیـروگاه متعهـد شـدهاند که تسـلیم
نشـوند و نیروهـای روسـی سـرگرم آمـاده شـدن بـرای رژه جشـن
روز پیـروزی در مسـکو هسـتند کـه یـادآور پیـروزی اتحـاد جماهیـر
شـوروی بـر آلمـان نـازی در جنـگ دوم جهانـی اسـت.
کارخانـه فوالد آزوفسـتال متعلق به دوران شـوروی ،آخرین پناهگاه
نیروهـای اوکراینـی در شـهر بنـدری کلیـدی ،بـه نمـاد مقاومـت در
برابـر تلاش روسـیه برای تصـرف مناطق شـرقی و جنوبـی اوکراین
در جنـگ  10هفتهای تبدیل شـده اسـت.
سـخنرانی پوتیـن در روز پیـروزی میتوانـد سـرنخهایی از آینـده
جنگـی کـه او در فوریـه آغـاز کـرد ارائـه دهـد.

اد  امه از ستون روبرو

گریبـان اسـت  .هـر چنـد هنـوز هم بـه دلیـل وجود
مقبـره دو تـن از بزرگترین شـاعران جهـان در این
شـهر و وجـود آثـار باسـتانی در پیرامـون آن و آثار
برجـای مانده از عهـد زندیه و محـدود باغ های زیبا
نظیـر ارم و جهـان نمـا و دلگشـا و گلشـن از اعتبار
گذشـته خود دفاع می کنـد و پتانسـیل درآمدزایی از
طریـق گردشـگری معـادل درآمدهای نفتـی را دارد
امـا از آنجایـی کـه تحقـق این امر بـا هـزاران اما و
اگـر همـراه اسـت بـه نظـر می رسـد که این شـهر
نیازمنـد نقشـه ای فرهنگی با رویکـردی واقع بینانه
و قابـل تحقق اسـت تا عظمـت به محـاق رفته خود
را بازیابـد  .حرکـت در مسـیر ایجـاد همتـزاری بـا
شـهرهایی کـه در قالب تفاهـم نامه هایی بـه عنوان
خواهرخوانـده شـیراز معرفـی شـده انـد می توانـد
تـا حـدود زیـادی راهگشـا باشـد  .تبدیـل شـیراز
بـه کانـون رویدادهـای فرهنگـی  ،توسـعه کیفـی و
کمی مراکـز علمـی و پژوهشـگاه ها  ،تغییـر وضعیـت
نامطلـوب بافـت تاریخـی  ،ایجـاد زیرسـاخت های
مناسـب گردشـگری  ،ارائـه ی تعریفـی منطقـی و
فراتـر از اسـتانداردهای کشـوری برای فضای سـبز
شـیراز  ،کاشـت نارنج و سـرو و درختان سایه بخش
و مناسـب حال و هوای شیراز و اسـتقبال از تاسیس
کارخانجاتـی که کمتریـن آلودگی را دارنـد می تواند
نشـانه های امیدبخشـی بـرای دفـاع از هویـت
تاریخـی این شـهر باشـد .

فارس
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برگزاری نشست مشترک مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور در شیراز
نشست مشــترک مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور با حضور دکتر سعید محمد
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه ...

معاون استانداری فارس:

پرواز شیراز به دمشق برقرار میشود

برگزاری نشست مشترک مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور در شیراز
عصرمردم:
نشسـت مشـترک مدیـران مناطـق ویـژه اقتصـادی کشـور بـا حضـور دکتـر سـعید محمد مشـاور رئیـس جمهور و
دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد و ویـژه سـه شـنبه  20اردیبهشـت ماه سـال جاری در منطقـه ویژه اقتصادی شـیراز
برگـزار می شـود.نادر طیبـی مدیـر عامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز بـا بیـان ایـن مطلـب گفت :دکتر سـعید
محمـد مشـاور رییـس جمهـور و دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد و ویژه اقتصادی سـه شـنبه  20اردیبهشـت ماه در
راس هیأتـی بـه شـیراز سـفر می کنـد و در سـفری یـک روزه ،ضمـن حضـور در نشسـت مشـترک مدیـران عامـل
مناطـق ویـژه سراسـر کشـور در منطقه ویژه اقتصادی شـیراز تعـدادی از پروژه های این منطقـه را افتتاح ،کلنگ
زنـی و بازدیـد خواهـد کرد.
نـادر طیبـی افـزود :دیـدار بـا اسـتاندار فـارس و بازدیـد از شـهر گردشـگری سلامت از دیگـر برنامه هـای بازدیـد
سـفر مشـاور رئیـس جمهـور به شـیراز اسـت.
مدیـر عامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز ادامـه داد :همچنیـن نشسـت و بررسـی مشـکالت مناطـق ویـژه
اقتصـادی سراسـر کشـور بـا حضـور مدیـران عامـل مناطـق ویـژه از دیگـر برنامه هـای سـفر یـک روزه دبیـر
شـورایعالی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی بـه شـیراز اسـت.
در ایـن سـفر مدیـران عامـل مناطـق ویژه اقتصادی کشـور و مسـئوالن اسـتان فارس دکتر سـعید محمد مشـاور
رئیـس جمهـور و دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد و ویژه اقتصـادی را همراهـی خواهند کرد.

رئیس جهاددانشگاهی فارس خبر داد

شروع گام اجرایی راهاندازی مراکز درمان ناباروری و سرطان در شیراز
ایسـنا :رئیـس جهاددانشـگاهی اسـتان فـارس اعلام کـرد کـه طـی روزهـای آتـی و بـا حضـور مسـئوالن ملی و
اسـتانی ،گام اجرایی برای راهاندازی مراکز درمان ناباروری و سـرطان جنوب کشـور ،در شـیراز آغاز خواهد شـد.
دکتـر مظاهـر بابایـی یکشـنبه  ۱۸اردیبهشـت بـه خبرنـگاران گفـت :با توجه بـه مرکزیت فـارس و شـیراز در حوزه
بهداشـت و درمـان و سلامت ،طـی سـالهای اخیـر برنامهریـزی بـرای ایجـاد مراکـز تشـخیصی و تخصصی با
بهرهگیـری از ظرفیتهـای ملـی و اسـتانی جهاددانشـگاهی ،انجام شـد.
بابایـی بـا یـادآوری اینکـه یکـی از اهـداف تعیین شـده جهاددانشـگاهی فارس تاسـیس مراکـز درمان نابـاروری و
سـرطان جنـوب کشـور در شـیراز بـوده اسـت ،گفـت :طـی ایـن سـالها و علیرغـم همـه مشـکالت و تنگناهای
مالـی ،اعتبـاری و اجرایـی ،اقدامـات زیربنایـی از سـوی جهاددانشـگاهی بـرای تحقـق ایـن هدف ،اجرایی شـد.
او اضافه کرد :اکنون سـاختمان و فضای مناسـب برای اسـتقرار مراکز درمان ناباروری و سـرطان جنوب کشـور
در محل مجتمع جهاددانشـگاهی فارس در چهارراه عدالت شـیراز ،پیش بینی و آماده شـده اسـت.
بابایـی بـا بیـان اینکـه اقدامات مرتبـط با انتقـال درمانگاه جهاددانشـگاهی فارس بـه محل جدید نیز انجام شـده
اسـت ،گفـت :برنامهریزیهـا و اقداماتـی را بـا حمایـت رئیـس جهاددانشـگاهی کشـور و مدیریـت ارشـد اجرایـی
اسـتان فـارس ،بـرای تکمیل و تجهیـز این مرکـز در دسـتور کار داریم.
او بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن سـفر دکتـر طیبـی ،رئیـس جهاددانشـگاهی کشـور بـه شـیراز ،گفـت :براسـاس
برنامهریزیهـا ،دکتـر طیبـی و هیـأت همـراه ،صبـح سهشـنبه بیسـتم اردیبهشـت جاری به شـیراز سـفر خواهند
کرد.بابایـی در تشـریح برنامههـای ایـن سـفر یـک روزه ،گفت :بازدید از سـاختمان پیشبینی شـده برای اسـتقرار
مراکـز درمـان نابـاروری و سـرطان و امضـای تفاهمنامـه چندجانبه بـرای تکمیـل و تامین تجهیزات ایـن مراکز،
از اهـم برنامههـای سـفر دکتـر طیبـی و هیـأت همراه اسـت.
رئیـس جهاددانشـگاهی فـارس در خصـوص تفاهمنامـه یادشـده نیـز ضمـن قدردانـی از دکتـر ایمانیه به واسـطه
طـرح ایـن پیشـنهاد ،گفـت :بـا پیشـنهاد اسـتاندار محتـرم فـارس ،تفاهمنامهای بـا هدف تامیـن اعتبـارات مورد
نیـاز بـرای تکمیـل مراکـز درمـان نابـاروری و سـرطان ،آماده شـده اسـت که روز سـه شـنبه و به لطـف خداوند به
امضـای طرفین خواهد رسـید.
بابایـی گفـت :ایـن تفاهمنامـه سـه جانبـه خواهـد بـود و جهاددانشـگاهی و اسـتانداری فـارس و دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـیراز ،طرفیـن تفاهم هسـتند که هر یک سـهمی از تامیـن اعتبـارات کالن مراکز یاد شـده را عهدهدار
خواهنـد بود.
رئیـس جهاددانشـگاهی فـارس ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا راهانـدازی مراکز درمـان نابـاروری و سـرطان جنوب
کشـور در شـیراز و بـا اسـتفاده از پتانسـیلهای ملـی جهاددانشـگاهی و ظرفیتهـای موجـود در اسـتان ،فـارس
بـه یکـی از قطبهـای مهـم در ایـن دو حـوزه تخصصـی بدل شـود.

مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی فارس:

بیش از  160شرکت تولیدکنننده در هجدهمین نمایشگاه کشاورزی
فارس حضور خواهند داشت
هجدهمیـن نمایشـگاه کشـاورزی فـارس از روز سـه شـنبه؛ بیسـت اردیبهشـت مـاه آغـاز و تـا بیسـت و سـوم
اردیبشـهت ادامـه خواهـد داشـت.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های بین المللی فـارس گفت:هجدهمین نمایشـگاه بینالمللی کشـاورزی فارس
بـه جهـت کمـی و کیفـی و نوع برگزاری یکی از نمایشـگاههای برتر حوزه صنایع کشـاورزی در کشـور اسـت.
مهنـدس فرهـادی افـزود :ایـن رویـداد بـزرگ امسـال در مسـاحتی حـدود هفـده هـزار مترمربـع نمایشـگاهی و
ده هـزار متـر مربـع مفید و در شـش سـالن حافـظ ،اردیبهشـت ،بهار ،سـرو ،نرگس،مالصـدرا و همچنین فضای
باز نمایشـگاهی برگزار می شـود.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه ای بین المللی فارس اضافه کرد :نمایشـگاه کشـاورزی امسـال بـا حضور بیش از
 160شـرکت تولیـد کننـده مطرح کشـور و نمایندگان شـرکت های خارجی دایر می شـود.
مهنـدس فرهـادی ادامـه داد :نکتـه ِحائـز اهمیـت در نمایشـگاه هجدهـم ،همفکـری و تبـادل نظـر بیـن تولیـد
کننـدگان بـا عالقـه منـدان و همچنیـن شـرکت های دانـش بنیـان اسـت  .در ایـن نمایشـگاه بخـش ویـژه
شـرکت های دانـش بنیـان هـم مهیـا شـده اسـت.
او بـا اعلام حضـور هیأت هـای تجـاری خارجـی در ایـن نمایشـگاه گفـت :شـرکتهایی از اسـتانهای فـارس،
تهـران ،اصفهـان ،قزویـن ،یـزد ،خراسـان رضوی،کرمان،قم،بوشهر،گلسـتان و کردسـتان و دیگـر اسـتان ها در
ایـن رویـداد حضـور خواهند داشـت.
مهنـدس فرهـادی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از ماسـک و رعایـت فاصلهگـذاری اجتماعـی بـرای بازدیـد از ایـن
نمایشـگاه همچنـان الزامی اسـت،افزود :بهـره بـردارن بخش کشـاورزی ،عالقهمنـدان ،متخصصـان و فعاالن
حـوزه بخـش کشـاورزی میتواننـد از روز بیسـتم تـا بیسـت و سـوم اردیبهشـت مـاه سـال جـاری از سـاعت  15تـا
 21از ایـن نمایشـگاه واقـع در محـل دائمی نمایشـگاههای بینالمللـی اسـتان فـارس واقـع در شـهرک گلسـتان
شـیراز بازدیـد کنند.

شروع گام اجرایی راهاندازی مراکز درمان ناباروری و سرطان در شیراز
رئیس جهاددانشــگاهی اســتان فارس اعالم کرد که طی روزهای آتی و با حضور
مسئوالن ملی و استانی ،گام اجرایی برای راهاندازی ...

پرواز شیراز به دمشق برقرار میشود
معاون هماهنگی امور زائرین اســتانداری فارس از سرگیری پرواز شیراز به دمشق
پس از  ۱۰سال وقفه خبر داد ...

شهردار شیراز تأکید کرد:

استاندار:

دفتر پژوهش های کاربردی
نفت و گاز استان فارس
آغاز به کار خواهد کرد

«مدیریت هوشمند ترافیک» به داد شهرها خواهد رسید
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

ایسـنا :معـاون هماهنگـی امـور زائریـن اسـتانداری فـارس از سـرگیری پـرواز شـیراز بـه دمشـق پس از  ۱۰سـال
وقفه خبـر داد.
محمـد فـرخزاده بـا بیـان اینکـه طـرح نویـن عتبـات کـه بـا همکاری بخـش خصوصـی آغاز شـده اسـت ،عنوان
کـرد :بـا مشـارکت تعـدادی از دفاتـر زیارتـی دارای مجوز بند الـف ،ب و پ عملیـات اعزام زائرین هوایـی از تاریخ
 ۱۲بهمـن مـاه سـال گذشـته با همـکاری شـرکت هواپیمایی کیش ایـر به صورت هفتـهای یک پـرواز در روزهای
سهشـنبه از فـرودگاه شـهید آیتاللـه دسـتغیب شـیراز بـه نجف اشـرف بـا ظرفیـت  ۱۴۱نفر انجام میشـود.
بـه نقـل از اسـتانداری فـارس ،فـرخزاده ضمـن تشـکر از زحمـات سـازمان حـج و زیـارت اسـتان گفـت :درگیـر
کـردن بیـش از پیـش بخـش خصوصی بـه ویژه آژانسهای مسـافرتی بـرای فـروش آزاد بلیط همانند اسـتانهای
همجـوار و خراسـان میتوانـد علاوه بـر فعالیتهـای فعلـی نقطـه عطـف مجـددی در رونـق گردشـگری دینـی
اسـتان محسـوب شـود.فرخزاده یـادآور شـد :در مجمـوع تاکنـون حـدود  ۱۱۵۹نفـر در قالـب  ۱۰پـرواز عـازم
عتبـات عالیـات شـدهاند و بـا توجـه به ایـن که قریب به دو سـال مردم اسـتان از سـفرهای زیارتی محـروم بودند،
نـوروز امسـال از ایـن سـفر معنـوی اسـتقبال بـی نظیـری شـد.انتظار ایـن اسـت کـه هیأتهـای مذهبی اسـتان
مثـل همیشـه نقـش پررنگتـری در ارتبـاط سـومین حـرم اهـل بیـت(ع) بـا مرقـد امامـان معصـوم (ع) و اعـزام
عالقـه منـدان را ایفـا کنند.معاون اسـتاندار فارس همچنین خاطرنشـان کـرد :تعدادی از دفاتـر دارای مجوز بند
الـف نیـز موفـق شـدند عالوه بـر پروازهای تحـت نظارت این سـازمان دو پـرواز بـه صـورت آزاد در تاریخهای ۲۵
اسـفند  ۱۴۰۰و  ۱۳فروردیـن مـاه امسـال بـه ظرفیت  ۲۹۰نفـر عازم عتبـات عالیات کنند.
او بـا اشـاره بـه گـزارش سـازمان حـج و زیـارت اظهـار کـرد :بعـد از ماه مبـارک رمضـان ایـن سـفر های زیارتی از
سـر گرفتـه خواهد شـد.
فـرخزاده عنـوان کـرد :در ایـن فاصلـه زمانی عملیـات اعزام زائرین به سـوریه آغـاز و بعد از گذشـت قریب به ۱۰
سـال بار دیگر سـفرهای زیارتی سـوریه از اسـتان فارس از سـر گرفته شـد.
معـاون اسـتانداری فـارس بـا بیـان اینکـه پـس از این عملیـات به صـورت ماهانه یـک پرواز از ایسـتگاه شـیراز به
دمشـق انجـام میشـود ،افـزود :از تعـداد  ۳۲اسـتان کشـور پنـج اسـتان ایـن مهـم را پذیرفتـه و انجـام دادند که
اسـتان فـارس نیـز جـز ایـن  ۵اسـتان مجـری اعزام مسـافر به عتبـات عالیـات بود.
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احمد  رضا سهرابی

«مدیریت هوشمند ترافیک»
ایـن ،عقیـده شـهردار شـیراز اسـت و می گویـد کـه ایـن
مدیریـت ،امـروز بـه داد شـهرها خواهـد رسـید واال بـا
مدیریـت سـنتی ،نمی تـوان راه بـه جایـی بـرد.
احسـان اصنافـی کـه در بیسـت و نهمیـن نشسـت
کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک مجمـع شـهرداران
کالنشـهرهای ایـران در شـیراز سـخن می گفـت ،تأکیـد
کـرد کـه حـوزه حمـل و نقـل و ترافیـک ،یـک حـوزه
خدمات رسـانی شـهری اسـت و بـرای شـهرداری ها ،یـک
حـوزه اقتصـادی و درآمـدی نیسـت.
او همچنیـن تصریـح کـرد :سـرمایه گذاری در حـوزه حمل
و نقـل یـک سـرمایه گذاری مصرفی و نه اقتصادی اسـت.

شـهردار شـیراز در همیـن رهگـذر بـر لـزوم تعامـل و بـه
اشـتراک گذاری تجربیـات شـهرداری های کالنشـهر
ایـران تأکیـد کـرد.
هـوای پاک شـیراز ،محصـول تعامل بین بخشـی
است
نایـب رئیس شـورای شـهر شـیراز درخواسـت کرد تـا دولت
بـه مصوبـات کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک مجمـع
شـهرداران کالنشـهرهای ایـران اهمیـت دهـد و ایـن
مصوبـات را ملاک تصمیم سـازی ها و تصمیم گیری هـا
قـرار دهد.
محمدتقی تذروی در نشسـت یاد شـده ،رسـیدگی به حوزه
حمـل و نقـل و ترافیـک را اولین مطالبه جدی شـهروندان
بعد از درخواسـت آسـفالت اعالم کرد.
او همچنیـن ،هـوای پـاک شـیراز را محصـول تعامـل

بین بخشی در این کالنشهر و استان فارس دانست.
اتوبوس های برقی در راه شیراز!
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز انجـام
مذاکـره بـا شـرکت های تولیدکننـده خودروهـای برقـی و
همچنیـن آغـاز بـه کار آزمایشـی اتوبـوس برقـی را نقطـه
عطفـی در حـوزه حمـل و نقـل و ترافیک این شـهر ارزیابی
کرد.
هـادی شه دوسـت شـیرازی خاطرنشـان کـرد :چنانچـه
آغـاز بـه کار آزمایشـی اتوبـوس برقـی در شـیراز بـه نتیجـه
برسـد ،شـهرداری شـیراز اقـدام بـه تأمیـن و خریـد 50
دسـتگاه اتوبـوس برقـی خواهـد کـرد.
او در همیـن رهگـذر ،بهره گیـری از انـرژی خورشـیدی
در اماکـن عمومـی و متعلـق بـه شـهرداری را از دیگـر
برنامه هـای شـهرداری شـیراز مطـرح نمـود.

دبیر کل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران:

باید به سیاستگذاری مشترک برای خرید ناوگان عمومی برسیم
عصرمردم:
دبیـر کل مجمـع شـهرداران
کالنشـهرهای ایـران گفـت :بایـد بـه
یـک سیاسـتگذاری مشـترک بـرای
خریـد نـاوگان عمومـی برسـیم.
احسـان متولیـان در بیسـتونهمین
نشسـت کمیسـیون حمـل ونقـل
و ترافیـک مجمـع شـهرداران
کالنشـهرهای ایـران بـه میزبانـی

شـیراز ،یکـی از مهمتریـن
کمیسـیونهای ایـن مجمـع را
کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک ذکر
و ارتبـاط نزدیـک معاونیـن حمـل و نقل
شـهرداریها بـا مـردم را دلیـل این مهم
عنـوان کـرد.
وی افـزود :امیـد اسـت این کمیسـیون
بتوانـد گامهـای مطلوبـی برای رسـیدن
بـه امکانـات بهتـر در تمـام کالنشـهرها

بردارد.
دبیـر کل مجمـع شـهرداران
کالنشـهرهای ایـران بیـان داشـت:
یکـی از مسـائل خوبـی کـه در وزارت
کشـور اتفـاق افتـاده ،خریـد یکپارچـه
اتوبـوس بـرای شـهرداریها اسـت.
متولیـان گفـت :البتـه ایـن مهـم بایـد
زودتـر اتفـاق میافتـاد و امیـد اسـت
امـروز هـم بتوانیـم در ایـن نشسـت بـه

یـک سیاسـتگذاری مشـترک بـرای
خریـد نـاوگان عمومـی برسـیم.
وی تصریـح کـرد :نزدیـک بـه یکسـال
از عمـر مدیریـت جدید شـهری گذشـته
و چشـم بهـم زدنـی ایـن فرصـت بـه

اتمـام میرسـد ،لـذا امسـال باید شـاهد
اتفاقـات بزرگـی بـه ویـژه در حـوزه حمل
و نقـل بـا توجه به کاهش شـیوع کرونا و
افزایـش تـردد شـهروندان باشـیم.

رئیس شورای سیاستگذاری حملونقل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران:

اشتراکگذاری تجارب و ظرفیتهای حوزه حملونقل ،جلوی
هزینههای زائد را میگیرد

عصرمردم:
رئیس شـورای سیاسـتگذاری حملونقل
مجمـع شـهرداران کالنشـهرهای
ایـران بـا بیـان اینکـه بایـد تجـارب حـوزه
حملونقـل بـه اشـتراک گذاشـته شـود،
گفـت :بـا بـه اشـترا کگذاری آنهـا،
جلـوی هزینههـای زائـد گرفتـه شـود.
شـفیعی رئیـس شـورای سیاسـتگذاری
حملونقـل مجمـع شـهرداران
کالنشـهرهای ایـران نیـز در بیسـت
و نهمیـن نشسـت کمیسـیون حمـل
چشم شیشه ای

و نقـل و ترافیـک مجمـع شـهروندان
کالنشـهرهای ایـران بـه میزبانـی
شـیراز گفـت :ظرفیتهـای بسـیار
زیـادی در حـوزه حملونقـل و
کمیسـیونهای حملونقـل وجـود دارد
و خروجـی ایـن نشسـت بسـیار مهـم
است.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد تجـارب حـوزه
حملونقـل بـه اشـتراک گذاشـته شـود،
افـزود :بایـد از این ظرفیت اسـتفاده شـود
و بـا بـه اشـترا کگذاری آنهـا ،جلـوی

هزینههـای زائـد گرفتـه شـود.
رئیس شـورای سیاسـتگذاری حملونقل
مجمـع شـهرداران کالنشـهرهای ایـران
بیـان کـرد :بـا هماهنگسـازی بیـن
ظرفیتهـای ایجاد شـده ،اتفافات مثبتی
در حـوزه مدیریـت شـهری میافتـد.
منبتـی رئیـس کمیسـیون حملونقـل
و ترافیـک شـهرداران کالنشـهرهای
ایـران نیـز گفـت :بایـد بیـن شـهرداران
کالنشـهرها و معاونیـن حملونقـل ارتباط
بیشـتری شـکل بگیـرد.

حصـاری مدیـرکل دفتـر حمـل و نقـل
عمومـی و ترافیـک شـهری سـازمان
شـهرداریها و دهیاریهـای کشـور
نیـز بـه آخریـن وضعیـت حملونقـل
درونشـهری پرداخـت و گفـت :توجـه بـه
حـوزه حملونقـل شـهری اولویـت کالن
شـهرها اسـت.
وی در ادامـه بـه بررسـی مباحـث
حملونقـل پـاک ،مباحـث متـرو و
بازسـازی آن ،اوراق مشـارکت شـهری و
ارائـه آمـار در ایـن حوزههـا پرداخـت.
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عصرمردم:
در جلسـه اسـتاندار فـارس بـا معـاون پژوهشـی وزیـر
نفـت ،شـروع بـه کار دفتـر پژوهش هـای کاربـردی
نفـت و گاز از سـوم خـرداد مـاه  ۱۴۰۱بـه تصویـب
رسید.
در جلسـه ای کـه بـا حضـور دکتـر ایمانیـه اسـتاندار
فـارس ،معاون پژوهشـی وزارت نفـت ،رییس مجمع
نماینـدگان اسـتان فـارس و نماینـده مـردم کـوار،
خرامـه و سروسـتان بـه عنـوان عضـو کمیسـیون
انـرژی مجلـس شـورای اسلامی و تعـدادی از
مدیـران و اسـاتید تشـکیل شـد ،شـروع بـه کار دفتـر
پژوهش هـای کاربـردی نفـت و گاز از سـوم خـرداد
مـاه  ۱۴۰۱بـه تصویـب رسـید.
در ایـن جلسـه دکتـر محمد هـادی ایمانیـه اسـتاندار
فـارس ،مامـور شـدن یکـی از اسـاتید از دانشـگاه
شـیراز ودانشـگاه صنعتـی شـیراز بـه ایـن مرکـز و
همـکاری جـدی مرکـز بـا پـارک علـم و فنـاوری و
صنایـع الکترونیـک شـیراز و پردیـس علـم و فنـاوری
و شـرکت های دانـش بنیـان ،مراکـز رشـد و مراکـز
شـتاب دهنـده مرتبـط بـا نفـت و گاز را مطـرح نمـود
کـه مـورد تصویـب قـرار گرفـت.
همچنیـن مقـرر شـد در اسـرع وقـت نمایشـگاهی از
نیاز هـای صنعـت نفـت و گاز جهـت بازدیـد و عقـد
تفاهـم نامـه بـا شـرکت ها و افـراد توانمنـد و رفـع
نیاز هـای ایـن عرصـه برگـزار شـود.
اسـتقرار هفتـه ای دو روز نماینـدگان ارشـد و تـام
االختیـار سـازمان های مرتبـط با ایجاد شـهرک های
دانـش بنیـان در پنجـره واحـد ویـژه ایجـاد
شـرکت های دانـش بنیـان و رفـع مشـکالت اداری
ایشـان در فضایـی که از اداره گاز اسـتان به این مهم
اختصـاص داده می شـود نیـز بـه تصویـب رسـید.

تداوم روزهای بدون فوتی
کرونا در فارس
ایسـنا :طبـق آخرین گـزارش اعالمی دانشـگاه علوم
پزشـکی شـیراز ،بـرای هفتمیـن روز متوالـی ،فوتـی
ناشـی از ابتلا بـه کرونـا در اسـتان فارس ثبت نشـده
است.
از ابتـدای شـیوع همهگیـری کوویـد 19-تـا صبـح
یکشـنبه  ۱۸اردیبهشـت ،دو میلیـون و  ۱۳۸هـزار
و  ۳۶۷تسـت تشـخیصی مولکولـی و تسـت سـریع
در آزمایشـگاههای فـارس تهیـه شـده کـه بـا بررسـی
نمونههـای انجـام شـده ۶۲۷ ،هـزار و  ۸۳۵بیمـار
مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
همچنیـن از مجمـوع تسـتهای انجـام شـده از
ابتـدای شـیوع تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۷۵۳هزار و
 ۵۸۱تسـت تشـخیصی مولکولی بوده کـه  ۵۱۷هزار
و  ۴۰۴مـورد بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده،
همچنیـن از ابتـدای آغـاز طرح شـهید حاج «قاسـم
سـلیمانی» تاکنـون  ۳۸۴هـزار و  ۷۸۶مـورد تسـت
سـریع انجـام شـده و  ۱۱۰هـزار و  ۴۳۱بیمـار مثبـت
شناسـایی شـده اسـت.
ایـن گـزارش حاکیسـت ،بـا بسـتری  ۴۰بیمـار جدید
طـی  ۲۴سـاعت گذشـته ،هـم اکنـون  ۱۴۳بیمـار
مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم در بیمارسـتانهای
اسـتان بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۱۷ ،بیمار
بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخشهـای
 ،ICUمراقبتهـای ویـژه درمانی دریافـت میکنند.
خوشـبختانه در  ۲۴سـاعت گذشـته مـورد جدیـد
فوتـی کوویـد ۱۹در فـارس ثبـت نشـده و مجمـوع
جـان باختـگان ناشـی از کوویـد ۱۹از ابتـدای شـیوع
بیمـاری تاکنـون ،هشـت هـزار و  ۳۵نفـر اسـت.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون
 ۶۱۹هـزار و  ۴۸۶هـم اسـتانی مبتلا بـه کوویـد۱۹
بهبـود یافتـه کـه از بیمارسـتانها ترخیـص شـده و یا
از ایزولـه خانگـی خـارج شـدهاند.
     عکس :علیرضا شریفی

فارس
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پیوست فرهنگی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد
نماینــده ولــی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز با بیان ســبک زندگی
اسالمی دارای پیوست فرهنگی اقتصاد کشور است ...

ارز ترجیحی رانت و فساد به دنبال دارد
:رئیــس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی فارس گفت :ارز ترجیحی به جز
رانت و فساد چیز دیگری به دنبال ندارد ...

کشف  ۷۰تُن ماکارونی
احتکاری در شیراز

معاون قوه قضائیه:

فرهنگ استفاده از وکیل
تقویت شود
ایسـنا :معـاون حقوقی قـوه قضاییه با اشـاره به اهمیت
و جایـگاه عدالـت و اهمیـت اجـرای آن و تاثیرگـذاری
وکال در ایـن مسـیر ،بـر لـزوم تقویـت فرهنـگ داشـتن
وکیـل اسـتفاده از مشـاوران حقوقـی در امـور مختلـف،
تاکیـد کرد.
حجتاالسلام نوراللـه قدرتـی اردیبهشـت در جلسـه
شـورای قضایـی اسـتان فـارس بـا تأکیـد بـر اینکـه
خدمـت بـه مـردم فرصـت مغتنمی اسـت کـه بایـد از
ایـن فرصـت بـه بهتریـن نحـو اسـتفاده کنیـم ،بیـان
کـرد :اجـرای عدالت نیازمند سـه اصل اساسـی قانون
کارآمـد ،مدیـران صالـح و ناظران امین و شـجاع اسـت
و انگیـزه الهـی مسـئوالن در خدمت به مـردم و مطالبه
گـری عمومی شـرط اساسـی در کارآمـدی ایـن سـه
اصـل اسـت.
بـه نقـل از دادگسـتری فـارس ،معـاون حقوقـی
قوهقضائیـه مـردم را ناظـران اصلـی اجـرای قوانیـن
ّ
و مقـررات خوانـد و افـزود :جدیـت مـردم در نظـارت
بـر قوانیـن و مقـررات بـه تحقـق بهتـر ،دقیـق تـر و
سریع ترعدالت کمک خواهد کرد.
عضـو شـورای عالـی قضایـی کشـور کمـک بـه تحقـق
عدالـت را از وظایـف همـه سـازمانها ،نهادهـا و در
نتیجـه شـکل گیـری تعاملات سـازمانی ارزیابـی و
اضافـه کـرد :در عیـن حـال در قانـون اسـاس ایـن
مسـئولیت سـترگ بـر عهـده دسـتگاه قضایی گذاشـته
شـده اسـت و قـوه قضائیـه وظیفـه دارد بـا همـکاری و
همدلـی بـا سـایر قـوا زمینـه تحقـق عدالـت را فراهـم
کنـد.او بـا بیـان اینکـه قـوه قضائیـه نقـش کـم نظیری
در راسـتای احقـاق حـق و تحقـق عدالـت دارد ،بـا
تأکیـد بـر اینکـه بسـیاری از افـراد اجـرای عدالـت را بر
نمیتابنـد و ایـن امـر یکـی از آسـیبهای اجتماعـی
اسـت ،گفـت :در سـالهای گذشـته نیـز مقـام معظـم
رهبـری از قانـون گریزیهـا انتقـاد کردنـد و تأکیـد
داشـتند کـه بایـد در همـه حـال تسـلیم قانـون باشـیم
و اگـر نقصـی در قانـون وجـود داشـته باشـد؛ بایـد از
مسـیر قانونـی و اصولـی برای اصلاح آن اقـدام کنیم.
قدرتـی در ادامـه بـا اشـاره بـه وظایـف اجرایـی ،نظارتی
و تنقیحـی معاونـت حقوقـی قـوه قضاییـه گفـت :ایـن
معاونـت تلاش کرده اسـت تکالیف قانونی وسـیع خود
را همسـو بـا سـند تحـول دسـتگاه قضایی انجـام دهند
کـه از جمله آن کارهای کارشناسـی ویـژه برای اصالح
قوانیـن اسـت کـه بخشـی از آن در خصـوص اصلاح
قانـون تعزیـرات در روزهای گذشـته به میزبانی اسـتان
فـارس انجـام شـد.معاون قـوه قضائیـه ضمـن تمجیـد
از فعالیتهـای پژوهشـی در مجموعـه قضایـی فـارس
حضـور قضـات دادگسـتری فـارس در جریـان بررسـی
الیحـه اصلاح قانون تعزیـرات را موثر خوانـد و نظرات
کارشناسـی قضـات فـارس را مطابـق بـا رویکرد هـای
کاربـردی ارزیابـی کـرد و بـا تشـکر از مدیریـت رئیـس
کل دادگسـتری فـارس مسـیر حرکـت و برنامههـای
تدویـن شـده در دادگسـتری اسـتان در راسـتای اجرای
اولویتهـای پانزدهگانـه رئیـس قـوه قضائیـه را سـتود
و عنـوان کـرد :در مالحظـات انجـام شـده در روزهـای
اخیـر مجموعـه قضایـی فـارس در ایـن زمینـه از
اسـتانهای پیشـتاز کشـور اسـت.

کشف ُ ۷۰تن ماکارونی احتکاری در شیراز
رئیس ســازمان صنعت  ،معدن و تجارت فارس اعالم کرد :براساس گزارش واصله
از نمایندگان اطالعات سپاه فجر استان فارس ...

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

امام جمعه شیراز:

ارز ترجیحی رانت و فساد به دنبال دارد
ایرنا:رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
فـارس گفـت :ارز ترجیحـی بـه جـز رانـت و فسـاد چیـز
دیگـری بـه دنبـال نـدارد.
جمـال رازقـی افـزود :مـا در اتـاق فـارس از سـال ۹۷
در خصـوص ارز ترجیحـی و لـزوم حـذف آن مباحـث
مختلفـی را مطـرح کردیـم و بـا مسـئوالن کشـوری هـم
نامـه نـگاری کردیـم و خواسـتار حـذف آن شـدیم امـا در
آن مقطـع گـوش شـنوایی نبـود و آنهـا کار خـود را کردند.
وی ادامـه داد :امـروز و پـس از آسـیب ها و فسـادهای
متعـددی کـه بـه دنبال داشـته ،دولـت سـیزدهم تصمیم
بـه حـذف ایـن ارز گرفتـه کـه مـا از ایـن اقـدام حمایـت
می کنیـم امـا معتقدیـم ایـن کار بایـد بـا درایـت انجـام
شـود چـرا که میتوانـد مشـکالت اجتماعـی و اقتصادی
متعـددی بـه دنبـال داشـته باشـد.
او افـزود :بنابرایـن ضـرورت حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی
برکسـی پوشـیده نیسـت و اجتنـاب ناپذیـر اسـت امـا ایـن
مسـاله بایـد بـرای مـردم نیـز بـه درسـتی تبییـن شـود.
وی گفـت :طـی سـال های گذشـته برخـی واحدهـای
تولیـدی بـا اسـتفاده از ارز ترجیحـی  ۴۲۰۰تومانـی اقدام
بـه تولیـد محصـول و صـدور آن می کردنـد و در حالـت
بسـیار خوشـبینانه بـا ارز نیمایـی بـاز می گردانـدن و از
آن طـرف بـه عنـوان صـادر کننـده نمونـه نیـز معرفـی
می شـدند.
او اظهـار داشـت :ایـن یعنـی ارز  ۴۲۰۰تومانـی منجـر به
ضـرر و زیـان عـدهای و پـر شـدن جیـب عـده ای دیگـر
شـده است.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس بیـان کـرد :در همین بحث
ماکارونـی ،برخـی واحدهـای تولیـدی ،آرد ارزان قیمـت
دریافـت و تولیـدات حاصـل از آنـرا صـادر می کردنـد و یـا

واحـد تولیدی شـیرینی و شـکالت بـا روغن و شـکر و آرد
یارانـهای و ارز  ۴۲۰۰تومانـی اقـدام بـه تولیـد شـیرینی و
شـکالت و صـادرات تولیـدات خـود می کـرد.
رازقی گفت :امروز شـاهد مطرح شده بحثی تحت عنوان
گـران فروشـی تولیـد کننـده و اصنـاف هسـتیم در حالـی
کـه چنیـن نیسـت ،وقتـی کـه حقـوق کارگـر  ۵۷درصـد
افزایـش می یابـد نـرخ ارز و حامل های انرژی آزادسـازی
میشـود ،تولیـد کننـده مجبـور اسـت که قیمـت تولیدات
خـود را بـا نـرخ ارز آزاد و قیمـت مـواد اولیـه بـازار تطبیـق
دهد.
وی افـزود :قطعـا حـذف ارز ترجیحی آثار مثبت بسـیاری
بـرای کشـور خواهد داشـت به شـرط آنکـه مابـه التفاوت
آن بـه اقشـار ضعیف و آسـیب پذیر و حقـوق بگیران ثابت
پرداخت شـود.
او گفـت :بایـد مراقبـت کـرد که این مسـاله به سرنوشـت

طـرح هدفمنـدی یارانه هـا دچار نشـود کـه بنا بـود درآمد
حاصـل بـه مـردم ،تولیـد و زیرسـاخت های تولیـد داده
شـود و هیـچ کاری هـم نشـد چـرا کـه اگـر چنیـن شـود،
آثـار تورمی بـه دنبـال خواهـد داشـت.
پـس از نوسـانات ارزی در سـال  ،۱۳۹۶دولـت اقـدام بـه
تخصیـص ارز  ۴۲۰۰تومانـی تحـت عنـوان ارز ترجیحـی
کـرد کـه براسـاس این طـرح بیـش از  ۷۰میلیـارد دالر از
ذخایـر ارزی کشـور بـرای واردات کاالهـای اساسـی بـا
نـرخ  ۴۲۰۰تومـان اختصـاص یافـت.
امـا نگاهی گـذرا بر وضعیـت اقتصادی ایـران از فروردین
سـال  ،۱۳۹۷میـزان ناکارآمـدی تخصیـص ارز ۴۲۰۰
تومانـی به کاالهای اساسـی را نشـان میدهد و بسـیاری
از فعـاالن و کارشناسـان اقتصـادی نیـز اعتقـاد دارند که
ایـن سیاسـت از ابتـدا غلـط بـوده و دولـت بایـد نسـبت به
اصلاح آن اقـدام میکرده اسـت.

رئیس خانه صنعت و معدن فارس:

تثبیت نرخ ارز ثبات اقتصادی به دنبال خواهد داشت
ایرنا:رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و
تجـارت فـارس گفـت :تثبیـت نـرخ ارز و
حـذف ارز ترجیحـی قطعا ثبـات اقتصادی
در کشـور بـه دنبـال خواهـد داشـت.
سـهراب شـرفی افـزود :تعریـف و اجـرای
ارز ترجیحـی از ابتـدا و از اسـاس کار
درسـتی نبـود و در کشـور سـال ها از چنـد
نرخـی بـودن ارز رنـج می بردیـم و دولـت
قبـل هـم بـه جـای اینکـه آنـرا اصلاح و
ارز  ۴۲۰۰تومانـی را حـذف کند بـا نهادینه
کـردن آن زمینـه فسـاد را فراهـم آورد.
وی ادامـه داد :البتـه حـذف ارز ترجیحـی
اگرچـه در اصـول کار تجـارت و امـور
جـاری اقتصـادی کشـور یـک مزیـت
محسـوب می شـود امـا آثـار تورمی هـم
بـه دنبـال خواهـد داشـت و فشـارهایی
بـه قشـر آسـیب پذیـر وارد خواهـد کـرد و
بـرای کاسـتن از ایـن فشـارها دولـت بایـد
اقداماتـی را انجـام دهـد.

او اظهـار داشـت :دولتمـردان مـا تاکنـون
تصـور می کردنـد کـه هرآنچـه کـه روی
کاغذ به شـکل دسـتوری مطـرح میکنند
همانگونـه هـم پیـش خواهد رفـت ،دولت
نبایـد فقـط بـه بخشـنامهای کـه صـادر
می کنـد اکتفـا کنـد و نظـارت ،اجـرا و

راسـتایی آزمایـی را بـه حال خـود رها کند.
رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و تجـارت
فـارس بیـان کـرد :دولـت امـروز میتوانـد
بـه برخـی اقلام و کاالهـای اساسـی کـه
بـه کشـور وارد میشـود از جملـه دارو
بـه جـای ارز ترجیحـی یارانـه اختصـاص
دهـد و بـا پرداخـت یارانـه ای کـه از محل
تـک نرخـی کـردن ارز حاصـل می شـود
از میـزان فشـار بـه مـردم بـه ویـژه اقشـار
آسـیب پذیـر بکاهد.شـرفی گفـت :دولـت
اگـر بـرای چهـار سـال بـرای ارز یـک
عـدد مشـخص تعییـن و آنـرا تثبیـت کند،
بخـش خصوصـی و نیمـه خصوصـی و
دولتـی می تواننـد خـود ا بـا آن تطبیـق
دهنـد و این مسـاله حتـی در حـوزه رقابت
هـم کمـک خواهـد کـرد کـه کاال ارزان تر
بـه دسـت مصـرف کننـده برسـد.
وی افـزود :بنابرایـن ،دولـت بایـد بـا توجه
بـه آثـار تورمی تـک نرخـی کـردن ارز و

حـذف ارز ترجیحـی کارها را بـا دقت پیش
ببرد.
بـه گـزارش ایرنـا  ،در قانـون بودجه سـال
 ۱۴۰۱بـه دولت اجازه داده شـد ،تا معادل
سـقف ردیف ( )۱۸جدول مصـارف تبصره
( )۱۴ایـن قانـون را از طریـق تأمین منابع
مابـه التفـاوت ارز ترجیحـی بـرای واردات
کاالهـای اساسـی ،دارو،تجهیـزات
مصرفـی پزشـکی اختصـاص دهـد و
چنانچـه دولـت قصـد دارد کاالیـی را از
سـبد ارز ترجیحـی حـذف نمایـد ،باید قبال
ترتیبـات قانونـی جبران زیان رفـاه مصرف
کننـده برای کاالهای اساسـی را از طریق
کاال بـرگ الکترونیکـی و در امور پزشـکی
از طریـق بیمه هـا و یـا از طـرق جایگزیـن
مطمئـن بـه انجـام رسـانده باشـد،
بـه طـوری که افـراد بتواننـد ایـن کاالها و
خدمـات را بـه نرخ پایان شـهریور  ۱۴۰۰و
در سـقف سـهمیه تعیین شـده تهیه کنند.

جشنواره دیوارنگاره در شیراز
عصرمردم:
جشـنواره دیوارنـگاره بـه مناسـبت
گرامیداشـت هفتـه شـیراز با حضـور جمع
کثیـری از هنرمنـدان توسـط شـهرداری
منطقـه یـک برگـزار شـد.
رسـتم زاده شـهردار منطقـه بیـان کـرد:
دومیـن دوره مسـابقه نقاشـی دیـواری
بـا هـدف بهـره گیـری از ظرفیـت و تـوان
هنرمندان شـهر و شناسایی استعدادهای
برتـر و ایجـاد طـراوت و نشـاط درچهـارراه
خلدبریـن ابتـدای بلـوار شـهید بهشـتی
برگـزار شـد
وی افزود:ایـن جشـنواره بـا موضوعـات
چشم شیشه ای

پیوست فرهنگی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد

کارتون اختصاصی عصرمردم /احمد        رضا سهرابی

ایرنا:رئیـس سـازمان صنعـت  ،معـدن و تجـارت فارس
اعلام کـرد :براسـاس گـزارش واصلـه از نماینـدگان
اطالعـات سـپاه فجـر اسـتان فـارس ،گشـت مشـترک
ُ
بـه محـل انبـاری در شـیراز عزیمـت کـرد و  ۷۰تـن
ماکارونـی احتـکاری در انبـار کشـف شـد.
حمیدرضـا ایـزدی با بیـان اینکه این انبار توسـط فردی
کـه خـود را بـه عنـوان نماینـده پخـش مـواد غذایـی
معرفـی کـرد امـا هیچ گونـه مجـوز فعالیت نیز نداشـت
ی مشـخص شـد
اجـاره شـده بـود ،افزود :پس از بررسـ 
ایـن فـرد بـه صـورت داللـی اقـدام بـه خریـد و فـروش
انـواع مـواد غذایـی میکنـد.
رییس سـازمان صنعـت  ،معدن و تجارت فـارس ادامه
داد :بنـا بـر اعلام فـرد محتکـر ،کاالهـا طـی  ۱۰روز
گذشـته خریـداری و انبـار شـده بود.
ایـزدی اضافـه کـرد :پـس از اسـتعالم انجـام شـده
مشـخص شـد کـه انبـار مـورد نظـر در سـامانه جامـع
انبارهـا ثبـت نبـوده و ایـن فـرد نیـز فاقـد کـد نقـش
تجـاری در سـامانه جامـع تجـارت اسـت ،در نهایت کل
کاالهـا بـه منزلـه احتـکار صورتجلسـه شـد.
رئیس سـازمان صنعـت ،معدن و تجارت اسـتان فارس
گفـت :در ایـن انبـار انـواع ماکارونـی به میـزان تقریبی
 ۷۰هـزار کیلوگـرم کشـف و پرونـده تخلـف احتـکار بـه
ارزش  ۸میلیـارد و  ۶۰۰میلیـون ریال تشـکیل شـد.
ایـزدی گفت :تعداد  ۷۷کارتن پودر شـربت و اسـمارتیز
خارجـی کـه فاقـد هرگونـه مجـوز واردات قانونـی بـوده
نیـز کشـف شـد کـه کاالهـای مذکـور نیـز بـا احتمـال
قاچـاق صورتجلسـه گردیـد و ارزش ریالـی کاالهـای
یـاد شـده نیـز حـدود  ۶۰۰میلیـون ریـال بـرآورد گردید،
کـه پـس از بررسـیهای تکمیلـی پرونـده قاچـاق نیـز
تشـکیل و بـه تعزیـرات حکومتـی ارسـال میشـود.او
گفـت :طـی هماهنگـی بـا معاونـت اجرایـی تعزیـرات
حکومتـی مقـرر گردیـد کلیـه اقلام صورتجلسـه پـس
از صـدور دسـتور قضایـی بیـن شـهروندان بـه نـرخ
رسـمی توزیع شـود.
ایـزدی گفت :از همـه شـهروندان تقاضامندیم هرگونه
نگهـداری کاالی مشـکوک بـه احتـکار را بـا شـماره
تلفن  ۱۲۴سـازمان صنعت معدن تجارت و  ۱۱۴سـپاه
فجـر اسـتان فـارس در میـان بگذارند.
شـایعاتی دربـاره گـران شـدن وکـم یـاب شـدن روغن و
ماکارونـی در فضـای مجـازی شـکل گرفته اسـت.
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مختلـف از جملـه مکان هـای دیدنـی
شـیراز،اماکن تاریخـی  ،مذهبی،کوچـه
باغی هـای شـیراز،غذاهای سـنتی شـیراز
و پروژه هـای عمرانـی شـهرداری برگـزار
گردیـد.
رسـتم زاده شـهردار منطقـه یـک:
برگـزاری ایـن جشـنواره را فرصتـی بـرای
حمایـت از هنرمنـدان برشـمرد و افـزود:
تعـداد 120اثـر به کمیتـه بررسـی طرح ها
در منطقـه یـک متشـکل از اسـاتید
دانشـگاهی ارسـال شـد ،کـه پـس از
بررسـی تعـداد  24اثـر انتخاب و بـا حضور
 44هنرمنـد ایـن جشـنواره برگـزار گردیـد

رسـتم زاده گفـت :ایـن جشـنواره در ادامه

تجلیل از استادان و پژوهشگران نمونه دانشگاه شیراز

اقدامـات منطقـه درراسـتای زیبـا سـازی
بصـری جداره هـای شـهری و تلطیـف
فضـای بوسـتان ها و همچنیـن زمینـه
شـکل گیـری آثـار هنـری و مانـدگار از
سـوی هنرمندان بـا موضوع شـیراز انجام
شد .
شـهردار منطقهیک تصریح کـرد :در کنار
هنرمنـدان خواهیـم بود و این جشـنواره با
هـدف کشـف اسـتعداد ها  ،هـم افزایـی
فکـری بیـن هنرمنـدان جهـت خلـق اثـار
هنـری زیبـا و مانـدگار در سـطح منطقـه
و طرح هـای خلاق در موضـوع نقاشـی
دیـواری برگزار شـده اسـت.
عکس :پایگاه اطالع رسانی استاند اری فارس
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ایرنـا :نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امام جمعه شـیراز با بیان سـبک
زندگـی اسلامی دارای پیوسـت فرهنگی اقتصاد کشـور اسـت ،گفـت :باید در
ایـن زمینـه مسـئوالن و مـردم پـای کار بیاینـد و نسـبت بـه ترویـج این مسـائل
تلاش کنند.
آیت الله لطفالله دژکام ،شـامگاه شـنبه در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان
جهـرم افـزود :از امـوری کـه بایـد بـر روی آن کار شـود ،سـبک زندگـی
اسالمی اسـت .سـبک زندگـی اسالمی سـبک شـکرگذاری اسـت و نبایـد
طـوری شـود کـه اگـر کار بـه زمیـن مانـدهای وجـود دارد نسـبت بـه کارهایـی
کـه شـده ناسـپاس باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـبک زندگـی اسالمی پیوسـت فرهنگـی اقتصـاد کشـور اسـت ،ابـراز کـرد :بایـد در ایـن
زمینـه مسـئوالن و مـردم پـای کار بیاینـد و نسـبت بـه ترویـج ایـن مسـائل تلاش کنند.
وی تأکیـد کـرد :مصـرف بهینـه بـه عنوان یکـی از محورهای سـبک زندگی اسلامی باید مورد تأکید قـرار گیرد و
بایـد در مصـرف آب مدیریـت شـود .همچنیـن باید برنامهریزی شـود سـبک زندگی اسلامی به مسـائل اقتصادی
کمـک کنـد چـرا که مصرف بهینه سـبب میشـود تا مشـکالت مرتفع شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در بـاب مسـائل اقتصـادی دوگانـه سـازش و مقاومت در حدود  ۱۵سـال اسـت بـه جد در
جامعـه مطـرح شـده اسـت ،گفـت :دولت در ایـن زمینه تنهـا راه موجود را انتخاب کـرده و آن تحمـل تحریمها و
مقاومـت کـردن اسـت چـرا که هشـت سـال برای سـازش میدان بـاز بود ،امـا نتیجه ای نداشـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بیـان کـرد :بـه عنـوان یـک ایرانـی بایـد دلسـوزانه پـای کار بیاییـم چـرا کـه
دولـت را میخواهنـد در یـک فضـای تبلیغاتـی تنهـا بگذارنـد و بـرای مـا راهـی جـز موفقیـت در نبـرد اقتصـادی
نمانده اسـت.
دستگاههای اجرایی برنامههای فرهنگی خود را برمبنای سند مهندسی فرهنگی تنظیم و برنامهریزی کنند
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان جهـرم نیـز در ایـن جلسـه گفـت :از وظایـف مهمی کـه مقـام معظـم رهبـری تأکیـد
داشـتند تدویـن نقشـه مهندسـی فرهنگـی کشـور اسـت کـه بـه در اسـتان فـارس بـا درایـت و پیگیـری مجدانـه
آیتاللـه دکتـر دژکام نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و بـا همـت جمعـی از خردمنـدان و فرهیختـگان،
برش استانی نقشه مهندسی استان فارس تدوین و در سفر ریاست جمهوری به استان فارس رونمایی شد.
مهـدی شـفیعیان افـزود :تلاش خواهیـم کـرد شهرسـتان دارالمومنیـن جهـرم بـه عنوان مجـری آزمایشـی این
سـند در اسـتان مدنظـر قـرار گرفتـه و در زمینـه فرهنـگ اقدامـات منسـجم و سـازمان یافتـه ای شـکل بگیرد و
شـرایط بـرای ترویـج و کیفیـت بخشـی بـه سـبک زندگی اسلامی و ایرانـی فراهـم گردد.
شـفیعیان اظهـار کـرد :ایـن اقدامـات تنها بخشـی از خدمات بی منـت به مردم نجیب و شـریف شهرسـتان بوده
و حاصـل تلاش همـه کسـانی اسـت کـه در گـرو توسـعه و پیشـرفت شهرسـتان دارنـد .با عنایـت بـه اهمیت امر
فرهنـگ و تاثیـر عمیـق مؤلفههـای فرهنگـی در سـایر حوزههـا ،در نظـر گرفتـن پیوسـت فرهنگـی بـرای همـه
فرایندهـا و پروژههـای پیـش رو ضـروری و مـورد انتظار اسـت.
وی بیـان کـرد :در سـال  ،۱۴۰۰پلیـس راهور رتبه برتر کشـوری ،سـتاد بزرگداشـت هفته هنر انقالب اسلامی و
شـورای آمـوزش و پـرورش شهرسـتان رتبـه برتـر اسـتانی ،روسـای ادارات ورزش و جوانـان ،امـور منابـع آب،
محیـط زیسـت و آب و فاضلاب رتبـه برتـر اسـتانی ،مدیـر منطقـه  ۵عملیـات انتقـال گاز کارمند نمونه کشـوری
و سـازمان های مـردم نهـاد مـوج مهربانـی و خانـه مهـر جـوان گهـرم و کتابخانـه روسـتای علویـه حائز رتبـه برتر
کشـوری شدند.
وی ضمـن قدردانـی از زحمـات دانشـگاه علـوم پزشـکی در ایـام کرونـا و اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی توسـط
ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه در سـال گذشـته افـزود :تالشـگران عرصه سلامت و نیروی مقاومت بسـیج سـپاه
در ایـام کرونـا تالش هـا ی زیـادی متحمـل شـدند تا توانسـتند این ویـروس منحـوس را در شهرسـتان مهارکنند.
معـاون اسـتاندار فـارس در ادامـه گزارشـی از وضعیـت موجـود شهرسـتان و عملکـرد در سـایر حوزههـا ارائـه و
تصریـح کـرد :در سـال گذشـته علیرغـم خشکسـالی لیکـن مشـکالت آب در شـهرها و روسـتاها بهطور مناسـب
مدیریـت شـد و یکـی از عوامـل موثـر در ایـن رونـد بهرهمندی  ۳۰درصدی شـهر از پروژه آبرسـانی از سـد سـلمان
فارسـی بود.
وی ادامـه داد :در بحـث میـراث فرهنگـی در راسـتای اجـرای فرمایشـات مقـام معظـم رهبری در سـفر تاریخی
و پرخیـر و برکـت ایشـان بـه جهـرم و خطـاب ایشـان بـه فرمانـدار وقـت بـا مضمـون« این مهـم را به عنـوان یک
وظیفـه پیگیـری کنیـد» راهانـدازی مـوزه آثـار تاریخی به همت جمعـی از عالقهمندان و دلسـوزان ایـن عرصه در
سـال گذشـته در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـا غنایـی مثالزدنی به سـرانجام رسـید.
شـفیعیان اضافـه کـرد :از اقدامـات صـورت گرفتـه در سـال گذشـته ،اسـتقرار نمایندگـی اسـلحه و مهمـات در
شهرسـتان ،بازسـازی و نوسـازی مـدارس بیـش از ۲۵مدرسـه در حـال احداث اسـت کـه آمار مدارس فرسـوده از
 ۳۵درصـد بـه  ۲۰درصـد کاهـش یافته اسـت.
وی اظهـار کـرد :در حـوزه راه سـازی تمامی مبـادی ورودی و خروجـی شهرسـتان پروژه هـای احـداث اتوبـان در
حـال اجـرا اسـت و بـه منظـور تسـریع در ایـن اقـدام مهـم از محل مـاده  ۵۶اعتبـاری قابل توجـه به پـروژه تزریق
شـده و پیمانـکار پـروژه راه آهـن کار خود را شـروع کرده اسـت.
به گفته وی در حوزه بازآفرینی شهری  ۶پروژه ارزشمند در شهرستان انجام و  ۳پروژه در حال انجام است.
نماینـده دولـت در شهرسـتان جهـرم بیـان داشـت :در حـوزه گاز رسـانی بـه وضعیـت بسـیار مطلوبـی رسـیده ایم
و تنهـا چنـد سـکونت گاه در حـال مطالعـه و دسـت اجـرا اسـت .در خصـوص آبرسـانی بـه دومجموعـه روسـتایی
مـوردک و کوهـک بـا حـدود  ۲۰سـکونتگاه طـی چانـه زنی هـای صـورت گرفته بـا سـتاد اجرایی فرمـان حضرت
امـام ( ره) و آب و فاضلاب کشـور اتفاقـات خوبـی رقـم خواهـد خورد.
شـفیعیان همچنیـن در خصـوص اقدامـات انجـام شـده در حوزههـای دیگـر یـادآور شـد :در حـوزه برق دوپسـت
سـیمکان و جهـرم  ۴در حـال انجـام اسـت .در حـوزه حمـل و نقـل هوایی سـال گذشـته اتفـاق میمـون و مبارکی
کـه در شهرسـتان صـورت گرفـت صـدور مجـوز بینالمللـی برای فـرودگاه شـهدای جهرم بـود که امید اسـت در
کنـار پرواز هـای مسـافربری شـاهد تأثیـر مفیـد آن در اقتصاد و اشـتغال شهرسـتان باشـیم؛ امری کـه زمینههای
تحقـق آن نیز فراهم شـده اسـت.
وی بـا بیـان سیاسـتهای اقتصـادی دولت ابراز کرد :با اسـتفاده از ظرفیت تسـهیالت اشـتغال ،اجتماع محور،
بنـگاه محـور و تسـهیالت محـور بنیـاد برکـت در سـال گذشـته در  ۱۶سـکونتگاه ۲۰۰فقـره وام داده شـده کـه با
ً
راسـتآزمایی صـورت گرفتـه غالبـا تحقق یافته اسـت.
شـفیعیان گفـت :منطقـه ویـژه اقتصادی جهرم بـا  ۷۰هکتار زمین ،قطعهبندی شـده و دارای خدمـات زیربنایی،
آمـاده ارایه خدمت به سـرمایهگذاران اسـت.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان جهـرم ادامـه داد :ظرفیتهـای راکـد واحدهـای تولیـدی در کارگـروه رفع موانـع تولید
بهطـور مسـتمر پیگیـری میشـود۶۰ .میلیـارد تومـان تسـهیالت اشـتغال کمیتـه امـداد امـام خمینـی ره مد نظر
اسـت کـه بـرای جـذب آن بایسـتی برنامهریزی شـود.

مدیر مدرسه منصوریه :

سومین همایش "حوزه انقالبی ،حوزه منتظر" در شیراز برگزار میشود
ایسـنا :مدیـر مدرسـه منصوریه شـیراز اعلام کرد که سـومین همایـش "حوزه
انقالبـی ،حـوزه منتظـر" ویژه طالب خواهر و برادر سراسـر کشـور بـه میزبانی
کالنشـهر شـیراز برگزار میشـود.
حجتاالسلام حمیدرضـا حدائـق یکشـنبه  ١٨اردیبهشـت در یـک کنفرانس
خبـری بـه تاریخچـه برگـزاری ایـن همایـش پرداخـت و گفـت :دور اول ایـن
همایـش بـا درایـت آیتاللـه ایمانـی ،امـام جمعـه فقیـد شـیراز بـه صـورت
اسـتانی شـروع بـه کار کـرد.
او افـزود :دور دوم ایـن همایـش به صـورت منطقهای و توسـط آیتالله دژکام
بـه یابـود امـام جمعـه فقیـد شـیراز برگـزار شد.سـومین همایش نیز بـه صورت
ملـی برگزار میشـود.
دبیـر علمی ایـن همایـش بیـان کـرد :از نظـر اسـاتید و صاحبنظـران بـرای محورهـای همایـش اسـتفاده و نهایتا
هویـت طلبـه انقالبـی از دیـدگاه امام خمینـی(ره) و رهبرمعظم انقالب ،حوزه زمینه سـاز حکومـت جهانی ،تولید
دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن از دیـدگاه آیـات و روایـات و بررسـی مبانـی انقالبی گـری از دیدگاه قـرآن و روایات
بـه عنـوان محورهای ایـن همایش معرفی شـدند.
مدیـر مدرسـه منصوریـه شـیراز ادامـه داد :تربیـت طلبـه منتظـر ،بررسـی موانـع جهانـی سـازی مهدویـت و
راهکارهـای مقابلـه بـا آن ،نقـش انقلاب در نهضتهـا و جنبشهـای استعمارسـتیز جهـان ،نقـش حـوزه در
جهانـی سـازی تفکـر مهدویـت ،بررسـی و مقایسـه نهضتهـا و انقالبهـای جهـان با انقلاب ایـران و پرداختن
بـه شـرایط ظهـور از ریـز محورهـای ایـن همایـش اسـت.
حدائـق بـا بیـان اینکـه رهبـری واحـد و طـرح و برنامـه و پذیـرش عمومـی از شـرایط ظهور امـام زمان(ع) اسـت،
نقـش امامـزادگان فـارس در احیـای ارزشهـا و تفکر اسلامی و سـیره علمای فـارس در احیای تفکر اسلامی را
دو موضـوع ویـژه ایـن همایش عنـوان کرد.
مدیـر مدرسـه منصوریـه شـیراز خاطرنشـان کـرد :سـه پیـش همایـش در راسـتای برگـزاری ایـن همایـش برگزار
خواهـد شـد کـه اولیـن آن بـا همـکاری شـهرداری شـیراز و سـخنرانی آیتاللـه صدیقـی خواهـد بـود.
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کدام بیماریهای ناشی از کووید کشنده هستند؟

ایســنا :مدتها پس از فروکش کردن عالئم بیماری کووید ۱۹-و از سرگیری روند زندگی،
افراد ممکن است به دلیل مجموعهای از عوارض ناشی از این بیماری همچون نارسایی تنفسی،
حمله قلبی ،سکته مغزی یا حتی بیماریهای کلیوی در معرض خطر مرگ قرار گیرند.
بر اساس مطالعه ای که در مجله «نیچر» منتشر شده ،بهبودیافتگان کووید ۱۹-تا شش ماه
پس از ابتال به کروناویروس نسبت به سایرین ،بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند .همچنین
مطالعه انجام شده در دانشگاه واشنگتن نشان می دهد که حتی موارد خفیف ابتال به کووید۱۹-
خطر مرگ را در مدت شش ماه پس از تشخیص بیماری افزایش می دهد.
بر اســاس مطالعات انجام شــده ،بیماران مبتال به کووید ۱۹-جدا از سایر عوارض ،بیشتر در
معرض خطر سکته مغزی ،بیماری های سیستم عصبی ،مشکالت سالمت روان ،دیابت ،بیماری
قلبــی ،بیماری کلیوی و لختگی خون قرار دارند .احتمال ابتال به این مشــکالت برای طوالنی
مدت با شدت یافتن بیماری افزایش می یابد.
بررســیها حاکی از آن اســت که عوارض طوالنی مدت کووید ۱۹-می تواند منجر به بروز
مشکالت جســمی و مرگ و میر شود .بســیاری از مطالعات انجام شده در ایاالت متحده طی
ســال های  ۲۰۲۰-۲۰۲۱نشان داده است عوارض ناشــی از کووید ۱۹-که بر سیستم عروقی،
قلبی-تنفســی و عصبــی تاثیر می گذارد ،می تواند منجر به مرگ و میر شــود .شــکل گیری
لختههــای خون و افزایش التهاب عروقی میتواند منجر به ایســت قلبــی ،ترومبوز وریدی و
سکته شود.
متخصصان تاکید دارند که کروناویروس می تواند سالمت هر عضوی از بدن از ریه ها ،مغز
و کبد گرفته تا حتی قلب را تحت تاثیر قرار دهد.
در ادامه به بیماری های ناشــی از کووید ۱۹-اشــاره شده که به گفته متخصصان می توانند
باعث مرگ شوند:
نارسایی تنفسی :مشکالت تنفســی پس از بروز عالئــم کووید شایع است زیرا ویروس
بر ریه ها تاثیر می گذارد .در صورت مشــاهده مشکالت تنفسی پس از کووید ،باید آزمایشات و
بررسیهای الزم انجام شود .به گفته پزشکان ،افراد زیادی هستند که پس از ابتال به کووید۱۹-
با مشــکالت جدی مانند نارسایی حاد تنفسی مواجه شــدهاند که بر اثر آن ریهها قادر به انتقال
اکســیژن کافی به خون نیستند یا ممکن اســت دی اکسید کربن کافی را خارج نکنند .پنومونی
ناشی از کووید یک بیماری کشنده است زیرا کیسه های هوا در ریه ها ملتهب می شوند .سندرم
دیسترس تنفسی حاد ( )ARDSنیز در برخی بیماران دیده می شود.
نارســایی کبدی :در برخی از بیماران مبتال به کووید ،۱۹-سطح آنزیم های کبدی مانند
آالنین آمینوترانســفراز ( )ALTو آسپارتات آمینوترانســفراز ( )ASTافزایش یافته است .این
بدان معناست که کبد بیمار حداقل به طور موقت آسیب دیده است .نارسایی حاد کبدی نیز یک
عارضه رایج پس از ابتال به کووید ۱۹-است و می تواند کشنده باشد.
حمله قلبی و ســکته مغزی :موارد حمله قلبی و سکته مغزی در بیماران مبتال به کووید
رو به افزایش اســت .افراد با ســابقه قبلی ابتال به مشکالت قلبی یا حتی بدون آن ممکن است
تحت تاثیر قرار گیرند .بروز ســکته قلبی ،ســکته مغزی و مرگ ناگهانی قلبی در بهبودیافتگان
کووید ۱۹-افزایش یافته اســت .جدا از حمله قلبی ،سکته مغزی ،آریتمی (ضربان نامنظم قلب)
مشکالت جسمی همچون قارچ سیاه و سندرم گیلن باره ( )GBSنیز می توانند کشنده باشند.
توصیه میشود بیماران پس از بهبودی عالئم کووید ۱۹-به طور منظم به پزشک خود مراجعه
کنند و ســطح التهاب و غلظت خون خود را بررسی در کنترل داشته باشند .رژیم غذایی متعادل
با میزان فیبر و مایعات کافی برای همه بهبودیافتگان کووید ۱۹-ضروری است .همچنین انجام
تمرینات تنفســی عمیق ،رعایت دســتورالعملهای کنترل عفونت و معاینه توسط فیزیوتراپیست
برای جلوگیری از عوارض ناگهانی تنفسی ضرورت دارد.

احتمال انتقال بیماری کرونا از سگ به انسان

تاثیر چاقی بر کاهش اثربخشی
واکسن کووید ۱۹
مهر :چاقی می تواند رونــد کووید  ۱۹را پیچیده
کند .اکنون ،یک مطالعــه جدید می گوید که چاقی
اثربخشی واکسن های کووید را نیز کاهش می دهد.
محققان دانشــگاه اســتانبول ترکیه دریافتند که
واکســن کووید  ،۱۹میــزان متفاوتی از واکنشهای
ایمنی را در افراد چاق ایجاد میکند.
«ولکان دمیرهان یوموک» ،یکی از نویســندگان
ایــن مطالعه ،گفت« :این نتایج اطالعات جدیدی در
مورد پاســخ آنتی بادی به واکسنهای کووید  ۱۹در
افراد مبتال به چاقی شــدید ارائــه میکند و اهمیت
اولویتبندی و افزایش جذب واکسن را در این گروه
آسیبپذیر تقویت مینماید».
این مطالعه شــامل  ۱۲۴بزرگسال به شدت چاق

(میانگین ســنی  ۴۲تا  ۶۳ســال) و  ۱۶۶بزرگسال
با وزن طبیعی (میانگین ســنی  ۳۹تا  ۴۷ســال) در
ترکیــه بود .گــروه چاق دارای شــاخص توده بدنی
( )BMIبیش از  ۴۰بود .شــرکت کنندگان دو دوز
واکسن کووید  ۱۹دریافت کردند .چهار هفته پس از
دوز دوم ،نمونههای خونی از شــرکتکنندگان برای
اندازهگیری سطح آنتیبادیهای آنها علیه ویروس
کرونا جمعآوری شد .عالوه بر این ،سابقه ابتالء آنها
به کووید  ۱۹بررســی شد و  ۷۰نفر قب ً
ال به کووید۱۹
آلوده شــده بودند .این مطالعه نشان داد که در میان
شــرکتکنندگانی که هیچ عفونت قبلی نداشــته و
واکسن را دریافت کردهاند ،سطح آنتیبادی در میان
افرادی که به شدت چاق بودند بیش از سه برابر کمتر

از افراد با وزن طبیعی بود .طبق این مطالعه ،در میان
افرادی که قب ً
ال به ویروس آلوده شده بودند و واکسن
کووید  ۱۹دریافت کرده بودند ،ســطح آنتی بادی در
افراد به شدت چاق و افراد با وزن طبیعی مشابه بود.
یوموک گفت« :مطالعه ما تأیید میکند که حافظه

ایمنی ناشــی از عفونت قبلی ،نحوه پاســخ افراد به
واکسیناسیون را تغییر میدهد».
با این حال ،تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه
آیا این میزان آنتی بادی باالتر محافظت بیشتری در
برابر کووید  ۱۹ایجاد میکند یا خیر ،مورد نیاز است.

مهــر :رژیم هــای گیاهی سرشــار از میوه ها،
ســبزیجات ،آجیــل ،حبوبات و دانه ها هســتند و
هیچ گونه غذای حیوانی ندارند.
متاآنالیــز  ۱۱مطالعه منتشــر شــده تا مارس
 ۲۰۲۲که در مجموع نزدیک به  ۸۰۰نفر را شامل
میشد ،نشــان داد که پیروی از یک رژیم غذایی
گیاهخواری به مــدت حداقل  ۱۲هفته به کاهش
وزن و کاهــش قند خون افــراد کمک میکند ،و
بیشــتر از یک رژیم غذایی مدیترانه ای ،رژیمهای
مختلف مخصوص دیابتیهــا یا رژیمهای غذایی
کنترل شده مؤثر است.
در مقایســه با سایر رژیمهای غذایی ،رژیمهای
گیاهی به طور قابل توجهی وزن (به طور متوســط
 ۴کیلوگــرم) و شــاخص توده بدنــی را به میزان
 -۱.۳۸کیلوگرم بر متر مربع کاهش داد.
طبق ایــن مطالعه ،رژیمهــای غذایی گیاهی

رژیم گیاهخواری
برای افراد دیابتی مفید است

همچنین منجر به بهبود جزئی در سطح قند خون،
کلسترول کل و کلسترول بد  LDLشد ،اما تأثیر
کمی بر فشار خون یا تری گلیسیرید در مقایسه با
سایر رژیمها داشت.
این ارزیابی دقیق از بهترین شــواهد موجود تا
به امروز با اطمینان نشان میدهد که رعایت رژیم
غذایی گیاهخــواری برای حداقل  ۱۲هفته ممکن
است منجر به کاهش وزن معنی دار بالینی و بهبود
سطح قند خون شود و بنابراین میتواند در مدیریت
اضافه وزن استفاده شود.
«آن دیت ترمانســن» ،سرپرست تیم تحقیق از
مرکز دیابــت کپنهاگ دانمارک ،گفت« :رژیمهای
گیاهی احتمــا ًال منجر به کاهش وزن میشــوند
زیــرا با کاهش کالری دریافتــی به دلیل محتوای
کمتر چربی و محتوای بیشــتر فیبر رژیمی مرتبط
هستند».

مهر :یــک مطالعه در ژاپن نشــان داد که بین
تحصیالت عالی و کاهش خطر ابتال به زوال عقل
ارتباط وجود دارد.
محققان بررســی کردند کــه چگونه نرخ زوال
عقل در ژاپن در طول زمان تغییر خواهد کرد .آنها
دریافتند که پیشــرفت تحصیلی ممکن است خطر
زوال عقل را پیش بینی کند.
ژاپــن پیرترین جمعیت جهان را دارد .در ســال
 ،۲۰۲۱حدود  ۲۹.۲درصد از جمعیت آن ،حدود ۳۶
میلیون نفر ،باالی  ۶۵ســال داشتند و تخمین زده
میشــود که  ۳.۵میلیون نفر بــه زوال عقل مبتال
باشند .در سال  ۳ ،۲۰۱۲میلیون نفر دچار ضعف و
سستی تخمین زده شده بودند.
تا سال  ۱۶ ،۲۰۵۰درصد از جمعیت جهان بیش
از  ۶۵ســال سن خواهند داشــت ،در حالی که این
رقم در ســال  ۲۰۱۰تنهــا  ۸درصد بود .با افزایش
سن جمعیت ،محققان انتظار دارند که زوال عقل و
نرخ ضعف و سستی نیز افزایش یابد.
پیشبینی اینکه چگونه ممکن است بار بیماری

تحصیالت باالتر ریسک زوال عقل را
کاهش می دهد

در کنــار پیری جمعیت افزایش یابــد ،میتواند به
سیاســتگذاران در بهبود مراقبتهای بهداشــتی
برای سالمندان کمک کند.
به گفته محققان دانشگاه توکیو ،افزایش سطح
تحصیالت ممکن اســت عامل مهمی در کاهش
نــرخ زوال عقل باشــد .تا ســال  ،۲۰۳۵بیش از
 ۶۰درصد از مردان فارغ التحصیل دانشگاه خواهند
بــود .درحالیکه در ســال  ،۲۰۱۶تنها  ۴۳درصد از
مردان  ۵۵تا  ۶۴ساله تحصیالت دانشگاهی داشتند.
متخصصان بر این باورنــد که یک مورد از هر
 ۳مورد ابتالء به زوال عقل با اصالح دوازده «عامل
پرخطر قابل اصالح» برای زوال عقل (تحصیالت
پایین ،فشــار خون باال ،اختالل شــنوایی ،سیگار
کشیدن ،چاقی میانســالی ،افسردگی ،عدم تحرک
فیزیکی ،دیابت ،انــزوای اجتماعی ،مصرف الکل،
ضربه به سر و آلودگی هوا) قابل پیشگیری است.
محققان افزودند یافتههای آنها نمیتواند توضیح
دهد که چرا و چگونه ســطح تحصیالت بر شیوع
زوال عقل تأثیر میگذارد.

مهر :آزمایشات روی حیوانات آزمایشگاهی نشان
می دهد واکســن آزمایشی کووید  ۱۹به شکل قرص
می تواند موثر باشــد ،زیرا نه تنها از عفونت محافظت
می کند ،بلکه انتشــار ویروس از طریــق هوا را نیز
محدود می کند .واکســنهای فعلــی خطر ابتالء به
بیماری جدی کووید  ۱۹و بستری شدن در بیمارستان
را کاهــش میدهند ،اما در برابــر مقابله با عفونت با
کروناویروس خیلی مؤثر نیستند.
«اســتفانی النگل» ،سرپرســت ایــن مطالعه از
دانشــگاه دوک در کارولینــای شــمالی ،در این باره
میگوید« :توســعه واکســنهایی که نه تنها در برابر
بیماریها نقش محافظتی دارند ،بلکه انتقال به افراد
واکسینه نشده را کاهش میدهند ،فایده قابل توجهی
خواهد داشت».
در آزمایشهایــی که روی همســتر انجام شــد،
واکسن باعث واکنش آنتیبادی قوی در خون و ریهها
شــد .هنگامی که حیوانات در سطوح باال در معرض
کروناویروس قــرار گرفتند و بــه عفونتهای جدید
مبتال شــدند ،نسبت به همســترهای واکسینه نشده
عالئم کمتری داشتند.
بر اســاس این مطالعه ،همسترهای واکسینه شده

احتمال تولید واکسن کرونا به شکل قرص
در آینده نزدیک

دارای مقادیر کمتری ویروس عفونی در بینی و ریهها
بودند ،بنابراین از طریق قرار گرفتن در معرض هوای
معمولی ویروس را دفع نکردند.
نویسندگان مطالعه توضیح دادند که واکسن جدید
از یــک آدنوویروس به عنوان یــک ناقل برای بیان
پروتئین خوشهای کروناویروس استفاده میکند.
برخالف واکسنهایی که به عضله تزریق میشوند،
واکسن آزمایشی به شکل قرص به دنبال خنثی کردن
ویروس کرونا با افزایش تولیــد ایمونوگلوبولین -A
اولیــن خط دفاعی سیســتم ایمنــی در برابر عوامل
بیماریزا -در بافت مخاطی بینی و ریهها است.
به گفته محققان ،محافظت از این قسمتها باعث
میشود که افراد واکسینه شــده در هنگام عطسه یا
سرفه ،ویروس عفونی را کمتر منتقل کنند.
النگل گفــت« :دادههای ما نشــان میدهد که
ایمنسازی مخاطی یک رویکرد مناسب برای کاهش
شیوع کووید از طریق انتقال هوا است».
این مطالعه بر روی نســخه اصلی ویروس کرونا
متمرکز بوده اســت .اینکه آیا نتایج بهدســتآمده در
مطالعات حیوانی میتواند در انسانها نیز تکرار شود،
باید مورد بررسی قرار گیرد.

مهر :نتایج یک مطالعه نشــان داد که نوشیدن
چای ممکن اســت ســامت قلب و مغز ،عملکرد
سیســتم ایمنی را بهبود بخشــد و خطر سرطان را
کاهش دهد.
محققــان خاطرنشــان کردند که بــرای اثبات
بیشــتر این اثرات مفید مصرف چای ،به شــواهد
بــا کیفیــت بهتری نیاز اســت .چای بعــد از آب
دومین نوشــیدنی پرمصرف در جهان است .چهار
نــوع اصلی چای شــامل ســفید ،ســبز ،اوالنگ
و ســیاه اســت .هر چهار چای از یک گیاه به نام
 Camellia sinensisگرفته میشــوند ،اما
نحوه فرآوری آنها پس از برداشــت متفاوت است.
چــای حاوی مجموعه وســیعی از اجــزای دارای
فعالیت بیولوژیکی ،از جمله فالونوئیدها ،ال تیانین

چای از ابتال به سرطان پیشگیری می کند

تیانین و کافئین ممکن است به طور بالقوه احساس
آرامش همزمان ایجاد کند و توجه را بهبود بخشد.
عالوه بر این ،شــواهد محدود نشــان میدهد که
مصرف تیانین و کافئین با هم ممکن اســت منجر
به افزایش توجه بیشتر نسبت به مصرف هر یک از
این مواد به تنهایی شود .پس از بیماریهای قلبی
عروقی ،ســرطان دومین عامل مرگ و میر است.
اصالح فاکتورهای سبک زندگی مانند رژیم غذایی،
کم تحرکی ،سیگار کشیدن و چاقی میتواند از ۳۰
تا  ۴۰درصد همه سرطانها پیشگیری کند.
شواهد پیش بالینی قابل قبول زیادی وجود دارد
که خواص ضدســرطانی چــای و عمدت ًا ترکیبات
بیواکتیــو آن (فالونوئیدهــا) را در برابر تحریک و
پیشرفت شروع سرطان نشان میدهد.

و کافئین است .بسیاری از اثرات مفید چای به دلیل
ســطوح باالی فالونوئیدها مانند کاتچین است که
دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است.
تفــاوت در فرآینــد تولید میتوانــد بر ترکیب
شــیمیایی و اثرات مفید انــواع مختلف چای تأثیر
بگــذارد .به عنوان مثال ،چای ســبز قبل از اینکه
اکســید شود برشــته میشــود و از این رو حاوی
ســطوح باالتری از کاتچین است .در مقابل ،چای
ســیاه اجازه اکسید شدن داشــته و دارای سطوح
پایینتری از کاتچین اســت .در همین حال ،چای
سیاه حاوی مقادیر بیشتری از فالونوئیدهای دیگر

به نام تآروبیگین و تافالوین است که دارای خواص
آنتی اکسیدانی نیز هستند.
تعدادی از مطالعات مشــاهدهای نشان میدهد
که مصرف چای با بهبود عملکرد شــناختی مرتبط
است.
هــر فنجان چای حاوی حــدود  ۳۵تا  ۶۰میلی
گرم کافئین است که ممکن است به افزایش توجه
و بهبود خلق و خوی برخــی افراد پس از مصرف
چای کمک کند .چای همچنین حاوی تیانین است
که برای افزایش توجه و کاهش اضطراب و استرس
پیشنهاد شده است .محققان فکر میکنند که وجود

طراح :میترا چراغ پور

باشــگاه خبرنگاران :دانشــمندان دانشــگاه کرنــل در یافتههای اخیرشــان تغییری که در
کروناویروس سگها رخ میدهد را شناسایی کردهاند و این تغییر به الگوی احتمالی تغییر یافت
شده در سایر کروناویروسها اشاره دارد و ممکن است سرنخهایی از نحوه انتقال آنها از حیوانات
به انسان نیز ارائه دهد.
کروناویروس جدید ســگی ،در ابتدا در دو بیمار اهل مالزی که در ســال  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۸به
ذات الریه مبتال شــده بودند ،شناسایی شد .پس از آن محققان کروناویروس سگی را جدا کرده و
آن را توالی یابی کردند و نتایج خود را منتشر کردند.
اخیرا گروهی از محققان دانشــگاه کرنل و دانشــگاه تمپل از کشــف الگویی که در بخش
انتهایی پروتئین میخ مانند کروناویروس ســگی ظاهر میشوند ،خبر دادهاند .پروتئین میخ مانند
همان پروتئینی اســت که اجازه ورود ویروس به ســلول میزبان را میدهد .این ویروس از آلوده
کردن رودهها و سیستم تنفسی میزبان حیوان به ایجاد عفونت در سیستم تنفسی میزبان انسان
تغییر میکند.
محققان تغییری را در بخش انتهایی پروتئین میخ مانند کروناویروس سگی(معروف به بخش
انتهایی  ) Nشناســایی کردند .پروفسور «مایکل اســتانهوپ»()Michael Stanhope
نویســنده ارشد این مطالعه گفت :در این مطالعه برخی از مکانیسمهای مولکولی تغییر میزبان(از
ویروس کرونای سگ به میزبان جدید انسانی) شناسایی شده که این امر ممکن است در گردش
ویروس جدید انسانی که قبال از آن اطالعی نداشتیم نیز مهم باشد.
در این مطالعه ،محققان از پیشرفتهترین ابزارهای تکامل مولکولی توسعهیافته در آزمایشگاه
برای ارزیابی اینکه چگونه فشارهای انتخاب طبیعی ممکن است بر تکامل کروناویروس سگها
تاثیر گذاشته باشد ،استفاده کردند.
در انســان ،گیرنده اصلی که پروتئین میخ ماننــد آلفاکروناویروس(گروهی که کروناویروس
ســگها در آن طبقهبندی میشود) به آن متصل میشــود تا وارد سلول انسانی شودAPN ،
نام دارد ،اما گیرندههای مشــترکی نیز وجود دارد .یکی از این گیرندههای کمکی ،سیالیک اسید
است که در ســلولهای دستگاه گوارش در انواع پستانداران یافت میشود .محققان ناحیهای از
این پروتئین میخ مانند را در بخش انتهایی  Nبه نام  O-domainشناســایی کردند که به
دلیل اتصال با اســید سیالیک شناخته شده اســت .در تجزیه و تحلیل ویروس کرونای سگها
که در بیماران مالزیایی شناسایی شــد ،بخشهایی از دامنه  Oبه روشهای منحصر به فردی
در حال تغییر بودند.
به نظر میرســد کــه کروناویروس ســگی که در بیماران مالزیایی یافت شــده اســت در
حال از دســت دادن دامنه  Oخود اســت .محققان ایــن تغییر و از دســت دادن دامنه  Oرا
با ســایر کروناویروسهای مرتبط مقایســه کردند .یکی از آنها با نام ویروس گاســتروانتریت
مسری( )TGEVخوکها را آلوده میکند و باعث بیماریهای تنفسی و روده میشود .گونهای
از این ویروس خوکی ،به نام کروناویروس تنفســی خوک ،تقریبا مشابه ویروس گاستروانتریت
مسری است اما دامنه  Oخود را از دست داده و کامال یک پاتوژن تنفسی است .به طور مشابه،
یک ویروس کرونا که عامل ســرماخوردگی معمولی در انســان است از خفاشها به عنوان یک
ویروس گوارشی نشــات گرفته ،دامنه  Oخود را از دست داده و به عنوان یک ویروس تنفسی
به میزبان انسانی منتقل شده است.
اســتانهوپ گفت :بنابراین این الگویی اســت که به نظر میرســد در تکامل کروناویروس و
به ویژه در تکامل کروناویروس مرتبط با تغییرات اســتوایی تکرار میشود ،جایی که داستان ابتدا
از یک عفونت گوارشی آغاز شده و سپس به میزبان منتقل شده و سبب مشکل تنفسی میشود.
او افزود :نوع مشابهی از کروناویروس سگی که در مالزی یافت شد در سال  ۲۰۲۱نیز در چند
نفر در هائیتی که آنها نیز بیماری تنفسی داشتند ،مشاهده شد .برای درک کامل این موضوع به
مطالعات بیشتری نیاز است.
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چگونه به فرزند خود کمک کنیم که شخصیت مستقل داشته باشد؟

نوش و نیش -علی اصغر کمالدار «غمین»

گفتم از هر در که شد...

کارها یک وقت انسانی ،گهی حیوانی است
کار حیوانی از افرادی که خود می دانی است

باشگاه خبرنگاران :آیا میدانستید که میتوانید با
تشویق فرزندتان به تمرین برخی مهارتهای ساده در
خانه در سالهای اول زندگیاش ،به عنوان حمایت و
اشتیاق که به رشد ذهن او کمک میکند ،به موفقیت او
در آینده کمک کنید؟ شما با اینکار میتوانید او را تبدیل

جانیان ،دزدان ،تبهکاران و خائنها همه
کار اینها جمله حیوانی ،نه که انسانی است
فرصت جبران کم است ،ای خاطیان جبران کنید
مهلتی کو؟ عمرکوتاه است و غم طوالنی است؟
کاش در دستان آن بی بُ ّته می بودش کتاب
آنکه دستش پنجه بوکس و چاقوی زنجانی است

به فردی مثبت و تاثیرگذار در جامعه کنید.
کار گروهی
کودک باید در کارهای گروهی شرکت کند ،چه
از طریق بازی با دوستانش و چه از طریق کمک به
والدین یا خواهران و برادرانش در کارهای خانه .مادر

در سازگاری او با جامعه کمک کند تا بتواند دوستان
بیشتری را بشناسد و در عین حال به او کمک کند
بازیهایی را انجام دهد که نیاز به تخیل دارد ،زیرا به
فعال شدن حافظه او و ابداع ایدههای جدید و متفاوت
کمک میکند.
تفکر انتقادی
این نوع تفکر به رشد توانایی جذب اطالعات جدید و
تعیین بهترین راه برای استفاده از آنها در موقعیتهای
مختلف کمک میکند .عالوه بر این به کودک کمک
میکند تا راهحلهای جدید و متفاوتی برای مشکالتی
که تجربه میکند ،ارائه کند.
حل مسئله
بسیاری از والدین مشکالتی را که فرزندانشان در آن
گرفتار شده اند حل میکنند و همین باعث میشود که
به فکر حل مشکالت خود نباشند ،بنابراین والدین باید
به فرزندان خود بیاموزند که به فکر یافتن راه حلهای
مختلف برای مشکالتی باشند که از دوران کودکی با آن
مواجه بوده اند .به طوری که وقتی بزرگ شدند توانایی
بیشتری برای رویارویی با مشکالت خود پیدا کنند.
خود کنترلی
با آموزش تمرینات خودکنترلی و تصمیم گیری
صحیح باید به کودک توانایی خودکنترلی و عدم عجله
در تصمیم گیری را آموخت.

باید فرزندش را به این کار تشویق کند ،زیرا این امر
به تقویت مهارتهای او در کار گروهی و رشد کمک
میکند.
توانایی سازگاری با جامعه
مادر باید با کمک به کودک در بازیهای گروه

نکاتی که برای کمک به کودک آزار دیده باید رعایت کنید

جان من قربان آن یا ِر وفا داری شود
کو رفیق جانی هستش ،نه رفیق نانی است

باشگاه خبرنگاران :برخی از کودکان چه در مدرسه ،چه در
باشگاه یا حتی از سوی همسایگان خود مورد آزار و اذیت
قرار می گیرند که باعث ناراحتی و خجالت کودک می شود
و شخصیت او را به شکلی منفی تحت تاثیر قرار می دهد.
دکتر عبدالعزیز آدم ،روانشناس رفتاری ،راه حل هایی را
برای رفتار بهتر با این کودکان عنوان کرده که در ادامه به
آنها پرداخته شده است.
از سرزنش کودک بپرهیزید:
وقتی کودک مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ،مادر باید
از سرزنش یا متهم ساختن او به ضعف بپرهیزد .این کار
کودک را از نظر روانی تخریب و او را ناامید می کند و
باعث می شود همیشه از دیگران دور شود.
آموزش صحبت کردن آزادانه به کودک:
دادن فضای امن به کودکان برای گفتوگو در چارچوب
دوستانه باعث می شود که آنها به راحتی در مورد
ترس های خود صحبت کنند .از سوی دیگر ،خانواده باید
از آنها حمایت کرده و در عین حال روشن کند که بیشتر
ترس های آنها تخیل است.
تقویت اعتماد به نفس:
اعتماد به نفس کودک باید تقویت شود .این امر موقعیت
او را تقویت و از آزار و اذیت از سوی دیگران جلوگیری
می کند.
آموزش های مناسب:
هنگامی که کودک مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ،مادر
باید در این مورد به کودک خود آموزش دهد و از معلمان

دوست یابی راحت است ،اما نگهداری از آن
هست بی اندازه مشکل ،کی به این آسانی است
زندگی این و آن
می کشی ای که َس َرک ،در
ِ
کارت بد و شیطانی است؟!
تو نمی دانی که این َ
باش هر جا عیب پوش دیگران ،ای با مرام
رویکردی این چنینی ،شیوه ای رحمانی است
او که سنجید و سخن را گفت می باشد فهیم
آنکه گفت اول ،سپس سنجید این نادانی است
هر سخن هر نکته می باید نشیند جای خود
جای پینه نیست در دستان و بَر پیشانی است
آدمی فرزندها را ،یک به یک سامان دهد
آخر سر خود دچار بی سر و سامانی است
بس بهاء دادند این خوبان به قشر پاچه خار
آنکه دارد طبع و همت ،این میان قربانی است
دزدی از فرط نداری و نیا ِز ُمبرم است
اختالس اما ز بی دینی و  بی ایمانی است
کاش می شد شادمان بر فرش آرامش نشست
چون «غمین» روحم کمی تا قسمتی بحرانی است

و مسئوالن مدرسه برای محافظت از او و مجازات افرادی
که او را اذیت می کنند ،کمک بگیرد.
ورزش کردن:
ورزش یکی از راه های موثر برای تقویت شخصیت کودک

است و در کودک قابل درمان نیست .بنابراین زمانی که
عالئم درونگرایی یا غم و اندوه اغراق آمیز در کودک ظاهر
ﺟﺪول 401-2604
می شود ،باید به روانشناس مراجعه کرد تا بتوان موضوع را
حل و فصل و از بروز آزار و اذیت های دیگر جلوگیری کرد.

و تبدیل نشدن او به طعمه کودکان قلدر است.
حمایت روانی گرفتن از سوی متخصصان:
2
قلدری گاهی اوقات باعث بروز برخی عالئم روانی در
کودک می شود که این خارج از حدود توانایی خانواده
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جوان
دوشنبه  19اردیبهشت  7 1401شوال 1443

حکایت زنی از اهالی اُبُلّه
یکی از دوستان ما این داستان شیرین را برای من حکایت کرد و گفت:
در کشتی ای که از ابله 1به بیان 2می رفت سوار شدم ،بادهای شدید و
امواج عظیم دریا ما را فرا گرفت و کار را بر ما مشکل ساخت ،به حدی که
مجبور شدیم لباس های خودمان را هم دور سازیم و دیگر شک نداشتیم
که تلف خواهیم شد.
کشتی ما زنی بود که پسر بچه ای همراه داشت .این زن پیش از آن
در
ِ
که طوفان شروع شود ،به کلی ساکت بود .همین که طوفان برخاست و
کار اهل کشتی سخت و دشوار شد ،پسر بچه را به رقص و خنده واداشت.
در آن هنگامه برای ما مجالی نبود تا علت این رفتار را از او جویا شویم،
زیرا ما از زندگی خود به کلی مأیوس بودیم ولی به محض این که به
ساحل نزدیک شدیم و از غرقاب امان یافتیم ،من به آن زن گفتم :ای
زن! تو از خدا نترسیدی؟ تو می دیدی که ما در چه بالیی گرفتاریم و
دست از زندگی خود شسته ایم ،با این حال تو و پسر بچه به رقص و
خنده مشغول شدید؟! آیا تو مانند ما از غرق شدن و هالکت در دریا
هراس نداشتی؟ زن گفت :هر گاه شماها از سرگذشت ما آگاه بودید ،هر
آینه تعجب می کردید و به صبر و بی اعتنایی من به غرق شدن و هالک
گشتن خرده نمی گرفتید.
از او خواهش کردیم سرگذشت خود را برای ما نقل کند .گفت :من
زنی از اهالی ابله می باشم .یکی از مالحان کشتی که بین عمان و بصره
آمد و شد داشت ،با پدرم دوست بود .هر وقت کشتی ای که او در آن بود
[و] از عمان وارد می شد ،به خانه ی ما می آمد و چند روزی در نزد ما
می ماند و هدایایی به او می دادیم .چون مرد محجوبی بود ،پدرم مرا به
زنی او درآورد .پس از سه سال پدرم فوت کرد و شوهرم به من گفت بیا تا
برویم به عمان ،من در آن جا مادر و قوم و خویش دارم .پذیرفتم و با او به
عمان رفتم و مدت چهار سال در میان اقوام او زندگی کردم و او همچنان
بین عمان و بصره رفت و آمد می کرد تا آن که پنج ماه پس از تولد این
بچه ،شوهرم درگذشت .چون ُعده ی من سرآمد ،میل به ماندن در عمان
نکردم ،زیرا در عمان عالقه من فقط به او بود .به مادر و کسان او گفتم
قصد دارم به ابله برگردم و میان خانواده خود زندگی کنم .به من گفتند اگر
تو در این جا بمانی ،ما تو را شریک در زندگانی خودمان خواهیم ساخت،
زیرا ما در دنیا فقط به این طفل دلبستگی داریم .هرچند آنها اصرار کردند،
من ابا کردم .چون عازم حرکت شدم ،برای طفل گاهواره ای از چوب
خیزران خریدم ،تمام لباس هایی که برای خود و طفلم جمع کرده بودم با
آن چه اسباب و لوازمی که در آن مدت ذخیره داشتم ،در آن گهواره جای
دادم و محکم بستم و طفل را هم به روی آن نشاندم و به یک کشتی که
از عمان به بصره می رفت سوار شدم .در بین راه دریا طوفانی شد و در
نیمه ی شب کشتی ما در هم شکست .تمام سرنشینان کشتی و ملوانان
آن در دریا متفرق گشتند به قسمی که هیچ یک دیگری را نمی دید .من
خود را به یک پاره چوب آویختم و تا ظهر روز بعد همچنان به آن پاره
چوب آویخته بودم .در آن هنگام کشتی ای که از آن حدود عبور می کرد
ما را دید و نزدیک شد و قریب ده نفر از غرق شدگان را نجات داد که من
یکی از آنها بودم .چون ما را به کشتی بردند ،یک یک را سرازیر ساختند تا
آب هایی که در دریا خورده بودیم برگردد .سپس به معالجه ی ما پرداختند

1
می گویند که درد
آدم ها را به هم نزدیک می کند
به من بگو
کدام مان شاد هستیم
که این همه از هم دور مانده ایم
2
مرا فراموش خواهی کرد

May 9، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7471

دو حکایت دریایی از کتاب عجائب الهند
ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی

تا روز بعد همه ی ما به حال آمدیم .اما من طفل خود را به کلی از یاد
برده بودم ،زیرا این حادثه فکر او را از مغز من بالمره زایل ساخته بود.
روز بعد شنیدم که صاحب کشتی گفت :این طفل را که از آب گرفته ایم
از گرسنگی خواهد مرد ،ببینید این زن شیر دارد یا نه؟ کارگران کشتی به
سراغ من آمدند و پرسیدند آیا شیر در پستان داری؟ در حال من به یاد
طفل خود افتادم و گفتم من شیر داشتم اما نمی دانم پس از این واقعه
شیری در پستانم باقی مانده است! گفتند این بچه را تا نمرده است ببین.
آن گاه گاهواره ی طفل را نزدیک من آوردند ،دیدم بچه مانند روز اول در
آن قرار دارد و هیچ یک از اسباب های گاهواره باز نشده و دست نخورده
است .همین که چشمم به طفل افتاد فریادی برآوردم و به حال سجده به
روی زمین افتادم و از خود بی خود شدم .عمال کشتی فورا قدری آب به
صورت من پاشیدند و پرسیدند تو را چه شده است؟! پس از ساعتی که
به حال آمدم ،طفلم را در آغوش کشیدم و بنای گریستن گذاشتم .باز از
من پرسیدند ای زن! چرا چنین می کنی؟ گفتم این طفل از آن من است.
صاحب کشتی به من نزدیک شد و گفت اگر این طفل از آن توست،
اسباب هایی که در زیر اوست چیست؟ من آن چه اسباب در گاهواره بود

از من جدا خواهی شد
پس مرا از غارم بیرون بکش
عادت هایم را از من نگیر
خصوصا عادتی که به تنهایی دارم را
3
دلم می خواست
ده هزار کتاب خوانده بودم
تا می توانستم
سخن زیبایی بگویم به تو

برای آنها یک یک برشمردم و همچنان که گفته بودم تمام اسباب ها را
یکایک بیرون آوردند؛ گویی در همان ساعت آنها را در گاهواره جای
داده ام .تمام حاضرین به گریه درآمدند و خداوند را شکر و ثنا گفتند .پس
من که بدین گونه در دریا غرق شده ام و بین من و طفلم جدایی افتاده
بود ،خداوند بدین صورت که شنیدید ما را به هم رسانید ،اکنون چرا از این
حادثه ی کوچک بیمناک باشم؟ اگر خداوند غرق و هالک ما را مقدر کرده
باشد ،بیم و هراس هیچ گونه فایده ای نخواهد بخشید.
پی نویس ها:
- 1بندری است در ساحل رود دجله که به وسیله ی یک کانال به
بصره ارتباط داشته است .فاصله ی آن تا آبادان یک شب راه بوده است.
- 2شهری بوده است در کنار رود دجله.
***
د ُّر یتیم
داستان مروارید ،معروف به « ُد ّر یتیم» را از دریانوردان چنین شنیدم که
این گوهر گرانبها از این جهت ُد ّر یتیم نامیده شده که در دنیا جفتی برای
آن یافت نشده است .یکی از معتمدترین آنها حکایت کرد که در عمان

 7شعرک از :اوغوز آتای
ترکیه 1977-1934

در این لحظه
4
زندگی همین است
آدمی تمام داشته هایش را

با یک جمله
یا حتی با تنها کلمه ای
می تواند از دست بدهد
5

مرد شرافتمند و خوش رفتاری بوده است موسوم به مسلم بن بشر که به
شغل صید مروارید اشتغال داشت .این مرد همواره مال و سرمایه ی خود
را صرف استخدام و تجهیز غواصان کرده و آنها را برای صید مروارید به
دریا می فرستاد ولی هیچ فایده ای عاید او نمی شد تا آن که تمام ثروت و
سرمایه ی خود را از دست داد .حتی لباس و اسباب قابل فروش نیز برایش
باقی نماند .تنها دارایی او منحصر شد به خلخال زنش که صد دینار بهای آن
بود .روزی به زن خود گفت بیا و این خلخال را به من قرض بده تا با بهای
آن بار دیگر غواص به دریا فرستم ،شاید خداوند کرم کند و چیزی عاید ما
بشود.
زن گفت :ای مرد! دیگر چیزی برای ما باقی نمانده است و ذخیره ای
در دست نداریم که با آن زندگی کنیم و ممکن است از فقر و تنگدستی
هالک شویم .اگر این خلخال را بفروشیم و بهای آن را صرف خواربار خود
کنیم ،بهتر از آن است که آن را هم در دریا تلف سازیم.
مرد عاقبت با مالطفت بسیار زن را راضی کرد و خلخال را از او
گرفت و فروخت و با قیمت آن جمعی غواص به خدمت درآورد و با آنها
به جانب دریا رفت و شرط کرد که فقط تا دو ماه برای او صید کنند.
غواص ها پذیرفتند و مدت پنجاه و نُه روز به صید مشغول گشتند اما
آن چه صدف بیرون می آوردند و می گشودند چیزی در آن نمی یافتند.
شصتمین روز به نام شیطان به دریا فرو رفتند ،از قضا صدفی به دست
آوردند که دارای یک دانه ی مروارید گرانبها بود و قیمت آن شاید برابری
داشت با تمام مایملک مسلم که از اول عمر تا آن زمان به دست آورده
بود.
غواص ها مروارید را به نزد مسلم بردند و گفتند این گوهر را به نام
شیطان به دست آورده ایم .مسلم آن را گرفت و خُ رد کرد و گرد آن را
به دریا پاشید .غواص ها گفتند ای مرد! این چه کاری بود که کردی؟ تو
آنچه داشته ای از کف داده ای و به فقر و فالکت رسیده ای ،اکنون هم
که چنین گوهر گرانبهایی که شاید هزاران دینار بهای آن بود به چنگ
آوردی ،آن را ساییده و به دریا ریختی؟!
مسلم گفت :پناه به خدا می برم ،چگونه می توانم خود را راضی سازم و
از مالی که به نام شیطان به دست آمده استفاده کنم؟ خداوند به این مال
برکت نخواهد داد و برای آزمایش عقیده و ایمان ماست که خداوند آن
را به دست ما داد .هرگاه من از آن گوهر بهره می بردم ،سایر مردم نیز
از من پیروی کرده و دیگر جز به نام شیطان به صید مروارید نمی رفتند.
پس گناه این کار خیلی بزرگ تر از سود آن بود .قسم به خدا اگر به جای
آن مروارید ،تمام مرواریدهای دریا نصیب من می شد ،هرگز به آن دست
نمی زدم .بروید و به دریا فرو شوید و به اسم خدا و به برکت او به صید
مشغول گردید.
راوی می گوید :غواص ها رفتند و به صید مشغول شدند و در همان
روز که شصتمین و آخرین روز بود ،قبل از نماز مغرب دو دانه مروارید
گرانبها به دست آوردند که یکی از آنها همان ُد ّر یتیم و دیگری کوچک تر
و کم ارزش تر از آن بود .مسلم این دو مروارید را به نزد رشید خلیفه برد.
خلیفه ُد ّر یتیم را به هفتاد هزار درهم به عمان بازگشت و با آن تنخواه،
خانه ی بزرگی بنا کرد .مزرعه و گاو و گوسفندی خرید ،خانه ای را که
مسلم در عمان بنا نهاد ،معروف است .این بود داستان ُد ّر یتیم.

نه مرگ ،بی نفس ماندن است
و نه زندگی ،تمامی نفس گرفتن
بلکه زندگی ،یافتن عشق در دیگریست
تا عمر را به یادش صرف کنی
6
دوست داشتن بعضی آدم ها
مثل اشتباه بستن دکمه پیراهن است
تا به آخر نرسی
نمی فهمی که از همان اول

اشتباه کرده ای
7
بعضی ها به شعر
بعضی به ترانه
برخی به فیلم
و عده ای هم به کتاب پناه می برند
اما مدت هاست که آدم ها دیگر
به همدیگر پناه نمی برند

آگهی

آگهی
بدینوسیله به خانم ها فروغ السادات جوزی و افسانه آزادی و آقایان
خســرو آزادی و فرهاد آزادی ورثه شادروان پرویز آزادی اخطار می
گردد که ظرف مدت پنج روز از درج ایــن آگهی در روزنامه جهت
انتقال ســهم االرث خود از پالک  729/23بخش ســه شیراز به آقای
ذبیح الــه آزاد فرزند نصراله در این دفترخانه حاضر شــوند .ضمنا
نشانی دفترخانه شیراز شاهزاده قاسم ابتدای احمدی نو سمت چپ
کوچه اول دفتر اسناد رسمی  108شیراز می باشد.
/146م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  108شیراز
حسن ایزدی

فراخوان مناقصه
یک مؤسســه دولتی در شــیراز در نظر دارد تهیه و
ســاخت یک عدد مخزن تست فشار مورد نیاز خود را
با مشخصات فنی در اســناد ثانویه و تحویلی در محل
خریدار را از طریق مناقصه به واجدین شــرایط واگذار
نماید .لــذا از کلیه پیمانکارانی کــه واجد صالحیت می
باشــند ،دعوت به عمل می آید تا از تاریخ انتشار آگهی
به مدت  10روز به آدرس شیراز -بلوار شهید چمران-
دانشگاه صنعتی مالک اشتر مراجعه و یا به شماره تلفن
های  07136253873و  07136353980و 09178066143
و  09178152889و  09192843314تماس گرفته و اسناد
مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه (به صورت واریز به
حساب اعالم شده در اســناد مناقصه یا ضمانت نامه
معتبر بانکی) به مبلغ  10/000/000/000ریال می باشد.
مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز سه
شنبه مورخ  1401/2/27می باشد.

فراخوان مناقصه
یک مؤسسه دولتی در شیراز در نظر دارد تهیه و ساخت
دو عدد ارابــه کارتزین و یک عدد ارابــه تکنیکال مورد
نیاز خود را با مشــخصات فنی در اسناد ثانویه و تحویلی
در محل خریدار را از طریق مناقصه به واجدین شــرایط
واگذار نماید .لذا از کلیــه پیمانکارانی که واجد صالحیت
می باشند ،دعوت به عمل می آید تا از تاریخ انتشار آگهی
به مدت  10روز به آدرس شــیراز -بلوار شهید چمران-
دانشگاه صنعتی مالک اشــتر مراجعه و یا به شماره تلفن
های  07136253873و  07136353980و 09178066143
و  09178152889و  09192843314تماس گرفته و اســناد
مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه (به صورت واریز به
حساب اعالم شده در اسناد مناقصه یا ضمانت نامه معتبر
بانکی) به مبلغ  6/000/000/000ریال می باشد.
مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه
مورخ  1401/2/27می باشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311034000581مــورخ  1401/2/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رستم زارع قشالقی فرزند
حسین به شماره شناســنامه  160و کدملی  5489563631صادره از
خرامه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  198/72مترمربع پالک
فرعی  2832از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی ابوالقاسم رحیمی
ششده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4 :
/152م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311034000687مــورخ  1401/2/8هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مومنی زاده تزنگی
فرزند جمشــید به شماره شناسنامه  3035و کدملی 2297725256
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  96/07مترمربع
پالک فرعی  3791از  2152اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2152
اصلــی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی خداکرم
کاظمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4 :
/149م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311034000579مورخ  1401/2/4هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم تاجی شــهریاری فرزند نعمت اله به شــماره
شناســنامه  6و کدملی  2299448861صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  192مترمربع پالک فرعی  4636از  2071اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  37فرعــی از  2071اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی رضاقلی شریفی شریف آبادی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4 :
/150م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32300337-32303830
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  0001843مــورخ  1401/1/28اجرای احکام
دادگستری شــیراز بدینوسیله به آقای ســعید نظری ابالغ و اخطار
میگردد حداکثر ظرف مهلت  5روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت
انتقال یک دستگاه موتورسیکلت به شــماره انتظامی  65476ایران
 697مــدل  1396به نام محکوم له آقای امین امینی در دفترخانه 417
شیراز به نشانی شــیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  4مجتمع
پزشــکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینــده اجرای احکام
به قائم مقامی شــما نســبت به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه
خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /147م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  15/2333بخش  3شیراز
خانم فرزانه کاظمی با ارایه اقرارنامه  39504تاریخ  1401/2/5تنظیمی
دفترخانه  52گویم و با تســلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه
 52گویم تنظیم شــده مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت
مربــوط به یک واحد آپارتمان به مســاحت  89/5مترمربع به پالک
 ،15/2333انبــاری  ،15/2325پارکینگ  15/2321واقعات در بخش 3
شیراز که ذیل ثبت دفتر الکترونیک  140020311035004572به نام وی
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  479640صادر گردیده و به دلیل
سرقت مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت
نموده اســت .مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت
آگهی میشــود که هر کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /148م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

گردشگری
دوشنبه  19اردیبهشت 1401

شهرستان زیبای اشکذر ،یکی از شهرهای قدیمی استان یزد است که
در فاصله حدود  ۲۰کیلومتری از مرکز این استان زیبا و کویری کشور،
شهر یزد قرار گرفته است .باستانشناسان پیشینه اشکذر را تا سالهایی
نه چندان دور حدود  ۲۰قرن عنوان کرده بودند .اما پس از کشف آثاری
تاریخی و خشتهایی بسیار قدیمی در پیرامون مسجد جامع این شهرستان،
اظهارات جدیدی را در مورد قدمت واقعی اشکذر عنوان شد و معتقدند که
این شهرستان دارای پیشینهای بین چهار تا پنج هزار سال است.
در مورد وجه تسمیه این شهر ،به نظر میرسد که از نام «اشکین زال»،
یکی از خانها و اربابان دوران اشکانیان ،گرفته شده است .در واقع در
تعدادی از متون تاریخی یزد ،چنین ثبت شده است که شهر اشکذر به
دست اشک ،پسر زال و در دوران ملوک الطوایف پارتی احداث شده است.
البته نمیتوان این مسئله را بیربط به شباهت اسمی این شهرستان به نام
فرزند زال دانست .بر این اساس «ذر» نیز مخفف اسم «آذر» ،نام همسر
اشکین زال بوده است .اما آنچه که مسلم است ،دایر بودن این شهر در
دوران اسالمی ،بهویژه در اوایل قرن هشتم هجری قمری است .امروزه
این شهرستان هم بهدلیل حضور آثار باستانی متعددی که در خود جای
داده است و هم بهدلیل نزدیکی قابلتوجهی که به یزد دارد ،یکی از مقاصد
اصلی گردشگری در این استان محسوب میشود.
قلعه تاریخی اشکذر
یکی از مشهورترین جاهای دیدنی اشکذر ،بنایی است و البته فرسوده
که قدمت آن به  ۷۰۰سال میرسد .این میراث ایران قدیم «قلعه تاریخی
اشکذر» نام گرفته و دارای مساحتی بالغ بر  ۴,۰۰۰متر مربع است .در مورد
این قلعه قدیمی ،روایات و افسانههای بسیاری وجود دارد که همگی به
امنیت باال و نقش موثر آن در حفظ مال و جان مردم آن زمان اشاره دارد.
چراکه در زمان شکوه و دایر بودن ،هنگامی که شهر دچار حمالت
دشمنان یا دستخوش بالیای طبیعی همچون سیل و طوفان شن
میشد ،مانند پناهگاهی امن مورد استفاده قرار میگرفت .سازندگان این
دژ مستحکم آن را در دو طبقه و با چهار بارو ،حصارهای کنگرهای،
تزیینات زیبا و چشمگیر و بخشهای دیگری احداث کردهاند که متاسفانه
امروزه تنها دو برج از این اثر تاریخی باقیمانده است که آن هم در حال
فروریختن است.
آسیاب اشکذر
از دیگر جاذبههای دیدنی شهرستان اشکذر ،آسیابی است تاریخی که
قدمت آن متعلق به دوران ایلخانیان و زمان حکومت «علینقی خان» از
فرزندان «محمد تقی خان» است .این بنای قدیمی که لقب قدیمیترین
آسیاب آبی استان یزد را به خود اختصاص داده است ،در واقع از بزرگترین
آسیابهای کشور نیز محسوب شده و در سده  ۱۲هجری قمری ساخته
شده است .گفته میشود که سنگ آن با کمک آب قنات «همتآباد» به
حرکت در میآمده و تنها آسیاب منطقه از میبد تا اشکذر بوده است .از
نکات قابلتوجه در ساخت این اثر تاریخی ،معماری و تزیینات آن است که
آسیاب را زیبا و بهگونهای ،یکی از ابتکارات معماری ایرانی جلوه میدهد.
آجرکاری ،تقسیمبندی و کاربندیهای آجری در کنار سقف گنبدی شکل
صحن آن از ویژگیهای چشمگیر این اثر ایرانی است.
مسجد جامع اشکذر
مسجد جامع اشکذر ،از دیگر مکانهای دیدنی در این شهرستان است
که قدمت آن به قرن نهم هجری قمری میرسد .هرچند اطالعات کافی
در مورد معماری این ساز ه تاریخی در دسترس نیست؛ اما هنگام ورود به
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آشنایی با اشکذر

این مسجد قدیمی و با حضور در شبستان آن ،محرابی از جنس سنگ
مشاهده میشود که ازاره پیرامون آن با کاشیهای شش ضلعی و در
حاشیهای از کاشیهایی به دو رنگ سیاه و سفید معرق ،تزیین شده است.
قدمت تزیینات کاشیکاری محراب به قرن نهم هجری قمری باز میشود.
این محراب سنگی در کنارهای از کاشی معرق قرار گرفته و میتوان روی
آن کلماتی از قرآن مجید ،تصاویری از گیاهان و نقوش قندیل آویزانی را
که در وسط نقر شده است ،مشاهده کرد .متاسفانه محراب مذکور در سال
 ۱۳۴۵هجری شمسی شکسته شد.
مجموعه حجتآباد اشکذر
مجموعه تاریخی و ارزشمند «حجتآباد» در فاصله کمی از شهرستان
اشکذر ،در روستایی به همین نام قرار دارد و متشکل از بخشهایی
همچون باغ ،ساختمانهای متعدد ،حمام ،آبانبار ،ساباط و کاروانسرا
است .این مجموع ه عظیم به دستور و نیابت «میرزا محمد مستوفی» از
حاکمان وقت یزد احداث شده است .اثری برجای مانده از دوران حکومت
قاجاریان و اواخر پادشاهی ناصرالدین شاه که در مسیر «قنات قدیمی
حجت آباد» قرار دارد .ساختمان باغ این مجموعه با  ۱۴۰۰متر مربع
وسعت ،در سه طبقه احداث شده که از قسمتهایی همچون سرسرا،
هشتی ،چندین اتاق ،راهروهایی چهارگانه ،ایوان و گنبد تشکیل شده است.
از ویژگیهای جالب آن ،تزیینات آجری است که بسیار زیبا و هنرمندانه
صورت گرفته و بهعنوان میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.
قلعه ابراهیم آباد رستاق
در فاصله  ۲۰کیلومتری از شهرستان اشکذر ،در دهستان رستاق و در

روستای ابراهیمآباد ،یکی دیگر از جاذبههای تاریخی استان یزد قرار دارد
که با تالش مسئوالن میراث فرهنگی این استان ،میتواند به یکی از
مقاصد اصلی گردشگری یزد تبدیل شود .این اثر تاریخی دژی است که
به نام «قلعه ابراهیمآباد» که قدمت ساخت آن به سدههای هفت و هشت
هجری قمری بازمیگردد.
معماری قلعه نیز مانند بسیاری از قلعههای قدیمی ایرانی است و از
بخشهای متعددی همچون مسجد ،کوچههای سرپوشیده ،برج ،بارو،
حصار ،آبانبار ،خانه و قسمتهای دیگری تشکیل شده است .این
مجموعه ساخته شده از خشت و گل دارای سردر و رواقی آجری است
و در زمان اوج و شکوفایی ،بهعنوان محل سکونت روستاییان محسوب
میشد .در بخشهای مختلف این قلعه تزییناتی مانند کاربندی آجری
مشاهده میشود که در نوع خود زیبا و دیدنی است.
بقعه سلطان محمود شاه
«بقعه سلطان محمود شاه» ،یکی دیگر از جاهای دیدنی استان یزد
است که در روستای «بندرآباد» و در  ۱۰کیلومتری از شهر اشکذر قرار
دارد .قدمت این بنای قدیمی به قرن هفتم هجری قمری بازمیگردد که در
گذشته بهعنوان خانقاه «شیخ تقیالدین دادامحمد» معروف به «شیخداد»
شناخته میشد .از خصوصیات این بقعه میتوان به شباهت طرح عمارت
و بنای آن به مساجد اشاره کرد که گنبدی مزین به کاشیهای فیروزهای
رنگ شش ضلعی ،زیبایی خاصی به آن بخشیده است.
در بخش جنوبی صحن بقعه ،صخرهای مشاهده میشود که گنبد در
قسمت جنوبی آن ساخته شده است .همچنین محراب بقعه بهگونهای
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ساخته شده که در دو طرف آن دو اتاق کوچک با کاشیکاری چشمگیر
کاشی به رنگ فیروزهای احداث شده است .برخی از بزرگان و شیوخ در
این مکان دفن شدهاند که بر اهمیت آن افزوده است.
مسجد حاجی رجبعلی اشکذر
از جاذبههای مذهبی در اشکذر میتوان به مسجدی زیبا با معماری
باشکوه به نام «مسجد حاجی رجبعلی» اشاره کرد .این مکان در زمان
حکومت قاجاریان و در سال  ۱۲۱۵هجری قمری به همت بانی آن« ،حاج
مال رجبعلی» ،از پسران «میرزا عبداهلل فراهانی» ساخته شد .مسجد دارای
دو بخش سردخانه و گرمخانه و همچنین صحن تابستانی ،محراب ،سنگ
مرمر داخل محراب ،زیلوهای وقف شده و وقفنامههایی به سال ۱۲۲۷
هجری قمری است .همچنین زمینهای کشاورزی ،چندین باغ و اراضی
دیگر نیز در وقف مسجد قرار دارد.
روستای بندرآباد اشکذر
یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی در شهرستان اشکذر ،روستایی است
تاریخی که در فاصله  ۱۰کیلومتری از شمال غرب این شهر قرار دارد.
«روستای بندرآباد» در ناحیهای بیابانی و در ارتفاع حدود  ۱۰۰۰متری
از سطح دریا واقع شده است .از نکات قابلتوجه در مورد روستا قدمت
 ۱۵۰۰ساله آن است که توسط باستانشناسان و مورخان عنوان شده است.
گفته میشود که «بندر» ،یکی از پیروان دین زرتشت ،این روستای قدیمی
را بنیان نهاده است .در این منطقه از اشکذر ،میتوان آثار تاریخی متعددی
از جمله زورخانهای با قدمت  ۷۰۰سال و مجموعه باستانی سلطان
محمود شاه اشاره کرد که متشکل از خانقاه ،حوزه علمیه ،مسجد جامع
و مکتبخانه است .همچنین وجود بارگاه «امامزاده سید میرحسین(ع)»
در این روستا ،بر اهمیت مذهبی و گردشگری آن افزوده است .اما جالب
است بدانید که وجود خانقاه ،بقعه و مسجدی قدیمی که به همت «شیح
نقیالدین دادا» ،از عارفان قرن هفتم هجری قمری ساخته شده است ،از
مهمترین دالیل ارزش تاریخی این روستای قدیمی است.
موزه مردم شناسی اشکذر
در یکی از محلههای اشکذر به نام «محله باغستان» ،یکی دیگر از
جاذبههای گردشگری این شهرستان واقع شده است که از آن به «موزه
مردمشناسی اشکذر» یاد میشود .این موزه که بیانگر دوران زندگی مردم
در زمان حکومت قاجاریان است ،یکی از موزههای جالب و تحسینبرانگیز
استان یزد است؛ چراکه بیشتر آثار نگهداری شده در آن ،به همت مردم
اشکذر جمعآوری شده است .مکان موزه در حمامی قدیمی با مساحت
تقریبی  ۴۵۰متر مربع است که سقفهای گنبدی شکل دارد .این حمام
قدیمی ،دارای دو حمام کوچک و بزرگ است که معماری آن همانند
بسیاری از حمامهای قدیمی کشور ،بهشکل حمام زیرزمینی ،طراحی
خ ریسی ،حالجی،
و اجرا شده است .وسایل کشاورزی ،گیوه چینی ،ن 
خورجین بافی ،حجامت ،دالکی و چرخ ریسی از جمله آثاری است که در
این موزه به نمایش گذاشته شده است.
ضریح و شبستان امامزاده در اشکذر
شهر اشکذر ،یکی از قدیمیترین شهرهای استان یزد است که آثار
تاریخی ارزشمند بسیاری را در خود جای داده است .از دیگر مکانهای
دیدنی و تاریخی اشکذر میتوان به مسجد ریگ مجومرد (رضوانشهر)،
سلطان بندرآباد ،حسینیه سفید ،آبانبار هفت بادگیری ،شهر تاریخی
اسفنجریه (قلعه و خندق روستای عزآباد) ،امامزاده سید حسین(ع) ،گنبد
تاج ،حمام توده و خانه ندافزاده اشاره کرد.

مسجد هواشنگ
یکی از قدیمیترین مساجد جهان
بیتوته :مسجد هواشنگ که در گوانگچو قرار دارد با نام مسجد سپیدخانه
نیز شناخته میشود ،با گذشته ای نزدیک  ۱۳۰۰سال ،یکی از قدیمیترین
مساجد چین است.
طبق دستنوشتههایی که در این مسجد وجود دارد ،این ساخته به وسیله
سعد بن ابی وقاص (اولین مسلمان وارد شده به چین) ساخته شدهاست.
چیزی که معلوم است این مسجد در سلسله تانگ یا اوایل سلسله سونگ
وجود داشته است .این مسجد در  ۱۳۵۰و آنگاه مجددا در سال  ۱۶۹۵به
علت آتشسوزی بازسازی گردید.
مسجد هواشنگ که با نامهای مسجد هوایشنگ ،مسجد سپیدخانه و
مسجد جامع کانتون هم شناخته میشود ،مسجد اصلی گوانگژو محسوب
می شود .از مهمترین قسمت های مسجد مناره  ۳۶متری آن است که با
تزییناتی ساده با نام فانوس دریایی شهرت دارد .بعضی از تزیینات سنگی

محوطه تاالر اصلی از دوران مینگ بهجا ماندهاند.
مسجد هواشنگ همان گونه که در گذشته فواید بسیاری برای مسلمانان
و ملوانان و بازرگانان داشته است ،امروز هم نقش مهمی دارد.
روزهای جمعه خیابانهای کنار مسجد و خود مسجد پر از جمعیت
مسلمانانی است که برای اقامه نماز جمعه و خواندن دعاهای دستهجمعی
دور هم جمع میشوند و از دکههای گوناگون در خیابانهای اطراف با
مردم غذا قسمت میکنند .این برنامههای مسجد برای ساکنانان محلی
غیرمسلمان هم خیلی جالب است و خیلی از آنها برای کنجکاوی نیز که
شده در این مراسم شرکت میکنند.
به جز این ،شهروندان مسلمان چین و گردشگران مسلمان اغلب از
ی کوتاه برای دور شدن از
این مسجد برای اقامه نماز و یا طی کردن زمان 
دغدغهها استفاده میکنند.

آگهی

با رعایت کردن پروتکل های
بهداشتی به یکدیگر احترام بگذاریم
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آرای شــماره  140160311034000386و 140160311034000387
مــورخ  1401/1/30هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
مرضیه نورائی چالشــتری فرزند هاشم به شــماره شناسنامه  80و
کدملی  4622230674صادره از شهرکرد و آقای سید حسین حسینی
فرزند سید ناصر به شماره شناســنامه  14و کدملی 2433265241
صادره از مرودشت در ششدانگ اعیانی یکباب خانه احداثی در یک
قطعه زمین وقفی به مســاحت  151/45مترمربع پالک فرعی  14414از
 2070اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2070اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4 :
/151م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول1401/2/19 :
نوبت دوم1401/2/26 :
شــهرداری خیرآباد در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره
12ن/1401/خ.ش.ا.ش مورخ  1401/2/2شــورای اسالمی شهر،
عملیات قابل واگذاری شــهرداری اعم از رفت و روب زباله و
نگهداری فضای ســبز و ...بصورت مدیریت پیمان برای مدت
یک سال شمسی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.
متقاضیــان دارای رتبــه از مراجع ذیصالح مــی توانند جهت
دریافت اسناد مناقصه به ســاختمان اداری شهرداری واحد
امور مالی مراجعه فرمایند.
 -1مهلت شرکت در مزایده بعد از چاپ نوبت دوم به مدت
ده روز می باشد(.از تاریخ  1401/2/26الی )1401/3/4
 -2میزان ســپرده شــرکت در مزایــده 500.000.000ریال به
صــورت ضمانتنامه بانکی با واریز وجه به حســاب ســپرده
 0105677403009می باشد.
 -3زمان بازگشــایی پاکات روز پنجشــنبه مورخ 1401/3/5
می باشد.
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره
 09179680164و  07132747021تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی1312043 :
با تشکر شهردار خیرآباد
محمد حسن رضایی

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای
سبز شهر المرد
نوبت اول1401/2/11 :
نوبت دوم1401/2/19 :
شهرداری المرد در نظر دارد براساس بند 1
صورتجلسه شماره  17مورخ  1401/01/25شورای اسالمی شهر
المرد ،خدمات شــهر وحفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها را
بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا پیمانکاران
واجد شــرایط می توانند جهت دریافت اســناد و شرکت در
مناقصه به ســایت شــهرداری مراجعه نمایند .مدت زمان
شــرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت
 10روز می باشد .شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار
می باشــد .هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
مبلغ برآورد شــهرداری در اسناد مناقصه تعیین شده است.
پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان  5درصد
مبلغ برآوردی (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانکی یا چک
تضمین شده تحت عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل
شهرداری نمایند .درصورت امتناع برندگان(به ترتیب نفر اول
و دوم و سوم) نسبت به انعقاد قرارداد ،ضمانت نامه مربوط
به آنها به نفع شهرداری المرد ضبط خواهد شد .سایر جزئیات
مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات :پایان وقت اداری 1401/02/29
بازگشایی اسناد :یکشنبه  1401/03/01ساعت  10صبح
شناسه آگهی1310145 :
عطاءاله جوکار
شـهردار المرد

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول1401/02/14 :
نوبت دوم1401/02/19 :
شــهرداري ســده در نظر دارد بر اساس مجوز
اســتانداري فارس نســبت به واگذاري امــورات خدماتي
شهرداري ســده در سال  1401از طريق مناقصه عمومي اقدام
نمايد ،لذا از كليه پيمانكاران واجدالشــرايط داراي تاييديه و
صالحيت اداره كار ،دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي
نوبت دوم به مدت /10ده روز عادي ،به شــهرداري مراجعه و
قيمت پيشنهادي خود را به شهرداري ارائه نمايند.
شرايط مناقصه:
 -1ســپرده نفر اول تا سوم بترتيب در صورت برنده شدن و
عدم قرارداد به نفع شهرداري ضبط مي گردد.
 -2به درخواســت هاي بدون ســپرده و مخدوش و بعد از
مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -3شهرداري مجاز به رد يا قبول كليه پيشنهادها مي باشد.
 -4مبلغ سپرده شــركت كنندگان در مناقصه /5 ،پنج درصد
قيمت پايه جهت واريز به جاري ســپرده شهرداري نزد بانك
ملي  0109986028003تعيين گرديد.
 -5تمامي شــرايط و ضوابط آيين نامــه معامالت مربوط به
مناقصه از طرف شهرداري رعايت مي گردد.
 -6هزينه نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -7تاريخ تشكيل كميسيون معامالت حداكثر  4روز بعد از اتمام
مهلت قانوني تحويل اسناد مي باشد.
آدرس :اقليد -شــهر ســده  -شــهرداري ســده –تلفن
071-44592216
شناسه آگهی1311594 :
روابط عمومي شهرداري سده
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شناسایی  ۴۸۸بیمار جدید کرونا در کشور
 ۱۲تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
 ۴۸۸بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و
متاسفانه  ۱۲بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود
را به دلیل این بیماری از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز شــنبه تــا دیروز
 ۱۸اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۴۸۸ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۷۱نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۲۲۵هزار و  ۱۸۹نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۱۲ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
ایــن بیماری بــه  ۱۴۱هزار و  ۱۷۷نفر رســید.
خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۵هزار و  ۴۲۰نفر
از بیمــاران ،بهبــود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۸۹۶نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهــای مراقبتهــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۱میلیون و  ۴۹۳هزار و  ۱۷۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۴شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان
در وضعیــت زرد و  ۱۲۵شهرســتان در وضعیت
آبی قرار دارند.
صفر شدن شمار فوتی های کرونایی
در  ۲۶استان
ایرنا :تداوم وضعیت کاهشی شیوع بیماری و
صفر شدن شمار فوتی های کرونایی در  ۲۶استان
نشــان دهنــده این اســت که بــا تالشهای
صورت گرفته کادر بهداشــت و درمان ،گسترش

واکسیناســیون پیک ششــم کرونا در کشور به
مرحله مدیریت و کنترل رسیده است.
بر اساس اعالم رســمی و جمع بندی رئیس
سازمان جهانی بهداشت ،خطر کرونا همچنان به
عنوان خطری جدی برای سیستم سالمت تلقی
میشود و این سازمان کماکان کرونا را به عنوان
آتشی توصیف میکند که شعلههای آن میتواند
در نظام سالمت سوزاننده عمل کند.
ایــن روزهــا حرکــت ویــروس کرونــا در
نزولیتریــن حالت طی دو ســال گذشــته قرار
گرفته و زندگی به روال عادی برگشــته اســت،
اما کارشناسان بهداشتی معتقدند که چراغ هشدار
شیوع این بیماری همچنان روشن است و نباید با
عادیانگاری و کوتاهی در رعایت شیوه نامههای
بهداشتی از اوج دوباره آن غفلت کنیم.
رسیدن به مرحله کنترل ویروس کرونا به منزله
پایان این بیماری نیست بلکه باید تا بهبود شرایط
جامعه ،همگان نســبت به رعایت کامل شــیوه
نامههای بهداشتی مقابله با این ویروس خطرناک
اهتمام داشــته باشند .واکسیناســیون میتواند
از بیماری شــدید ،مرگ و میر و بســتری شدن
در بیمارســتان در برابر انواع سویههای ویروس
کرونا جلوگیری کنــد و از همین رو تاکید داریم
که افراد هر چه سریعتر نسبت به تزریق ُدز یادآور
اقدام کنند.
بــه گفته بهــرام عین اللهی وزیر بهداشــت
و درمان و آموزشــی پزشــکی بــا تدابیری که
صورت گرفت  ۸۵درصد مردم کشــور توانستند
ُ ۲دز واکســن کرونــا را تزریــق کننــد .رمــز
موفقیت ایران در کاهش چشــمگیر آمار کرونا،
اســتقبال و همراهی مردم از برنامه های دولت
مردمی است.

هفت استان کشور بدون مرگ و میر
کرونایی
در هفتــه  ۱۱۵همهگیری کرونــا در ایران،
اســتانهای چهارمحال و بختیــاری ،کهگیلویه
و بویراحمد ،خراســان جنوبی ،خراسان شمالی،
ســمنان ،قزوین و زنجان مرگومیر صفر کرونا
را گزارش کردهاند.
معاونت بهداشــت وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی دیروز یکشنبه با انتشار گزارشی
اعالم کرد :بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا
در کشــور در هفته دوم اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱
مصادف با هفته  ۱۱۵همهگیری کرونا در کشور،
نشــان میدهد که افزایش بیماران بســتری در
هشت استان کشــور و کاهش یا ایستایی موارد
مثبت متوفی در  ۲۶استان کشور اتفاق افتاده است.
در عین حال در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی
مثبت شناسایی شده در کشور پنج هزار و  ۷۲نفر
بوده است .همچنین تعداد موارد بستری جدید در
کشــور در هفته اخیر یک هزار و  ۷۷نفر و تعداد
موارد فوتی جدید  ۱۱۸نفر بوده است.
در استان تهران نیز در هفته اخیر تعداد موارد
ســرپایی مثبت شناسایی شــده  ۲۴۰نفر ،تعداد
موارد بستری جدید در هفته اخیر  ۱۹۶نفر و تعداد
موارد فوتی جدید در هفته اخیر  ۲۳نفر بوده است.
در همین حال دکتر مسعود مردانی متخصص
بیماریهای عفونی گفت :واریانت های اومیکرون
درحال تغییر و چرخش هســتند و به تازگی نیز
واریانت جدیدی از این سویه در آفریقای جنوبی
بــروز یافته و خطر بیماری زایی بیشــتری دارد،
اما کشــنده نیســت .در ایران این واریانت جدید
به   صــورت پیک بروز نیافته و موارد ابتالی افراد
به آن بسیار کم بوده و جای نگرانی نیست.
وی تصریح کرد :این واریانت جدید اومیکرون
معمــوال به   صورت عفونت ویروســی بوده و در
افرادی که قبال کرونا گرفته اند و کسانی که واکسن
نزده اند ،بروز می یابد و نمی تواند مرگ آور باشد.
مردانی تاکید کرد :با توجه به اینکه آمار مرگ و میر
در کشور بسیار کاهش یافته و شهر قرمز کرونایی
نداریم ،اما کرونا تمام نشــده و هنوز این بیماری
ادامه دارد ،از کســانی که هنوز دزهای مختلف
واکســن کرونا را دریافت نکرده اند ،می خواهیم
نســبت به تزریق آنها اقدام کنند و رعایت شیوه
نامه های بهداشــتی به  ویژه استفاده از ماسک و
حفظ فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.

پیگیری ماجرای تنبیه بدنی یک دانش آموز در شیراز
مسائل به شکل قانونی دنبال میشود

رییس اداره اطالع رســانی و روابط عمومی
آموزش و پرورش استان فارس ،با تائید محتوای
فیلم منتشر شــده از تنبیه بدنی یک دانش آموز
توســط یک معلم ،به تشــریح موضوع پرداخت
و بر حساســیت در این مــوارد و پیگیری چنین
موضوعاتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،اداره
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
فارس ماجرای انتشــار فیلم تنبیــه بدنی یک
دانشآموز را تایید کرد.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش فارس
در ایــن خصوص گفت :حوالی ظهر روز شــنبه
 ۱۷اردیبهشــت در کالس پایه دهم دبیرســتان
ناصریان شــیراز ،یکی از معلمان ،دانش آموزی
را تنبیــه کرده که فیلم آن شــامگاه شــنبه ،در
فضای مجازی منتشر و موجب واکنش آموزش
و پرورش شد.

حمیدرضــا شــعبانی با بیان اینکــه موضوع
اول وقت روز یکشــنبه  ۱۸اردیبهشت از طریق
آموزش و پرورش ناحیه  ۲شــیراز ،مورد پیگیری
قرار گرفت ،گفت :براســاس بررسیهای اولیه،
معلم مربوطه طی تماســی با دانش آموز ،از وی
دلجویی کرده و موضوع به صلح و ســازش بین
معلم و شاگرد انجامیده است.

وی در عین حال ضمــن تاکید براینکه تنبیه
بدنی دانش آموزان و همچنین حفظ شان همکاران
فرهنگی ،جزو خطوط قرمــز آموزش و پرورش
فارس اســت ،گفت :با توجه بــه اینکه رفتاری
خــاف قانون و مقررات نظام آموزشــی حادث
شــده ،موضوع قاعدتا از مجاری ذی ربط اداری
در آموزش و پرورش پیگیری و دنبال میشــود.
شــعبانی با بیان اینکه از آمــوزش و پرورش
ناحیه دو شــیراز خواســته ایم در اولین فرصت،
معلم را فراخوان و شــرح ماجرا دریافت و مسائل
به شــکل قانونی دنبال شــود ،گفت :آموزش و
پرورش فارس ،همواره بــه دنبال حفظ و ارتقاء
شأن دانش آموزان و معلمان است.
مدیــر روابط عمومــی آمــوزش و پرورش
فارس خاطرنشــان کرد :ما امیدوار هســتیم در
آینده شــاهد چنین رخدادهایــی در محیطهای
آموزشی نباشیم.
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فارس

کشف  ۱۹دستگاه خودرو احتکار شده در شیراز

معاون بازرســی ســازمان صمت فارس از کشــف  ۱۹دستگاه خودرو
احتکار شده به ارزش بیش از  ۴۴میلیارد ریال در شیراز خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی حســنی ،گفت :گزارش رســیده از
بازرســان ســازمان صمت مبنی بر احتکار خودرو در یکی از پارکینگهای
سطح شهر شــیراز طی هماهنگی صورت گرفته با نمایندگان پلیس امنیت
اقتصادی شــیراز ،پس از مراجعه به پارکینگ مورد نظر مشاهده گردید که
تعداد  ۱۹دســتگاه خودرو در پارکینگ مذکور موجود بود که دو دســتگاه
خــودرو وارداتی و  ۱۷دســتگاه خودرو داخلی کــه همگی به صورت صفر
کیلومتر بودند.
وی افزود :پس از بررسیهای انجام شده و طبق دستورالعملهای موجود
و همچنین اســتعالم قیمت متعارف از اتحادیــه مربوطه و نمایندگیهای
مجاز ســطح شهر ،پرونده تخلف احتکار پارکینگ مورد نظر به ارزش ریالی
 ۴۴میلیارد و پانصد و هشــتاد و چهار میلیون ریال تشــکیل و جهت انجام
مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارجاع گردید.

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس خبر داد؛

کشف ارز قاچاق در فرودگاه شیراز

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان فارس از کشــف  ۴۰هزار درهم ارز
امارات و یک هزار و  ۷۰۰ریال قطر در فرودگاه شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،غالمرضا ســاالری ،گفت :مأمورین نیروی
انتظامی مســتقر در فرودگاه شهید دستغیب شیراز مقادیری ارز قاچاق را از
کیف دستی یک مسافر پرواز خارجی کشف کردند.
وی میزان ارز مکشــوفه را  ۴۰هزار درهم امــارات و  ۱,۷۰۰ریال قطر
عنوان کرد و افزود :با تشــکیل پرونده تعزیراتی برای این مسافر ،تحقیقاتی
توسط شــعبه دهم تعزیرات حکومتی شــیراز انجام و دفاعیات این مسافر
اخذ شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان فارس با اشاره به دستور العمل بانک
مرکزی مبنی بر ممنوعیت خروج بیش از  ۵هزار یورو و معادل آن از کشور
گفت :در بررســیهای به عمل آمــده تخلف این فرد در قاچاق ارز محرز و
شــعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط ارز مکشوفه و جریمه  ۴میلیارد ریالی
متهم صادر کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

کشف  ۲۴۸کیلو حشیش طی عملیات تعقیب و گریز
در فارس

فرمانــده انتظامي اســتان از كشــف  248كيلو حشــيش در عمليات
تعقيب و گريز مأموران انتظامي در شهرستان فسا خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان فسا هنگام
نظارت بر محور مواصالتی داراب-شــيراز به يك خودرو ســمند مشكوك
شدند و دستور ايست دادند كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وي ادامــه داد :پس از طي مســافتي تعقيب و گريــز مأموران انتظامي
با رعايت قانون به كارگيري ســاح اقدام به شليك به سمت الستيكهاي
اين خودرو كرده و آن را متوقف كردند.
فرمانده انتظامي اســتان افزود :در بازرســي از اين خودرو  248كيلوگرم
مواد مخدر از نوع حشيش كشف و يك نفر قاچاقچي نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با بيان اينكه متهم پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد ،تأكيد كرد :مبارزه بي امان با مواد مخدر و سوداگران
مرگ به صورت ويژه در دستور كار اين فرماندهي قرار دارد.

جاسازي  43كيلو شيشه در مخزن گاز سمند

فرمانده انتظامي شهرســتان خرامه از كشف  43كيلو و  900گرم شيشه
در بازرسي از يك خودرو سمند خبر داد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :مأموران يــگان امداد خرامه هنگام نظــارت بر خودورهای
عبوری در محورهاي مواصالتي منتهي به اين شهرســتان به یک سواري
سمند مشــكوك شدند و دستور ايست دادند كه راننده بدون توجه اقدام به
فرار كرد.
وي با بيان اينكه پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي
موفق شــدند خودرو را توقيف كنند،افزود :در بازرســي از مخزن گاز اين
سواري  43كيلو و  900گرم مواد مخدر از نوع شيشه كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان خرامه با اشاره به اينكه در اين رابطه  3نفر
قاچاقچي دستگير و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند ،تصريح

آتشســوزی جنگلــی در نیومکزیکوی آمریکا از حــدود یک ماه پیش
آغاز شده و تاکنون باعث از بین رفتن مساحتی بزرگتر از شهر شیکاگو شده
است .این آتشســوزی خانههای بسیاری را ویران و هزار نفر را مجبور به
ترک خانههای خود در مناطق آســیبدیده کرده است .آتشسوزی و دود
ناشی از آن ،شــهر السوگاس را نیز با مشکالتی روبهرو کرده و بسیاری
از کســبوکارهای این شهر را تعطیل کرده است .رئیسجمهور آمریکا این
آتشسوزی را «فاجعه بسیار بزرگ» خوانده است.

افزایش تلفات حادثه انفجار در هتل تاریخی هاوانا

شــمار قربانیان وقوع انفجار مهیب در ســاختمان یک هتل معروف در
هاوانا ،پایتخت کوبا به دست کم  ۳۲تن افزایش یافت.
به گزارش ایســنا ،در پی وقوع انفجار در هتلــی در هاوانا که اواخر روز
جمعه رخ داد دست کم  ۳۲نفر جان خود را از دست داده و  ۱۹نفر همچنان
مفقود هستند.
گفته شــده  ۱۱کارگر هتل در این انفجار جــان باختند و  ۱۳کارگر نیز
مفقود هســتند .همچنین بنابر اعالم ســخنگوی وزارت گردشگری کوبا،
یک زن کوبایی -آمریکایی در میان مجروحان حادثه است.
گزارش  های اولیه حاکی از آن است که این انفجار ،یک حادثه و به دلیل
نشت گاز بوده است .بر اساس اطالعات اولیه ،یک کودک و یک زن باردار
نیز در میان قربانیان هستند.
همچنین  ۶۴نفر به دلیل جراحات در بیمارســتان بســتری شده اند که

 ۱۴نفر آنان کودک هستند.
به گزارش شــبکه خبری ســی ان ان ،تلویزیون دولتی کوبا اعالم کرد
احتمال گیر افتادن حادثه دیدگان در زیرزمین هتل وجود دارد.

آتشسوزی در جنگلهای سیبری قربانی گرفت

جنگلســوزی مهیب به اعالم وضعیت فوقالعاده در "کراسنویارسک"
واقع در شرق روسیه منجر شده است.
به گزارش ایســنا ،مناطق وسیعی همچنان در آتش میسوزند و تاکنون
 ۴۵۰خانه طعمه آتشسوزی شده و چند تن نیز در این آتشسوزیها جان
باختهاند که رســانههای مختلف با ارائه آمار متفاوت ،تاکنون شمار قربانیان
را بین پنج تا  ۱۰نفر اعالم کردهاند.
خبرگــزاری اینترفاکس به نقــل از اداره مقابله با حوادث طبیعی منطقه
اعالم کرده اســت که دامنه آتشسوزی به چند شهر در  ۱۲ناحیه گسترش
یافته است.
در روســتای "تاالشــانکا" در  ۲۰۰کیلومتــری شــهر پرجمعیــت
کراسنویارسک ،سه نفر از جمله دو کودک قربانی آتش شدهاند.
دو قربانی دیگر نیز در روســتای "نیکولسک" در  ۳۰۰کیلومتری غرب
کراسنویارســک جان باختهاند .همچنین گزارش شــده که خانهها و مزارع
زیادی در شهرهای متعدد دیگر طعمه آتش شدهاند.
الکســاندر اوس ،فرماندار منطقه خبر داده که گســترش آتشســوزی
احتماال ناشی از بادهای شدید و غیرمعمول بوده است.
به گزارش دویچه وله ،ســه سال قبل نیز حدود ســه میلیون هکتار از
ش سوختند.
جنگلهای این منطقه در آت 

کالهبردار اینستاگرامی در دام پلیس فیروزآباد

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از دستگیری کالهبردار اینستاگرامی
با اعتراف به  5فقره کالهبرداری خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :فردی با در دست داشــتن مرجوعه قضایي به پلیس فتا مراجعه و
اعالم کرد شــخصي ناشناس در اينســتاگرام اقدام به فروش لوازم خانگي
ارزان تــر از بازار ميكرد که من بدون اطــاع از جعلی بودن صفحه اقدام
به انتقال مبلغی به حســاب اعالم شــده کردم و پس از آن وي تلفن خود
را خاموش کرد و دیگر پاســخگو نبود كه بررســی موضوع در دستور کار
كارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وي افزود :كارشناســان با هماهنگي مقام قضایي حساب فرد كالهبردار
را مســدود و با اقدامــات فني و تخصصي متهم را شناســايي و وي را در
مخفيگاهش دستگير كردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه
بــه  320ميليون ريال كالهبرداري از  5نفر اقرار كرد ،گفت :فرد كالهبردار
پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

کشف  250كيلوگرم گياه دارويي قاچاق
در استهبان

فرمانده انتظامي شهرستان استهبان از کشف  250كيلوگرم گیاه دارويی
قاچاق از نوع جاشير به ارزش يك ميليارد ريال خبر داد.
سرهنگ حسين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بیان
داشت :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق كاال ،ماموران پليس آگاهي استهبان
حين گشت زني در حوزه استحفاظي به يك دستگاه وانت نيسان حامل بار
مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرسي از اين خودرو  250كيلوگرم گیاه دارويی قاچاق از
نوع جاشير كشف و راننده نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان اســتهبان با بيان اينكه كارشناسان ارزش
گياهان دارويي كشف شده را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :راننده
براي انجام مراحل قانوني روانه دادســرا و گياهان مكشــوفه تحويل اداره
منابع طبيعي شد.

کشف احشام قاچاق توسط پلیس زریندشت

فرمانده انتظامي زریندشــت از کشف  35راس گوسفند قاچاق به ارزش
یک میلیارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حمیدرضا صالحی فرد در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران انتظامی زريندشت هنگام نظارت بر خودروهاي
عبوري به یک دســتگاه وانت نیسان حامل احشام مشكوك شدند و آن را
براي بررسي بيشتر توقيف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي در بازرسي از اين خودرو موفق شدند  35راس
گوســفند قاچاق و فاقد مجوز حمل را كشــف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامي زریندشــت با بيان اينكه كارشناســان ارزش احشــام
مكشــوفه را یک میلیارد ريــال برآورد كردهاند ،گفــت :راننده براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در مهر

فرمانده انتظامي مهر گفت :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در مناطق آلوده
و جرمخيز این شهرستان به منظور برخورد با مخلين نظم و امنیت به مدت
10روز اجرا شد.
ســرهنگ بهادر رزمجويی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راستاي ارتقاء آســايش عمومي ،طرح ارتقاء امنيت اجتماعي
با هدف دســتگيري متهمان تحت تعقيب ،سارقان ،كشف اموال سرقتي و
برقراری انضباط ترافیکی اجرا شد.
وي افزود :در اجراي اين طرح ضربتي ماموران با گشتزنیهای هدفمند
موفق شــدند  10سارق سابقهدار با اعتراف به  13فقره سرقت شامل اماکن
خصوصی ،احشام ،کابل برق ،ادوات کشاورزی و ...را دستگير كنند.
ســرهنگ رزمجویی ادامه داد :در بازرسی از مخفیگاه سارقان  28رأس
احشام مسروقه 410،متر انواع کابل مخابراتی و الکتریکی ،دینام کشاورزی
و ...کشف شد.
وی کشــف  51رأس احشــام قاچــاق و توقیف  16دســتگاه خودرو و
موتورســیکلت متخلف را از دیگر اقدامات طرح برشمرد و گفت :برابر نظر
کارشناســان ارزش اموال مسروقه و قاچاق کشف شــده  11میلیارد ریال
میباشد.
آگهی دعوت سهامداران شرکت زرنگار شیراز سهامی خاص به شماره ثبت
 4560و شناسه ملی  10530170924جهت تشکیل مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده
تاریخ انتشار1401/2/19 :
بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ســاعت  9صبح یکشنبه
 1401/3/1در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
- 1تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1398
هیأت مدیره شرکت زرنگار شیراز

بین الملل

تداوم آتشسوزی گسترده نیومکزیکو
بعد از یک ماه

كرد :مواد مخدر مكشوفه از مرزهاي شرقي وارد كشور شده است.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311016001746مورخ  1400/11/2هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا صالحی فرزند حسین
به شماره شناســنامه  250صادره از شــیراز در ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه باغ به مســاحت  3225/57مترمربع پالک  7فرعی
از  805اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به باغستان فروشنده
آقای سید حجت ســعادت محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/3 :
/11م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016001835مورخ  1400/12/2هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضــی آقای محمدعلی صفری فرزند محمد به شــماره
شناسنامه  538صادره از ســپیدان در ششدانگ یک قطعه باغ آبی به
مســاحت  373/44مترمربع پالک  149فرعی از  23اصلی بخش  6فارس
مشهور به باسکان فروشــنده آقای محمد صفری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/3 :
/12م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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شماره 7471

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد

از سوی بانک مرکزی

ابعاد تازه از تزریق  ۱۲هزار میلیاردی

شرایط پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن ابالغ شد

عملیات گسترده در راه بورس
عضو هیات عامل صندوق توســعه ملی با اعالم
اینکه این صندوق در ازای ســود از پیش تعیین شده
نســبت بــه ســرمایهگذاری  ۱۲هــزار میلیــاردی
در بــازار ســهام اقــدام کــرده و در پایــان دوره
پنج ســال می تواند پول خود را برداشت کند ،گفت:
صندوق با مجــوزی که اخیرا صادر شــده ،در حال
آماده ســازی جهت ورود مســتقیم و گسترده برای
ســرمایهگذاری جدید در بازار ســرمایه است که از
قراردادهای قبلی متفاوت خواهد بود.
علیرضــا میرمحمدصادقی-عضــو هیأتعامل و
معــاون بانکی و اعتباری صندوق توســعه ملی -در
گفتوگو با ایســنا ،جزئیاتی از جریان سرمایهگذاری
 ۱۲هــزار میلیــارد تومانی در صنــدوق تثبیت بازار
ســرمایه و جریان مجوز سرمایهگذاریهای جدید در
بورس را تشریح کرد.
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با اشاره به
اینکه مصوبه ورود به این سرمایهگذاری ،در راستای
حمایت از بازار سرمایه بوده است ،توضیح داد :با توجه
به تالطمی که در مقطعی در بازار سرمایه ایجاد شد
و بحث سرمایهگذاری یک درصدی از منابع صندوق
توسعه ملی پیش آمد ،طبق محاسبات صورت گرفته
بر مبنای منابع ورودی به صندوق ،مقرر شــد معادل
ریالی  ۵۱۰میلیون دالر به صورت تدریجی در بازار
سهام سرمایهگذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه
معامــات الکترونیک ( )ETSحدود  ۱۲هزار میلیارد
تومان است.
بانک مرکزی بدون هماهنگی به بورس
پول داد
وی با اشــاره به اینکه در آذرمــاه  ۱۳۹۹اولین
پرداخــت به مبلــغ  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان انجام
شــد ،گفت :امــا در ادامــه به دلیل برخی مســائل
از جملــه اســتنباط از مصوبــه و مشــخص نبودن
محــل منابع قابــل پرداخــت ،واریز متوقف شــد.
در نهایت در اردیبهشتماه سال گذشته با مصوبه هیات
امنای صندوق توســعه ملی ،میزان نرخ سود و مبلغ
مشخص شد ،بانک مرکزی نیز حدود  ۱۰۰۰میلیارد

تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی را به صندوق
تثبیت بازار تزریــق کرد که چون بدون هماهنگی با
صندوق توسعه ملی بود ،برای این پرداخت ،قراردادی
بین طرفی منعقد نشد.
قرارداد امضا نکردند ولی پول دادیم
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در دی ماه ســال
گذشته در مورد اینکه میزان پرداخت ماهانه و اینکه
از محل بازگشت تسهیالت پرداختی و طلب صندوق
توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی باشد ،توافق شد،
گفت :با اینکه قرارداد قبلی هنوز از ســوی صندوق
تثبیت بازار امضا نشده بود ،صندوق توسعه ملی برای
نشــان دادن پایبندی به تعهدات خود ،پرداخت ۶۵۰
میلیارد تومانی در  ۲۶دی ماه انجام داد ولی با توجه به
اختــاف نظرهایی کــه وجود داشــت ،روند واریز
اقساط ،مدتی متوقف شد تا اینکه اخیرا طی مذاکرات
صورت گرفته ،مســایل حل و فصل و پرداخت از سر
گرفته شد.
احتمال پرداخت دو قسط دیگر تا پایان
اردیبهشت
وی با اشــاره به پرداخت دو قســط  ۶۵۰میلیارد
تومانی به صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار که در

اوایل اردیبهشــت ماه انجام شد ،افزود :بر این اساس
 ۱۳۰۰میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار پرداخت
شــد که امیدواریم تا پایان اردیبهشــتماه دو قسط
دیگر پرداخت شود.
پرداخت  ۸۰۰۰میلیارد دیگر؛ احتماال تا
یک سال آینده
بــه گفته این عضو هیات عامل صندوق توســعه
ملی تاکنون  ۴۰۰۰میلیــارد تومان از رقم پیشبینی
شــده  ۱۲هزار میلیاردی از ســمت صندوق توسعه
ملی به بازار سهام تزریق شده است و  ۸۰۰۰میلیارد
تومان دیگر نیز به صورت اقساط  ۶۵۰میلیارد تومانی
پرداخت خواهد شــد کــه احتماال تا یکســال آینده
تکمیل میشود.
منفعت این سرمایهگذاری چیست؟
وی در رابطــه بــا اینکــه ایــن تزریــق پــول
چــه منفعتی بــرای صندوق توســعه ملــی دارد و
ســرانجام این  ۱۲هــزار میلیارد تومــان چه خواهد
شــد ،یــادآور شــد :این مبلغ بــه صورت قــرارداد
پنــج ســاله و در چنــد قــرارداد پیش بینی شــده
اســت که قابلیت تمدیــد دارد؛ به طــوری که هر
 ۶۵۰میلیــارد تومــان قراردادی جداگانــه دارد و از

زمان انعقاد ،پنج ســال بعد سررســید خواهد شد .در
ازای این ســرمایهگذاری نیز ســود ثابت شــدهای
در اختیــار صنــدوق توســعه ملی قــرار میگیرد و
ما میتوانیم در پایان دوره ،سرمایه اولیه را برداشت کنیم.
معــاون بانکــی و اعتباری صندوق توســعه ملی
در رابطــه بــا میزان ســودی که این صنــدوق از
ســرمایهگذاری  ۱۲هــزار میلیــاردی در صنــدوق
تثبیت بازار ،دریافت خواهد کرد پاســخی ارائه نکرد.
سود تثبیتنشده از شروط سرمایهگذاری
است
میرمحمد صادقی همچنین با بیان اینکه صندوق
توسعه ملی مایل به سرمایهگذاری در بازار سهام البته
به شرط سود تثبیت   نشــده ،است گفت که صندوق
مایل است به صورت مشارکت با صندوق تثبیت بازار
و یا مســتقل ،در بازار سهام سرمایهگذاری و با سازو
کار مشخص عملیات گسترده ای در این بازار داشته
باشد.
عملیات مستقیم در راه بازار
وی در ایــن رابطــه به مصوبه ســال گذشــته
هیات امنــای صندوق توســعه ملی اشــاره کرد و
توضیــح داد :بــر این اســاس میتوانیــم به جای
ســپردهگذاری در صنــدوق تثبیــت بــازار ،از این
طریق ،ســرمایهگذاری مســتقیم داشــته باشــیم؛
بــه طوری که صندوق توســعه ملی صرفا پول را در
اختیــار صندوق تثبیت بازار قــرار ندهد بلکه در کنار
آن عملیــات شــبه کارگزاری و یا خریــد و فروش
ســهام را با نظارت خود داشته باشــد .در این حالت
سود از قبل تعیین نمیشــود و صندوق توسعه ملی
ریسک نوســان قیمت سهام را پذیرفته و خود جهت
حمایت از بازار سرمایه وارد می شود.
ایــن مقام مســئول در صنــدوق توســعه ملی
یادآور شــد که ســازوکار الزم جهت ورود صندوق
توســعه ملی برای ســرمایهگذاری در بازار ســهام
در حــال تدوین اســت ولی تــا نهایی شــدن آن،
به روند ســپردهگذاری نزد صندوق تثبیت بازار سهام
ادامه خواهد داد.

آخرین قیمت میوهو صیفی و صیفیجاتی که ارزان نشد
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی صیفیجات که از ماههای قبل سیر صعودی به خود گرفته بود بر خالف وعده مسئوالن تاکنون کاهشی نشده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت هر کیلو خیار ۱۵هزار تومان ،پیاز  ۱۰هزار تومان ،سیب زمینی  ۱۵هزار تومان ،گوجه فرنگی  ۱۴هزار تومان ،پرتقال  ۲۰هزار
تومان ،سیب قرمز  ۲۵هزار تومان ،گوجه سبز  ۷۰تا  ۹۰هزار تومان ،زردآلو  ۹۹هزار تومان ،توت فرنگی  ۷۰تا  ۸۹هزار تومان ،شاه پسند و ملون  ۱۳تا  ۱۵هزار تومان است.
گفتنی است قیمتهای ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
در میادین میوهوتره بار نیز قیمت هر کیلو گوجه سبز  ۴۸هزار تومان ،خیار  ۸۰۰۰تا  ۱۰هزار تومان ،توت فرنگی  ۴۴هزار تومان ،ملون  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان ،سیب قرمز  ۱۲هزار و  ۹۰۰تومان ،سیبزمینی ۱۰تا ۱۳
هزار تومان ،پیاز  ۵۸۰۰تا  ۷۴۰۰تومان ،انواع پرتقال  ۱ ۰تا  ۱۵هزار تومان ،ملون  ۱۱هزار و  ۹۰۰تومان و گوجه فرنگی ۱۲هزار و  ۲۰۰تومان است.
الزم به ذکر است که بیش از دوماه از افزایش قیمت برخی صیفیجات میگذرد و به نظر میرسد وعده مسئوالن در خصوص کاهش قیمت این اقالم عملیاتی نشده است .همچنین گفته میشود که صادرات بیبرنامه
علت این افزایش قیمت است.

معاون وزیر اقتصاد:
ایرنــا :معــاون اقتصادی وزیر امــور اقتصادی و
دارایی گفت :دولت بنای گــران کردن نان را ندارد
و این موضوع خط قرمز دولت است.
به گزارش ایرنا« ،ســید محمدهادی سبحانیان»
در گفتوگویی افزود :دولت بنای آن را ندارد که نان
گران شــود و مابه ازای آن پرداخت نقدی به مردم
انجام شود.
وی بیانداشت :دولت حتی درصدد است که نان
به قیمت کمتر از ســال قبل شود ،یعنی نان سههزار
تومانی با تخفیف  ۱۰درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰
به دست مردم برسد.
ســبحانیان ادامهداد :با توجه بــه اینکه نان قوت
غالب مردم اســت و حتی افراد مســتضعف مصرف
بیشــتری دارند ،دولت در تالش است با وجود همه
افزایــش هزینهها و همــه تنگناهای بودجه ای این
اقدام را انجام دهد.
وی گفــت :در حوزه نان ایــن اتفاق خواهد افتاد
که هیچ افزایش قیمتی ســمت مردم نداشته باشیم
تــا افراد بتوانند با مصرف متعــارف بدون هیچ گونه
مالحظه ای این کاال را تهیه کنند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت :یارانه
نــان به مردم داده نمی شــود بلکه در ازای نانی که
نانوا به مردم میفروشد و بر اساس تراکنش هایی که
اتفاق خواهد افتــاد و اینکه حجم آرد تحویلی چقدر
نــان تحویل مردم خواهد داد ،مابــه ازای هر تعداد
نانی که به مردم فروخته میشود یارانه به نانوا تعلق
خواهد گرفت.
وی اضافهکرد :ماه ها اســت که با کارشناســان
متعدد روی این طرح کار می شــود اما از آنجایی که
هر کاری ممکن است یک سری مالحظات اجرایی
داشــته باشــد ،این طرح در اســتان زنجان درحال
اجراست و از یکی دو روز آینده شروع خواهد شد.
سبحانیان اظهار داشت :انتظار می رود این طرح
در مدت دو هفته در کل اســتان زنجان اجرایی شود
و برنامه این اســت تا با به دست آمدن نتایج مثبت
آن در زنجان در مدت  ۲ماه در کشور اجرایی شود.
بهرهمندی اتباع از یارانه نان
وی در خصوص بحث اتباع نیز گفت :سیاســت
دولــت ایــن که اتبــاع نیــز بتوانند از این شــیوه
بهرهمنــد شــوند .در مورد کارت عابــر بانک اتباع،
افرادی که به صورت قانونی وارد کشــور شــدهاند

سهمیهبندی نان کذب است

امکان اســتفاده از این شــرایط را دارنــد ،افرادی
نیز که به صورت غیرقانونی وارد کشــور شــدهاند
میتواننــد بــه اســتانداریها مراجعه کــرده و با
یک فرایند مشخص بن دریافت کنند.
معــاون اقتصادی وزیر اقتصاد از مســووالنی که
اطالعات کافــی درباره یک طرح ندارند خواســت
اظهار نظر بی مورد نکنند و مردم را نگران نسازند.
وی بیانداشــت :هــر اصالح اساســی که در
کشور پیاده سازی می شــود با انبوهی از اتهام  ها و
حاشیه سازی ها بهویژه از خارج از کشور روبهرو می
شود ،مانند آنکه به صراحت اعالم شد چیزی تحت
عنوان کارت نان نداریم اما در فضای مجازی مفصل
درباره آن حاشیه سازی شد.
سهمیه بندی نان نداریم
ســبحانیان افزود :هیــچ گونه ســهمیه بندی و
محدودیــت جدی برای خرید نــان نداریم اما اجازه
داده نمیشــود از این ســاز و کار سوءاستفاده شود؛
بهطور مثال نان زیاد بخرند و خوراک دام کنند.
وی تصریحکرد :این ســاز و کار هوشمند است،
الگوهای مصرف را کنترل می کند و رفتار عادی مردم
را محدود نخواهد کرد ،اما مانع سوءاستفاده می شود.
این مقام مســوول گفت :الگوهــای مصرفی در
سراسر کشــور احصا و بر اساس آن سیاستگذاری
میشود.

معاون اقتصــادی وزیر اقتصاد خاطرنشــانکرد:
وقتی ما مــردم را اقناع کنیم آنان خــود مطالبه گر
خواهند شد ،در بخش مجوزها اینکه ما توانستیم در
مدت  ۶ماه تکلیف  ۱۳ســاله را انجام دهیم بخشی
مربوط به آن بود که مردم مطالبه کردند.
ســبحانیان اظهار داشــت :چیزی کــه در دولت
دنبال می شود عدالت اســت ،اگر در وزارت اقتصاد
فهرســت ابربدهکاران بانکی منتشر می شود ،اگر به
دنبال اصالح نظام مالیاتی هســتیم و اگر در زمینه
تسهیل صدور مجوزها گام بر میداریم ،همه در این
جهت اســت که مردم با شــرایطی روبهرو شوند که
دسترسی  شان به امکانات کشور عادالنه شود.
وی ادامهداد :اینطور نباشد که اگر کسی آقازاده
بود بتواند مجوز بگیرد و اگر کســی دستش به جایی
نمی رســید نتواند مجوز بگیرد ،یا اینطور نباشد آن
کســانی که مرتبط با نظام بانکی هستند تسهیالت
کالن بگیرند اما یک جوان که می  خواهد وام ازدواج
بگیرد با مشکالت متعدد روبهرو باشد.
معاون وزیــر اقتصاد تاکید کــرد :این کاری که
انجام گرفته در جهت آن عدالتی است که در دولت
تالش می شود اجرایی شود و ما باید با مردم حرف بزنیم،
آنــان اگر بدانند اتفاقی که اکنون در بخش یارانه ها
رخ می دهد به نفعشان است حمایت می کنند.
وی گفت :درست اســت که کاال گران می شود

و دولت می خواهد حمایت کنــد ،اما اگر این اتفاق
نمی  افتاد امنیت غذایی مردم به خطر می افتاد.
این مســوول با بیــان اینکه نان ســنتی گران
نمی  شــود ،تصریحکــرد :گــران شــدن کاالها با
اختصــاص کمک هزینه هایی تلطیف می شــود تا
قدرت خرید مردم حفظ شود.
هماهنگــی تیم اقتصــادی دولت خوب
است
سبحانیان درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت،
افزود :هماهنگی خوبی نســبت به گذشــته بین تیم
اقتصادی دولت وجود دارد ،با این حال ادعای وجود
هماهنگی  ۱۰۰درصدی نداریم.
روند تورم کاهشی است
وی ادامــه داد :رونــد تــورم نزولی اســت و در
 ۶تا هفت ماه گذشــته تورم کاهشی بود ،البته تورم
داشــته ایم و تورم باالیی هم بــوده و خیلی طبیعی
اســت که مردم احســاس نکنند که تورم کم شده
است ،زیرا سرعت آن کاهشی است.
این مســوول یادآور شــد :تورم مــا در جهان به
لحاظ مسایل تاریخی که با آن روبهرو بودهایم تورم
باالیی است ،اما مسیری که دولت در پیش گرفته با
کنترل کسری بودجه و کنترل بیشتر بر نظام بانکی
سبب شده مســیر تورم نزولی باشد و رشد قیمت ها
کندتر شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ادامهداد :این کافی
نیست و باید بیشتر شود ،راهکارهایی هم وجود دارد
و بانک مرکزی باید نظارت های خود بر نظام بانکی
را بیشــتر کند ،زیرا با کنترل کسری بودجه و ایجاد
درآمدهای بیشتر برای دولت این کار شدنی است.
وی گفت :اقدام نادرســت دولت قبل این بود که
تصمیم هایی گرفته شــد که بــه افزایش هزینه ها
دامن زد بدون آنکه منابع درآمدی پایداری برای آن
دیده شــود و مطالبه اجتماعی ایجــاد کرد که اقدام
درستی نبود.
سبحانیان بیانداشت :تورم شیب نزولی دارد ،اما
در عین حال ما با گرانی روبهرو هســتیم ،بخشی از
گرانی به ساز و کار مدریت در بازار برمیگردد که باید
تقویت شود و بخشی هم به خود اتفاق هایی که در
جهان در ماه های اخیر رخ داده بازمیگردد؛ نگاهی
به آمارهای جهانی حاکی از رشد قیمت مواد غذایی
در جهان به دلیل جنگ و خشکسالی است.

بانک مرکزی در بخشــنامه ای شرایط پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن را به
بانک های عامل ابالغ کرد.
به گــزارش روابــط عمومی بانــک مرکــزی ،در بخشــنامه شــماره ۳۴۰۳۱/۰۱
تاریــخ  ۱۲اردیبهشــت ماه ســال جــاری این بانــک به بانــک های عامــل و پیرو
مکاتبــات قبلی درخصوص ابــاغ اصالحیه دســتورالعمل اجرایی اعطای تســهیالت
احداث و نوســازی مســکن موضــوع قانون جهش تولید مســکن ،حســب تصمیمات
متخــذه در شــورای پــول و اعتبــار مــورخ  ۶اردیبهشــت ماه ســال جــاری مقرر
شده است:
«تســهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ،دوره بازپرداخت
حداکثر    ۵سال ،در سقف های فردی  ۴۵۰ ،۶۰۰و  ۳۵۰میلیون ریال به ترتیب در تهران،
مراکز اســتان ها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع
بانکی موضوع ماده ( )۴قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی  ۴۰۰هزار میلیارد ریال
در سال  )۱۴۰۱اعطا شود».
قابل تأکید اســت ،نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از تسهیالت
یاد شده توسط ســامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود .لذا مراتب به نحو مقتضی به
واحدهای اجرایی ذی ربط ابالغ و عملکرد مربوط به این بانک ارسال شود.
گفتنی اســت براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیالت فوق الذکر ۱۸
درصد است.

ارزش واقعی سهام عدالت افزایش یافت اما...

هر چند ارزش واقعی سهام عدالت متاثر از شرایط صعودی بازار سرمایه نسبت به ماه
قبل افزایش داشته است اما همچنان امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد
و هنوز زمانی برای آغاز فروش اعالم نشده است.
به گزارش ایســنا ،پس از آزادســازی سهام عدالت ،مشــموالن این سهام که روش
مســتقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند ،میتوانند با مراجعه به سامانه
 www.samanese.irارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.
این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی میشود .برای مثال،
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در  ۲۰اسفند سال  ۱۸ ،۱۳۹۹میلیون و
 ۷۸۰هزار تومان قیمت داشــت ،در حالی که قیمت این ســهام در  ۱۶تیرماه سال ۱۴۰۰
تــا  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته بود .ســهامی که در روزهای نخســتین
آزادســازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال  ۱۳۹۹بیش از  ۲۰میلیون
تومان قیمت داشت.
در ایــن راســتا ،در یازدهــم مهرمــاه ســال گذشــته ارزش واقعی ســهام عدالت
بــا ارزش اولیــه  ۴۹۲هــزار تومانــی بیــش از  ۱۲میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومــان و
در  ۲۸آبــان مــاه حــدود  ۱۱میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومــان قیمت داشــت ،اما روند
نزولــی در بــورس باعــث کاهــش ایــن ارزش شــد .به طــوری کــه ارزش واقعی
ســهام عدالت به ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی در  ۲۹بهمن ماه سال گذشته ۱۰ ،میلیون
و  ۳۵۱هزار تومان قیمت داشت.
در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی
 ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار در روزهای گذشته ،در اواخر
فروردین این رقم به حدود  ۱۲میلیون و  ۲۷۵هزار تومان رسید .طبق آخرین آمار افزایش
ارزش سهام عدالت ادامه دارد و اکنون به  ۱۲میلیون و  ۷۶۳هزار تومان رسیده است.
البته همچنان امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد و این افراد همچنان
باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند.
بر این اساس مجید عشقی در آخرین اظهارنظر خود در مورد سهام عدالت اعالم کرده
بود که :نحوه فروش ســهام عدالت در ســال  ۱۳۹۹با ایرادات جدی مواجه بود ،اکنون
در شــورای عالی بورس و کارگروهی که بهعنوان زیرمجموعه این شــورا فعال است ،در
حال بررســی شیوه فروش سهام عدالت هســتیم تا آن را به مرحله نهایی برسانیم .طبق
فرمایشات رهبر معظم انقالب در ابالغیه سهام عدالت ،اصل بر این است تا مردم از سهام
عدالت خود بهعنوان دارایی آینده دار نگهداری کنند.
افرادی که در سال  ۱۳۹۹اقدام به فروش سهام عدالت خود نکردند و آن را در اختیار دارند،
سود سالیانه خوبی کسب کردند که این سود در سال  ۱۴۰۱بهطور حتم بیشتر خواهد شد
و این منافع بهصورت بلندمدت در اختیار مردم قرار میگیرد.
فراهم شدن بســترهای الزم برای فروش یکباره ســهام عدالت توسط سهامداران،
ضمن ایجاد زیان مشموالن سهام عدالت ،سبب ایجاد هیجان شدید در کلیت بازار سرمایه
میشود؛ بنابراین تصمیم بر این است تا روشی درنظر گرفته شود که مردم آن را بهعنوان
دارایی نزد خود نگه دارند و آن را به فروش نرسانند.
با توجه به تصمیم اتخاذشده بعد از مصوبه شورای عالی بورس ،فروش سهام عدالت بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم باز خواهد شد ،اما اکنون نمیتوان زمان دقیقی را برای آغاز فروش
سهام عدالت اعالم کرد.

رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو:

بازار خودرو آرام و راکد است

قیمتهای اعالمی  ۵تا  ۱۰درصد باالتر از نرخ بازار است

ایرنا :رییس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو پایتخت ،وضعیت این روزهای بازار را آرام
و راکد توصیف کرد ،اما گفت:با وجود این رکود ،قیمتهای اعالمی از سوی فروشندگان
پنج تا  ۱۰درصد باالتر از نرخ بازار است.
«سعید موتمنی» دیروز (یکشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :امروز هر
دســتگاه پراید  ۱۱۱مدل  ۹۹صفر کیلومتر بین  ۱۹۸تا  ۲۰۰میلیون تومان و هر دستگاه
پژو  ۲۰۶تیپ  ۲حدود  ۳۱۰میلیون تومان قیمت  گذاری شــده است ،اما گشتی در فضای
مجازی و ســایتهای خودرویی نشان میدهد پنج تا  ۱۰درصد باالتر از این قیمتها از
سوی فروشندگان اعالم میشود.
وی بیانداشت :این مساله نشــان میدهد افراد تمایل واقعی به فروش خودرو ندارند
تا ببینند چه اتفاقاتی حادث میشــود؛ در هر حال وقتی عرضه پاسخگوی تقاضای موجود
نباشد ،چنین اتفاقاتی دور از ذهن نخواهد بود.
به گفته این مقام صنفی ،نیاز بازار دستکم ماهانه  ۱۱۰هزار دستگاه خودرو است و اگر
این نیاز تامین شود ،دیگر شاهد آشفتگی و دونرخی در قیمتها نخواهیم بود.
موتمنی گفت :با وجود گذشت بیش از  ۴۵روز از شروع سال جدید ،بررسی تعداد خودروهای
فاکتور شده از سوی خودروسازان حاکی از عرضه به مراتب کمتر از نیاز به بازار است.
رییس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو پایتخت تصریحکرد :همه مشکالت بازار را باید
در تولید و عرضه کم خودرو جستوجو کرد.
وی تاکید کرد :بازار تشــنه خودرو بهویژه خودروهای مدل جدید است و باید کمبودها
برطرف شود تا کاهش فاصله قیمتی را شاهد باشیم ،در این راستا هرکجا توان تامین نیاز
وجود ندارد باید واردات هرچند به صورت محدود اجازه داده شود.
به گــزارش ایرنا ،گرچه آمارهای رســمی تولید خودرو مربوط بــه فروردینماه هنوز
آماده نشــده ،اما بررســی عملکرد خودروســازان بزرگ در ســامانه کــدال ،حکایت از
کاهش تولیــد خودرو دارد؛ موضوعی که کارشناســان دلیل اصلــی آن را تکمیلکاری
خودروهــا و تالش خودروســازان بــرای کاهــش خودروهای ناقص عنــوان میکنند.
بررســی آمارهای منتشر شده در ســامانه ُکدال حاکی از تولید  ۴۵هزار و  ۳۹۶دستگاه
خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو ،سایپا و پارسخودرو از ابتدای
امسال تا پایان فروردینماه است .این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل
(تولید  ۶۴هزار و ۲۷۹دستگاه خودرو) افت  ۲۹.۳درصدی را نشان میدهد.
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سرپرست ورزش و جوانان فارس:

دغدغه مندی و تالش جهت رشد و ارتقا ،نقطه اشتراک جامعه کشتی
استان فارس است

در این دیدار حیدر صفرپور با اشاره به افتخارات
درخشــان ورزش کشــتی و فارس گفت :کشتی
فارس با کسب  ۵۰درصد از مدال های طال تاریخ
کشتی فرنگی کشور در رقابت  های المپیک سرآمد
در کشور است.
سرپرســت ورزش و جوانــان فــارس افزود:
دغدغه  مندی و تالش جهت رشد و ارتقا ،ویژگی
و نقطه اشــتراک همــه اعضای جامعه کشــتی
فارس است.
وی خاطر نشان کرد :در فضای ورزش کشتی
روحیه جوانمردی حاکم است و این فضا می تواند
در مراودات و رقابت ها نیز گسترش یابد.

حیــدر صفرپــور سرپرســت ورزش و جوانان
فارس در دیدار با سرپرســت هیات کشتی فارس
با اشــاره به ســرآمدی کشــتی فارس در تاریخ
المپیک ،دغدغه مندی و تالش جهت رشد و ارتقا
را ویژگی و نقطه اشــتراک همــه اعضای جامعه
کشتی فارس دانست.
بــه گزارش روابــط عمومی و پایــگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،همایون
همای   پور سرپرســت هیات کشتی استان فارس
صبح دیروز  ۱۸اردیبهشــت ماه با حضور در دفتر
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس با وی
دیدار و گفتگو کرد.

سرآسیایی:

نفت مسجد سلیمان امنیت بهتری نسبت به ما دارد

تیم است و با انرژی خودشان ،شرایط خوبی را برای
ما رقم میزنند تا بتوانیم خوشحالشان کنیم.
سرآســیایی در پایان گفت :من با شرایطی که در
فجر بود ،مســئولیت فنی این تیم را برعهده گرفتم.
همه بازیکنان شرایط را درک میکنند و میدانند باید
با همین شرایط ،بهترین اتفاق را رقم بزنیم .با وجود
بازیکنــان غایب تیم ،بازیکنان مــا نمیگذارند جای
خالی کسی احساس شود .این تیم بر مبنای تفکرات
فرد دیگری بسته شده است و برای من قابل احترام
است و باید ما با همین داشتهها ،سرمایه این مردم را
در این تیم نگه داریم.

ایمانزاده:

تکواندوکاران ناشنوا باالتر از انتظار در المپیک ظاهر شدند

سرنوشت فصل بعد ما به بازی با فجر
گره خورده است

سرمربی نفت مسجدســلیمان میگوید تیمش
بازی حیاتی و سرنوشتســازی مقابل فجر دارد و
تالش میکنند پیروز شوند.
به گزارش ایســنا ،رضا مهاجری عصر یکشنبه
در نشســت خبری پیش از دیــدار تیمش مقابل
فجرسپاســی اظهار کرد :جا دارد از باشگاه فجر و
آقای سرآسیایی تشــکر کنم که شرایط تمرین را
برای ما فراهم کردند .درست است  ۹۰دقیقه بازی

حیاتی داریم اما اخالق گم نشــده است .سرنوشت
فصل بعد ما به این بازی گره خورده اســت .وقتی
به این تیــم آمدم دیدم مردم چه عالقهای به این
تیم دارند و توانســتیم تالش خوبی کنیم و شرایط
تیم را بهبود ببخشیم.
او ادامه داد :یک پلــه باالتر آمدیم اما کارمان
ادامــه دارد و پنج هفته ســخت را پیشرو داریم.
مقابل تراکتور هم خوب بودیم و شــکل کار نشان
میدهد که میشــود به آینده تیم امیدوار بود .این
بازی برای هر دو تیم حساس است و فجر با وجود
آقای سرآســیایی فوتبال زیبایــی ارائه میدهد .با
احترام به فجر امیدوارم تیم برنده ما باشــیم اما به
هر حال کار ســختی اســت .بچهها در این مدت
خیلی چیزها را زیر پا گذاشتند اما اکنون موقع فنی
حرف زدن است و باید بتوانیم از نظر روحی تیم را
در شرایط خوبی قرار دهیم.
ســرمربی نفت مسجدســلیمان اضافه کرد :در
ایــن بازی مصدوم نداریم و فقط مســلم مجدمی
محروم است.
او در پایان عنوان کرد :ســعی میکنیم منطقی
بازی کنیم .تیم حریف را آنالیز کردیم و هر تیمی
تمرکز باالتری داشــته باشــد ،موفقتــر خواهد
بــود .فوتبالمان را بــازی میکنیــم و امیدوارم
پیروز شویم.

ششمین روز از بازی  های المپیک ناشنوایان با کسب  ۲۲مدال ( ۸طال ۶ ،نقره و  ۸برنز) و رتبه
چهارمی ایران در جدول توزیع مدال  ها به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به برزیل ،در پایان ششمین روز از بازی  های المپیک ناشنوایان
که در شــهر کاشیاس دوســول برزیل در حال برگزاری است ،کاروان ورزشی ناشنوایان با کسب
 ۸مدال طال ۶ ،نقره و  ۸برنز و با  ۲۲مدال در جایگاه چهارم قرار دارد.
در جدول توزیع مدال ها اکراین با  ۶۴مدال ( ۳۱طال ۱۵ ،نقره و  ۱۸برنز) در جایگاه نخســت
قــرار دارد ،آمریکا با  ۲۹مــدال ( ۱۲طال ۳ ،نقره و  ۱۴برنز) در جایــگاه دوم و ژاپن با  ۲۱مدال
( ۹طال ۶ ،نقره و  ۶برنز) در جایگاه سوم قرار دارد.
بازیهای المپیک ناشنوایان  ۲۶اردیبهشت در شهر کاشیاس دوسول به پایان می رسد.

کیکر:

طارمی پورتو را قهرمان پرتغال کرد

نشریه کیکر به تمجید از درخشش مهدی طارمی در تیم پورتو پرداخت.
به گزارش ایســنا و به نقل از نشریه کیکر ،پورتو در چارچوب هفته  ۳۳لیگ پرتغال به مصاف
بنفیکا رفت و در آخرین دقیقه بازی با یک گل مقابل این تیم به پیروزی رسید تا یک هفته مانده
به پایان این رقابتها ،قهرمان لیگ پرتغال شود.
تک گل پورتو مقابل بنفیکا در وقتهای تلف شــده و روی ضدحمله این تیم توسط سانوسی
به ثمر رسید .مهدی طارمی در این دیدار  ۸۷دقیقه بازی کرد و جای خودش را به مارتینز داد.
نشــریه کیکر با اشاره به قهرمانی پورتو نوشــت :مهدی طارمی در خط حمله پورتو درخشید.
پورتو ،همراه با اســپورتینگ ،بهترین خط دفــاع ( ۲۲گل خورده) و به تنهایی بهترین خط حمله
( ۸۴گل) در لیگ را دارند.
مهدی طارمی توانســت در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و بهترین گلزن تیمش
در ایــن فصل از رقابتها با  ۲۴گل بود .فقط داروین اســتعداد برتر بنفیکا با  ۲۶گل موفقتر از
طارمی در لیگ بود.
با این نتیجه پورتو  ۸۸امتیازی شــد و بدون توجه به نتیجه بازی اســپورتینگ  ۷۹امتیازی در
ایــن هفته ،یک هفته زودتر به مقام قهرمانی لیگ پرتغال رســید .بتفیکا هم با  ۷۱امتیاز در رده
سوم ایستاد.

ایسنا :رئیس هیأت اسکواش شیراز گفت :هفته دوم رقابت های اسکواش باشگاه های دسته
یک کشور از روز  ۱۹اردیبهشت ماه در شیراز آغاز می شود.
امین موالیی به ایســنا گفت :تیم ها از امروز دوشنبه  ۱۹اردیبهشت به شیراز وارد می شوند
و رقابت ها تا بیست و سوم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
موالیی افزود :محل برگزاری مســابقات ،سالن پارس واقع در مجموعه والفجر شیراز است
و تیمهای فرآورده های غذایی محالت (تک) ریلکســر مشهد ،نوین سالمت یزد ،مهر شیراز،
رایان اســکواش اصفهان ،مناطق نفت خیز ،برنج ســفره گیالن ،طاق بستان کرمانشاه ،رویال
هــوم ارومیه و ثنای قم در این رقابت ها شــرکت دارند که هر تیم متشــکل از هشــت نفر
خواهد بود.
وی گفت :تالش ما این اســت که مسابقات به شکل بسیار عالی برگزار شود و نشان دهیم
که استان فارس قابلیت برگزاری رویدادهای بزرگ را دارد.
موالیی ضمن بیان این نکته که جامعه اسکواش استان فارس و شهرستان شیراز از داوران
و بازیکنان باکیفیتی برخوردار است ،اظهار داشت :در همین سال جاری تعداد  ۴نفر از بازیکنان
شــیرازی به اردوی تیم ملی دعوت شــده اند که نشــان از کیفیت این رشــته در شهر و دیار
ما دارد.
رئیس هیأت اسکواش شــیراز خاطرنشان کرد :این مسابقات با حضور رئیس سازمان لیگ،
رئیس هیات اسکواش استان و مسئولین ورزش استان و شهرستان برگزار میشود .ضمن اینکه
تدابیر الزم جهت اسکان ،محل تمرین و مسابقه جهت عزیزان پیشبینی شده است.

ایســنا :داور شیرازی ،یکی از حساس ترین رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال
کشور را بین  ۲تیم خوزستانی سوت می زند.
محمدرضا تارخ عصر دوشنبه  19اردیبهشت پیکار حساس و تعیین کننده صنعت نفت آبادان و
فوالد خوزســتان را قضاوت میکند و حامد صفایی ،کمک داور شیرازی نیز به عنوان کمک اول،
تارخ را همراهی خواهد کرد.
ایمان کهیش دیگر داور شــیرازی نیز در دیدار حساس ذوب آهن و پرسپولیس ،به عنوان داور
چهارم انجام وظیفه می کند.
فرهاد مروجی کمک داور بین المللی فوتبال شــیراز که بازی های حســاس فراوانی را در این
فصل پرچم زده و هفته گذشــته در دیدار بسیار حساس سپاهان و استقالل نیز حضور داشت ،این
هفته استراحت دارد.
به گزارش ایســنا ،دیدار مهم و تعیین کننده فجرشهیدسپاسی شیراز و نفت مسجدسلیمان که
دوشنبه عصر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود را امیر عرب براقی ،محمدرضا ابوالفضلی،
علیرضا ایلدروم و احمد محمدی قضاوت خواهند کرد.

درخواست تیم ملی امید ایران برای بازی با عراق
تیم ملی فوتبال امید ایران که خود را آماده جام ملتهای آسیا زیر  ۲۳سال میکند ،درخواست
برگزاری یک بازی دوستانه با تیم ملی امید عراق را در تهران داده است.
به گزارش ایســنا ،جام ملتهای زیر  ۲۳ســال آســیا ماه آینده به میزبانی ازبکســتان برگزار
خواهد شد.
تیم ملی فوتبال امید ایران یکی از شــانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی در این رقابتها
اســت .ســایت اســپورت عراق اعالم کرد که تیم ملی امیــد ایران درخواســت برگزاری یک
بــازی دوســتانه با عراق را در تهران داده اســت .درباره زمان برگزاری ایــن بازی چیزی اعالم
نشده است.

روایت ماجدی از بازیهای دوستانه تیم ملی ،درگیری در هیات رئیسه و گالیه اینفانتینو

ســرمربی تیم ملــی تکواندو ناشــنوایان پس از کســب دو مدال طــا در کیوروگی گفت:
تکواندوکاران ناشنوا باالتر از انتظار ما در المپیک ظاهر شدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به برزیل ،رضا ایمان زاده در ارزیابی عملکرد تکواندوکاران در
بازی   های المپیک ناشــنوایان ،اظهار کرد :در این دوره از بازی  های المپیک تیم  ها با تمام قدرت
شرکت کرده بودند و پیش بینی مدال به راحتی امکانپذیر نبود.
وی گفت :البته دوره قبل ما تنها موفق به کســب ســه مدال برنز شــدیم ،امــا این دوره با
 ۱۰ورزشــکار در رشــته های پومسه و کیوروگی موفق به کســب  ۸مدال طال ۶ ،نقره و  ۸برنز
شدیم.
ایمانزاده خاطرنشــان کرد :تالش ما این بود که جایگاه خود را نسبت به دوره قبل ارتقا دهیم
که انصافا عملکرد تکواندوکاران راضی کننده و باالتر از انتظار بود.
ســرمربی تیم ملــی کیوروگی تصریح کرد :در این دوره دختران و پســران در هر دو رشــته
کیوروگی و پومسه برای کسب بهترین مدال جنگیدند و کم نگذاشتند.
ایمان زاده در پایان افزود :این دوره تکواندوکاران بهترین جایگاه را نسبت به دوره قبل کسب
کردند و نتایج راضی کننده بود.

رتبه چهارمی ایران در المپیک برزیل تا پایان ششمین روز

شیراز میزبان لیگ دسته اول اسکواش کشور

داور شیرازی دربی خوزستان را سوت می زند

مهاجری :سرنوشت فصل بعد ما به بازی با فجر گره خورده است
سرمربی فجرسپاســی میگوید غیبت بازیکنان
محروم و مصدوم تیمش در میدان تاثیرگذار است.
به گزارش ایســنا ،مجتبی سرآســیایی ،سرمربی
فجرسپاســی عصر یکشــنبه در نشست خبری قبل
از بازی تیمش مقابل نفت مســجد سلیمان در هفته
بیســت و ششــم رقابتهای لیگ برتر اظهار کرد:
این بازی یک شــکل فینال گونــه در انتهای جدول
دارد .آماده بازی هســتیم و خوشحالیم که این بازی
در ورزشــگاه حافظیه با حضور هوادارانمان برگزار
میشــود .بازیکنان درباره شرایط بازی کامال توجیه
هســتند .در این بازیها تیمی که کمتر اشتباه کند،
برنده بازی خواهد بود .به تیم نفت مســجد سلیمان
اشراف کاملی داریم .بازی ،بازی درگیرانه و فیزیکی
خواهد بود .حریف به نســبت امتیاز ،امنیت بیشتری
دارد امــا این امنیت به خاطر اشــتباهات داوری رخ
داده و این مســاله جزو جدا نشدنی فوتبال ماست و
امیدوارم این اشــتباهات در هفتههــای پایانی کمتر
شــود .ما ســیروان قربانی ،رضا آقا بابایــی ،دانیال
کردستانی ،ابوالفضل بابایی و یوسف وکیا را در اختیار
نداریم .باورم این است که هر بازیکنی که به میدان
میرود ،بــا تمام وجود انجام وظیفــه خواهد کرد و
امیدوارم با عزت از زمین بیرون بیاییم.
او ادامه داد :شک ندارم تماشاگران شرایط را درک
خواهند کرد و تیم خودشــان را تشویق میکنند .تیم
فجر در قلب مردم جای دارد و حساســیت روی این

رئیس هیأت اسکواش شیراز خبر داد:

سرپرست فدراسیون فوتبال میگوید کارهای اجرایی فدراسیون
طبق روال انجام میشود و فقط مسائل مالی باقی مانده است.
به گزارش ایسنا ،میرشــاد ماجدی ،سرپرست فدراسیون فوتبال
پس از برگزاری جلسه هیات رییسه فدراسیون فوتبال در واکنش به
بهحد نصاب نرسیدن این جلسه اظهار کرد :بحث حد نصاب جلسات
نیســت .هیات رییســه قوانینی دارد .در رابطه بــا تیمملی که جزو
کارهای اجرایی است و طبق روال پیگیری میشود .روابط بینالملل
پیگیر بازیهای دوستانه تیمملی است .برنامهریزیهای تیمملی با
مدیر تیمملی یعنی حمید استیلی و رضاییان است .کارهای تیمملی
المپیک انجام میشــود .تیمملی نوجوانان هم عازم مسابقات کافا
اســت .کارهای اجرایی روی زمین نمانده و فقط مباحث مالی مانده
اســت .این هفته قرار اســت که پرداختی به ما داشــته باشند تا ما

کمکهای همکاران و تیمهایمان باشیم.
او افزود :آقای اســکوچیچ درخواســت تمدید با مربیان قبلی را
داشته اســت .تا زمانی که قرارداد بازی دوستانه امضا نشود ،از نظر
من هیچ بازی دوستانهای انجام نشده است.
سرپرست فدراســیون فوتبال در واکنش به خبر درگیریاش در
جلسه هیات رئیسه این فدراسیون گفت :جالبی این ماجرا این است
که تمام کســانی که اینجا هستند ،ســالها با ما کار کردهاند .این
کارهای پوپولیســتی و زرد است که برخی رسانهها انجام میدهند.
عکس هفت ،هشت ســال پیش من را برای این ماجرا گذاشتهاند.
گفتهاند قندان پرت کردهام بعد از آن طرف کتک هم خوردهام.
ماجــدی درباره شــایعاتی مبنــی بــر ناراحتــی اینفانتینو در
جلســه با ماجدی به خاطــر کار غیراخالقی یکــی از همراهانش
توضیــح داد :هیــچ حاشــیهای نبــوده و هیــچ صدایــی ضبط
نشــده اســت .قرار بود جلســه خصوصی باشــد .به خاطر مشغله
آقــای اینفانتینــو در آن ســه روز کــه بــاالی  ۱۵ ،۱۰جلســه
داشــتند ،ما توانســتیم بعد از قرعهکشــی جام جهانی او را ببینیم.
دوســت عزیزی از خبرنگاران بودند که میخواستند ببینند چه خبر
اســت که وقتی اینفانتینو گفت به این شکل در جلسه نمیماند ،آن
دوست عزیز هم رفت .اگر فکر میکنید تناقضی وجود دارد ،حداقل
از شــخص خودم ســوال کنید .با اینفانتینو مذاکره خوبی داشتیم.
این همه از جلســه عکس پخش شــد اما هیچکــس نگفت که ما
با اینفانتینو جلســه داشتیم ،ایشــان قول حل بلوکه شدن پولها را
دادهاند .فقط راجع به مسائل حاشیهای صحبت شد.
او دربــاره وضعیت مدیریــت تیمملی امید بیان کــرد :ما وقتی
میخواهیم راجــع به تیمملی صحبت کنیم بایــد نظرات مختلفی
بگیریم .ایــن که یک نفر برود و بالفاصله نفــر جدیدی بگذاریم،
درســت نیســت .ما کمیته فنیای تشــکیل دادیم که یکســری

سرمربی تیم ملی فوتسال عراق:
ایرنا :ســرمربی شــیرازی تیم ملی فوتسال عراق اعالم کرد :اگر
مسئوالن استان فارس همکاری کنند قرار است یک اردوی آمادگی
را در کمپ صدرای شیراز برگزار کنیم.
ســید محمد ناظم الشریعه روز یکشــنبه در مصاحبه با خبرنگار
ایرنا در شــیراز بیان داشت :حضور تیم ملی فوتسال عراق در شیراز
بهترین فرصت است تا ظرفیت های گردشگری این استان را نشان
دهیــم ،امیدوارم همکاری الزم صورت گیرد چرا که حضور این تیم
در شیراز نه تنها هزینه ای ندارد بلکه سودآور هم می باشد.
سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران که افتخارات زیادی کسب
کرده است ،در مورد برنامه تیم ملی عراق هم گفت :فوتسال در این
کشــور چند سال است که رها شده و باید از نو کار را شروع کنیم و
آن   هم به صورت حرفه ای که بســیار سخت است اما آنها بازیکنان

گفتنــد غیرقانونی اســت اما این کمیته ،مشــاوران ما هســتند.
من ســالها در فوتبال هســتم امــا به خودم اجــازه نمیدهم که
یک نفر را با نظر شــخصی انتخاب کنم .ایــن عزیزان کولهباری
از تجربــه هســتند که یــا بازیکــن ملــی بودند یــا  ۸۰درصد
مربیــان مــا مــدرک  Aرا از آقــای محصــص گرفتهانــد.
پــس انســانهای کوچکــی نیســتند ۱۲ .چشــم و  ۶عقــل
بهتر از یک عقل کار میکند .ما آمدیم به فوتبال کمک کنیم که به
یک مسیر دیگری بردند.
سرپرســت فدراسیون فوتبال ادامه داد :ما در جلسه هیات رئیسه
که تشــکیل شد اما مصوبه نداشــت صحبت کردیم که آیا از شما
اجــازه گرفتیم که اعضای کمیته فنــی را بگذاریم یا نه .همه تایید
کردند که این اعضا مشــاور هستند .ما برای انتخاب سرپرست باید
کســی را انتخاب کنیم که با کادر فنی همگونی داشــته باشد .در
حال حاضر آقای مهدویکیا ایران نیســتند .تلفنی یا به هر صورت
دیگری با ایشان هماهنگ میکنیم .میخواهیم تیم با فضای آرامی
راهی مسابقات شود و اینطور نیست که کسی را بگذاریم که با کادر
فنی همخوانی نداشــته باشــد .زمانی که مهدویکیا قرارداد بستند
زمان عزیزی خادم بود .ایشان و همکارانشان بدون این که قرارداد
داشــته باشند عازم تاجیکستان شدند .در ادامه هم به آلمان رفتند و
حضور نداشــتند .زمانی که بنده و همکارانم کار را برعهده گرفتیم،
خودمان قرارداد را تنظیم کردیم .درســت است که پول ندادهایم اما
انشــاا ...وقتی به تهران برگردند مبلغی یا درصدی به آنها پرداخت
میکنیم .البته مربی خارجی تیم امید دریافتی داشته است.
ماجدی درباره به نتیجه نرســیدن پرونده شکایت شهر خودرو از
پرســپولیس اظهار کرد :ارجاع مسائل برعهده ماست اما صدور رای
به ما مربوط نیســت .هرچیزی در اتوماسیون باشد ،قطعا بالفاصله
دستور میدهیم.

آمادگی برگزاری اردو در شیراز را داریم

خوبی دارند که از نظر تکنیکی به پای بازیکنان ایران نمی رســند و
از نظر تاکتیکی هم مشکل دارند.
ناظم الشــریعه ادامــه داد :بعد از اینکه توانســتیم با شکســت
دادن تیــم های امــارات و بحرین به عنوان تیــم اول به جام ملت
های آســیا صعود کنیم ،مردم عراق خیلی خوشــحال شدند چرا که
در دوره قبلــی این اتفــاق نیفتاد بود و شکســت بزرگی برای آنها
محسوب می شد.
وی اضافه کرد :مسابقات لیگ فوتسال عراق را زیر نظر گرفتیم و
از مربیان باشگاه ها خواستیم سه نفر را معرفی کنند به این دلیل که
هم مربیان باشگاه ها را به تیم ملی نزدیک کنیم و هم برای باشگاه ها
احترام قایل شده باشیم.
سرمربی تیم ملی عراق ادامه داد :از  ۲۱اردیبهشت با  ۵۰بازیکن

در بغداد و ســپس در بصره اردو خواهیــم زد و بعد بازیکنان مورد
نظر را به کویت خواهیم برد تا در مســابقات جام غرب آسیا شر کت
کنند و این مسابقات می تواند محک خوبی برای بازیکنان تیم ملی
باشــد که بتوانند در مسابقات جام ملت های آسیا که مهرماه برگزار
می شود ،با آمادگی حضور یایند.
ناظم الشــریعه ادامه داد :پیش از شروع مسابقات جام ملت های
آســیا یک اردوی یک ماهه در تهران برگزار می کنیم و بعد هم به
عربستان خواهیم رفت تا در یک مسابقه چند جانبه شرکت کنیم.
ســرمربی تیم ملی عرق تاکید کرد :خیلی دوست دارم در شیراز
اردو بر گزار کنیم که امیدوارم این اتفاق بیفتد.
مرحله نهایی جام ملتهای فوتســال آســیا مهرماه  ۱۴۰۱در
کویت برگزار میشود.
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صاف دربعدازظهر وزش باد

دبیر همایش آستان جانان خبر داد:

تکریم از پیشکسوتان خوشنویسی استهبان
ایســنا :رئیس اداره فرهنگ و ارشاد استهبان و دبیر اجرایی
همایش آســتان جانان ،از برنامه ریزی برای تجلیل سه تن از
پیشکسوتان خوشنویسی در قالب این همایش خبر داد.
امید کیامرث دیروز یکشــنبه  ۱۸اردیبهشــت با بیان اینکه
تکریم شــخصیت های فرهنگی و هنری ،نشــانه بالندگی و
توســعه یافتگی جامعه اســت ،به خبرنگاران گفت :به همت
مسئولین و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان از آیتا ...سید جعفر
حجت کشــفی ،استاد محمد مهاجر و احمدعلی باروتی ،توسط
دبیرخانه "آستان جانان" تجلیل خواهد شد.
او با بیان اینکه برنامه تجلیل از این شــخصیتهای هنری
پنجشــنبه  ۲۹اردیبهشــت در تاالر عالمه طباطبایی دانشگاه
آزاد اســامی اســتهبان برپا می شــود ،گفت :گرامیداشــت
اساتید برجسته خوشنویســی در قالب ستاد اجرایی و دبیرخانه
اجرایی همایش "آســتان جانان" با هدف تقویت و پاسداشت
ارزش  های فرهنگی و هنری ،ارتقاء هویت ملی ،معرفی الگوها
و ظرفیت های بومــی و قدردانی از فرهیختگان علم و ادب و
فرهنگ شهرستان همزمان در "هفته فرهنگ و هنر" در حال
برگزاری است.
کیامرث با اعــام اینکه به نمایندگــی از جامعه فرهنگی
و هنری شهرســتان از تالش های ســتاد اجرایی و دبیرخانه
اجرایی و تمامی مدیران و مســئوالن که ما را یاری داشته اند،
صمیمانه سپاســگزاری و قدردانی میکند ،افزود :بزرگداشــت
مفاخر فرهنگی و هنری کاری بســیار ضــروری و مفید فایده
است .این سنت حسنه را ارج می نهیم .چه زیباست که بزرگان
هنری و علمی و فرهنگی باالخص در امر کتابت و خوشنویسی
مورد تجلیل قرار گیرند .از آنجا که در دیار استهبان طی سالیان
متمادی چهره های فاخــر هنری و علمی ظهور کرده اند اداره

میترا داور با اشــاره به تأثیر ادبیات ایران
بر نویســندههایی چــون فاکنــر و بورخس
میگویــد :نویســنده مــا خام و دربــهدر به
جستوجوی نویسندههای غرب میگردد.
این داســتاننویس که در حــال دریافت
دکتــری ادبیات خود اســت ،در گفتوگویی
مکتوب با ایســنا درباره متــون کهن ایران
و تأثیــر آن بر ادبیات امروز ما گفته اســت.
مشروح این گفتوگو در پی میآید:
ادبیات در کشــور ما تاریخ بسیار
طوالنــیای دارد اگرچــه در حوزه
ادبیات داســتانی به شــکل مدرن
سابقهای صدساله داریم .به نظر شما
ادبیات کهن به ویژه نثر چه جایگاهی
در تاریخ ادبیات ما دارد؟
همینطور که فرمودید ما گنجینه بســیار
پرباری داریــم و در دوره مدرن ،با توجه به
دسترســی راحت به ادبیــات کهن ،به همان
نســبت هم میتوانیم تاثیرگذار باشــیم .نثر
بیهقی از مهمترین نثرهایی است که در نثر و
نظم مدرن تاثیرگذار بوده؛ هم به لحاظ شیوه
و ســاختار جمله و هم توصیفهای طوالنی
نوشتن جزییات و شرح داستان
که باعث شده
ِ
گســترش پیدا کند .البته تعــداد محدودی از
نویســندهها توانســتهاند به این نثر نزدیک
بشــوند و آگاه بودنــد که این پایهها بســیار
زبان روز،
عمیق و محکم هســتند .از طرفی ِ
بسیار مهم است و اگر نویسنده بتواند از زبان
معیار زیاد دور نشــود ،کار مهمی انجام داده
است .چون در هر حال بحث ،بحث مخاطب
اســت و این مهمترین بحث است و نمیشود
با نثرهای سنگین گذشته خواننده مدرن را با
خود همسو کرد.
به نظر شما چقدر نسبت به ادبیات
کهنما شناخت وجود دارد و چقدر از
آن ناشناخته مانده است؟
ادبیات کهن شاید برای کسانی که ادبیات
تدریس و تحقیــق میکنند و دانشــجویان
رشته ادبیات فارسی بیگانه و غریب نباشد اما
بحث بر سر این اســت که نویسنده داستان
و یــا رمان و همچنین شــاعر امروزی باید با
ادبیات کالسیک کامال آشنا باشد ،اینجا یک
خأل وجود دارد .نویســنده امروز مگر اینکه
بــه طور فردی پیگیر باشــد وگرنه به عنوان
یک اصــل داستاننویســی در کالسهای
داستاننویســی آموزش داده نشده و مهمتر
اینکه ضرورت یادگیری ادبیات کالســیک
تشریح نشده است .نویسندگان و شاعرهای
مــا آنقدر کــه به ادبیــات اروپــا و امریکا
چســبیدهاند ،گرایشــی به ادبیات کالسیک
خودمان نشــان ندادهاند و این از بزرگترین
آسیبهای ادبیات امروز ماست .مثال فردوسی
در تصویرســازی و شخصیتســازی قدرت
بسیار عجیبی دارد و از تمامی عناصر اطرافش
اســتفاده میکند و از تمامی قصههایی که تا
آن زمان وجود داشــته ،مجموعه بینظیری
میسازد که در جهان همواره یکتا خواهد بود،
اما چند درصد از نویسندگان ما داستانها و یا
شخصیتهای فردوسی را مورد واکاوی قرار
دادهاند؟ تعدادشان بیشک محدود است .مثال
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کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان بر آن شد تا با تجلیل از
ســه شــخصیت هنری ،علمی و خوشنویســی بزرگداشــت
مقام هنری آنان را برگزار کند.
کیامرث افزود :اولین چهره فرهیخته هنری آیت ا ...سید جعفر
حجت کشــفی کاتب مســجد جمکران ،در خط ثلث اســت.
الحق که سالهاســت کاتبی بدین جامعیــت ظهور نکرده و
چرخ گردون چنین نفس نازنینی را پیدا نیاورده ایشان در تمام
دوران حیات پرفروغش همواره به تعلیم و تعلم اهتمام داشته و
لحظه ای از تدریس آثار هنری خود باز نایستاده است .از دیگر
خصوصیات این هنرآرای کم نظیر نگارش خطاطی کتبیه های
داخل ضریــح مطهر حضرت معصومه ســام ا ...علیها و نیز
محراب مسجد جمکران و ضریح حرمین عکسریین است و اما
در جنبه پژوهشی و علمی کتب ماندگار تخصصی معظم له در
خوشنویســی با عناوین ،خط و ویژگی های فنی آن ،دلیری در
سیاقت هنر ،مرکب خوشنویسی و دهها تالیفات دیگر است که
نشر ذخایر اسالمی قم آن را به چاپ رسانید.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتهبان ادامه داد:
دومین چهره هنری اســتهبان اســتاد محمد مهاجر است که
در ســال  ۱۳۲۳در اســتهبان دیده به جهان گشود او از همان
دوران جوانی در معیت آیت ا ...سید میر محمد کشفی اعلی ا...
مقامه ( والد مکرم اســتاد ســید جعفر حجت کشفی) و استاد
ســید علی اکبر پرورش و همراه و همگام با شــهید فقیهی در
هســته مبارزان با طاغوت در اســتهبان فعالیت کرد و از سال
 ۱۳۴۹وارد انجمن خوشنویســان شد در سال  ۱۳۸۱بود که در
 ۴۱نمایشگاه انفرادی در شیراز و خارج از کشور شرکت داشت و
تاکنون صدها شاگرد برجسته را به جامعه هنری استان فارس به
ثمر نشانده است .ایشان در بین شاگردان خود به اخالقی بودن

میترا داور مطرح کرد

دربهدر نویسندههای غربی
شما اســفندیار را ببینید؛ به محض اینکه در
چشــمهایش نیزه فرو میرود متوجه حقیقت
میشود .این از نظر روانشناختی خیلی مهم
است .ببینید فردوســی چقدر عمیق میدیده
است .چشمان اسفندیار که آسیبپذیر است و
به محض اینکه نابینا میشود ،به هوشیاری و
آگاهی دست مییابد و حقیقت را درمییابد .این
اثر هنری متعلق به فردی است که هزار سال
پیــش زندگی میکــرده و اینطــور تحلیل
کرده اســت .پس باید به خودمان ببالیم؛ چرا
که در خانهای زندگــی میکنیم که پایههای
فرهنگیاش بعــد از حملههای پیدر پی قوم
ترکان ،تاتار و افغانها هنوز ادبیاتش یکهتاز
این کاروان است .این از ضعف ما نیست؛ چراکه
بعد از فردوســی هم همینطور در دورههای
مختلف ادبیات ما سر بلند کرده است.

«گل سرخی برای امیلی» اثر فاکنر را ببینید و
شروع داستان «حسنک وزیر» بیهقی ،ساخت
«گل ســرخی برای امیلی» بسیار به ساخت
حسنک وزیر نزدیک است  .اگرچه فاکنر هنوز
نتوانســته بخش کوچکی از آن را به تصویر
بکشــد و حاال نویســنده ما خام و دربهدر به
جستوجوی نویســندههای غرب میگردد.
البته در اینکه داســتانهای درخشان جهان
را باید بخوانیم ،شــکی نیســت زیرا ادبیات
مرز ندارد اما چراغ همین جا روشــن اســت
و سرچشــمه همین نزدیکی اســت ،در چند
قدمی ما.
در طول قرنها نثر ما چه تغییراتی
پشتسر گذاشته و حوادث سیاسی
و اجتماعی چقدر بــر آن موثر بوده
است؟

ادبیات معاصر ما چقدر از ادبیات
کهن بهره گرفته است؟
نویسندگان و شاعرهای ما مثال اخوان ثالث
در شــعر «کتیبه» و یا گلشیری از اسطورهها
اســتفاده میکند و یا تاثیر زبــان بیهقی بر
ساختار متن شــاملو و تعدادی از نویسندگان
و شــاعران این دوره محسوس است .شما در
نوشتههای جالل   آلاحمد نشانهای از اسطوره
و ادبیات کهن نمیبینید همین اســت که تا
حد تاثیرگذاری در نثر ثابت میماند و تحولی
در ســاخت و ایده صورت نمیگیرد .از طریق
سطح زبان و کاربرد و ساخت کلمات میتوانید
دریابیــد که کــدام یک از نویســندگان و یا
شاعران در این زمینه زحمت کشیدهاند و این
زحمت کشــیدن است که نوشتهها را ماندگار
میکند .اگر رشــد ادبیات ما در درون ادبیات
کالسیک نباشــد ،این سرچشمههای جوشان
به هدر میرود و آن وقت فردی مثل بورخس
و یــا فاکنر میآینــد و از این سرچشــمهها
اســتفاده میکننــد؛ بورخــس از قــرآن تا
سهروردی تا عطار ،همه را مورد مطالعه دقیق
قرار داده است« .اســم اعظم» و «کتابخانه
بابل» و «الف» و بسیاری دیگر را نوشته که
تســلط او بر ادبیات شرق به خصوص ادبیات
ایران را نشــان میدهد و یا شــروع داستان

نثــر مثل یــک موجــود زنــده ،همگام
جستوخیزهای کشــور ،به لحاظ اجتماعی و
سیاســی و مذهبی در تالطم بوده و هســت.
از خود ســطح زبــان میتوان ایــن تغییرات
اجتماعی را بررسی کرد.
ما زبان ســاده و قابل فهمی داشتیم که
بــا تغییرات اجتماعی از جملــه ورود عرفا به
زبــان پیچیدهای در
حیطه ادبیــات ،زبان به
ِ
ســطح ادبیات تبدیل شد ،زبانی که گاه مردم
عادی نمیتوانستند با آن ارتباط برقرار کنند.
در حوزه عرفان این تغییــرات زیبا بود چون
ابهام داشــت و خواننده به جهانی اخرایی پا
میگذاشت؛ «به صحرا شدم ،عشق باریده بود
و زمین تر شده بود؛ چنانکه پای به برف فرو
شود ،به عشــق فرو شدم ».عطار به نقل از
بایزید بسطامی یا «بزرگ غلطا که من بودم»
در تاریخ بیهقی.
اما شــما داســتانهای «مرزباننامه» را
بببیند .این نثر موجب میشــود که خواننده
از ادبیات بگریزد .اینها اگرچه نویســندگانی
بودند که میخواســتند با داســتان «موش و
گربه» پند و اندرز بدهند ولی به زبان آســیب
رســاندهاند .اما عطار با زبان بسیار نزدیک به
مردم نوشته و نجات   دهنده بوده است .عطار
به دســت مغول کشته شــد .حمله تاتار همه

چیز را نابود کرد ،اما دوباره همه چیز شــروع
شــد با فرمی دیگر تا اینکــه مردم کوچه و
بازار میآینــد به طرف ادبیات و شــعرهای
ساده .از طرفی سطح زبان سقوط میکند اما
آن متنهای سنگین هم بیمخاطب میماند
و میشــود نقطــه عطفی در ادبیــات ما که
نویسنده دوباره شروع کند به نوشتن به زبان
بــدون فخر و یــا تقریبا همان زبــان معیار
بنویســد و بعــد میرســد به زبــان قاجار و
امــروز و از آن نثر وراوینــی و امثال آن واقعا
نجات مییابیم.
یا کتاب «المصدور» نوشــته شهابالدین
زیدری در تاریخ مغول که تصاویر درخشــان
و تکنیکهای درخشــانی دارد ،اما اســتفاده
بیمورد از کلمههای سخت به خود نویسنده
و مخاطب و خود ادبیات ما ضربه میزند .آن
اثر میتوانست بســیار تاثیرگذار باشد ،اما در
قسمتهایی حرام شد .اینجور نوشتن به خود
نویسنده هم آسیب وارد میکند و فقط کسانی
که تحصیالت دانشــگاهی در رشــته ادبیات
دارند ،کمابیش این نویســنده را میشناسند.
نوشــتههای زیدری کام ً
ال خواننده را افسرده
میکند ،با زبان بســیار ســخت و لغاتهایی
که خواننده نفســش باال نمیآید در صورتی
که مولوی در آن حمله مــیرود جایی دیگر
و اینچنین میدرخشد .البته زیدری در حمله
مســتقیم مغول بوده اما اگر سادهتر مینوشت
حال خــودش هم حتما بهتر میشــد .چون
ادبیات اگر خود نویســنده را به لحاظ روحی
نجات ندهد ،برای خواننده هم مخرب اســت
و به قــول خود زیدری قلم دوگانه اســت و
میتواند سق سیاه باشــد مثل کالغ .زیدری
نابغــهای بوده که حمله مغــول او را تمام ًا از
پــای درآورده ،هــم نثرش را خــرد کرد هم
خــودش را .اما آنقدر زخــم عمیق بوده که
نوشــته در هر حال بلند شده و روی پاهایش
ایستاده و ما بعد از  ۷۰۰سال هنوز دربارهاش
حرف میزنیم.
آیا نثر و متون کهن هنوز میتوانند
پاسخگو باشند؟
بله .همینطور است .بخش عمده ادبیات
ایران پر از ایدههای بکر و اندیشههای انسانی
و واژههای ناب اســت که تا هزاران ســال
میتواند ما را تغذیه کند.
بازنویســیهایی که از متون کهن
به ویژه در حوزه ادبیات کودک صورت
میگیرد ،این بازنویســیها را چطور
ارزیابی میکنید؟
مــن آنها را به طور دقیــق نخواندهام،
اما دیدهام که داســتانهای وراوینی و «کلیله
و دمنه» برای کودکان بازنویســی شده است.
حرکت خوبی است اما در هر حال باید در نظر
بگیریم که کودک امروز ،کودک دیروز نیست،
ســطح خواستهها و فکرش خیلی تغییر کرده
است .گاهی احساس میکنید فاصله نسلها
فقط چند ســال شــده نه مثال صد سال و یا
پنجاه و یا حتی ده ســال  ...همین است که
باید نویسنده بســیار بادرایت باشد که بتواند
خواننده نســل جوان و به خصوص کودکان
را راضی نگه دارد.

شهره دارد.
دبیر اجرایی همایش"آســتان جانان" گفت :سومین هنرمند
استهبانی استاد احمدعلی باروتی است که سوابق اجرایی بیش از
ده ســال به طور علی الدوام در امر کتابت و خوشنویســی در
کارنامه خود دارد؛ ایشان دارای تحصیالت حوزوی و دانشگاهی
و دکترای فلســفه و حکمت اســامی اســت که مدرک فوق
ممتاز خوشنویسی را ســال  ۷۰از انجمن خویشنویسان ایران
دریافت کرده و تاکنون در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی
شــرکت و طی دوران دفاع مقدس کالسهای خوشنویســی
را بــرای رزمنــدگان در جبهههــای حق علیه باطــل برگزار
کرده است.

برگزاری حضوری
نشستهای داستانخوانی و نقد داستان

نشســتهای حضوری کارگروه داستانخوانی و نقد داستان
انجمن نویســندگان پس از وقفه دوســاله ،به صورت حضوری
برگزار خواهد شد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابطعمومی انجمن نویسندگان
کودک و نوجوان ،از آغاز همهگیری کرونا در اواخر سال ،١٣٩٨
نشســتهای حضوری کارگروه داســتانخوانی و نقد داستان
انجمن نویسندگان متوقف و سپس طبق روال ،دوهفته یک بار،
در فضای مجازی پی گرفته شد.
به گفته ســولماز خواجهوند ،عضــو هیأت مدیره و دبیر این
کارگروه ،در طول ســالهای  ١٣٩٩و  ١۴٠٠در نشســتهای
دوهفتــه یــک با ِر ایــن کارگــروه در فضای مجــازی ،دهها
داســتان خوانده شــد و از ســوی حاضران مورد بررسی و نقد
قرار گرفت.
برگزاری این نشســتها در فضای مجــازی هرچند امکان
دیــدار چهره به چهره را از نویســندگان عضو کارگروه گرفت،
اما فرصتی برای حضور جدی و فعال نویســندگان ساکن دیگر
شهرها فراهم کرد.
حال با از ســر گیری محدود فعالیتهــای حضوری ،البته با
رعایت فاصلهگذاری و دیگر پروتکلهای بهداشــتی ،قرار شده
جلســههای کارگــروه داســتانخوانی و نقد داســتان انجمن
نویســندگان کودک و نوجوان ،دو هفته یک بار ،یکشــنبهها و
به شــکل متناوب ،یک بار حضــوری در دفتر انجمن و یک بار
در فضای مجازی تشــکیل شــود تا امکان حضور و مشارکت
نویسندگان شهرهای دور و نزدیک در این کارگروه حفظ شود.
نویســندگان عالقهمند به حضور در نشســت میتوانند از
ساعت  ١۶در دفتر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان (خیابان
سمیه ،بین مفتح و موســوی ،انتهای بنبست پروانه ،پالک )٢
حضور پیدا کنند.

خبرنگاران روس از جشنواره کن
حذف شدند

مسئوالن جشنواره فیلم کن ،درخواست همه خبرنگاران و فعاالن
رسانهای روسیه را برای حضور در این رویداد سینمایی رد کردند.
درپ ،جشــنواره فیلم کن امسال
به گزارش ایســنا به نقل از َ
درخواســت حضور روزنامه نگاران روسی را به عنوان بخشی از
موضع خود علیه تهاجم این کشور به اوکراین رد کرده است.
به گفته دو روزنامهنگار روسی که در گذشته به صورت مرتب
مجوز حضور در جشــنواره را دریافت میکردند اما امســال رد
شــدهاند ،گروهی از اعضای رسانههای روسی اخیرا جلسهای با
مدیر مطبوعاتی کن« ،اگنس لروی» داشتهاند و این مقام مسئول
در جشــنواره به آنها گفته که جشنواره قبل از تصمیم  گیری در
مــورد صدور مجوز حضــور روزنامهنــگاران روس منتظر بهتر
شــدن اوضاع بین روســیه و اوکراین بوده است ،اما با توجه به
شــروع جشــنواره در کمتر از دو هفته آینده جشنواره در نهایت
تصمیم گرفته اعتبارنامه تمام روزنامه نگاران روســی را رد کند.
«آگنس لروی» همچنین عنوان کرده فقط رسانههایی را برای
حضور در جشــنواره تایید کردیم که با موضع جشنواره در مورد
وضعیت اوکراین همخوانی داشته باشند ،اما ظاهرا هیچ خبرنگار
روسی امسال پذیرفت نشده است.
جشنواره فیلم کن پیش ازاین نیز اعالم کرده بود امسال هیچ
فیلم و نمایندهای رسمی که همسو با سیاستهای کنونی کشور
روسیه باشــد را نخواهد پذیرفت اما ظاهرا عدم رویه روشن در
عدم تائید خبرنگاران با اعتراض آنها به مسئوالن جشنواره کن
همراه شده است.

