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انعقاد تفاهم نامه سرمایهگذاری

 ۱۶هزار میلیارد تومانی در استان فارس
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تقدیر رئیس جمهور
از تالش جامعه پزشکی و پرستاران

3

محسنی اژهای در مراسم تجدید میثاق
با آرمانهای امام خمینی (ره):

خداوند به ما توفیق کوتاه کردن
دست مفسدین را بدهد

ثبت چهلمین روز بدون
فوتی کرونا برای فارس

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات
قوه قضاییه:
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ایرانیان خارج از کشور میتوانند
از ابالغیه خود مطلع شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری خبرداد

کاهش  ١٠درصدی آمار
فوتی های تصادفات
رانندگی در شیراز

تصویب کلیات طرح کنترل و
ساماندهی اجاره بهای مسکن

4

پاسخ رییس سازمان برنامه
و بودجه به سوالی درباره
حقوق بازنشستگان
10

مقتدی صدر:
رهبـر جریـان صـدر عـراق در پیامـی اعلام کـرد کـه
فشـارهای جمهوری اسلامی ایران دلیـل انصراف این
جریـان از فعالیـت هـای سیاسـی نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از السـومریه نیـوز ،مقتـدی
صـدر ،رهبـر جریـان صدر عـراق در پیامی اعلام کرد:
بـرای اولین بـار می گویم کـه جمهوری اسلامی ایران
ایـن بـار هیچگونـه فشـاری بر هیـچ یک از طـرف های
شـیعی نیـاورده اسـت و شـایعاتی کـه مطـرح مـی شـود
مبنـی بـر اینکـه تهدیدات ایـران دلیل انصراف ما اسـت
دروغ بـوده و عـار ی از صحت اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،مقتـدی صـدر ،رهبـر جریـان
صـدر عـراق اخیـرا در جریـان دیـدار بـا اعضـای

مرگبارترین زلزله افغانستان در  ۱۹سال اخیر

در نشست خبری مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید شد:

ایران دلیل انصراف ما نیست
فراکسـیون صـدر در نجـف اشـرف خاطرنشـان کـرد:
بـا سلام و درود بـه شـما و قبـل از وداع بـا یکدیگـر و
پیـش از تشـکر بـه خاطر مواضع و وحـدت و یکپارچگی
شـما ،میخواهم شـما را از موضوعی مطلع سـازم؛ من
تصمیمـی مبنـی بـر خـروج از فرآینـد سیاسـی گرفتـهام
تـا بـا مفسـدین نـه در دنیـا و نـه در آخـرت تحـت هیـچ
شـرایطی شـراکت نداشـته باشـم.
وی در ادامـه افـزود :مـن میخواهـم بـه شـما بگویـم
کـه بـا وجـود مفسـدین  ،در انتخابـات آتـی شـرکت
نخواهـم کـرد .ایـن یـک پیمـان میـان مـن و خداونـد و
میـان مـن و شـما و مردمـم اسـت .مگـر آنکـه خداونـد
فرجـی بدهـد و مفسـدین و تمـام غارتگـران عـراق و

کسـانی کـه از عـراق سـرقت کـرده و خونهـا را مبـاح
کردنـد ،کنـار برونـد.
مقتـدی صـدر خطـاب بـه اعضـای جریـان صـدر
همچنیـن تصریح کرد :در صورت شـرکت در انتخابات
آینـده ،خانمهـا و آقایان بـه طور کامل آماده باشـید و از
هـم متفـرق نشـوید .در زمینههـای سیاسـی و عقیدتی
و از لحـاظ قانونـی و در پارلمـان مکمـل یکدیگر باشـید
و بـا ملـت عـراق ارتباط داشـته باشـید.
مقتـدی صـدر رهبـر جریـان صـدر روز چهارشـنبه در
جلسـه بـا نماینـدگان ایـن جریـان اظهـار کـرد :مـا از
تصمیـم خـود در اسـتعفا و کنارهگیـری از عضویـت
پارلمـان برنمیگردیـم.

در دو ماهه  ۱۴۰۱فقط  ۲.۳میلیون مالیات از خانههای خالی اخذ شد
در شـرایطی کـه قانـون مالیـات خانههـای خالی پس
از معطلیهـا و اختالفهـای بسـیار وارد فاز اجرا شـد
امـا همچنـان انتقاداتـی بـه کنـدی رونـد شناسـایی
ایـن واحدهـای مسـکونی و اخـذ مالیـات از آنهـا
پابرجاسـت که بررسـی عملکرد درآمدی سـازمان امور
مالیاتـی در دو ماهـه سـالجاری نیز نشـان میدهد که

در ایـن مـدت فقـط  ۲میلیـون و  ۳۰۰هـزار تومـان از
خانههـای خالـی مالیـات اخذ شـده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،قانـون مالیـات بر خانههـای خالی
کـه انتقـادات بسـیاری بـر اجـرای آن مطـرح بـود،
سـرانجام در سـال گذشـته با فراز و نشـیبهای بسیار
وارد فـاز اجرایی شـد.

چو از غزل بگشایم دری به روی تو مادر
شد آسمان شب من ز ماه روی تو روشن

مهدی جان

2

در ایـن زمینـه ،سـازمان امـور مالیاتـی از ارسـال
اطالعـات  ۵۶۸هـزار خانـه خالـی مربـوط بـه ۹
ماهـه سـال گذشـته بـرای اخـذ مالیـات خبـر داد.
ایـن در حالـی اسـت که بر اسـاس اعلام وزارت راه و
شهرسـازی ،بیـش از  ۲میلیـون خانـه خالی در کشـور
وجـود دارد.

روان شود دل و جانم به جستجوی تو مادر
سالم گرم مالیک به ماه روی تو مادر

با اندوه فراوان و تاثر و تاســف بسیار مصیبت فقدان مادر بزرگوار ،مهربان ،صبور،
باگذشت ،فداکار و مهرورزتان را تسلیت می گویم.از خداوند بزرگ برای آن انسان
بزرگ شــادی روح و آرامش وافر و برای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر و اجر طلب
می کنم.
بی شــک محبت شما و خواهران شما در طول سالها که برخاسته از تاثیر معنوی شیر
ایــن مــادر بــی همتــا بــود ،رضایــت خاطــر و وجدانی آســوده و دعای
ایشــان را برایتان به ارمغان خواهد داشــت .خســته نباشید می گویم به
همت تان ،به بزرگواریتان و به مقام انسانی شما.
روحشان در باالترین درجات مقام معنوی با هر آنچه نیکی و زیبایی ست
محشور باد ،آمین

محمدابراهیم خرد و طیبه عسلی

کمربندی شیراز در انتظار یک «مرد»

بیش از  ۱۰۰۰کشته و
 ۱۵۰۰زخمی در زلزله
جنوب شرقی افغانستان

3

9

درخواست کمک رهبر طالبان
از جامعه جهانی به دنبال
وقوع زلزله در افغانستان
رهبـر طالبـان افغانسـتان دیـروز (چهارشـنبه) از
سـازمانهای بشردوسـتانه و جامعـه بینالملـل
بـرای کمـک بـه افغانسـتان پـس از وقـوع
زمینلرزه مهیب امروز در این کشـور درخواسـت
کمـک کـرده اسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه
نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک« ،هبتاللـه
آخونـدزاده» رهبـر طالبـان افغانسـتان گفـت،
حـدود  ۳۰۰تـن در جریـان ایـن زمیـن لـرزه کـه
دو والیـت افغانسـتان را لرزانـد ،کشـته و بیـش
از  ۵۰۰تـن دیگـر نیـز زخمـی شـدهاند.وی در
بیانیـهای اعلام کـرد :مـا از جامعـه بینالملل،
سـازمانهای خیریـه و بشردوسـت میخواهیـم
تـا بـه مـردم افغانسـتان کـه در ایـن زمیـن لـرزه
آسـیب دیدهانـد ،کمـک کنند.زمیـن لـرزه صبح
دیـروز در افغانسـتان در دو والیـت خوسـت و
پکتیـا بـا قـدرت  ۶.۱ریشـتر رخ داد و علاوه بـر
صدهـا کشـته و زخمـی ،خسـارتهای زیادی را
بـه منـازل و سـاختمانهای ایـن دو والیـت بـر
جـای گذاشـته اسـت.

آگهی مزایده فروش زمین

در نظـر اسـت زمیـن منـدرج در جـدول زیـر از طریـق مزایـده واگـذار گـردد .متقاضیان مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر
حداکثـر تـا روز چهارشـنبه مـورخ  1401/04/08از سـاعت  8الـی  14بـا شـماره تلفـن  09173097154تماس حاصـل نمایند.
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عموزاده های گرامی آقایان مهدی و هادی
و خانم ها زهرا ،طوبی ،فرح و مهناز روسفید
درگذشت زن عموی مهربان و عزیزمان

مرحومه شوکت نبی زاده

را تسلیت گفته ،خود را در غم شما شریک می دانیم.
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ایران و جهان

پنجشنبه  2تیر  23 1401ذی القعده 1443

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

فرارهای مالیاتی آشکار
آسانسـور خراب بـود .مجبور شـدم  4طبقـه را با
پلـه به سـختی بـاال روم ،در یک واحـد آپارتمانی
دو اتاقـه دو پزشـک بـا یـک منشـی و سـیلی از
بیمـاران در سـاعت  8شـب مشـاهده کـردم کـه
تقریبـاً نیمـی از آنها سـر پـا ایسـتاده بودند.
روی میـز منشـی سـه دسـتگاه کارتخوان از سـه
بانـک مختلـف کنار هـم بودنـد .بـرای پذیرش به
منشـی مراجعه کـردم .ایشـان که مـردی بدخلق
و کم سـخن بـود گفـت :فقـط پـول نقـد .هشـتاد
هـزار تومـان! گفتم :پـول نقد همراه نـدارم ،کارت
بانکـی دارم .گفـت :فقـط پـول نقـد .گفتـم ایـن
دسـتگاه کارتخـوان بـرای چـه منظـوری اسـت؟
بـا تکبـر و تغیـر پاسـخم داد همیـن که گفتـم :با
کارتخوان نمی شـود.
ً
قبلا هـم در مطـب دیگری بـا این مشـکل مواجه
شـده بـودم .امـا وقتـی اعتـراض کـردم منشـی
گفـت :حـاال شـما کارت بکشـید .ولـی دفعـه بعد
حتمـاً بـا پـول نقـد بیایید.
دفعـه بعـد با پـول نقـد رفتم چـون مجبور شـدم
بـرای معاینـه گردن همیشـه دردم به همـان دکتر
مراجعـه کنم .آن روز منشـی شـخص دیگری بود
گفت کارت بکشـید.
کارت کشـیدم امـا وقتـی نشـانه کارت را مالحظه
کردم نوشـته بود سـبزی فروش خدابنـده .با خود
گفتـم برخـی از محـدود افـراد مالیات گریـز که با
وقاحـت و پررویـی جلو چشـم مردم بـرای فرار از
مالیـات چه ترفندهایـی می زنند!
پیـش خود گفتـم :یکـی از دالیل بیـکاری جوانان
همـان روش هـای سـنتی قدیـم اسـت کـه اداره
دارایـی نشسـته تا پزشـکان و امثالهـم اظهارنامه
مالیاتی بدهند و هر میزان دلشـان خواسـت درآمد
اعلام کننـد اما اگر تعـدادی از جوانان اسـتخدام
شـوند و یـا بـه صـورت پورسـانتی بـه کار گرفته
شـوند تا بـر مطب هـا و عملکرد آنها نظـارت کنند
نـه تنهـا از فرارهای مالیاتی پیشـگیری می شـود
بلکه تعـداد قابل توجهـی از فارغ التحصیالن بیکار
هم بـه کار گرفته می شـوند.
از ایـن موضوع کـه بگذریم در مـوارد و موضوعات
دیگـری هـم گرفتار عـدم نظارت در بازار هسـتیم
کـه بـه نوعـی بسـیاری از کسـبه و بازاریـان
هـم دسـت بـه فـرار مالیاتـی می زننـد و ایـن
اپیدمی چنـان مسـری شـده که بـه ندرت شـاهد
اظهارنامه هـای صادقانـه ای هسـتیم .متأسـفانه
آنچـه مسـلم اسـت ایـن رفتارهـا دارای دو حلقه
مفقـوده هسـتند.
یکم اینکـه فرهنگ سـازی برای اهمیـت پرداخت
مالیـات و هزینه کـرد آن از طـرف دولت هـای
گذشـته و حال نشـده بـه گونه ای که اگـر در یکی
از کشـورهای اروپایـی مـردم با این وضـع مواجه
شـوند ادارات دارایـی و مسـئوالن امـر را خبـر
می کننـد .و در واقـع مـردم مدعـی ایـن فرارهای
مالیاتی آشـکار می-شـوند.
دو دیگـر آنکـه بـه طـور کلـی نظارتـی دقیـق و
همه گیـر بـر عملکـرد صنـوف و میزان درآمـد آنها
نیست .
اگـر بـه واقـع همـه فعـاالن اقتصـادی بـه
میـزان درآمـد خـود مالیـات بپردازنـد دولـت در
خدمات رسـانی منتظـر درآمـد نفـت نمی مانـد.
زمانی می تـوان بـر اظهارنامه هـای مالیاتی صحه
گذاشـت کـه شـاهد چنیـن فرارهـای مالیاتـی
نباشـیم.
مضافـا آنکـه درآمدهای پیـدا و پنهان واسـطه ها،
مال خرهـا ،بسـاز بفروش هـا ،قاچاقچیـان،
دارنـدگان نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی،
فروشـندگان کاالهـای عمـده در تاریکخانه هـا و
انبارهـای بی نـام و نشـان هیچ وقت قابـل برآورد
و محاسـبه از طـرف ممیـزان دارایـی نیسـت و یا
آنقـدر سرشـان شـلوغ اسـت و بـا کمبـود نیـرو
مواجهند کـه فرامـوش می کنند آنها را شناسـایی
کننـد و بـه سراغشـان برونـد.
مشـکل آنجاسـت کـه دولـت اسـتخدام نیـرو در
ادارات را ممنـوع کـرده غافل از آنکه با اسـتخدام
نیروهـای بیشـتر  ،بـه درآمدهـای کالن بیشـتری
دسترسـی پیـدا می کنـد و نـرخ بیـکاری را هـم
کاهـش می دهد.
بـه نظـر می رسـد نـگاه واقع بینانـه و علمی برای
درآمدزایـی و ایجـاد اشـتغال در مسـئوالن دولتی
نیسـت و فقـط شـاخص های درآمدزایی به شـیوه
سـنتی درنظرند.
نکتـه مهم تـر آنکـه ادارات و سـازمان های دولتی
به صـورت جزیره ای عمـل می کنند .یعنـی ارتباط
سیسـتماتیک و تعاملات منظم در روابط با شـرح
وظایـف در عملکـرد آنها کمتر دیده می شـود.
من بـاب مثال رابطـه ای بـرای اطالع رسـانی بین
ادارات دارایـی و سـازمان مسـکن و شهرسـازی
نیسـت بـه ایـن معنـی کـه درآمدهـای کالن
بعضـی شـرکت های خصوصـی پنهـان می ماننـد
و اسـناد و مدارکـی در اختیـار متولیـان مالیاتـی
قـرار نمی گیـرد .فقـط کارکنـان ادارات دولتی که
بعضـا مشـمول مالیـات انـد در پایـان هـر مـاه از
حقـوق آنهـا مالیـات کسـر می شـود و به حسـاب
دولـت واریـز می گـردد .در صورتـی کـه درآمـد
عمـده مالیاتـی می باید از شـرکت ها ،سـازمان ها
و کارخانجاتـی اخـذ گردد کـه در هر زیـر و باالی
اقتصـادی بـه درآمدهـای میلیـاردی کالن دسـت
پیـدا می کنند.
آیـا راهی بـرای اخـذ مالیـات منصفانـه و همگانی
پیدا می شـود؟
والسالم
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تقدیر رئیس جمهور از تالش جامعه پزشکی و پرستاران
رئیـس جمهـور بـه معـاون اول ،معاونـت حقوقـی،
وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و دیگـر
بخشهـای ذیربـط دسـتور داد کـه خواسـتههای
بازنشسـتگان عزیـز را دربـاره مستمریشـان
پیگیـری کننـد.
بـه گـزارش خبرنـگار حـوزه دولـت ایرنـا ،آیتاللـه
«سـید ابراهیم رئیسـی» روز چهارشـنبه در نشسـت
هیـأت دولت ،امیـد آفرینی در جامعه را از مطالبات
مقـام معظـم رهبـری و وظیفه مهم دولت برشـمرد
و تاکیـد کـرد :حاشـیهها نبایـد دولـت را از متن کار
کـه خدمت بـه مـردم و امیدآفرینی در دلهاسـت،
بازدارد.
رئیـس جمهـور ایجاد یأس در دلها را کار شـیطان
و شـیاطین دانسـت و اظهار داشت :انسان خداجو
همـواره بـه امید زنده اسـت و ما به عنـوان خادمان
ملـت ،هـم باید نسـبت به آینده امید داشـته باشـیم
و هـم روح امید را در جامعـه تزریق کنیم.
آیتالله رئیسـی با گرامیداشـت یاد و خاطره شـهید
مصطفی چمران و سرلشـکر حاج قاسـم سـلیمانی

کـه بـا امیـد و روحیـه جهـادی از مشـکالت و سـد
«نمیشـود»ها عبـور کردنـد و با کمتریـن امکانات
کارهـای بزرگـی را در میـدان مبـارزه بـا دشـمنان تا
ُبـن دنـدان مسـلح انجـام دادنـد ،از آنهـا بـه عنوان

الگوهـای امیدآفرینـی یـاد کرد.
رئیـس جمهـور اقدامـات و تالش هـای پزشـکان
و پرسـتاران در مواجـه بـا همـه گیـری کرونـا را از
دیگـر مصادیـق امیدآفرینـی در جامعـه دانسـت

و افـزود :کادر درمـان بویـژه شـهدای سلامت
در شـرایط بسـیار سـخت همـه گیـری کرونـا کـه
زندگـی همه مردم را تحتالشـعاع خـود قرار داده و
نگرانی هایـی را بـرای خانواده هـا بوجـود آورده بود،
بـا جانفشـانی و از خودگذشـتگی بـا وجـود همـه
کمبودهـا در عرصـه خدمـت رسـانی میـدان داری
کردنـد و زمینـه بازگشـت امیـد و نشـاط بـه جامعـه
را فراهـم کردنـد.
آیتاللـه رئیسـی تأکیـد کـرد :وضعیـت کنونـی کـه
فوتیهـای ناشـی از کرونـا تـک رقمـی و در برخـی
روزهـا صفـر شـده و نیـز میـزان بسـیار پاییـن ابتلا
کـه امـکان بازگشـایی در صنـوف مختلـف و ایجـاد
شـور و نشـاط در کشـور را فراهـم کـرده ،پـس از
لطـف خـدا ،ثمـره همراهـی مـردم و خصوصـا
تالش هـا و اقدامـات جامعـه پزشـکی و پرسـتاری
اسـت و بنـده در ماه هـای گذشـته در تهـران و
برخـی شـهرها بـا حضـور در بیمارسـتان ها و مراکز
درمانـی از نزدیـک شـاهد ایـن مجاهدت هـا و
فداکاری هـا بـوده ام و قـدردان آنهـا هسـتم.

محسنی اژهای در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره):

خداوند به ما توفیق کوتاه کردن دست مفسدین را بدهد
رئیـس قـوه قضائیـه گفـت :خداونـد بـه مـا ایـن
توفیـق را دهـد کـه بتوانیـم در سـنگر قـو ه قضائیـه
دسـت مفسـدین و تطاولکننـدگان بـه جـان ،مال،
عـرض و حقـوق مـردم و نظـام اسلامی را کوتـاه
کنیـم و بتوانیـم در ایـن جایـگاه بـه اسـتیفای حـق
مظلـوم از ظالـم و بسـط و گسـترش عدالـت کـه از
اهـداف واالی امـام راحـل بـود بپردازیـم.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از مرکـز رسـانه قـوه
قضائیـه ،حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی
اژهای و مسـئوالن عالـی دسـتگاه قضـا دیـروز
(چهارشـنبه اول تیـر) و همزمـان با نخسـتین روز از
هفتـه قـوه قضائیـه بـا حضور در حـرم امـام خمینی
(ره) بـا آرمانهـای امـام راحـل (ره) تجدیـد میثـاق
کردنـد .رئیـس قـوه قضائیـه و مسـئوالن عالـی
قضایـی بـا قرائـت فاتحـه یـاد و خاطـره امـام راحـل

(ره) را گرامی داشـتند.
محسـنی اژهای در ادامـه ،طـی سـخنانی بـا بیـان

اینکـه قـوه قضائیـه طـی بیـش از  ۴دهـه اخیـر
شـهدای گرانقـدری را تقدیـم اسلام و انقلاب و
کشـور کـرده اسـت ،و در ایـام کرونـا نیـز از خانـواده
دسـتگاه قضـا شـهدایی تقدیم میهن اسالمی شـده
اسـت ،اظهـار کرد :امـروز در نخسـتین روز از هفته
قـوه قضائیـه و در آسـتانه سـالگرد شـهادت معمـار
دسـتگاه قضایـی آیتاللـه بهشـتی و یـاران ایشـان،
در جـوار مرقـد مطهر امـام راحل ،با بنیانگـذار کبیر
انقلاب اسلامی و شـهدا و مـردم تجدیـد میثـاق
میکنیـم تـا بتوانیـم مسـئولیت خطیـری را کـه
قانون اساسـی ،شـرع انور و رهبـری معظم انقالب
بـر دوش مـا نهادهانـد بـه نحـو احسـن ایفـا کنیـم و
از آرمانهـای واالی انقلاب اسلامی و امامیـن
انقلاب پاسـداری کنیـم.
رئیـس قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه مسـئولیتهای

قانونـی قـوه قضائیـه بیـان داشـت :خداونـد بـه
مـا ایـن توفیـق را دهـد کـه بتوانیـم در سـنگر قـو ه
قضائیه دسـت مفسـدین و تطاولکنندگان به جان،
مـال ،عـرض و حقـوق مـردم و نظـام اسلامی را
کوتـاه کنیـم و بتوانیـم در ایـن جایـگاه به اسـتیفای
حـق مظلـوم از ظالم و بسـط و گسـترش عدالت که
از اهـداف واالی امـام راحـل بـود بپردازیـم.
رئیـس دسـتگاه قضـا در ادامـه بـا تبییـن و تشـریح
ابعـاد واالی شـخصیتی امام راحـل گفت :حضرت
امـام(ره) از خـود گذشـت و بـه خدا پیوسـت و الهی
شـد و بـا ایمـان راسـخ و خالـص بـه خداونـد و بـا
در کنـار مـردم بـودن ،توانسـت در عصـر حاضـر در
برابـر مسـتکبران و گردنکشـان بـدون هیچگونـه
مالحظـه و واهمـهای بایسـتد و بینـی مسـتکبرین
حقیقتـا بـه خـاک بمالـد.
دنیـا را
ً

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه:

ایرانیان خارج از کشور میتوانند از ابالغیه خود مطلع شوند
رئیـس مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات قـوه قضاییـه
گفـت :بـرای اولیـن بـار ایرانیـان خـارج از کشـور
می تواننـد  ۲۴سـاعته بـه صـورت الکترونیکـی از
ابالغیـه خـود مطلـع شـوند.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد کاظمی فـرد در نشسـت
خبـری امـروز چهارشـنبه اول تیرمـاه گفـت :در قـوه
قضاییـه بـا اسـتفاده ازفناوری هـای نویـن محدودیت
زمانـی و مکانـی از بیـن رفتـه اسـت و در  ۲۴سـاعت
روز و همـه روزه هفتـه پاسـخگوی کاربـران هسـتیم.
بـرای اولیـن بـار ایرانیـان خـارج از کشـور می تواننـد
 ۲۴سـاعته بصـورت الکترونیکـی از ابالغیـه خـود
مطلع شـوند.
وی افـزود :مـا  ۱۱۰۰دفتـر داریـم و مردم بـه راحتی
می تواننـد بصـورت الکترونیکـی از ابالغیه هایشـان
مطلـع شـوند .تنهـا  ۲۵درصـد زندانیـان بـه صـورت
فیزیکـی جابجـا می شـوند .مـا  ۲۲۵هـزار جلسـه
الکترونیکـی سـال گذشـته را داشـتیم و زندانیـان
بـه صـورت الکترونیکـی می تواننـد بـا خانـواده خـود
مالقـات کننـد و گواهـی عـدم سـوء پیشـینه براحتی
در دو روز کاری صـادر می شـود و سـال گذشـته دو
میلیـون گواهـی عـدم سوپیشـینه صـادر کردیـم.
وی افـزود :ارجـاع پرونـده بـه قضـات و کارمنـدان تا
پایـان سـال بصـورت هوشـمند انجـام خواهند شـد.
کاظمی فـرد دربـاره پابنـد الکترونیک گفت :در سـال
 ۱۴۰۰حـدود  ۶۹۰۰از زندانیـان از پابنـد الکترونیک
اسـتفاده کردنـد ۱۴ .هـزار نفـر از این امـکان تا االن
اسـتفاده کردنـد و در رابطـه بابحث محکومیتشـان از
ایـن ابـزار اسـتفاده میکنند.
وی ادامـه داد :در  ۱۵اسـتان کشـور در دفاتـر
خدمـات الکترونیـک امـکان ایـن امـر فراهـم شـده
کـه خانـواده زندانـی بـا زندانـی بصـورت الکترونیکـی
مالقـات کننـد و کاری جدیـد اسـت.

وی دربـاره شـهادت فروشـی گفـت :سـامانه ای در
اختیـار قضات قـرار دادیم و پرونده هایی که شـهادت
داده شـده اسـت در انجـا ثبـت می شـود و تعـداد را
بررسـی می کنیـم و وقتـی قاضـی کد ملی شـخص را
می زنـد میگوییـم کـه چنـد بار شـهادت داده اسـت.
حـدود  ۸هـزار نفـر از کسـانی کـه بیـش از  ۳بـار در
طول یکسـال شـهادت دادنـد را شناسـایی کردیم؛ نه
اینکـه ایـن افـراد حرفـه ای انـد ولـی بـه قضـات این

نیـاز بـه شناسـه ثنـا دارد و بایـد قبلا مـردم حضوری
ایـن شناسـه را بـا مراجعـه بـه دفاتـر خدمـات قضایی
دریافـت می کردنـد ولـی االن می تواننـد بصـورت
برخـط ایـن شناسـه را دریافـت کنند و  ۶۰۰هـزار نفر
شناسـه قضایـی را بـه ایـن صـورت دریافـت کردند.
وی دربـاره مالقـات خانـواده زندانیـان بـا زندانـی
یـادآور شـد :خانـواده زندانـی بـا مراجعـه بـه دفاتـر
الکترونیـک می توانـد درخواسـت را داشـته باشـد و

امـر کمـک میکنـد کـه بدانند ایـن شـخص بیش از
سـه بار در سـال شـهادت داده اسـت.
کاظمی فـرد ضمـن بیـان رونمایـی پنجـره واحـد
قـوه قضاییـه در هفتـه جـاری گفـت :یکـی از
چالش هـای مـردم ایـن اسـت کـه در یـک نقطـه
بایـد بـه تمامی خدمـات قضایـی دسترسـی یابنـد .در
ایـن پنجـره تمـام خدماتـی کـه قـوه قضاییـه بصورت
الکترونیکـی بـه مـردم ارایـه می دهـد  ۲۰تـا اسـت و
بعـدا اضافـه می شـود و در این هفتـه رونمایی خواهد
شد .
وی افـزود :دسترسـی بـه تمـام خدمات قـوه قضاییه

دفاتـر بـا زنـدان موضـوع را تنظیـم میکنـد و هـر دو
طـرف در موعـد مقـرر حاضـر می شـوند و مالقـات
انجـام می شـود .ایـن امـر در حـال انجـام اسـت و
تبعـات خوبـی داشـته اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکه تولیـد پابنـد الکترونیک،
داخلـی اسـت گفـت :تولیـد بـه انـدازه کافـی شـکل
می گیـرد و بـا همـکاری خـوب سـازمان زندان ها این
کار انجـام می شـود .در زمینـه ارتبـاط الکترونیـک
بـا فراجـا اتفاقـی کـه رخ داده ایـن اسـت کـه اگـر
شـخصی االن بـه کالنتری هـا مراجعـه کنـد ،در
همـان کالنتـری شـکایت دریافـت می شـود و در

نخستوزیر عراق با موافقت صدر
تعیین میشود
منابـع خبـری از برگزاری نشسـتی میـان اعضای هیأت حزب دموکرات اقلیم کردسـتان عـراق و رهبران
چارچـوب هماهنگـی شـیعیان این کشـور در بغـداد و گفتوگوی آنهـا درباره تحوالت سیاسـی عراق خبر
دادنـد .در همیـن حـال یـک منبع دیگر اعلام کرد که نخسـتوزیر جدید عـراق با موافقـت رهبر جریان
صـدر تعیین خواهد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،یـک منبـع مطلع عراقـی اعالم کـرد که هیأتـی از حزب دموکـرات کردسـتان عراق با
رؤسـای چارچـوب هماهنگی شـیعیان عـراق در بغداد دیـدار کرد.
ایـن منبـع گفـت کـه دو طـرف در این دیـدار درباره تحوالت سیاسـی عراق و بـه ویژه خـروج جریان صدر
از رونـد سیاسـی این کشـور رایزنی کردند.
دیـدار هیـأت حـزب دموکـرات بـا رهبـران جریـان صـدر از ایـن جهـت حائـز اهمیت اسـت که ایـن حزب
پیـش از اعلام اسـتعفای
نماینـدگان جریـان صـدر بـه
همـراه ائتلاف "حاکمیـت"
بـه رهبـری خمیـس الخنجـر
بـرای تشـکیل دولـت و
تشـکیل فراکسـیون اکثریـت
در پارلمـان عـراق بـا جریـان
صـدر وارد ائتلاف سـه گانـه
شـده بـود.

همـان لحظـه بصـورت برخـط بـه مرجـع قضایـی
ارجـاع می شـود .در واقـع ارتبـاط بین مراجـع قضایی
و کالنتـری بصـورت برخـط انجـام می شـود.
ک مجرمـان متـواری را
وی در ادامـه گفـت :بانـ 
آمـاده کردیـم و در اختیـار دسـتگاه های مربوطـه
می گذاریـم و محکومـان مالـی هـم بـه همیـن نحـو
ک مرکزی اقدامات خوبی را داشـته
اسـت و فعال بانـ 
است.
وی دربـاره ممنـوع الخروجـی افـراد گفـت :هـر
ممنـوع الخروجـی کـه توسـط قـوه قضاییـه صـورت
میگیـرد پیامـک ممنـوع الخروجـی بـه فـرد ارسـال
می شـود و در پنجـره واحـد امـکان اسـتعالم ممنـوع
الخروجـی هـم می گذاریـم .پرونده هـای محرمانه در
اختیـار قاضـی اسـت.
کاظمی فـرد ادامـه داد :بیش از  ۸۰درصد مسـوالن،
اموالشـان را در سـامانه اموال مسـوالن ثبت کردند و
سـامانه زیـر نظـر اداره کل اصل  ۱۴۲قانون اساسـی
اسـت که ایـنکار را برعهده دارد.
وی دربـاره سـامانه سـامع (درگاه یکپارچـه ارتباطـات
مردمی قـوه قضاییـه) گفـت :ایـن سـامانه بـرای
ارتبـاط مـردم بـا قـوه قضاییـه ایجـاد شـده و اگـر
مـردم انتقـاد و اعتـراض و درخواسـت مالقاتـی دارند
می تواننـد بـه ایـن سـامانه رجـوع کننـد و در آنجـا
انجـام می شـود.
وی دربـاره سـامانه سـنجش کاربـران نیـز گفـت:
ایـن سـامانه بـرای ایـن اسـت کـه بـه محـض اینکـه
افـراد بـه دسـتگاه قضایـی و دفاتـر خدمـات قضایـی
می رونـد و بـه کارشـات رسـیدگی می شـود پیامکـی
بـرای آنهـا ارسـال و از آنهـا نظرسـنجی می شـود .مـا
از  ۷۰۰هزار نفر در سـال گذشـته نظرسـنجی کردیم
و ایـن سـامانه روزانه فعال اسـت و نظـرات را دریافت
میکنـد.

سیانان :اسراییل در ترور
شهید صیاد خدایی دخیل بود
شـبکه سـیانان در گزارشـی دربـاره گسـترش
تنشهـا میـان رژیـم صهیونیسـتی و ایـران در
آسـتانه سـفر رییـس جمهـور آمریـکا بـه منطقـه،
با اسـتناد بـه اظهـارات مقامات اطالعاتـی ،تاکید
کـرد کـه رژیـم صهیونیسـتی پشـت پـرده تـرور
شـهید صیـاد خدایـی بـوده اسـت.
به گزارش ایسـنا ،شـبکه سـیانان در بخشـی از
یـک گـزارش در آسـتانه سـفر جـو بایـدن ،رئیـس
جمهـور آمریـکا بـه منطقـه ،نوشـت :مقامـات
اطالعاتـی و نظامی آمریـکا به دقـت در حال رصد
نشـانههای گسـترش تنش میان ایران و اسـراییل
در آسـتانه سـفر بایـدن بـه منطقـه هسـتند ،بـا
توجـه بـه ایـن کـه اسـراییل شـمار ترورهـا و دیگـر
عملیاتهـای غیـر مسـتقیم خـود را در ماههـای
اخیـر در ایـران افزایـش داده اسـت.
سـیانان در ادامـه نوشـت :جاناتـان پانیـکاف،
یکـی از مدیـران اندیشـکده شـورای آتالنتیـک
در امـور خاورمیانـه در ایـن بـاره میگویـد« ،بـه

نظـر نمیرسـد کـه اسـراییل در حـال حاضـر
برنامـهای اسـتراتژیک بـرای پایـان بخشـیدن
بـه پیشـرفتهای ایـران در زمینـه تسـلیحات
هسـتهای داشـته باشـد[ .اسـراییل] امیدوار است
ی بتواند فشـار را
از طریـق برخـی اقدامـات تاکتیک 
حفـظ کنـد و به طـور مـداوم پیشـرفت ایـران را به
تعویـق بیانـدازد.

تصویب کلیات طرح
کنترل و ساماندهی
اجاره بهای مسکن
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نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی با کلیـات طـرح کنتـرل و
سـاماندهی اجـاره بهـای املاک مسـکونی موافقـت کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،نماینـدگان در جلسـه علنـی دیـروز (چهارشـنبه)
مجلس شـورای اسلامی کلیات طـرح دوفوریتی کنترل و سـاماندهی
اجـاره بهـای املاک مسـکونی ،را بـا  ۱۱۴رأی موافـق ۹۷ ،رأی
مخالـف و  ۵رأی ممتنـع از مجمـوع  ۲۱۶رای اخـذ شـده تصویـب
کردنـد.

الرای:

حزبالله تهدید کرده کشتی
اسرائیلی وارد شده به آبهای
مورد مناقشه را هدف میگیرد
منابـع غربـی گفتنـد کـه حزبالله لبنـان ،رژیـم صهیونیسـتی را تهدید
بـه هـدف قـرار دادن کشـتی وارد شـده بـه منطقه مـورد مناقشـه میان
لبنـان و تلآویـو کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،منابـع غربـی بـه روزنامـه "الـرای" کویـت گفتند که
عبـاس ابراهیـم ،مدیـرکل امنیـت عمومی لبنـان پیـام هشـدار آمیزی
را از طـرف حزباللـه ایـن کشـور بـه آمـوس هوکشـتاین ،میانجیگـر
آمریـکا در مذاکـرات ترسـیم مرزهای میان لبنان و رژیم صهیونیسـتی
منتقـل کرده اسـت.
طبـق گفتـه ایـن منابـع ،حزبالله لبنـان در این پیام تهدید کرده اسـت
کـه اگـر کشـتی اسـرائیلی وارد شـده بـه آبهـای مـورد مناقشـه میان
لبنـان و رژیـم صهیونیسـتی اقـدام بـه اسـتخراج گاز از ایـن منطقـه
کنـد ،ایـن حـزب مسـتقیما کشـتی را هدف قـرار خواهـد داد.
ایـن منابـع همچنیـن گـزارش دادنـد؛ افزایـش سـطح آمادهبـاش
نیروهـای رژیـم صهیونیسـتی در پـی دریافـت ایـن پیام صـورت گرفته
اسـت و هوکشـتاین پیـام حزباللـه را بـه آنهـا منتقـل کـرده اسـت.

بایدن:

از شکاف در ائتالف غرب
نمی ترسم
ی شـدن جنـگ
رئیسجمهـوری آمریـکا بـا هشـدار دربـاره طوالنـ 
اوکرایـن ،گفـت که هراسـی نـدارد بـا ادامه جنـگ روسـیه در اوکراین،
ائتلاف غربـی از هـم بپاشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از نووسـتی ،جـو بایـدن ،رئیسجمهـور
آمریـکا در جمـع خبرنـگاران نسـبت بـه طوالنی شـدن جنـگ اوکراین
هشـدار داد و گفـت کـه در نشسـت هفتـه آینـده ناتـو در مادریـد درباره
ایـن بحـران بـا متحدانـش گفتگـو خواهـد کـرد.
وی در مـورد احتمـال اختلاف بیـن متحـدان آمریـکا در اروپا درسـایه
جنـگ اوکرایـن ،گفـت" :نمیترسـم".
بایـدن بـا بیـان ایـن کـه "جنـگ اوکرایـن بـه رقابتـی بـرای اسـتقامت
بیـن روسـیه و اروپـا" تبدیـل خواهـد شـد ،گفـت :مـن فکـر میکنم در
مقطعـی ،ایـن جنـگ به یـک "بازی انتظـار و بقا" بیـن اروپا و روسـیه و
آزمونـی بـرای سـنجش توانایـی روسـیه در حفـظ دسـتاوردهای خود و
تـوان اروپـا بـرای مقاومـت دربرابـر آن تبدیـل خواهد شـد .ایـن یکی از
مـواردی اسـت کـه در مادریـد دربـاره آن صحبـت خواهیـم کرد.
جنـگ اوکرایـن از  ۲۴فوریـه آغـاز شـده و بـه رغم تالشهـای غرب و
در راس آن آمریـکا بـرای متحمـل کردن روسـیه به شکسـت از طریق
اعمـال تحریمهای "سـخت" همچنـان ادامه دارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

سه تغییر مهم کنکور سال آینده
رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـا تاکیـد بـر اینکـه مصوبـه
اخیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی سـه تغییـر عمـده در کنکـور
 ۱۴۰۲داده اسـت ،گفـت :قطعـی بـودن اثر سـوابق تحصیلـی ،حذف
دروس عمومـی و حـذف زیرگروه هـا ایـن تغییـرات هسـتند کـه اگر این
مصوبـه تـا نیمـه تیر اعالم شـود برای سـال آینـده اجرایی خواهد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتـر عبدالرسـول پورعبـاس در بخـش دیگـری از
نشسـت خبـری کـه دیروز در سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور برگزار
شـد ،در خصـوص جزییـات مصوبـه اخیـر شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی کـه بـه تغییـرات کنکـور سـال  ۱۴۰۲اشـاره دارد ،گفـت :در
سـال  ۱۳۸۷قانونـی در مجلـس تصویـب شـد کـه بـه نام قانـون حذف
کنکـور معـروف شـد .ایـن قانـون تاکید داشـت که تـا سـال  ۹۲کنکور
صددرصـد حـذف شـود ،یعنـی سـوابق تحصیلـی که توسـط آمـوزش و
پـرورش تولیـد می شـود بـه شـکل آزمون هـای سراسـری و کشـوری
جایگزیـن شـود و کنکـور برگزار نشـود صرفا ثبت نـام و پذیرش صورت
گیـرد.وی در ادامـه تصریـح کـرد :علت اینکـه حذف کنکور بر اسـاس
قانـون فـوق اتفـاق نیفتـاد ایـن بـود کـه سـوابق تحصیلـی صرفـا ۱۰
درصـد داوطلبـان سـال دوازدهم ایجاد شـد که البته برای این سـوابق
نیـز بعضـا گفتـه شـد کـه اسـتانداردهای الزم را نـدارد و نقدهایـی بـه
آن وارد بـود .در نهایـت ایـن قانـون در سـال  ۱۳۹۲مصوبـه کنکـور در
مجلـس اصلاح و قانـون سـنجش و پذیـرش جدیـدی اعالم شـد .در
آن قانـون نسـبت به گذشـته عقب نشـینی کردند .سـقفی بـرای حذف
کنکـور تعییـن نشـد و اعلام نمودنـد بـه میزانـی کـه می شـود سـوابق
تحصیلـی تامین شـود.
بـه گفتـه رئیس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور ،طبق قانـون فعلی
قـرار شـد  ۸۵درصـد ظرفیـت به پذیـرش سـوابق تحصیلـی اختصاص
یابـد .اکنـون بـا احتسـاب دانشـگاه علمی کاربـردی و دانشـگاه فنـی
حرفـه ای ایـن میـزان ظرفیـت تکمیـل شـده اسـت .بـر مبنـای نمـره
دیپلـم و سـال آخـر داوطلـب پذیـرش صـورت می گیـرد و  ۱۵درصـد
ظرفیـت باقـی مانده طبق قانون به شـکل ترکیبی از سـوابق تحصیلی
و  ۱۰درس سـال دوازدهـم بـه همـراه آزمون سراسـری مالک پذیرش
دانشـجو است.
پـور عبـاس اضافـه کـرد :امسـال  ۴۰درصـد ایـن نمـرات دروس بـه
صـورت تاثیـر مثبـت بـه همـراه  ۶۰درصـد تاثیـر قطعـی نمـره آزمـون
سراسـری در پذیـرش دانشـجو ملاک عمـل اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در تیرماه سـال  ۱۴۰۰در دولـت یازدهم مصوبه ای
در شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـرای کنکـور تصویـب شـد کـه
آن مصوبـه دچـار مشـکل شـد .بـا توجـه بـه اینکـه عجلـه ای بـود
بخش هایـی از بندهـای مرتبـط بـا آن دیـده نشـد و یـا حـذف شـد و
ایـن مسـاله اجـرا را دچـار مشـکل کـرد ،تاکیـد کـرد ۱۰ :بنـد دارای
مشـکل مصوبـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در زمینـه کنکـور
توسـط سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور احصـاء شـد و از آن زمـان
مـا نشسـت های تخصصـی بـا شـورا داشـتیم بـه طوریکـه  ۱۰بنـدی
کـه مشـکل داشـتند و نیـاز بـه اصالحیـه داشـتند را احصـاء کردیـم.
اصالحیـه بـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ارسـال شـد و بـه
نقطـه ای رسـیدیم کـه ایـن مشـکالت مرتفـع شـوند.

فارس
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کمربندی شیراز در انتظار یک «مرد»
«فقط یک نفر مرد می خواهد که بیاید وســط و کمربندی شــیراز را تبدیل به اتوبان
زیبای شهری کند!» این ،سخن صریح و محکم محمودرضا طالبان ...

امام جمعه شیراز:

باید به روحانی  ،قاضی  ،معلم و پزشک نگاه حرفه مندی داشت
صفد  ر د  وام

استاندار فارس تاکید کرد:

 ۳۰درصد جهش ملی مسکن در بافت فرسوده ساخته شود
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر لـزوم بازآفرینـی بافتهـای فرسـوده و
سـکونتگاههای غیررسـمی گفت :اگـر قـرار اسـت  ۲۶۰هـزار واحـد مسـکن
بسـازیم ،پیشـنهاد می کنـم  ۳۰درصـد ایـن واحدهـا در بافتهـای فرسـوده
سـاخته شـود؛ چـرا که در این صـورت هم بافت فرسـوده احیا شـده و هم جان
افـراد حفاظـت میشـود و از طرفی تعـداد بیشـتری از افراد خانهدار میشـوند.
دکتر محمدهادی ایمانیه در جلسـه سـتاد بازآفرینی شـهری اسـتان بر اجرای
طـرح جهـش ملی مسـکن در بافت فرسـوده تاکید کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در  ۳۰شهرسـتان اسـتان ،بافـت فرسـوده وجـود دارد،
افـزود :ایـن تعـداد شـامل  ۶هـزار هکتـار اسـت و لـذا اجرای نهضـت ملـی مسـکن در آن میتواند مقـدار زیادی
از مشـکل کمبـود زمیـن را بـرای ما حـل کند.
مقـام عالـی دولـت در فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه بـر ایـن اسـاس بافتهـای فرسـوده موجـود در کل اسـتان طی
چهـار سـال بایـد تعییـن تکلیف شـوند ،گفـت :اگر قرار اسـت  ۲۶۰هزار واحد مسـکن بسـازیم ،پیشـنهاد میکنم
 ۳۰درصـد ایـن واحدهـا در بافتهـای فرسـوده سـاخته شـود؛ چـرا کـه در ایـن صـورت هـم بافـت فرسـوده احیـا
میشـود و هـم جـان افـراد حفاظـت میشـود و از طرفـی تعـداد بیشـتری افـراد خانـهدار میشـوند.
دکتـر ایمانیـه در ادامـه اظهـار داشـت :ایجـاد یـک جدول مقایسـهای میـان شهرسـتانها و رصد کـردن فعالیت
شـهرداران و فرمانـداران و رتبهبنـدی آنهـا میتوانـد مشـوقی در بحـث بازآفرینیها و همچنین سـاخت مسـکن
باشد.
او همچنیـن بـر حمایـت از انبوهسـازان و سـرمایهگذارانی کـه قصـد ورود بـه طـرح جهـش ملـی مسـکن را دارنـد
تاکیـد کرد.
دکتـر ایمانیـه در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره به اینکـه روز گذشـته در مجلس بنا شـد کلیـه بدهیهای
دولـت بـه شـهرداریهای کالنشـهرها بـا روشهایـی پرداخـت شـود از شـهرداری خواسـت تـا در ایـن مـورد
مشـارکت کند.
وی همچنیـن خواسـتار ارائـه ابالغیـه بـه همـه شـهرداریهای اسـتان جهـت صـدور پروانـه بازآفرینـی در فرجه
زمانـی یـک ماهه شـد.
ایمانیـه همچنیـن تاکیـد کـرد :فرمانـداران بـا همـکاری شـهرداران توافق کننـد تـا بازآفرینی بافتهای فرسـوده
نهایتـا طـرف یـک سـال و نیم تـا دو سـال به پایان برسـد.
اسـتاندار فـارس همچنیـن خواسـتار تشـکیل کمیتـهای متشـکل از کمیتـه امـداد ،بنیـاد مسـتضعفان ،بسـیج
سـازندگی و سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام خمینـی(ره) جهـت کمـک بـه سـازماندهی مناطـق فرسـوده و
حاشـیه شـهرها و روسـتاها شـد.
وی تاکیـد کـرد :در صـورت انجـام ایـن اقـدام و پیوسـتهای فرهنگـی در شهرسـتانها از مهاجـرت جلوگیـری
خواهد شـد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکه بافـت اطراف حرم شـاهچراغ بـه  360هکتار افزایـش مییابد ،افزود :تسـهیالت
 600میلیونـی بـرای بازآفرینـی ایـن منطقه پرداخت میشـود و تخفیـف صد درصدی شـهرداری در بافت تاریخی
نیـز لحـاظ می شـود که این تخفیـف برای بافت فرسـوده  80درصد اسـت.
اسـتاندار فـارس دربـاره تخفیـف شـهرداریها بـرای بازآفرینـی بافتهای فرسـوده عنـوان کرد :در دیگر شـهرها
نیـز در حـال حاضـر  50درصـد تخفیـف لحـاظ شـده اسـت و فرمانـداران بـا همـکاری شـهرداران و شـوراهای
شـهرها توافـق کننـد کـه ایـن تخفیـف افزایـش یابـد و همچنیـن توافق کنند ظـرف یک تا سـه سـال تمامی معابر
خاکی شـهرهای اسـتان فارس آسـفالت شـوند.

شهردار منطقه یک شیراز خبر داد

بیش از  ۲۲هزار متر مربع از محدوده منطقه زیر کشت گلهای فصلی
عصرمردم:
رسـتم زاده شـهردار منطقـه یـک شـیراز گفـت :با هـدف احیا و توسـعه فضای
سـبز  ،افزایـش کیفیـت فضـای سـبز و حفـظ طـراوت محیـط شـهری ایجـاد
چشـم انـدازی زیبـا در محـدوده منطقه  ،عملیات کاشـت انـواع گلهای فصلی
در سـطح میادیـن ،معابـر ،بلوارهـا ،پارکهـا و گذرگاههـای اصلـی بـا توجـه بـه
زمانبنـدی و برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه در حـال انجام اسـت .
وی ادامـه داد :از جملـه نشـا گل هـا ی در حـال کاشـت در محـدوده منطقـه
یـک شـامل آهـار  ،بـرگ رنگ  ،جعفـری  ،اطلسـی،ابری و دکمه ای می باشـد
کـه در راسـتای طـراوت بخشـیدن بـه محیط شـهری و همچنین بهبود سـیما
و منظـر شـهر  ،توسـط واحـد فضـای سـبز در حال اجرا سـت .
وی افـزود :در کنـار کاشـت گلهـای فصلـی در جهت زیباسـازی شـهر و اسـتفاده بیشـتر شـهروندان از فضاهای
ایجـاد شـده یکـی از برنامه هـای مهـم منطقـه کاشـت انـواع نهـال  ،درخـت و درختچـه اسـت کـه در چنـد مـاه
گذشـته  ۳۰۱۵از انـواع نهـال در محـدوده شـهرداری منطقـه یـک شـیراز کاشـت شـده اسـت.
قابـل ذکـر اسـت در همیـن راسـتا در یکمـاه اخیـر در میادیـن وبلوارهـای محدوده منطقـه  ۷۴۰۰۰گلـدان گل از
جملـه اطلسـی ،اهار ،جعفری ،کاشـت شـد ه اسـت .

ثبت چهلمین روز بدون فوتی کرونا برای فارس
براســاس آخرین آمار از وضعیت شیوع کرونا در استان فارس ،طی چهل روز گذشته
هیچ مورد مرگ ناشی از ابتال به کرونا ویروس و ...

باید به روحانی  ،قاضی  ،معلم و پزشک نگاه حرفه مندی داشت
نماينده ولى فقيه در استان فارس گفت :دشمن با هدف ضربه زدن به اعتماد عمومى
مردم نهادهاى مؤثرى نظير قوه قضائيه را مورد هجمه ...

در نشست خبری مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید شد:

ثبت چهلمین روز بدون
فوتی کرونا برای فارس

کمربندی شیراز در انتظار یک «مرد»
آخرین خبرها از نهضت ملی مسکن در فارس

احمد  رضا سهرابی

«فقـط یـک نفـر مـرد می خواهـد کـه بیایـد وسـط
و کمربنـدی شـیراز را تبدیـل بـه اتوبـان زیبـای
شـهری کنـد!»
ایـن ،سـخن صریح و محکـم محمودرضا طالبـان مدیرکل
راه و شهرسـازی فـارس اسـت کـه در صـورت تحقـق،
می توانـد بـه کابـوس کمربنـدی شـیراز پایـان دهـد.
او در نشسـتی خبـری با حضـور خبرنگاران در شـیراز یادآور
شـد :من در شـورای شـهر که بودم ،از جمله کسـانی بودم
کـه تأکید داشـتم کمربنـدی شـیراز باید تحویل شـهرداری
داده شود.
مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس بـا تأکیـد بـر اینکـه ایـن
محـور ،خیابانـی دور شـهری اسـت و نه کمربنـدی ،گفت:
کمربنـدی شـیراز در محـدوده خدماتی شـهر قـرار گرفته و
بایـد به شـهرداری تحویل داده شـود و من ،بـه عنوان راه و
شهرسـازی بایـد بـه فکـر کمربندی جدید باشـم.
او در همیـن رهگـذر بـا اشـاره بـه تصادفـات جـاده ای و
تلفـات پرشـمار در محـور کمربنـدی شـیراز تصریـح کـرد:
 70تا  80درصد کشـته شـدگان در این محور سـاکن شـهر
شـیراز هسـتند و دلیـل آن ایـن اسـت کـه شـهروند شـیراز
بـا تفکـر رانندگـی در شـهر و راننـده جاده بـا تفکـر رانندگی
در جـاده ،بـه شـکل همزمـان وارد ایـن مسـیر می شـوند و
رانندگـی می کننـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس عالج موقـت این معضل
را بسـتن تمام انشـعابات فرعی کمربندی شـیراز دانسـت و
گفـت :تمـام آنتن هـای کمربنـدی و تداخل هـای ترافیکی
باید قطع شـود.
طالبـان بـه هزینه های سـنگین احـداث هـر کیلومتر جاده
و آزادراه اشـاره کـرد و یادآور شـد :هزینه هـر کیلومتر جاده
حـدود  15میلیـارد تومـان و هـر کیلومتـر آزادراه حـدود 30
میلیـارد تومـان اسـت امـا در عین حـال باید به فکر شـروع
احـداث کمربندی جدید شـیراز باشـیم.
او همچنیـن خاطرنشـان کـرد :فـارس در زمینـه راه ،در
مقایسـه بـا اسـتان هایی همچـون اصفهان به شـدت عقب

عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

نماينـده ولـى فقيـه در اسـتان فـارس گفـت :دشـمن بـا هـدف ضربـه زدن بـه
اعتمـاد عمومـى مـردم نهادهـاى مؤثـرى نظيـر قـوه قضائيـه را مـورد هجمـه
قـرار داده اسـت.
آيـت اللـه لطـف اللـه دژكام ديـروز در نخسـتين روز از هفتـه بزرگداشـت قـوه
قضائيـه در نشسـت شـوراى قضايـى اسـتان فـارس تصريـح كـرد :بـراى اداره
كـردن جامعـه در حوزه هـاى مختلـف از جمله قـوه قضاييه نيازمند بسـترهاى
الزم نظيـر مديريـت کـردن اسـباب ،ابـزار و مقدماتـی داريـم کـه بایـد فراهـم
گردد.
بـه بـاور امـام جمعـه شـیراز چنانچـه بسـتر الزم بـراى اسـباب مدیریـت فراهـم نشـود مدیریـت موفقـی نخواهيم
داشـت بـه هميـن دليـل او تأكيـد كـرد :بدون بسـترهاى الزم نظيـر اسـباب مديريت حتـى با تالش مديـران هم
راه به جايـى نخواهيـم بـرد.
وى افـزود :البتـه بخشـى از ایـن ابزار جنبه سـخت افزاری دارد و خارج از حیطه شـخص مدیر اسـت و قسـمتی
از آن در خـود شـخص مدیـر باید تحقـق پیدا کند.
نماينـده ولـى فقيـه در اسـتان فـارس در ادامـه بـا اشـاره بـه ايـن نكتـه كـه بحث قداسـت حرفـه قضا مـورد توجه
جامعـه و انسـان ها مـى باشـد ،خاطـر نشـان كـرد :بحـث قضـاوت بر اسـاس فراميـن الهى صـورت مى گيـرد از
ايـن رو بايـد در ايـن امـر داورى هـا بـراى رضـاى خـدا انجـام شـود تـا موجب سـاماندهى جامعه اسلامى شـود.
وى در عيـن حـال يـادآور شـد :ایـن نـوع نـگاه در قضـاوت موجـب موفقيت و رسـيدن به اهـداف متعالـى خواهد
شد .
امـام جمعـه شـيراز ادامـه داد :البتـه در جوامـع غرب نگاه شـان بـه اين مقولـه ها به معنای شـغل اسـت بنابراين
در شـغل انگیـزه شـاغل ،درآمـد اسـت ولـی در حرفه ،بـرای فرد وظیفـه و انجام وظیفـه مدنظر اسـت و اين مهم
تفـاوت بیـن این دو نگاه اسـت.
آيـت اللـه دژكام بـا تأكيـد بـر اينكـه حرفه هايـى نظيـر روحانیـت ،قضـاوت ،طبابـت و معلمـی در جايگاهـى فراتـر
شـغل قـرار دارنـد ،اضافـه كـرد :قاضـى نبايد از كسـى مزد دريافـت كندو حاكميـت بايـد او را تأمين كنـد تا بدون
نيـاز در جايـگاه قضـاوت احكامـش براى خدا باشـد.
وى ادامـه داد :ايـن بحـث بـرای جامعـه پزشـکان و معلمـان هـم صـدق مـى كنـد بنابرايـن بایـد بـه ایـن  ۴قشـر
(روحانـى ،قاضـى ،معلـم و پزشـك) نـگاه حرفـه منـدی داشـت تـا در جهـت ايفـاى نقـش مناسـب در راسـتاى
خدمـت بـه ديـن و جامعـه موفـق شـوند.
امـام جمعـه شـيراز بـا اشـاره به اين نكته كه دشـمن بطـور مسـتمر در جهت تخريـب روحانیت و دسـتگاه قضائی
کار میکنـد و تهمـت میزنـد ،تصريـح كـرد :آنهـا با هدف سـلب کـردن اعتماد مردم ،سـعی در ضربـه زدن دارند
بـر ايـن اسـاس بایـد در راسـتاى تقويـت اعتمـاد عمومى تالش كـرد و اين مهـم در عرصه هاى جنـگ و نبرد بین
تمدنـی مـورد توجه قرار مـى گيرد.
وى بـا تأكيـد بـر اينكـه نظـام اسلامى در عرصـه ملی و بیـن المللـی به ثبات رسـیده اسـت ،اضافه كـرد :جامعه
قضـات هرچـه مـى تواننـد بـراى اشـاعه زهـد و عدالـت كـه تابلـوى دسـتگاه قضايـى محسـوب مـى شـود تالش
كننـد تـا موجـب اعتماد بيشـتر جامعه شـود.
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اسـت و یـواش یـواش از یـزد هـم داریـم عقـب می افتیـم.
مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس در عیـن حـال ،چنـد
خبـر خـوب هـم در حـوزه راه اسـتان اعلام کـرد و گفـت:
محـور جدیـد دشـت ارژن -تنـگ ابوالحیـات  15تیـر مـاه
امسـال بـه بهره بـرداری خواهد رسـید و تا پایان سـال مالی
 104 ،1402کیلومتـر آزادراه و  102کیلومتـر جـاده جدیـد
در گسـتره اسـتان گشـایش خواهـد یافـت.
آخرین خبرها از نهضت ملی مسکن در فارس
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس آخریـن وضعیـت اجرای
طـرح نهضـت ملـی مسـکن در این اسـتان را تشـریح کرد.
طالبـان بـا اشـاره بـه سـهم  240هـزار واحـدی فـارس از
احـداث  4میلیـون مسـکن در کشـور یـادآور شـد؛ در پـی
ثبت-نـام متقاضیـان مشـارکت در ایـن طـرح ،مهلـت
ثبت نـام تـا پایـان سـال  1400بـه پایـان رسـید و بالفاصلـه
پـس از آن ،فرآینـد پاالیـش آغـاز شـد.
او گفـت :تاکنون  96درصد پاالیش انجام شـده اسـت و از
 417هـزار ثبت نـام کننـده در فـارس 130 ،هـزار نفـر حائز
شـرایط بوده اند.
طالبـان افـزود :از  130هـزار نفـر یـاد شـده 30 ،هـزار نفر
در شـهرهای زیـر  100هـزار نفر جمعیت 30 ،هـزار نفر در
سـه شـهر جهرم ،مرودشـت و فسـا و حدود  70هزار نفر در

شـیراز خواهند بود.
او خاطرنشـان کـرد :مسـکن های مـورد نظر در شـهرهای
زیـر  50هـزار نفـر بـه شـکل  2طبقـه و دو واحـدی ،در
شـهرهای بیـن  50تـا  100هـزار نفـر بـه شـکل  2طبقـه و
 4واحـدی و در شـهرهای بـاالی  100هـزار نفـر جمعیـت
بـه شـکل آپارتمان هـای  4تـا  8طبقه سـاخته خواهد شـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس گفـت :در جهـت اجـرای
طـرح نهضـت ملـی مسـکن 3 ،هـزار هکتـار زمیـن در
اسـتان تعریف شـده اسـت که تاکنـون هـزار و  300هکتار
مصـوب و هـزار و  700هکتـار دیگـر ظـرف یک مـاه آینده
بـه اندوخته هـا اضافـه خواهـد شـد.
طالبـان بـر ایـن نکتـه هـم تأکیـد کـرد کـه امیـد داریـم
نهضـت ملـی مسـکن در شـهرهای کوچـک  2سـاله و در
شـهرهای بـزرگ حداکثـر  30ماهـه بـه فرجـام برسـد.
او ،ایـن را هـم گفـت کـه از مسـکن «مهـر» تجربیـات و
درس هایـی گرفته ایـم کـه در اجـرای طـرح نهضـت ملـی
ً
مسـکن حتمـا اعمـال خواهیـم کـرد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس در همیـن رهگـذر یـادآور
شـد :شـهر ،یک کالبـد و یـک روح دارد و نگاهمان در این
زمینـه ،بـه هیـچ وجـه تـک بعـدی نخواهـد بـود چرا کـه با
نـگاه تـک بعـدی ،در آینـده دچـار مشـکل خواهیم شـد.

حضور افزون بر  200شرکت دانش بنیان و تولیدی در
نمایشگاه های بین المللی فارس
عصرمردم:
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس گفـت :حـدود 70
درصـد شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان
فـارس در ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن
المللـی فـارس گفت :نخسـتین نمایشـگاه
تولیـد ایرانـی ،دانـش بنیـان در راسـتای
نهادینـه شـدن نگـرش علمی بـر فرهنـگ
جامعـه اسـت زیـرا علـم و دانـش کلید حل
تمام مشـکالت و مسـائل جامعه می باشـد.
مهنـدس فرهـادی با بیـان اینکه حدود 70
درصـد شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان
فـارس در ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد،
افـزود :بیش از  200شـرکت دانـش بنیان
و تولیـدی در ایـن رویداد شـرکت کرده اند و
ایـن فرصت بسـیار مناسـبی اسـت بـرای با
تبـادل دانـش و تجربـه تـا آینده درخشـانی
بـرای اقتصـاد اسـتان فـارس و کشـور رقم
بخورد.
او ادامـه داد :کشـورهای پیشـرفته دنیـا
بـا شـعار اقتصـاد دانـش محـور در مسـیر
شـکوفایی اقتصـادی قـرار دارنـد ،موضوع
بسـیار مهمی کـه تاکنـون در کشـور مـا بـه
چشم شیشه ای

آن اهمیـت الزم داده نشـده اسـت.
مهنـدس فرهـادی تصریـح کـرد :اقتصـاد
دانـش محـور ،اقتصـادی اسـت کـه در آن
خلـق دانـش و اسـتفاده و بهـره بـرداری از
آن ،در ایجـاد ثـروت ،رشـد و توسـعه ی
اقتصـادی نقـش غالـب را ایفـا می کنـد
و ایـن نمایشـکاه تخصصی،ملـی "تولیـد
ایرانـی و دانـش بنیـان" بهتریـن آوردگاه
بـرای تحقـق ایـن مهـم اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس اضافـه کـرد :شـرکت
نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس بـه
عنـوان بخشـی از صنعـت نمایشـگاهی
و پیشـران اقتصـاد و تولیـد کشـور و بـا

هـدف تحقـق شـعار سـال "تولید،دانـش
بنیـان ،اشـتغال آفریـن" فرصتـی را فراهـم
کـرده تـا تـا فعـاالن اقتصـادی و صنعتی و
تولیدکننـدگان برتـر بـا محوریـت و حضـور
شـرکت های دانـش بنیـان گـرد هـم آینـد.
مهنـدس فرهـادی با بیان اینکه نمایشـگاه
تولیـد ایرانـی ،دانـش بنیـان در مسـاحت
 10هـزار متـری سـالن های حافـظ ،سـرو
و بهـار در حـال برگـزاری اسـت ،گفـت:
ایـن نمایشـگاه نخسـتین نمایشـگاهی در
کشـور اسـت کـه بـا موضـوع دانـش بنیان
و تولیـد ایرانـی و حضـور صنایـع مختلـف با
هـدف تحقـق شـعار سـال،حمایت از تولیـد
دانـش بنیـان و الگـو سـازی در ایـن زمینه

بـه عنـوان اسـتان پیشـرو برگـزار می شـود.
او افـزود :عالقـه منـدان و متخصصـان
و کارشناسـان بـرای بازدیـد از آخریـن
دسـتاوردهای شـرکت های دانـش بنیـان
و تولیـدات ایرانـی تـا روز جمعـه سـوم
تیـر مـاه فرصـت دارنـد بـه محـل
دائمی نمایشـگاهای بیـن المللـی فـارس
مراجعـه کننـد.
مهنـدس فرهـادی بیـان کـرد :در کنـار
برگـزاری این نمایشگاه،سـومین نمایشـگاه
تخصصـی آموزش،فناوری هـای نویـن
آمورشـی ،خدمـات و صنایـع وابسـته
بـا حضـور بیـش از حـدود  50شـرکت
کننـده در سـالن مالصـدرا مجموعـه
نمایشـگاه های بیـن المللی فـارس در حال
برگـزاری اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس با بیـان اینکه سـاعات
بازدیـد از  17الـی  22اسـت،گفت:
بازدیدکننـدگان قبـل از ورود به سـالن های
نمایشـگاه بایـد بلیـط بازدیـد رایـگان را از
سـایت شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللی
فـارس بـه آدرس www.farsfair.ir
دریافـت کننـد.

میز خدمت شهرداری و شورای شهر شیراز
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ایسـنا :براسـاس آخرین آمار از وضعیت شـیوع کرونا
در اسـتان فـارس ،طـی چهـل روز گذشـته هیچ مورد
مـرگ ناشـی از ابتلا به کرونـا ویروس و عـوارض این
بیماری در اسـتان گزارش و ثبت نشـده اسـت.
برپایـه آخریـن آمـار اعالمی علـوم پزشـکی شـیراز در
خصـوص وضعیـت شـیوع کرونـا در فارس ،تـا صبح
چهارشـنبه اول تیرمـاه ۶۲۹ ،هـزار و  ۲۳۰مـورد
مثبـت ابتلا به کرونـا با انجام  ۲میلیـون و  ۱۵۷هزار
و  ۵۸۲تسـت تشـخیصی اعـم از مولکولـی و سـریع،
در اسـتان فـارس شناسـایی شـده اسـت.
ایـن گـزارش از وضعیـت شـیوع کرونـا در فـارس
حاکیسـت کـه تا امـروز  ۶۲۱هزار نفـر از مبتالیان به
کروناویـروس که تسـت آنان مثبت شـده بـود ،درمان
شـده و بهبـود یافتهانـد.
ایـن آمـار نشـان میدهد که طی  ۲۴سـاعت گذشـته
 ۲۳بیمـار بـه دلیل ابتال بـه کرونا در بیمارسـتانهای
اسـتان فـارس بسـتری شـدهاند و خوشـبختانه هیـچ
مـوردی از فـوت براثـر ابتلا بـه کرونـا گزارش نشـده
است.
برابـر ایـن اطالعـات آمـاری ،هـم اینـک  ۱۰۰بیمـار
مثبـت و مشـکوک دارای عالئـم کرونـا در فـارس
بسـتری هسـتند کـه  ۱۰نفـر از آنان به دلیـل وخامت
شـرایط جسـمی ،در بخشهـای مراقبـت ویـژه
خدمـات درمانـی دریافـت میکننـد.
ایـن گـزارش حاکیسـت کـه تعـداد فـوت شـدگان از
کرونـا در اسـتان فارس همچنـان روی عدد  ۸هزار و
 ۳۶نفـر ،ثابـت مانده اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش آمـاری ،تاصبـح دیـروز
 ۸میلیـون و  ۹۲هـزار ُدز واکسـن کرونـا در
شهرسـتانهای زیرمجموعـه علـوم پزشـکی شـیراز
تزریـق شـده که شـامل  ۳میلیـون  ۴۲۰هـزار و ۳۹۷
ُدز نوبـت اول ۳ ،میلیـون و  ۱۲۷هـزار و ُ ۳۸۲دز
نوبـت دوم و یـک میلیـون و  ۵۴۴هـزار و ُ ۲۲۳دز
نوبـت سـوم بـوده اسـت.

ارائه خدمات شهرداریهای
مناطق ۱۱گانه شیراز
در روز جمعه سوم تیرماه
عصرمردم:
معـاون مالـی و اقتصـادی شـهرداری شـیراز گفـت:
بـا توجـه بـه فرارسـیدن اتمـام مهلـت پرداخـت ۳۵
درصـدی تخفیـف عـوارض سـاختمانی و اصنـاف،
همـه مناطق ۱۱گانه شـهرداری شـیراز در روز جمعه
سـوم تیرمـاه آمـاده ارائـه خدمـات هسـتند.
سـعید مصفـا بیـان کـرد :بـا توجـه بـه پایـان زمـان
مهلـت پرداخـت  ۳۵درصـدی تخفیـف عـوارض
سـاختمانی و اصنـاف تـا پایـان روز پنجـم تیرمـاه
جـاری ،همـه مناطـق ۱۱گانـه شـهرداری شـیراز،
روز جمعـه سـوم تیرمـاه از سـاعت  ۸صبح تـا ۱۳:۳۰
آمـاده ارائـه خدمـات هسـتند.
بنابرایـن گـزارش؛ پیـش از ایـن معـاون مالـی و
اقتصـادی شـهرداری شـیراز اعلام کـرده بـود؛
براسـاس مصوبه جدید شـورای اسالمی شـهر شـیراز
و در راسـتای رونـق بخشـی بـه جریان اقتصاد شـهر
و بهبـود فراینـد ساختوسـاز ،عـوارض سـال جـاری
براسـاس مقـررات و ضوابـط تعییـن شـده و بـا ۳۵
درصـد تخفیف تـا پنجم تیرمـاه قابل پرداخت اسـت.
بـه گفتـه وی؛ شـهروندان میتواننـد بـرای پرداخـت
عـوارض و بهرهمنـدی از تخفیفـات پیشبینی شـده،
بـه مناطـق ۱۱گانـه شـهرداری شـیراز مراجعـه و یا از
طریـق پرتـال شـهرداری شـیراز بـه آدرس www.
 shiraz.irنسـبت بـه پرداخـت عـوارض خـود اقـدام
کنند .
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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نصب  ١٢سامانه جدید هوشمند ثبت تخلف سرعت در بولوارهای شیراز
 ١٢سامانه جدید هوشــمند ثبت تخلف سرعت در بولوارهای شهیدچمران ،جمهوری
اسالمی  ،خلیج فارس و شهید مطهری فعال شدند ...

 ۱۶هزار میلیارد تومانی در استان فارس
تفاهم نامه ســرمایهگذاری اجرای سه پروژه بزرگ عمرانی در استان فارس به ارزش
افزون بر  ۱۶هزار میلیارد تومان با حضور استاندار فارس ...

تاکید استاندار فارس بر
استفاده از ظرفیت
ستاد بازآفرینی شهری در
حریم حرم مطهر شاهچراغ(ع)
عصرمردم:
در دیـدار مدیـر عامـل شـرکت بازآفرینـی شـهری بـا
اسـتاندار فـارس ،دکتـر ایمانیـه بـا اشـاره بـه تشـکیل
سـتاد زیارتی و بازسـازی بافت اطـراف حرم و افزایش
حریـم حـرم حضرت شـاهچراغ(ع) بـه  ۳۶۰هکتار و
اسـتفاده از ظرفیـت سـتاد بازآفرینـی شـهری در ایـن
حریـم تاکیـد کرد.
محمـد آئینـی معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیـر
عامـل شـرکت بازآفرینـی شـهری ایـران بـا دکتـر
محمد هـادی ایمانیـه اسـتاندار فـارس دیـدار کـرد .
دکتـر ایمانیـه بـا بیـان اینکـه سـتاد اسـتانی و
شهرسـتانی بازآفرینی شـهری فعال می شـود ،اظهار
کرد :تشـکیل جلسـه سـتاد بازآفرینی شهری ماهیانه
در شهرسـتان ها ابلاغ شـود.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه تشـکیل سـتاد زیارتی و
بازسـازی بافـت اطـراف حـرم و افزایـش حریـم حـرم
حضـرت شـاهچراغ(ع) بـه  ۳۶۰هکتـار ،گفـت:
بایـد بهتریـن امکانـات ،امنیـت و خدمـات در ایـن
حریـم ارائـه شـود و مقـرر شـده اسـت تـا یـک مـاه
دیگـر برنامه هـای اجرایـی توسـط ادارات ارائه شـود.
همچنیـن بایـد از ظرفیت سـتاد بازآفرینی شـهری در
ایـن حریـم اسـتفاده شـود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تأکید کرد:

تقویت تولیدات دانش بنیان
و فناورانه در حوزه دارویی

عصرمردم:
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی
درمانی شـیراز در نشسـت هیأت رییسـه دانشـگاه که
صبـح امـروز در دانشـکده داروسـازی شـیراز برگـزار
شـد ،بـر تقویـت تولیـدات دانـش بنیـان و فناورانه در
حـوزه دارویـی اسـتان تاکیـد کرد.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» در ایـن نشسـت،
اعضـای هیـأت علمی دانشـگاه را از سـرمایه های
اصلی دانشـگاه معرفـی کرد و فعالیت های شـاخص
علمـی ،پژوهشـی و فرهنگـی اسـاتید دانشـگاه را
موجـب افتخـار مجموعـه سلامت دانسـت.
مسـوول ارشـد حوزه سلامت فارس افزود :رتبه اول
اثرگـذاری پژوهـش در دانشـگاه های علـوم پزشـکی
کشـور متعلق به دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز بوده
اسـت و تلاش اسـاتید و پژوهشـگران دانشـگاه در
کسـب ایـن رتبه قابـل تقدیر اسـت.
دکتـر حسـینی بـا تاکیـد بـر تلاش بـرای گسـترش
و توسـعه شـرکت های دانـش بنیـان ،فعالیـت در
حـوزه بیـن الملـل ایـن دانشـکده و همچنین توسـعه
مراکـز رشـد ،بـر اهمیـت اولویـت بخشـیدن بـه ایـن
محورهـا در حـوزه آمـوزش و پژوهش دانشـکده های
زیر مجموعه دانشگاه نیز تاکید کرد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز از جملـه
توانمندی های دانشـکده داروسـازی بـه فعالیت های
کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی ایـن دانشـکده اشـاره
کرد و اقدامات انجام شـده را بسـیار ارزشـمند خواند.
دیگـر اعضـای هیـأت رییسـه دانشـگاه نیـز در ایـن
نشسـت هـم اندیشـی ،پیرامـون راهکارهـای ارتقای
وضعیـت آموزشـی و پژوهشـی دانشـکده داروسـازی
شـیراز بـه تبـادل نظـر پرداختند.
رئیـس دانشـکده داروسـازی شـیراز نیـز در ایـن
نشسـت دربـاره تاریخچـه راه انـدازی ایـن دانشـکده
در شـیراز توضیـح داد :دانشـکده داروسـازی شـیراز
در سـال  ۱۳۶۸در شـورای انقالب فرهنگی تصویب
و از سـال تحصیلـی  ۱۳۶۹آغاز بـه فعالیت و پذیرش
دانشـجو کـرد؛ در حـال حاضـر  ۳۷عضـو هیـأت
علمـی در  ۹گـروه آموزشـی ،در دانشـکده داروسـازی
مشـغول بـه فعالیـت آموزشـی و پژوهشـی هسـتند.
دکتـر «امیـر آزادی» در ایـن نشسـت بـه بررسـی
توانمندی هـا ،چالش هـا و راهکارهـای پیشـنهادی
دربـاره نیازهـای دانشـکده داروسـازی پرداخـت و از
فعالیـت دو مرکـز رشـد ،پنـج مرکـز تحقیقـات و یـک
آزمایشـگاه مرجـع غـذا و دارو در ایـن مجموعـه خبـر
داد کـه در زمینـی بـه مسـاحت هفـت هکتـار واقـع
شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه رتبـه نخسـت دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـیراز در سـامانه علـم سـنجی اعضـای
هیـأت علمی مربـوط بـه دکتـر «یونـس قاسـمی» از
اسـاتید دانشـکده داروسـازی شـیراز اسـت ،گفـت:
دانشـکده داروسـازی شـیراز علیرغـم سـابقه کمتـر
در مقایسـه بـا بسـیاری از دانشـکده های داروسـازی
مطـرح کشـور دارای رتبـه پنجـم شـاخص های
پژوهشـی اسـت و جایـگاه آن در دو سـال گذشـته
دو رتبه ارتقاء داشته است.
دکتـر آزادی بـا بیـان اینکـه تعـداد قابـل توجهـی از
اعضای هیأت علمی این دانشـکده ،در شـرکت های
دانـش بنیـان فعالیـت دارنـد ،از مشـارکت جامعـه
علمی ایـن دانشـکده در حـوزه تولیـدات دانـش بنیان
حـوزه سلامت خبـر داد.
او ادامـه داد :دوران کرونـا نـه تنهـا موجـب کنـدی
عرصه هـای آموزشـی در ایـن مجموعـه نشـد ،بلکـه
بـا برنامـه ریزی هـای انجـام شـده در کنـار اسـتمرار
آمـوزش در عرصـه و ارائـه خدمـات شـبانه روزی در
داروخانه هـای آموزشـی ،فرصتـی تاثیرگـذار بـرای
ارتقـا و رشـد دانشـجویان داروسـازی در ارایه خدمات
فناورانـه فراهـم آمـد.
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انعقاد تفاهم نامه سرمایهگذاری
 ۱۶هزار میلیارد تومانی در استان فارس
ایرنـا :تفاهـم نامه سـرمایهگذاری اجرای سـه پـروژه بزرگ
عمرانـی در اسـتان فـارس بـه ارزش افـزون بـر  ۱۶هـزار
میلیـارد تومـان بـا حضـور اسـتاندار فـارس منعقد شـد.
بـه گـزارش ایرنا ,این پروژهها شـامل مجتمع بـزرگ اداری
و خدماتـی ،بـاغ پرنـدگان شـیراز و سـاخت  ۱۵هـزار واحد
مسـکونی نهضت ملی تولید مسـکن در شـهرهای شـیراز،
مرودشـت ،فسـا و جهـرم اسـت کـه توسـط شـرکت فنـی
و سـاختمانی سـکاف اجـرا خواهنـد شد.اسـتاندار فـارس
روز چهارشـنبه در آییـن انعقـاد ایـن تفاهمنامـه گفـت:
تفاهـم نامه هـای سـاخت مسـکن ،بدون احداث مسـجد،
فضـای ورزشـی ،مدرسـه ،کتابخانـه و مجتمـع خدمـات
درمانـی منعقـد نمیشـود.محمد هادی ایمانیـه بـر
واگـذاری  ۲درصـد از مبلـغ سـرمایهگذاری ایـن پروژههـا
بـه صنـدوق مسـئولیت اجتماعـی جهـت رفـع مشـکالت
مناطـق نیازمنـد تاکیـد کـرد.

شـهرداری شـیراز بـوده اسـت ،گفـت:
تشـکیل و پیگیـری کارگـروه بـا جدیـت
دنبـال میشـود.
سـید محمود هاشـمی رئیس اتـاق اصنـاف
مرکـز اسـتان فـارس نیـز در ایـن دیـدار بـا
تقدیـر از تعامـل شـهرداری در ایـن دوره
مدیریـت شـهری بـا اتـاق اظهـار کـرد:

تعامـل دو مجموعـه باعـث ایجـاد رونـق و
پیشـرفت در شـهر میشـود.
وی بـا تاکیـد بـر دغدغـه شـهردار شـیراز
در اهمیـت پیشـگیری از حـوادث و
ایمنسـازی صنـوف بیـان کـرد :در حـال
تدویـن شـیوه نامه اجرایـی پیـرو تفاهمنامه
فـی مابیـن اتـاق اصنـاف و سـازمان
آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
شـیراز مبنـی بـر ایمنسـازی واحدهـای
تجـاری و آمـوزش نـکات ایمنی بـه صنوف
هسـتیم .
رئیـس اتـاق اصنـاف شـیراز بـا بیـان اینکه
خروج مشـاغل مزاحم از شـهر مـورد تاکید
هـر دو طـرف اسـت ،گفـت :سـاماندهی
ضایعاتیهـا نیـز دغدغـه مشـترک اتـاق
اصنـاف و شـهرداری شـیراز اسـت کـه باید
بـا کار کارشناسـی در این دوره اقدام شـود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تاکید کرد:

نقش مهم علما و روحانیون درفرهنگسازی مصرف بهینه برق

عصرمردم:
جلسـه هـم اندیشـی نحـوه برگـزاری
برنامه هـای ویـژه عیـد بزرگ غدیـر و دهه
والیت با حضورآیت الله سـید شـرف الدین
ملک حسـینی نماینـده مـردم کهگیلویه و
بویراحمـد درمجلـس خبـرگان رهبـری،
آیـت اللـه ابراهیـم کالنتری تولیت آسـتان
مقـدس احمـدی و محمـدی(ع) ،حجـت
االسلام و المسـلمین وحیـد احمـدی
رییـس بنیـاد بیـن المللـی غدیـر اسـتان
فـارس بـا هـدف تبـادل نظـر در خصـوص
اجـرای برنامه هـای ایـام دهـه «والیت» و
ایـام اعیاد قربـان و غدیر بـه میزبانی بنیاد
بین المللی غدیر اسـتان فارس برگزارشـد.
در ایـن جلسـه مدیرعامـل شـرکت توزیـع
نیـروی برق اسـتان فارس ،طی سـخنانی
بـر نقـش موثرعلمـا وجامعـه روحانیـت در
فرهنگسـازی و مدیریـت مصـرف بهینـه
بـرق تاکیـد کـرد و افزود:بـا توجه بـه نفوذ
کالم علمـا  ،ائمـه جماعـات می تواننـد
نقـش کلیـدی در تنویـر افکارعمومـی و
فرهنـگ سـازی مصـرف بهینـه انـرژی
داشـته باشـند.
حمیدرضـا کریمیفـرد بـا اشـاره بـه اینکـه
همـه سـاله طـی بـازه زمانـی  ۱۵خـرداد تا

 ۱۵شـهریور ،شـاهد ناتـرازی بیـن تولیـد
و مصـرف انـرژی بـرق هسـتیم ،گفـت:
امسـال و بـا توجـه بـه سیاسـتهای اکید
دولـت و وزارت نیـرو ،تالشهـا معطـوف
بـه ایـن اسـت کـه مشـترکان خانگـی در
ایـام تابسـتان با خاموشـی و کمبـود انرژی
مواجـه نشـوند .وی بـر ضـرورت همراهـی
و مشـارکت مـردم در جهـت گـذر موفق از
پیـک بار تابسـتان سـال جـاری تاکید کرد
و بیـان داشـت :بایـد بـا تلاش گسـترده
و تغییـر الگـوی مصـرف ،صرفهجویـی بـه
فرهنگـی عمومی تبدیـل شـود کـه ایـن
امـر یـاری و همراهـی روحانیـت معـزز را

میطلبـد.
کریمی فـرد افـزود :ائمـه جمعـه و
جماعـات بـا برنامه هـای منسـجم خود به
خوبـی می تواننـد بـا کالم تاثیرگذارخـود از
طریـق تریبـون مسـاجد ،محافـل دینـی و
مذهبـی بـا دعـوت مـردم بـه صرفه جویـی
در مصـرف بـرق و پرهیـز از اسـراف،
صنعـت بـرق اسـتان را در نهادینـه سـازی
فرهنـگ مصـرف بهینـه یـاری نمایند.ایـن
مقـام مسـئول نقـش و همـکاری مـردم،
اداره هـا وسایرمشـترکان برق را درمدیریت
مصـرف بـرق بسـیار مهـم توصیـف کـرد و
یادآورشـد :بـا رعایـت راهکارهـای سـاده

امـا مهـم چـون :عـدم اسـتفاده از لـوازم
پـر مصـرف در سـاعات پیـک مصـرف برق
(سـاعات  ۱۲تـا  ،)۱8قـراردادن کولرهای
گازی در دمـای آسـایش حداقل  25درجه
سـانتیگراد ،خامـوش کـردن المپهـای
اضافـی ،اسـتفاده از نورطبیعـی در روز،
سـایبان مناسـب و دورکنـد درکولرهـای
آبـی می تـوان صنعـت بـرق اسـتان را
درگـذر از پیـک تابسـتان سـال جـاری
یـاری کـرد .مدیرعامـل شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان فـارس در بخـش
دیگـری از سـخنان خـود بـه موضـوع رمز
ارزهـای غیرمجـاز در اسـتان اشـاره کـرد
و بیـان داشـت :دسـتگاههای اسـتخراج
غیرمجـاز یکـی از مهمتریـن عوامـل
افزایـش مصـرف غیرمجـاز بـرق هسـتند
و ازآنجـا کـه ایـن امـر موجـب تضییـع
حقـوق شـهروندان میشـود ،تلاش
بـرای شناسـایی و کشـف دسـتگاههای
اسـتخراج رمـز ارز غیرمجـاز بـه صـورت
جـدی در دسـتور کار می باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت ،در این جلسـه جمعی
از روحانیـون معـزز ،کارکنـان و مدیـران
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فارس
نیـز حضـور داشـتند.

ارائه 3برنامه فناورانه توسط شركت شهرك های صنعتی
در نمایشگاه تولید ایرانی دانش بنیان
عصرمردم:
مدیـر عامـل شـركت شـهرك های
صنعتـی فـارس گفت:امسـال حمایـت
از شـركت های دانـش بنیـان و توسـعه
فعالیت هـای آنهـا در شـهرك های
صنعتـی بعنـوان محـور اصلـی
برنامه هـای حمایتـی ایـن شـركت
قرارگرفتـه اسـت.
سـید مصطفی هاشـمی در نخسـتین
در نخسـتین نمایشـگاه تولیـد ایرانـی
دانـش بنیـان در محـل نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس افـزود:در راسـتای
تحقـق شـعار سـال و با هدف گسـترش
اقتصـاد دانـش بنیـان  ،برنامه هایـی در
10محـور از ابتدای امسـال تدوین و در
حـال انجام اسـت.
وی افزود:یكـی از مهمتریـن برنامه هـا
اسـتقرار مجموعه هـای دانـش بنیـان
در شـهرك ها و نواحـی صنعتـی اسـت
كـه در ایـن زمینـه ایـن مجموعه هـا

بـدون مزایـده زمین دریافـت می كنند .
مدیـر عامـل شـركت شـهرك های
صنعتـی فـارس بـا بیـان اینكـه
بخشـی از اراضـی شـهرك صنعتـی
بـزرگ شـیراز و سـایر شـهرك های
صنعتـی بـرای اسـتقرار شـركت های
دانش بنیـان درنظـر گرفتـه شـده اسـت
گفت:تاكنـون 33شـركت دانـش بنیان

عصرمردم:
 ١٢سـامانه جدیـد هوشـمند ثبـت تخلف سـرعت در بولوارهای شـهیدچمران،
جمهـوری اسلامی  ،خلیـج فـارس و شـهید مطهری فعال شـدند.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز از فعـال شـدن  ١٢سـامانه
جدیـد هوشـمند ثبـت تخلـف سـرعت در بولوارهای شـهید چمـران ،جمهوری
اسلامی  ،خلیـج فـارس وشـهید مطهـری (جنوبی) خبـر داد.
هـادی شـه دوسـت شـیرازی با بیـان اینکـه حداکثر سـرعت مجاز معابر شـهر
در پنجمین جلسـه شـورای ترافیک شـهر مصوب شـده اسـت ،اظهار داشت:
بـر اسـاس ایـن مصوبـه تابلوهـای جدیـد نصـب و سـامانه های هوشـمند ثبت
تخلـف بروز رسـانی می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه راننـدگان می بایسـت بـه تابلوهای سـرعت توجه کننـد ،افـزود  :از روز چهارشـنبه دوم تیر
اعمـال قانـون از سـوی پلیـس و ثبـت تخلف سـرعت در ایـن معابر بـا مصوبه جدیـد انجام خواهد شـد.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک اضافـه کـرد  :بر اسـاس مصوبه شـورای ترافیک شـهر حداکثر سـرعت مجاز در
بولـوار شـهید چمـران بـه دو بخش تقسـیم شـده اسـت که از ابتـدای میدان دانشـجو تا تقاطع شـهیدان شـیخی
 ۵٠و از ایـن نقطـه تـا تقاطـع بصیـرت  ۶٠کیلومتر بر سـاعت مشـخص و مصوب شـده اسـت.
هـادی شـه دوسـت شـیرازی خاطـر نشـان کـرد  :حداکثـر سـرعت در بولـوار خلیـج فـارس  ٧٠و در بولوارهـای
جمهـوری اسلامی و شـهید مطهـری (جنوبـی)  ۵٠کیلومتـر بـر سـاعت تعییـن و مصـوب شـده اسـت=.

کاهش  ١٠درصدی آمار فوتی های تصادفات رانندگی در شیراز

دیدار شهردار با رئیس اتاق اصناف شیراز

سـید احسـان اصنافی با تاکید بر مشـارکت
اصنـاف در برگـزاری مناسـبتهای ملـی و
مذهبـی افـزود :همـواره اصنـاف در ایـن
امـور نقـش آفرینـی کـرده اند.
وی بـا بیـان اینکه تشـکیل کارگـروه ایمنی
ویـژه اصنـاف در حـوزه سـاختمانهای
تجـاری و مراکـز خریـد همـواره مـورد تایید

نصب  ١٢سامانه جدید هوشمند ثبت تخلف سرعت در بولوارهای شیراز

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبرداد

به منظور تقویت ظرفیتهای تعاملی قانونی انجام شد ؛

عصرمردم:
سـید احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز،
معـاون محیـط زیسـت و خدمـات شـهری
و دبیر شـورای شـهرداران مناطـق ۱۱گانه
و جمعـی از مدیـران سـتادی شـهرداری
شـیراز به مناسـبت یکم تیرمـاه روز اصناف
و تقویـت ظرفیتهـای تعاملـی قانونـی بـا
سـید محمود هاشـمی رئیس و اعضـای
اتـاق اصنـاف شـیراز دیـدار کردنـد.
شـهردار شـیراز در ایـن دیـدار بـا تاکیـد بـر
اهمیـت پیشـگیری از حـوادث تصریـح
کـرد :الزم اسـت اتـاق اصنـاف با سـازمان
آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
همـکاری بیشـتری داشـته باشـد تـا عالوه
بـر ارائـه آمـوزش صنـوف در ایـن زمینـه و
در راسـتای ایمنسـازی مراکـز تجـاری و
خریـد و سـایر صنـوف انجـام شـود.

کاهش  ١٠درصدی آمار فوتی های تصادفات رانندگی در شیراز
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از کاهش  ١٠درصدی آمار فوتی های
تصادفات رانندگی درون شهری سال  ١۴٠٠در مقایسه ...
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در شـهرك های صنعتی اسـتان مستقر
شـده انـد و ایـن رونـد امسـال و بـا
اعمـال سیاسـت های حمایتـی شـتاب
مـی گیـرد.
هاشـمی كمـك بـه دانـش بنیـان
شـدن واحـد صنعتـی مسـتعد را از
دیگـر برنامه هـای امسـال بیـان كـرد
و گفـت:در ایـن زمینـه 62واحـد

صنعتـی در مرحلـه نخسـت شناسـایی
شـده انـد كـه بـا بهـره گیـری از تـوان
علمـی و تخصصـی مشـاوران مسـتقر
در مركـز خدمـات فنـاوری و كسـب و
كار  ،برگـزاری دوره هـای آموزشـی و
اختصـاص یارانـه حمایتـی بـرای انجام
خدمـات مشـاوره ای بـه واحدهـا بـرای
دانـش بنیـان شـدن،در تالشـیم ایـن
مهـم بـا سـرعت باالیـی محقـق شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ظرفیـت
شـهرك فناوری صنایع شـیمیایی فارس
در جـوار شـهرك صنعتـی بزرگ شـیراز،
گفـت:در ایـن مجموعـه برنامه هـای
خوبـی بـرای اسـتقرار مجموعه هـای
دانـش بنیـان و بخش هـای طـرح
و توسـعه و آزمایشـگاهی فراهـم
شـده اسـت كـه تاكنـون 12قـرارداد
سـرمایه گـذاری بـا متقاضیـان منعقد و
3واحد نیز در مرحله سـاخت و سـاز قرار
دارند.

عصرمردم:
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز از کاهش  ١٠درصـدی آمار
فوتی هـای تصادفـات رانندگی درون شـهری سـال  ١۴٠٠در مقایسـه با سـال
 ١٣٩٩بـر اسـاس اعلام پلیـس راهنمایـی و رانندگـی کالن شـهر شـیراز خبر
داد.
هـادی شـه دوسـت شـیرازی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس قانـون برنامـه ششـم
توسـعه کشـور و مصوبه هیأت وزیران می بایسـت سـاالنه  ١٠درصد تصادفات
رانندگـی در مراکـز شـهرها و شـهرهای بـاالی  ٢٠٠هـزار نفـر کاهـش یابـد،
افـزود  :بـا مشـارکت و تعامـل شـهرداری و پلیـس راهنمایـی و رانندگـی ،ایـن
تکلیـف در سـال  ١۴٠٠در کالنشـهر شـیراز انجـام شـد.
کاهش  ١٢درصدی تصادفات رانندگی درون شهری سال  ١۴٠٠درمقایسه با سال ٩٩
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز از کاهـش آمـار تصادفـات رانندگی درون شـهری سـال ١۴٠٠
در مقایسـه بـا سـال  ١٣٩٩خبـر داد و اضافـه کـرد  :نصب سـامانه های هوشـمند ثبـت تخلف رانندگـی ،اصالح
نقـاط حادثـه خیـز شـهری ،ایمـن سـازی معابـر و آمـوزش فرهنـگ ترافیـک از عوامـل اصلـی کاهـش تصادفات
درون شـهری کالنشـهر شـیراز بوده اسـت.
هـادی شـه دوسـت شـیرازی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال  ١۴٠١ایمـن سـازی معابـر و کاهـش نقاط حادثـه خیز
شـهری بـه تفکیـک مناطـق و بـر اسـاس اولویـت در دسـتور کار قـرار دارد ،تصریـح کـرد  :در کارگـروه مشـترک
پلیـس و شـهرداری نقـاط حادثـه خیـز شـهری شناسـایی و ایمـن سـازی معابـر بـر اسـاس اولویـت بـا همـکاری
شـهرداری های مناطـق انجـام خواهـد شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد  :آمـوزش و ترویـج فرهنـگ ترافیـک بـه صـورت میدانی،فضـای مجـازی و پارک هـای
ترافیـک ویـژه دانـش آمـوزان بـه مـوازات برنامه هـای اجرایـی و عمرانی ایمنـی معابر و توسـعه سـامانه های ثبت
تخلـف در سـال جـاری بـا جدیـت در دسـتور کار قـرار دارد.

بزرگداشت روز ملی اصناف و تجلیل از برترین های اصناف فارس

عصرمردم:
در راسـتای بزرگداشـت روز ملـی اصنـاف  ،همایـش بزرگ روز اصناف بـا حضور معاون هماهنگـی امور اقتصادی
اسـتانداری فـارس  ،فرمانـدار شـیراز ،رئیـس سـازمان صنعـت  ،معدن و تجـارت اسـتان فارس  ،رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی  ،مدیـرکل امـور مالیاتـی ،جانشـین نیـروی انتظامی اسـتان ،رئیـس اتـاق اصنـاف مرکـز اسـتان
،مسـئول سـازمان بسـیج اصناف و بازاریان سـپاه فجر اسـتان فارس ،روسـای دسـتگاههای اجرایی ،اتحادیه ها
و تشـکلهای بخـش خصوصـی  ،کسـبه  ،بازاریـان و تجـار اسـتان در محـل مجتمـع رفاهـی ،فرهنگـی طالئیـه
شـیراز -دروازه قـران برگـزار و از برترین هـای اصنـاف تجلیـل و تقدیـر بعمـل آمد.
رئیـس سـازمان صنعـت  ،معـدن و تجارت فارس در همایش بزرگداشـت روز ملی اصناف و تجلیـل از برترین های
اصنـاف ضمـن تبریـک سـالروز ملـی اصنـاف گفـت :اصنـاف بعنـوان یکـی از نهادهـای مدنـی و مردمـی و از
محورهـای مهم در بسـط و گسـترش فعالیتهای اقتصادی کشـور اسـت کـه حاصل تالش و تولیـد صنعتگران از
طریـق اصنـاف توزیـع و نقـش تعییـن کننده ای در رشـد و توسـعه اقتصـادی و اشـتغال پایدار کشـوردارند.
حمیدرضـا ایـزدی بـه نقـش و جایـگاه مهـم اصنـاف در چرخـه اقتصـادی کشـور اشـاره و اظهـار داشـت  :جامعه
صنفـی کشـور بـا در اختیار داشـتن بخـش قابل توجهـی از بنگاههـای خرد  ،کوچک ومتوسـط دراقتصاد کشـور
نقـش مهمی دارنـد کـه درحـال حاضر حدود  ۱۷تـا  ۱۹درصد تولید ناخالص داخلی کشـور  ،بیـش از  ۷.۵میلیون
فرصـت شـغلی و حـدود نـود درصـد شـبکه توزیـع و هـزاران واحـد تولیـدی کوچـک و بـزرگ ،بی شـک در تحقق
و عملیاتـی نمـودن شـعار "تولیـد ؛ اشـتغال آفریـن و دانـش بنیان"ابالغـی مقـام معظـم رهبـری نقـش پررنـگ و
شـایان توجهـی دارند.
ایـزدی بـا تاکیـد بـر اینکـه تجـار و بازاریـان در ارتقاء امنیـت اقتصادی کشـور نقش و تاثیر بـی بدیلی دارنـد افزود
 :اصنـاف از دیربـاز ،همـواره مـورد وثـوق و اعتمـاد جامعه بوده و با پیروی ازشـعار"تعالی اخالق کسـب و کار"یکی
از بزرگتریـن نهادهـای مدنـی بـه عنـوان یـک بـازوی بـزرگ و موثـر ،نقـش راهبـردی درنظـام اقتصـادی کشـور
را دارنـد .وی بیـان کـرد :بـدون تردیـد درصـورت افزایـش تـوان رقابتـی بخـش اصنـاف  ،می تـوان شـاهد ایجـاد
ظرفیت هـای بـه مراتـب بیشـتری بـرای توسـعه بـازار کاال وخدمـات  ،برند سـازی  ،ایجـاد و توسـعه فرصت های
شـغلی  ،افزایـش درآمد سـرانه در رشـد و توسـعه اقتصادی یاشـیم.
ایـزدی در ادامـه بـا اشـاره بـه عملکـرد حـوزه اصنـاف عنـوان نمـود :اسـتان فـارس دارای تعـداد  ۳۶کمیسـیون
نظـارت ۳۲ ،اتـاق اصنـاف  ۵۷۳اتحادیـه صنفـی و حـدود  ۱۶۸هـزار واحـد صنفی در بخـش تولیـدی و توزیعی ،
خدماتـی و فنـی اسـت .ایـزدی مهمتریـن اقدامـات اصنـاف اسـتان فـارس را در سـال گذشـته تاکنـون را تجهیز
کلیـه تشـکلهای صنفـی اسـتان بـه اتوماسـیون اداری و مالـی بمنظـور تسـریع در امـور و جلوگیـری از صـرف
هزینه هـای خریـد کاال  ،پیگیـری ارائـه تسـهیالت بـه واحدهـای صنفـی تولیـدی اشـتغالزا در راسـتای ایجـاد
اشـتغال پایـدار و بـا هـدف توسـعه صـادرات  ،برگـزاری دوره هـای آموزشـی الزم بـا کمـک بسـیج اصنـاف جهـت
واحدهـای صنفـی ،پیگیـری برگـزاری انتخابات اتحادیه هـای صنفی اسـتان  ،پیگیری اجرای طرح سـاماندهی
صنـوف فاقـد پروانـه کسـب ،پیگیـری اجـرای تجهیـز واحدهـای صنفی به صنـدوق مکانیـزه فـروش ،حمایت از
برندسـازی صنـوف بـا تأکیـد بر برند ایرانی-اسلامی و همچنین پیگیری مسـایل و مشـکالت مربـوط به مالیات
اصنـاف از سـوی مراجـع ذیربـط عنوان کـرد .در انتهای مراسـم از برترین های اصنـاف فارس با اهـداء لوح تقدیر
و تندیـس تقدیـر بـه عمـل آمد.

سالمت
پنجشنبه  2تیر 1401

خوراکیهایی که هرچه بخورید چاق نمیشوید

تبیان :داروهای فارموکولوژیک بسته به عملکردی
که دارند به دســتههای گوناگونی تقســیم میشوند.
عوارض جانبی هر دارویی به اثر یا نتیجهی نامطلوبی
گفته میشــود که بعد از مصرف داروی خاصی بروز
میکند .ایــن عوارض میتواننــد در طیف خفیف تا
شــدید قرار بگیرند .اغلب این اتفاق میافتد که فرد
نسبت به داروی بخصوصی آلرژی دارد ولی از آن آگاه
نیســت .این فرد با مصرف این دارو ممکن است یک
واکنش آلرژیک نشــان دهد .بنابراین عوارض جانبی
دارو میتواند آلرژیک یا غیرآلرژیک باشد.
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
معروفتریــن اجــزای ایــن گــروه :ایبوپروفن،
ناپروکسن ،دیکلوفناک ،مفنامیک اسید ،آسپیرین
این داروها برای تسکین درد به کار میروند.
عــوارض جانبی این داروها شــامل :شــکمدرد
و افزایش ترشــح اســید معده میشــود .ســردرد،
سرگیجه ،فشارخون باال و بثورات پوستی نیز از دیگر
عوارض جانبی شــایه این داروها هستند .استفادهی
طوالنیمدت از داروهای ضدالتهاب غیراســتروئیدی
میتوانند ســبب ایجاد زخم معده و در موارد شدیدتر
خونریزی معده شود.
آنتیاسیدها
معروفتریــن اجــزای این گــروه :آلکا ســلتزر،
آلومینیوم امجیاس ،هیدروکسید منیزیم
آنتیاســیدها برای درمان اســید زیاد معده به کار
میروند.
اســتفادهی طوالنیمدت از آنتیاسیدها میتواند
باعث وابستگی به دوزهای باالتر شود .آنتیاسیدهای
حاوی آلومینیوم هیدروکسید میتوانند موجب یبوست
و ضعف و کماشتهایی شــوند .آنتیاسیدهای حاوی
منیزیم نیز میتوانند موجب اسهال شوند.
آنتیبیوتیکها
معروفترین اجزای این گروه :آموکسیســیلین،
سفالکسین ،آزیترومایسین ،مترونیدازول
آنتیبیوتیکها برای درمان عفونتهای باکتریایی
به کار میروند.
عوارض جانبی آنتیبیوتیکهاشــامل شــکمدرد،
تهوع ،اســتفراغ ،نفخ و بدهضمی ،اسهال و از دست
دادن اشتها میشــود .عالوه بر این ،مصرف بیرویه
و خودســرانهی آنتیبیوتیکهــا منجر بــه مقاومت
آنتیبیوتیکی میشود.
ضداسهالها
معروفترین اجزای این گروه :لوپرامید ،بیسموت
سابسالیسیالت
برای درمان اسهال به کار میروند.
احســاس ناراحتی در شــکمُ ،پری معده یا نفخ و
یبوست از عوارض جانبی ضداسهالها هستند.
آنتیدیابتیکها
معروفترین اجزای این گروه :متفورمین ،گلیپیزید،
آکاربوز
برای کنترل دیابت به کار میروند.

بیتوته :در حالی که از هل بیشــتر به عنوان یک
ادویه شــیرین کننده برای تقویت طعم بسیاری از
دسرها ،سس ها و غذاهای برنجی استفاده می شود،
اما باید مراقب باشــید که در مصرف آن زیاده روی
نکنید! باید بدانید که چه مقدار از مصرف هل درست
اســت و چه مقدار بیشتر به شما آسیب می رساند تا
مفید باشد.
عوارض جانبی هل سبز معموال شناخته
شده است
هل در هنــد به عنوان ملکه ادویه ها شــناخته
می شــود .این گیاه طعم دار و معطر اغلب به عنوان
یک مکمل گیاهی اســتفاده می شود .با این حال،
ممکن است تعجب کنید اگر بدانید این گیاه عوارض
جانبی نیز دارد.
عواقب و عوارض آن زمانی آشــکار می شــود
که میزان مصرف بیشــتر از مقدار مورد نظر باشد.
برخی از افرادی که هل را به عنوان عادت می جوند،
ممکن اســت گاهی اوقات عوارض جانبی را تجربه
کننــد .برخی از رایج ترین عــوارض جانبی هل را
بررسی کنید.
 .1آلرژی های ناشی از مصرف هل
اگــر هل بــرای مــدت طوالنــی و در مقادیر
زیاد اســتفاده شــود ،ممکن اســت منجر به برخی
واکنشهای آلرژیک غیرقابل توضیح شــود .آلرژی
پوســتی که به عنوان درماتیت تماســی شــناخته
میشــود ،یک نوع رایج بثورات پوســتی است که
به دلیــل مصرف بیش از حد هل ایجاد میشــود.
برخی از افراد اگر به هل حســاس باشــند اما هل
را ناآگاهانه مصرف کنند ممکن اســت دچار کهیر
شــوند .همچنین در صورت مصرف بیش از حد هل
ممکن است نوعی مشــکل تنفسی را تجربه کنید.
هنگام بروز واکنش های آلرژیک تنفســی ناشی از
هل ممکن است عالئم زیر را مشاهده کنید.

ایسنا :با توجه به اینکه ویتامین  Cدر بدن ساخته
نمی شــود ،مصرف آن برای ورزشــکاران از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است.
ویتامین  Cیــک ویتامین ضــروری محلول در
آب با قدرت آنتی اکســیدانی قوی اســت که در بدن
ســاخته نمی شــود و به طور طبیعی به وفور در میوه
و سبزیجات تازه مانند بروکلی ،فلفل ها ،جوانه گندم،
توت فرنگی و کیوی وجود دارد .ویتامین  cبه رشــد
و ترمیم آســیب و تســهیل کالژن کمک می کند و
نام های دیگر این ویتامین ،اسید اسکوربیک ،کلسیم
اسکوربات و سدیم اسکوربات است.
بر اساس این مطلب که از سوی محبوبه عسکری،

عوارض رایجترین داروهای مصرفی

اســتفاده از دوز نامناســب داروهــای ضددیابت
میتوانند عالئم افت قندخون مانند ضعف ،سرگیجه و
تعریق و از دست دادن هشیاری ایجاد کنند .عوارض
جانبی خفیفتر شــامل احســاس ناراحتی در شکم،
تهوع و اســتفراغ ،اســهال ،افزایش وزن و تورم پاها
میشود.
ضدتهوعها
معروفتریــن اجــزای ایــن گــروه :پرومتازین،
متوکلوپرامید ،پروکلرپرازین
ضدتهوعها برای درمان تهوع و اســتفراغ به کار
میروند و انواع گوناگونی دارند.
عوارض جانبی این داروها شــامل خشکی دهان،
خاکســتری شــدن یا تغییــر رنگ مدفــوع و زبان،
بدهضمی ،یبوســت ،سرگیجه و وزوز گوش ،از دست
دادن اشتها و بیقراری میشود.
آنتیهیستامینها
معروفتریــن اجزای ایــن گــروه :کلرفنیرامین،
سیتریزین ،لوراتادین ،دیفنهیدرامین
برای درمان آلرژی به کار میروند.
خشــکی دهان ،تاری دید ،ســرگیجه ،بیقراری،

تهوع و استفراغ ،خوابآلودگی و احساس پریشانی از
عوارض جانبی آنتیهیستامینهاست.
ضدفشارخونها
معروفتریــن اجــزای ایــن گــروه :کاپتوپریل،
اناالپریل ،فوروزماید ،لوزارتان ،هیدروکلروتیازید
برای کنترل فشارخون باال به کار میروند.
عوارض جانبی این داروها شامل اسهال یا یبوست،
سرگیجه ،ســرفه و اختالل نعوظ در مردها ،سردرد و
ســرگیجه ،تهوع و اســتفراغ ،کاهش وزن یا افزایش
وزن میشود.
تببُرها
معروفترین اجزای این گروه :استامینوفن
برای پایین آوردن تب به کار میروند .شکمدرد و
افزایش تعریق ،تهوع و استفراغ و از دست دادن اشتها
از عوارض جانبی تببُرها میباشند.
ضدسرفهها
معروفترین اجزای این گروه :دکســترومتورفان،
بنزوناتات
برای درمان سرفه به کار میروند.
ســرگیجه ،خوابآلودگــی ،تهوع و اســتفراغ از

عوارض مصرف بیش از حد هل
برای سالمتی

 سفتی سینه یا گلو احساس ناخوشایند درد قفسه سینه تنگی نفس مشکل تنفسی .2سنگ کیسه صفرا ناشی از هل
آیا می دانســتید مصرف زیاد هل ممکن اســت
منجر به سنگ کیســه صفرا شود؟ بیشتر مطالعات
نشــان می دهد که مصرف بیــش از حد هل باعث
ایجاد سنگ کیســه صفرا می شود .اغلب مشخص
می شــود که دســتگاه گوارش ما نمی تواند هل را

به طــور کامل جذب کند .این منجر به ته نشــین
شــدن همان دانه ها در بدن ما می شود .این فرآیند
در نهایت منجر به رشــد ســنگ های کیسه صفرا
می شود.
ً
عالوه بر این ،اگر قبال این مشکل را دارید ،باید
از مصــرف آن خودداری کنید .خــوردن هل برای
بیماران مبتال به سنگ کیســه صفرا ممنوع است.
اگــر به طور اتفاقی هل اضافــی مصرف کنید ،درد
سنگ کیسه صفرا به شدت افزایش می یابد .عالوه
بر این ،زمانی که فرد مبتال به ســنگ کیسه صفرا
هل را مصرف کند ممکن اســت منجر به عفونت و

چرا ورزشکاران باید ویتامین  Cمصرف
کنند؟
متخصــص تغذیه ورزشــی تهیه شــده و از ســوی
فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته،
آمده اســت :این ویتامین بسیاری از بخش های بدن
را تقویت می کند که شــامل عضــات و رگ های
خونی اســت و سرعت  بهبود زخم و همچنین غلظت
آنتی بادی هــا را باال می برد و بــه تقویت عملکرد

ایمنــی کمک می کنــد .ویتامین  cبــه عنوان یک
آنتی اکسیدان آســیب به پروتئین را کاهش می دهد
و ممکن اســت به افزایش بازیافت بلندمدت و کوتاه
مدت در ورزش های شدید کمک کند.
مکمل های حاوی این ویتامین به عملکرد بدن در
زمان کمبود این ویتامین کمک می کنند و با این حال

عوارض جانبی این داروهاست.
ضداحتقانها
معروفتریــن اجــزای ایــن گــروه :افدریــن،
سودوافدرین ،فنیل افرین
برای کاهش گرفتگی بینی به کار میروند.
بیخوابی ،افزایش فشارخون ،سردرد ،بیقراری و
خشکی دهان از عوارض جانبی این داروهاست.
ملینها
معروفتریــن اجزای این گروه :بیزاکودیل ،ســنا،
سیالکس
برای کمک به دفع و رفع یبوست مصرف میشوند.
اسهال ،نفخ ،گرفتگی شــکم ،تهوع و استفراغ از
عوارض جانبی ملینها هستند.
ُشلکنندههای عضله
معروفتریــن اجــزای این گــروه :متوکاربامول،
سیکلوبنزاپرین ،متاکسالون
برای رفع اسپاسمهای عضالنی به کار میروند.
سرگیجه و خوابآلودگی ،سردرد ،تهوع و استفراغ،
کاهش فشارخون و افزایش تحریکپذیری عصبی از
عوارض این داروها هستند.

خونریزی شــود .با این حال ،تحقیقات در این زمینه
محدود است.
 .3تداخالت دارویی هل
در صورت دنبال کردن هر دارویی ،هل را آگاهانه
مصــرف کنید .این به این دلیل اســت که برخی از
داروها ممکن اســت با هل تداخل نامطلوب داشته
باشند و منجر به عواقب جدی برای سالمتی شوند.
اگر نســبت به این وضعیت ســهل انــگاری کنید،
ممکن اســت اختاللی را که برای آن دارو مصرف
می کنید تشدید کنید.
بســیاری از ما از چنین تعاملی آگاه نیستیم و به
خــوردن هل به طور منظم ادامه می دهیم .احتمال
تداخــل دارویی در افرادی که همان عادت منظم را
بدون اطالع از عواقب آن مصرف می کنند ،بیشــتر
اســت .اگر هر یک از انواع داروهای زیر را مصرف
می کنید ،از خوردن آن هل خودداری کنید.
 داروهای HIV داروهای ضد انعقاد داروهای کبد داروهای ضد افسردگی آسپرین داروهای ضد پالکت داروهای سنگ کیسه صفرا داروهای سندرم روده تحریک پذیرجلوگیری از عوارض جانبی هل
از عوارض جانبی دانه هل نترسید .این گیاه هنوز
هم یک گیاه کم ضرر است که می توانید با اطمینان
مصرف کنید .با این حال ،همیشــه بهتر اســت هر
نــوع خوراکی را با حفــظ محدودیت مصرف کنید.
هرگز چیزی را بیش از حد مصرف نکنید .همیشــه
با پزشــک خود در مورد اینکه آیا مــی توانید هل
بخورید در زمانی که از هر گونه اختالل ســامتی
رنج می برید ،مشورت کنید.

در معرض فشــار بدنی طوالنی مدت بودن که اغلب
در برنامه های اســتقامتی دیده می شود ،می تواند به
ســرعت ذخایر ویتامین  Cرا در ورزشکار تخلیه کند
و افزایش دریافــت آن به صورت غذا یا مکمل برای
جبران کمبود الزم است.
ویتامین  Cباعث جذب بهتر آهن می شود ،برای
حفاظــت از عملکرد ایمنی ســودمند اســت و بعد از
فعالیت طوالنی مدت شدید ،به بازیافت کمک خواهد
کرد و در عین حال برای ســامت غدد فوق کلیوی
الزم است چرا که این غدد از احساس خستگی ناشی
از فعالیت بدنی و اســترس در ورزشکاران  پیشگیری
می کند.

طراح :میترا چراغ پور

بیتوته :براســاس مطالعه ،عادات غذایی شــما تأثیر قابل توجهی بــر کاهش وزن یا افزایش
وزن شــما دارد .برای اینکه از مزایای تمرینات خود بهره مند شوید ،باید آنها را با مواد معدنی و
ویتامین هــای مورد نیاز بدن خود تکمیل کنید .گنجاندن وعدههای غذایی که تأثیری بر کاهش
وزن شما ندارند ،احتمال مؤثر بودن برنامه غذایی شما را افزایش میدهد.
شاخص سیری غذایی
شــاخص سیری نشــاندهنده میزان احســاس رضایت از یک وعده غذایی است که ممکن
اســت به شــما کمک کند کمتر غذا بخورید و در کل کالری بیشتری بسوزانید .برخی از غذاها،
زمانی که در مقادیر زیاد مصرف شــوند ،به دلیل چگالی انرژی و وزن کمتری که دارند ،کالری
کمتری نســبت به ســایرین دارند .رژیم های غذایی غنی از پروتئین نیز ممکن است به کاهش
وزن کمک کند .مصرف پروتئین باال برای کسانی که در تمرینات بدنی منظم شرکت می کنند،
نیاز است ،زیرا به آنها کمک می کند احساس سیری کنند و همچنین به آنها برای عضله سازی
کمک می کند.
بلغور جو دوســر :بلغور جو دوســر یک کربوهیدرات غالت کامل به دلیل محتوای فیبر
باالیی است که آن را به منبع خوبی برای تغذیه تبدیل می کند .بلغور جو دوسر یکی از مفیدترین
گزینه های صبحانه است زیرا درست کردن آن آسان است .عالوه بر این که حاوی مقدار قابل
توجهی آب اســت ،کامال ســیر کننده اســت و به جلوگیری از افزایش وزن کمک می کند .بتا
گلوکان که به مقدار زیاد در بلغور جو دوســر یافت می شــود ،عالوه بر کاهش قند خون و کند
کردن هضم ،به جلوگیری از افزایش وزن نیز کمک می کند.
تخــم مرغ :خوردن تخم مرغ راهــی عالی برای وارد کردن دوز خــوب پروتئین به رژیم
غذایی شماســت .ممکن است آن را در انواع دستور العمل ها ،از جمله آنهایی که برای صبحانه
ارائه می شــود ،بیابید .انجمن قلب آمریکا بر خالف تصــور رایج ،تخم مرغ را به عنوان یکی از
ســالم ترین غذاهایی که می توانید بخورید ،می شناســد .پس از خوردن تخم مرغ ،این احتمال
وجود دارد که برای مدت زمان قابل توجهی بعد از غذا احســاس گرسنگی نخواهید کرد .هر 9
اســید آمینه ضروری ممکن اســت در تخم مرغ یافت شود و آنها را به یک منبع پروتئین کامل
تبدیــل می کند .محتوای پروتئین باالی تخممرغها آنها را به یک مکمل عالی برای صبحانه
تبدیل میکند.
ماهی :ماهی سرشــار از پروتئین و اسیدهای چرب امگا  3است و چربی کمی دارد که آن را
به یک انتخاب ســالم تبدیل می کند .شــما ممکن است از اسیدهای چرب امگا  3نه تنها برای
ســامت جسمانی خود بهره مند شــوید ،بلکه می توانید سالمت مغز و تمرکز خود را نیز بهبود
بخشید .براساس تحقیقات فراوان ،ماهی نه تنها کالری کمتری دارد ،بلکه از نظر رضایت بیشتر
نســبت به سایر گوشــتها مفید است .براســاس یافتههای یک مطالعه اخیر ،مصرف ماهی در
مقایسه با گوشت گاو منجر به کاهش  11درصدی کالری دریافتی شد.
ســیب :تفاوتی در میزان مواد مغذی و ویتامین سیب نسبت به سایر میوه ها وجود ندارد.
یک میان وعده یا پیش غذا با ســیب دارای شــاخص سیری باالیی است ،به این معنی که شما
را برای مدت طوالنی تری ســیر نگه می دارد .ســیب حاوی نوعی فیبر به نام پکتین است که
عالوه بر سایر مواد مغذی که فراهم می کند برای هضم غذا مفید است .از سوی دیگر ،محتوای
آب موجود در سیب به این معنی است که حتی اگر گرسنه نیستید ،می توانید هیدراته بمانید.
پرتقال :پرتقال رایج ترین منبع ویتامین  Cدر جهان اســت .یک پرتقال با اندازه متوســط 
فقط  80کالری دارد که کالری بسیار کمی است .از آنجایی که آبدار و خوشمزه است ،می توانید
از آن برای تهیه اســموتی یا به عنوان میان وعده میل کنید .براســاس یافته های مطالعه اخیر،
مرکبات همچنین ممکن اســت به حفظ کلسترول سالم و ســطح گلوکز خون در جریان خون
کمک کنند .از آنجایی که پرتقال دارای غلظت باالیی از ویتامین  Cاست ،به ویژه برای تقویت
عملکرد و مقاومت سیستم ایمنی بدن شما مفید است.
حبوبات :حبوبات با محتوای پروتئین و فیبر باال نســبت به حبوبــات با محتوای پروتئین
و فیبر کم ،مدت بیشــتری شما را ســیر نگه می دارند .از نظر ارزش غذایی ،کربوهیدرات های
ســبوس دار بهتر از کربوهیدرات های با کالری خالی در حبوبات هســتند .در موارد خاص ،آنها
ممکن است برای کمک به کاهش وزن مفیدتر از کربوهیدرات های نشاسته ای باشند .موضوع
دیگر افزایش محبوبیت حبوبات در رژیم های غذایی پر پروتئین مانند رژیم کتوژنیک اســت که
بــر منابع پروتئین بدون چربی تاکید دارد .بــه عنوان مثال ،رژیم کتوژنیک ،که بر مصرف منابع
پروتئین بدون چربی تاکید دارد ،بسیار توصیه می شود.
توت فرنگی :توت ها و ســایر میوه های توت مانند دارای محتوای پلی فنل باالیی هستند
که نشــان می دهد سرشار از این آنتی اکسیدان های قوی با ویژگی های ضد التهابی هستند .پلی
فنول ها برای بدن مفید هســتند و در انواع توت ها به وفور یافت می شــوند .توت ها ویتامین C
بیشــتری نسبت به پرتقال دارند ،اما توت فرنگی قند کمتری دارد .یک فنجان از این توت ها فقط
 50کالری دارد و سرشار از پتاسیم ،فیبر و سایر مواد معدنی است .آنها همچنین حاوی مقدار زیادی
آنتی اکســیدان هســتند .همچنین نمک ،چربی و کلسترول پایینی دارد و برای هر کسی که سعی
در کاهش یا حفظ وزن دارد ،به ویژه ورزشکاران و افراد فعال ،گزینه مناسبی برای ناهار است.
گوشت بدون چربی :گوشــت گاو بدون چربی یک گزینه عالی برای کاهش وزن است
زیرا سیر کننده است .اما الزم نیست برای کاهش وزن گوشت را کنار بگذارید زیرا گوشت بدون
چربی  ،چربی و کالری کمی دارد .مطالعات متعدد نشــان می دهد که کسانی که به طور منظم
گوشــت بدون چربی می خورند در وعده غذایی بعدی کمتر غذا می خورند .کســانی که سعی
در کاهــش وزن دارند از ترکیب کم کربوهیدرات و پروتئیــن باالی این وعده غذایی بهره مند
می شوند که به آنها امکان می دهد سریعتر و کارآمدتر به اهداف خود برسند.
ذرت بــو داده :اکثریت قریب به اتفاق مردم بر ایــن باورند که ذرت بو داده حاوی مقدار
زیادی چربی اســت که این درســت نیســت .از آنجایی که سرشار از فیبر اســت و شما برای
مدت طوالنیتری احســاس ســیری میکنید ،جایگزین فوقالعادهای برای غذاهای ناســالم و
شیرینیهایی است که کالری باالیی دارند.
سیب زمینی آب پز :به طور گسترده ای شناخته شده است که سیب زمینی حاوی مقدار
قابل توجهی کربوهیدرات است ،به همین دلیل است که اغلب توسط افرادی که سعی در کاهش
وزن یــا کاهش کالری مصرفی خود دارند از مصرف آن اجتناب می کنند .با این حال ،این یک
اشــتباه است و حتی ممکن است در زمینه مدیریت وزن و تالشهای کاهش دهنده مفید باشد.
کالری ارائه شــده توسط نشاسته مقاوم ،که چهار کالری به ازای هر گرم سیب زمینی می دهد،
بهبود قابل توجهی باالتر از کالری ارائه شــده توسط نشاسته معمولی است .سیب زمینی حاوی
غلظت باالیی از ویتامین ها ،فیبر و نشاسته مقاوم است.
بادمجان :بادمجان یکی از کمکالریترین ســبزیجات موجود است .کافی است یک ظرف
پخــت بــدون روغن تهیه کنید و بزرگترین چیز این اســت که هر وعده فقــط  24کالری دارد.
آنتی اکســیدان هایی که در بادمجان وجود دارند ،برای سالمت کلی بدن مفید هستند .این رژیم
همچنین حاوی ویتامین های  C ،B6و  Kو همچنین نیاســین ،فســفر ،منگنز و تیامین و سایر
مواد مغذی است .فیبر به عنوان آخرین عنصر استفاده می شود زیرا برای عملکرد روده مفید است.
هندوانه :طبق یک مطالعه جدید ،خوردن مقدار زیادی میوه ممکن اســت به کاهش وزن
کمک کند و در عین حال ســامت و تندرســتی کلی شــما را نیز بهبود بخشد .گفته می شود
هندوانه حاوی  92درصد آب اســت که با نام و توصیف آن مطابقت دارد .تنها با  30کالری در
هر وعده و محتوای آب باال ،برای مدت طوالنی احساس سیری خواهید کرد .این میوه به اندازه
ســایر میوه ها دارای مواد معدنی و ویتامین است .در پایان ،حاوی آرژنین است که در مطالعات
نشان داده شده است که به کاهش سطح چربی بدن کمک می کند.
کاهو :کاهو ممکن اســت حاوی مقدار زیادی پروتئین یا فیبر نباشد ،اما حاوی مقدار زیادی
مواد معدنی و ویتامین ها از جمله آهن ،فوالت ،ویتامین های  Aو  Cو ویتامین  Kاست .کاهو
همچنین منبع خوبی از فیبر غذایی است .کاهو حداقل کالری را دارد و بسته به نوع آن حدود 10
تا  20کالری در هر فنجان دارد .کاهو حاوی پروتئین کمی است و  92درصد آن از آب تشکیل
شده است نشان می دهد که احتما ًال شما را برای مدت طوالنی سیر نگه می دارد.
خیار :خیار و همچنین سایر غذاهای مبتنی بر آب ،دارای قابلیت آبرسانی هستند ،آنها اغلب
در نوشــیدنی های سم زدایی گنجانده می شــوند تا به از بین بردن سموم کمک کنند .علیرغم
این واقعیت که برخی از افراد پوست کندن خیار را دوست دارند ،اگر می خواهید از مزایای کامل
ویژگی های ارتقا دهنده سالمت خیار بهره مند شوید ،توصیه می شود از انجام این کار خودداری
کنید .این شــامل تنها  16کالری در هر وعده اســت و به دلیل استفاده از دانه ها و پوست خیار،
فیبر باالیی دارد.
چغندر :چغندر یک غذای کم کالری ،پرمغذی و کم چرب اســت .نشان داده شده است که
چغندر به کاهش چربی بدن کمک می کند .چغندر عالوه بر اینکه در تنظیم ســطح قند خون و
تشــکیل توده بدون چربی بدن مفید اســت ،منبع خوبی از آنتی اکسیدان ها است .چغندر دارای
چندین مزیت برای ســامتی است و به خصوص برای سالمت جسمی و روحی شما زمانی که
در حد اعتدال مصرف شود مفید است.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

ایسنا :محققان کالج سلطنتی لندن در مطالعه اخیرشان
اظهار کردهاند ،یک الگوریتم جدید یادگیری ماشینی
میتواند با بررسی یک اسکن مغزی ام آر آی ،بیماری
آلزایمر را سریع و دقیق تشخیص دهد.
محققان در مطالعات جدید از فناوری یادگیری ماشینی
برای بررسی ویژگیهای ساختاری مغز از جمله مناطقی
که قبال با آلزایمر مرتبط نبودهاند ،استفاده کردهاند .مزیت
استفاده از این روش سادگی آن و این واقعیت است که
میتواند بیماری را در مراحل اولیه و زمانی که تشخیص
آن بسیار دشوار است ،شناسایی کند.
اگرچه هیچ درمان خاصی برای بیماری آلزایمر وجود
ندارد اما با این وجود تشخیص سریع آن در مراحل
اولیه به بیماران کمک میکند و به آنها امکان میدهد
تا روند درمان و به نوعی نحوه مدیریت عالئم خود را
زودتر آغاز کنند .توانایی شناسایی دقیق بیماران در مراحل
اولیه بیماری ،همچنین به محققان کمک خواهد کرد تا
تغییرات مغزی را که باعث شروع بیماری میشود ،درک
کنند و زودتر روند توسعه درمانهای جدید را شروع کنند.
بیماری آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است که بیش
از نیم میلیون نفر در بریتانیا به آن مبتال هستند .اگرچه
اکثر افراد مبتال به آلزایمر بعد از سن  ۶۵سالگی به آن
مبتال میشوند ،افراد زیر این سن نیز میتوانند به آن مبتال
شوند .شایعترین عالئم زوال عقل از دست دادن حافظه و
مشکالت در تفکر ،حل مسئله و زبان است.
در حال حاضر پزشکان از مجموعهای از آزمایشها
از جمله تستهای حافظه و شناختی و اسکن مغز برای
تشخیص بیماری آلزایمر استفاده میکنند .این اسکن
برای بررسی رسوبات پروتئینی در مغز و بررسی میزان
کوچک شدن هیپوکامپ(ناحیهای از مغز که با حافظه
مرتبط است) استفاده میشود .همه این آزمایشات ممکن
است چند هفته طول بکشد.
اما رویکرد جدیدی که محققان در این مطالعه از آن
صحبت کردهاند فقط به یکی از این موارد نیاز دارد و
آن یک اسکن مغزی تصویربرداری تشدید مغناطیسی/
ام آر آی ( )MRIاست که روی یک دستگاه استاندارد
 ۱.۵تسالیی که معموال در اکثر بیمارستانها وجود دارد،
صورت میگیرد.
محققان الگوریتمی را که برای استفاده در طبقهبندی
تومورهای سرطانی توسعه یافته بود ،تطبیق دادند و آن را

جمع کن
شش دانگ حواست
ای که زمانه ،بد در آورده دمارت
کرده سیه ،یک جورهایی روزگارت
هر بار با تعظیم و ُکرنش هی نشو َخم
چون می شود فرصت طلب فوری سوارت
تا سودجوی پر طمع این دور و بر هست
باشد فراوان گِرد ما ،دزدی و غارت
پس جمع کن امروز شش دانگ حواست
گرنه به تو وارد کنند ،گرگان خسارت
پرهیز کن از همنشینی با طمعکار
غارت کند زیرا ،همه دار و ندارت
یاری ز تو می خواهد و محض همین هم
با ناشکیبی مانده است در انتظارت
شخصی که می خواهد همینک از تو یاری
وقتی که تو درماندی می آید کنارت؟
دور و برت خلوت شود در این شرایط
زین قومها یک تن نماند در جوارت؟
پس در پی رفع گرفتاری خود باش
تنها و بی حامی چو ماندی در دیارت
جز او که می آید به قصد بهره جویی
دیگرچه کس دارد ،ببین کاری به کارت؟
آخر به تو کی می رسد ،خیری از آنان
تو خود بده سامان به وضع ناگوارت
آنچه به ذهن آمد رسانیدم به َعرضَ ت
باید ببخشی ای"غمین" شد گر جسارت
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تشخیص بیماری آلزایمر با اسکن مغز

روی مغز اعمال کردند .آنها مغز را به  ۱۱۵منطقه تقسیم
کردند و  ۶۶۰ویژگی مختلف مانند اندازه ،شکل و بافت
را برای ارزیابی هر ناحیه اختصاص دادند .آنها سپس این
الگوریتم را آموزش دادند تا مشخص کنند که تغییرات
در کدام ناحیه میتواند وجود بیماری آلزایمر را به دقت
پیشبینی کند.
محققان با استفاده از دادههای چند مطالعه ،رویکرد
خود را روی اسکنهای مغزی بیش از  ۴۰۰بیمار مبتال به
آلزایمر در مراحل اولیه ،افراد سالم و بیماران مبتال به سایر
بیماریهای عصبی از جمله زوال عقل پیشانی گیجگاهی
و بیماری پارکینسون ،آزمایش کردند .آنها همچنین آن را
با دادههای بیش از  ۸۰بیمار تحت آزمایشهای تشخیصی
آلزایمر در کالج سلطتی لندن آزمایش کردند.
محققان دریافتند که در  ۹۸درصد موارد ،سیستم

«ولخرجی» از نشانههای آلزایمر است
دکتر «دوک هان»( )Duke Hanنویسنده ارشد این مطالعه و مدیر
عصب روانشناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه کک گفت :هدف ما درک
این موضوع است که چرا برخی از افراد مسن ممکن است بیش از دیگران
در معرض کالهبرداری یا بهرهبرداری مالی باشند .تصور میشد که مشکل
در مسائل مالی یکی از نشانههای اولیه بیماری آلزایمر است و حال این
یافتهها این تصور را تایید میکند.
اگرچه محققان در مطالعات قبلی سعی کردهاند این ارتباط بالقوه بین
نوعدوستی یا سخاوت و سالمت مغز را بررسی کنند ،محققان در مطالعه
جدید با استفاده از پول واقعی آزمایشی جدید انجام دادهاند.
دکتر «گالی اچ .ویسبرگر»( )Gali H. Weissbergerمدرس ارشد
این دانشگاه گفت :از نظر ما ،این اولین مطالعهای است که این رابطه را با
استفاده از پارادایم اقتصاد رفتاری بررسی میکند.
محققان این مطالعه دادههای  ۶۷بزرگسال با میانگین سنی  ۶۹سال را
جمعآوری کردند .هیچکدام از آنها هیچ نشانهای از زوال عقل یا اختالل

ایسنا :محققان دانشکده پزشکی کک یو .اس .سی آمریکا در مطالعه
اخیرشان اظهار کردهاند ولخرجی در افراد مسن میتواند نشانه اولیه بیماری
آلزایمر باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف ،آیا عدم مدیریت دارایی میتواند نشانه
اولیه بیماری آلزایمر باشد؟ نتایج یک مطالعه جدید ارتباط بین افراد مسنی
است که تمایل بیشتری به بخشیدن پول دارند و مبتال به زوال شناختی
شدهاند.
اخیرا گروهی از محققان دانشکده پزشکی کک یو .اس .سی آمریکا کشف
کردند حتی سالمندانی که هیچ نشانهای از زوال عقل ندارند ،اگر پول
بیشتری را در طول آزمایش آزمایشگاهی به یک فرد ناشناس بدهند،
در آزمایشهای شناختی بدتر عمل میکنند .محققان بر این باورند که
یافتههای آنها میتواند ارتباط ظاهری بین افراد مسنتر که در معرض
کالهبرداریهای مالی قرار میگیرند و در آینده دچار اختالالت شناختی
میشوند را بیشتر توضیح دهد.

بینایی و شنوایی) مشاهده کند .این امر راههای بالقوه
جدیدی را برای تحقیق در این زمینهها و ارتباط آنها با
بیماری آلزایمر هموار میکند .مغز میانجی یا میانجیمغز
یا دیانسفال( ،)diencephalonدومین بخش از مغز
پیشین است که بین مغز پیشین(تالنسفال) و مغز میانی
قرار دارد و بطن سوم را در بر میگیرد .مهمترین اجزای
میانجیمغز ،تاالموس و هیپوتاالموس میباشند .دیانسفال
شامل تشکیالتی است که در عمق سطح داخلی نیمکرهها
واقع شده است .در زیر تاالموس شیاری به نام هیپوتاالمیک
وجود دارد که زیر و جلوی آن را منطقه هیپوتاالموس و
زیر و عقب شیار هیپوتاالمیک را سابتاالموس گویند که
به صورت یک منطقه کوچک است و در عقب آن منطقه
اپیتاالموس است .این مجموعه را دیانسفال یا تشکیالت
اطراف بطن سوم گویند.

یادگیری ماشینی مبتنی بر ام.آر.آی به تنهایی میتواند به
دقت پیشبینی کند که آیا بیمار به بیماری آلزایمر مبتال
شده است یا خیر .همچنین توانست در  ۷۹درصد بیماران،
بین آلزایمر در مراحل اولیه و آلزایمر پیشرفته با دقت نسبتا
باالیی تمایز قائل شود.
پروفسور «اریک ابوآجی»( )Eric Aboagyeکه
رهبری این تحقیق را بر عهده داشت ،گفت :در حال
حاضر هیچ روش ساده و گسترده دیگری نمیتواند
بیماری آلزایمر را با این سطح از دقت پیشبینی کند،
بنابراین تحقیقات ما گامی مهم و رو به جلو است.
سیستم جدید همچنین توانست تغییراتی را در مناطقی
از مغز که قبال با بیماری آلزایمر مرتبط نبودند ،از جمله
مخچه(بخشی از مغز که فعالیت بدنی را هماهنگ و
تنظیم میکند) و مغزمیانجی شکمی(مرتبط با حواس،

شناختی در شروع آزمایش نداشتند .محققان این مطالعه
همچنین اطالعاتی را در مورد سن ،جنسیت و سطح
تحصیالت کلی هر فرد در طول مطالعه جمعآوری کردند.
در طول آزمایش ،محققان هر سالمند را با یک فرد ناشناس
هم گروه کردند و سپس آنها در مطالعه آنالین شرکت کردند.
سالمندان همچنین  ۱۰دالر دریافت کردند که میتوانستند
بین خود و همگروه خود آن را تقسیم کنند.
در همان زمان ،سالمندان مجموعهای از آزمایشهای عصبی
روانشناختی از جمله آزمایشهایی که به پزشکان در آزمایش
مراحل اولیه زوال عقل کمک میکنند را نیز تکمیل کردند.
نتایج نشان میدهد شرکتکنندگان مسنتری که بیشتر  
پول خود( ۱۰دالر) را به شریک خود دادهاند ،در تستهای
عصبی روانشناختی که بیماری آلزایمر را اسکن میکنند،
نمره پایینتری کسب کردند .محققان میگویند نمونههای
بزرگتری برای تایید یافتههایشان ضروری است.
ویسبرگر در ادامه افزود :اگر فردی در رفتار نوعدوستانه خود
تغییراتی را تجربه میکند ،ممکن است نشان دهنده این 2
باشد
که تغییراتی در مغز نیز رخ میدهد.
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بیتوته :سالمندی یکی از مراحل طبیعی زندگی است که ویژگی های
خاص خودش را دارد و می تواند با کاهش توانایی ذهنی و بدنی همراه
باشد .ابتال به بیماری های مزمن و حاد ،مصرف همزمان چند دارو و
احتمال تداخل های دارویی ،بازنشستگی ،از دست دادن شغل مناسب،
کاهش منابع مالی و منزلت اجتماعی و از دست دادن دوستان همه عوامل
استرس زایی برای سالمندان هستند که می تواند آن ها را با مشکالت
روانی و بیماری های روانپزشکی روبرو کند.
با توجه به مطالعات انجام شده حدود  25درصد سالمندان دارای عالیم
بارز بیماری های روان پزشکی هستند.
گرایش روان پزشکی سالمندان در سال  ،1991توسط بورد روانپزشکی
و نورولوژی آمریکا در مقطع فوق تخصص ارائه شد.
اگر درگیر احساسات افراطی شده اید یا احساسات شما دلیل خاصی
ندارد یا مطمئن نیستید که چه احساسی دارید و چه چیزی را تجربه
می کنید و فقط می دانید که مانند قبل حالتان خوب نیست و از شرایط
فعلی رضایت ندارید بهتر است مراجعه به روانپزشک را در نظر بگیرید.
تعریف روانپزشکی سالمندان
گرایش روان پزشکی سالمندان ،رشته ای است که مشکالت روانی
سالمندان را بررسی و درمان می کند .افراد سالمند ممکن است درگیر
اختالالت روانی مرتبط با سن از جمله زوال عقل شوند یا مشکالتی
دیگر از جمله افسردگی ،اضطراب ،اختالل دو قطبی یا اسکیزوفرنی را
تجربه کنند.
با این که سالمندان ممکن است به همان اختالالت روانی جوانان
مبتال شوند ولی تفاوت هایی اساسی در این بین وجو دارد که روان پزشک
سالمندان باید برای درمان آن ها را در نظر بگیرد.
سالمندان به احتمال زیاد نمیتوانند برای درمان سالمت روان خود
نقشی فعال داشته باشند و حتی ممکن است به میزان حمایت و کمک
متفاوتی از اطرافیان نیاز داشته باشند و به همین دلیل ممکن است به افراد
دیگری که در روند درمان اختالالت روانی تجربه دارند ،نیاز داشته باشند.
درمان روان پزشکی برای سالمندان باید با توجه به میزان سالمت
روان ،نیازهای جسمی ،احساسی و اجتماعی آنها باشد.
روان پزشک سالمندان باید تمام جوانب باال را برای درمان در نظر
بگیرد و به سایر اعضای خانواده آموزش های الزم برای حمایت از سالمند
بیتوته :خانه مکان آسایش انسان هاست و ما دوست نداریم این آرامش به
هیچ عنوان به هم بخورد .ولی حشرات مزاحم به این مسئله اهمیتی نمی دهند
و باید جلوی این حشرات مزاحم را بگیریم ،روش هایی است که مانع از ورود
و یا زنده ماندن آنها در محیط داخل ساختمان می شود.
درزها و شکافهای ساختمان را ببندید
مرحله اول برای جلوگیری از وارد شدن حیوانات موذی به خانه ،بستن
شکافها و درزهای موجود در منزل است .این شکافها امکان دارد در قسمت
نما ،کف ،سقف و دیوارهای خانه باشند .همه بخش های خانه را به دقت بررسی
کنید و هر شکافی را با مواد مناسب مانند فویل آلومینیومی یا مالت پر کنید.
استفاده از درزگیر برای این کار توصیه نمیشود چون بعضی حشرات و حیوانات
درزگیرها را میجوند و وارد منزل می شوند.
دائما منزل را تمیز کنید
تمیزی خانه نقش مهمی در پیشگیری از رشد حشرات و میکروبها دارد.
تالش کنید ظرفها را به طور مرتب بشویید ،فرشها را جارو کنید و زمین
را با مواد شوینده مناسب تی بکشید .همین طور تا حد ممکن ،از قرار دادن
آشغالهای کاغذی در خانه پیشگیری کنید .این مواد برای رشد سوسریها
ضروری هستند.
استفاده از پوشش هایی برای درب و پنجره
با گرم شدن هوا حشرات گوناگونی مثل پشه و مگس می توانند از راه درب
و پنجره وارد خانه شوند بنابراین بهتر است با پوشش های مخصوص درب
و پنجره ،آن ها را بپوشانید تا بتوانید به آسانی درب و پنجره های خود را باز
نگه دارید.
استفاده از درپوش برای چاه ها
ورودی های متصل به چاه ها محل انباشه شدن آلودگی ها است ،بنابراین
بهترین مکان ها برای رشد سوسک و مگس های ریز هستند ،نیاز است
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شایع ترین اختالالت روانپزشکی در سالمندی

در مدیریت موقعیت های پیچیده احساسی را بدهد.
دالیل مراجعه به روان پزشک سالمندان
مراجعه به روان پزشک سالمندان می تواند دالیل بسیار مختلفی داشته
باشد ،عواملی که سالمندان را به سمت روان پزشک سوق می دهد گاهی
می تواند ناشی از بیماری های جسمی باشد از جمله :سکته مغزی ،درد
مزمن ،پارکینسون ،دیابت و غیره.

ممکن است سالمند دچار مشکل ابراز احساسات یا عقب ماندگی ذهنی
در اثر اختالالت سالمت روانی شود یا این که از اختالل حافظه رنج ببرد.
اگر درگیر احساسات شدید هستید یا هیچ گونه احساسی ندارید مثال
احساس شادی یا غم شدید ،عصبانیت شدید و غیره ،یا حتی اگر درگیر
نوسانات خلقی هستید ،بهتر است به روان پزشک سالمندان مراجعه کنید.
متداول ترین اختالالت روان پزشکی سالمندان عبارتند از:
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 افسردگی اختالل شناختی ترس و فوبیا سومصرف مواد مخدر زوال عقلاغلب اختالالت روان پزشکی در سالمندان قابل پیشگیری هستند و
در صورت تشخیص به موقع قابل درمان و کاهش خواهد بود به خصوص
زوال عقل در صورت تشخیص سریع و درمان به موقع می تواند روند
کاهشی پیدا کند ولی با گذشت زمان و عدم درمان به موقع غیر قابل
بازگشت و دائمی خواهد شد و سالمند نیاز به بستری پیدا خواهد کرد.
روانپزشکی سالمندان برای اختالل فراموشی یا نسیان
تشخیص به موقع اختالل فراموشی با مراجعه به روان پزشک سالمندان
می تواند باعث کند شدن روند فراموشی و در برخی موارد درمان مشکل
باشد .اختالل فراموشی و نسیان معموال در افراد باالی  65سال دیده
می شود ،پیشرونده و برگشت ناپذیر است و روی عقل سالمند تاثیر مستقیم
می گذارد و با افزایش سن احتمال بروز آن افزایش پیدا می کند به طوری
که  20درصد سالمندان باالی  80سال به آن مبتال هستند.
مهم ترین عوامل بروز اختالل فراموشی در سالمندان صدمات مغزی،
تومور مغزی ،ایدز ،زیاده روی در مصرف نوشیدنی های الکلی ،مصرف
برخی داروها ،عفونت ،بیماریهای مزمن ریوی و التهابی.
روانپزشکی سالمندان
به طور کلی می توان گفت که  15درصد سالمندان به اختالل افسردگی
دچار می شوند .افزایش سن به تنهایی باعث افسردگی نمی شود ولی
سالمندانی که به یکباره درگیر بیماری های جسمی و تنهایی و دوری از
اجتماع می شوند به راحتی در معرض افسردگی قرار می گیرند و قبل از
تشدید افسردگی باید از خدمات روانپزشک سالمندان برای بهبود شرایط
استفاده کنند.
مهم ترین عالیم افسردگی در سالمندان عبارت است از:
پایین آمدن سطح انرژی و تمرکز
به هم خوردن ریتم خواب
پایین آمدن وزن و اشتها
سایر عالیم مزمن بدنی مثل سرگیجه

جلوگیری از ورود حشرات به خانه
هر چند وقت یکبار این ورودی های را تمیز و رسوبگیری کنید و بر روی آن ها
درپوش های مخصوص بگذارید.
درب ورودی را مسدود کنید
اگر درب شما با فاصله از چارچوب قرار گرفته است ،از درزگیر در استفاده
کنید و این فاصله را پرکنید تا از ورود حشرات به خانه جلوگیری شود .احتمال
ورود حشرات از بیرون خانه باالست .این مسئله را جدی بگیرید.
اتصاالت پشتبام را بررسی کنید
اتصاالتی مثل لوله یا دودکش در پشتبام که به داخل خانه راه دارند،
میتوانند راه ورود حشرات به خانه باشند .درزها و شکافهای اطراف این
اتصاالت را هم در پشتبام و هم در داخل خانه ،بپوشانید .مثال روی دهانه آنها
را توری بچسبانید یا از کاله دودکش استفاده کنید و راه ورود حشرات را ببندید.
از ایجاد رطوبت پیشگیری کنید
چنانچه فاضالب ظرفشویی و یا ماشین لباسشویی نیاز به تعمیر دارد ،اینکار
را در اولویت قرار دهید و مانع از نشت آب به داخل کابینت و یا زمین شوید.
چرا که رطوبت یکی از عوامل مهم در رشد حشرات مزاحم مثل سوسکهای
ریز و سوسریهاست.
حواستان به سطل زباله باشد
ک است.
زباله و سطل زباله ،محل مناسبی برای حشرات خصوصا سوس 
زبالهها را در محل مناسبی جمعآوری کنید .سطل زباله دربدار انتخاب کنید و
هر شب آن را تخلیه کنید .سطل زباله را مرتبا تمیز و ضدعفونی کنید.

مواد غذایی را در ظروف دربسته نگهداری کنید
مواد غذایی ،برنج ،آرد ،مکملهای غذایی و ادویه را در ظروف دربسته
نگهداری کنید .برای مواد غذایی که حساسیت بیشتری دارند از ظروف شفاف
شیشهای استفاده کنید که بتوانید داخل آن را در کوتاهترین زمان بررسی کنید.
برنج و آرد را در ظرف پالستیکی دربسته نگهداری کنید و در داخل ظرف برنج
یک یا چند قطعه سیر کوچک یا فلفل خشکشده بگذارید و آن را در محیط
سرد و خشک نگهداری کنید .بوی سیر برای خیلی از حشرات بویی آزاردهنده
به حساب می آید .نخستین عامل جذب حشرات بوی مواد غذایی است.
مراقب کانال کولر باشید
هرچند احتمال این اتفاق کم است ،ولی سوسری ها می توانند تا باالی
پشت بام نفوذ کنند و از طریق کانال کولر خود را به داخل منزل برسانند .پس
کانال کولر را نادیده نگیرید و توری های مناسب را به دور کانال بچسپانید.
فاضالبها را مسدود کنید
یکی از راههای ورودی حشراتی مانند سوسکها (یا بهتر بگوییم سوسریها)،
ورودی فاضالبها و چاه توالت هستند .بنابراین تالش کنید برای چاه توالت از
چاه بست و از توریهای مناسب برای بستن کفشور و فاضالبهای ظرفشویی
و حمام استفاده کنید .این شیوه ،تا مقدار زیادی اثرگذار خواهد بود.
از جرم گیرها برای فاضالب استفاده کنید
سعی کنید مارتب ،فاضالب ظرفشویی و توالت را با جرم گیرهای مناسب
بشویید .این کار مانع از انباشت مواد کثیف در لوله می شود و در نتیجه جلوی

رشد حشرات موذی را می گیرد.
از سمکشهای قوی استفاده کنید
معموال در ابتدای بهار و یا ماه آخر زمستان ،آغاز به سمپاشی دوباره خانه
کنید .این دوره زمانی ،حشرات به ویژه سوسکها و ساسها آغاز به تخمریزی
میکنند .این کار مانع از زادو ولد و رشد تعداد خیلی زیادی از حشرات در فصل
بهار و تابستان میشود.
بهتر است اول با بررسی هزینه های سمپاشی سوسک ریز ،ساس و پشه این
کار را با کمک کسانی انجام دهید که کار سمپاشی خانه را انجام میدهند .این
افراد به علت دستگاههایی که دارند ،میتوانند جای جای ساختمان را سمپاشی
کنند تا هیچ جایی برای رشد این حشرات باقی نماند.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
جاســم صحرانورد با تسلیم استشهادنامه به دفترخانه  260شیراز و اقرارنامه شماره  31981مورخ  1401/2/25دفترخانه  416شیراز مدعی است
که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک  8/1971واقع در بخش  3شیراز که ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1000مترمربع ذیل دفتر
 529صفحه  204و شــماره ثبت  87785به نام جاسم صحرانورد ثبت و سند مالکیت شماره چاپی 296520ه 91/صادر شده که به علت جابجایی
مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشود که هر کس نسبت به ملک و سند 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 کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/1760م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی  140160311034001381مــورخ  1401/3/7هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای اکبر کوه گــرد فرزند علی باز به
شماره شناســنامه  167و کدملی  2291915894صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب سوله به مســاحت  1500مترمربع پالک  1309فرعی
از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی
واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم پایدار
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 داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/2 :
/1699م 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  140160311034001382مــورخ  1401/3/7هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر زارع فرزند غالمرضا به شماره
شناسنامه  12810و کدملی  2291449818صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب سوله به مساحت  1500مترمربع پالک  1310فرعی از  2145اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم پایدار محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 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 بــه 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 اول1401/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/2 :
/1698م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی حصر وراثت
آقای جابر جوکار دهوئی فرزند محمد دارای شناســنامه شــماره
 2520086157متولد  1372به شــرح دادخواست به کالسه 1401/18
ح ش رونیز از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان محمد جــوکار دهوئی فرزند رضا
به شماره شناســنامه  1در تاریخ  1401/3/15در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2مجید جوکار دهوئی به شــماره شناســنامه  67صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -3مهین جوکار به شــماره شناسنامه  2529866491صادره از حوزه
استهبان همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /974م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء  140160311034001129و  140160311034001130مــورخ
 1401/2/27هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
صغری محمدی فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه  1162و کدملی
 3539711198صادره از گناوه و خانم شــهال محمدی فرزند حســن
به شماره شناســنامه  211و کدملی  6109800181صادره از شبانکاره
بالمناصفه در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  136مترمربع
پالک فرعی  2431از  2148اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2148
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی اکبر شیرین
فشان 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 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 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/2 :
/1700م 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  140160311034001195مورخ  1401/3/1هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی زارع فرزند رضاقلی به شــماره شناسنامه
 1882و کدملی  2292085534صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب
مغازه به مســاحت  41/50مترمربع پالک  14فرعی از  2003اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  4فرعی از  2003اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی یوســف روائی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 ،دادخواست 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 اول1401/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/2 :
/1701م 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
برابــر رأی  140160311034000869مــورخ  1401/2/17هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سپهدار افشاری فرزند صفر به شماره
شناسنامه  19568و کدملی  2291305956صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  135/87مترمربع پالک  5536فرعی از 2086
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  83فرعــی از  2086اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کمال نصر محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 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
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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/2 :
/11694م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

گردشگری
پنجشنبه  2تیر 1401

ییالق سوباتان (به زبان تالشی :سووتون) از جاهای دیدنی تالش است
و در شمال غرب شهرستان تالش قرار دارد .این ییالق پوشیده از چمنزار
و گلزار و مملو از چشمههای گوارا و دامها و اسبهایی است که به
اینطرف و آنطرف میروند .کلبههای قدیمی با پنجرههای چوبیشان
منظره بینظیری به وجود آوردهاند که تصور چنین منطقهی بکری در
ایران ،شاید دور از ذهن باشد .روستایی که در آن خبری از دکل برق
و آنتنهای موبایل و آلودگی صوتی نیست .کجارو میخواهد شما را در
سفری کوتاه به این ییالق خوشآبوهوا ببرد که در طول بهار و تابستان،
یکی از بهترین مقاصد گردشگری گیالن به حساب میآید.
سوباتان در ارتفاع  ۱۹۰۰تا  ۲۵۰۰متری از سطح دریا قرار گرفته است؛
به همین دلیل ،زمستانهایی بسیار سرد دارد و حتی در تابستانها هم در
برخی نقاط مرتفع هنوز لکههای برف به چشم میخورد .این روستا به
دشتهای شقایقش نیز شهرت دارد.
در وجه تسمیه سوباتان چنین می گویند که «سو» در زبان تالشی به
معنی «گلپر» و «وتون» به معنی «روییدن» است و از آنجا که گلپر در
قسمتهای مختلف این ییالق میروید ،نام آن را «سووتون» گذاشتهاند
که به مرور زمان به سوباتان تغییر کرده است .در روایت دیگری آمده
است که در زبان ترکی «سو» به معنی آب و «باتان» به معنی محل
فرو رفتن است ،پس سوباتان ،محل فرو رفتن آب میشود .در سوباتان
چشمهای وجود داشته که آب آن پس از جوشیدن از دل خاک ،دوباره در
زمین فرومیرفته است.
منطقه ییالقی سوباتان ،برق و گاز ندارد و همچنان صدها خانوار دامدار
و عشایر بهشکل سنتی در سیاه چادرها و خانههای گاهگلی و چوبی زندگی
میکنند .خانههای چوبی بخش جذاب و مهمی از بافت سنتی سوباتان
را تشکیل میدهند که زیبایی این طبیعت بینظیر و کوههای سر به
فلک کشیده و سرسبز را دوچندان میکنند .در این منطقه ،گورستانهای
متعددی از هزاران سال پیش تاکنون وجود دارد که از تاریخ و تمدن کهن
این سرزمين حکایت دارند.
سوباتان ،یکی از زیباترین مناطق ییالقی کشور و استان گیالن است
که در  ۲۲کیلومتری شهر لیسار و  ۳۶کیلومتری شهر تالش واقع شده
است و تا دریاچه نئور ۲۱ ،کیلومتر فاصله دارد .این ییالق از شمال به
رودخانه لیسار ،از شرق به جنگلهای تالش ،از جنوب به ییالقهای
آسبومار جوکندان و از غرب به دریاچه نئور منتهی میشود .سوباتان با
ییالقهای اردبیل حدود  ۱۹کیلومتر فاصله دارد.
مسیر تالش به سوباتان :یکی از جادههایی که به سوباتان منتهی
میشود ،جاده تالش است که حدود  ۳۶کیلومتر تا سوباتان فاصله دارد
و قسمتهایی از آن خاکی است و در صورت بارش باران ممکن است
خودروی شخصی شما با مشکل مواجه شود .پس بهجای این روش،
میتوانید از تالش ،یک نیسان یا پاترول به این ییالق بگیرید و بدون
اینکه نگران در راه ماندن باشید ،به سوباتان زیبا بروید.
مسیر اردبیل به سوباتان :در صورتی که از تهران حرکت میکنید ،از
ترمینال آزادی سوار اتوبوسهای اردبیل شده و مطمئن شوید که اتوبوس
از جاده سرچم میگذرد.
در ادامه در روستای بودااللو پیاده شوید و با کمک وانتهای متعدد
موجود در این منطقه بهسمت سوباتان راه بیفتید که در میانه راه از دریاچه
نئور هم عبور میکند .بهتر است  ۱۳کیلومتر پرفرازونشیب تا دریاچه را با
این وانتها بروید .این مسیر خیلی بهتر و باصفاتر از مسیر اول است و در
عین حال میتوانید بازدیدی هم از دریاچه نئور داشته باشید.
بعد از گشتوگذار در پیرامون دریاچه و کوههای زیبای اطراف آن ،با
 ۱۸کیلومتر کوهپیمایی و حرکت از میان ابرها و تماشای مناظر طبیعی و
رمههای منطقه به روستای سوباتان خواهید رسید .بهدلیل ییالقی بودن
مسیر ،چشمههای آب آشامیدنی و همچنین رودخانه و آبشار نیز در طول
جشن آب یا آب پاشونک یکی از جشن های ایران باستان است که هرساله
در روز اول تابستان در شهرهای مختلف ایران برگزار میشد.
مردم ایران باستان دلبستگی وافری به پدیدههای کیهانی داشتند و چنین
پدیدههایی را در زندگی روزمره ،آیینها و باورهای خود دخالت میدادند؛
از اینرو ،هرساله در روزهای خاصی از ماه ،جشنهای بسیاری بهمنظور
شکرگزاری از نعمتهای خداوند و ایجاد نشاط و شادی در میان مردم برپا
میکردند .جشن های ایران باستان از قدیمیترین اتفاقات تاریخی ایران به
شمار میرود و برخی از آنها در فهرست میراث معنوی ایران ثبت شده است.
یکی از این جشنها جشن آب پاشونک یا جشن اول تابستان نام دارد که از
تاریخچه و آداب و رسوم خاصی برخوردار است.
جشن آب پاشونک یا جشن اول تووستونی (تابستانی) ،مراسمی است که در
ایران باستان در روز اول تابستان برگزار میشد .زمانی که خورشید از باالترین
جایگاه خود در افق شمال خاوری طلوع و در باالترین جایگاه خود در افق
شمال باختری غروب میکند ،بلندترین روز سال و کوتاهترین شب سال را
پدید میآورد.
نخستین روز ماه تیر ،طوالنیترین روز سال است که در گذشته ،آن را مانند
شب یلدا (طوالنیترین شب سال) گرامی میداشتند .از آنجا که با شروع فصل
تابستان بارش باران کاهش مییابد ،مردم ایران باستان جشنی با نام جشن
آب (آب پاشونک) برپا میکردند تا از خداوند طلب باران کنند .افراد با رفتن به
صحرا و آبپاشیدن روی یکدیگر ،سالی پر باران و پر برکت برای کشور آرزو
میکردند .این مراسم در گذشته با نامهای مختلف در بیشتر شهرهای ایران
رونق داشته و در حال حاضر کمرنگ شده است.
تاریخچه جشن آب پاشونک
روایتهای مختلفی در مورد تاریخچه جشن آب پاشونک در ایران وجود
دارد که هر یک بازگوکننده نحوه شکلگیری جشن آب یا همان جشن روز
اول تابستان است.
روایت اول :بر اساس روایتی از ابوریحان ،منشا برگزاری جشن آب در
ایران باستان به زمان جمشید برمیگردد .در آن زمان تعداد جانداران (انسان
و جانوران) بسیار زیاد شده بود .بهطوری که خداوند زمین را بهمیزان سه برابر
بزرگتر کرد و دستور داد تا مردم غسل کنند و از آلودگیها و گناهان پاک
شوند .از آن زمان بود که جشن آبریزگان یا جشن آب شکل گرفت.
روایت دوم :بر اساس روایتی از فقیه همدانی ،آغاز برگزاری جشن آب
پاشونک به دوره ساسانیان بازمیگردد .در اواخر سده سوم در دوره «فیروز
پسر یزدگرد اول» یا «پیروز یکم» در ایران بهمدت هفت سال بارش باران
قطع شده بود و او نگران قحطی و مرگو میر مردم کشور بود .در آن دوره،
مرد جوانی درگذشت و فیروز افرادی را برای تحقیق در مورد علت مرگ او
فرستاد .پس از تحقیق مشخص شد که مرد جوان سه انبار پر از گندم داشته
و مرگ او در اثر گرسنگی نبوده است .فیروز به فردی که این خبر را برای او
آورده بود ،انعام بزرگی بخشید و خدا رو شکر کرد که در کشور او که بهمدت
هفت سال بارانی نباریده ،کسی بر اثر گرسنگی نمرده است .پس از این رویداد
بارش باران آغاز شد و مردم به پاس باریدن باران این روز را جشن گرفتند و
از شوق بر یکدیگر آب پاشیدند.
روایت سوم :در منبعی ذکر شده است که در دوره قبل از اسالم ،در اولین
روز تابستان یکی از پادشاهان ایرانی هنگام برگشت از جنگ در حالی که از
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معرفی ییالق سوباتان

راه وجود دارند که تجربه این سفر را هیجانانگیزتر میکند.
مسیر تالش  -آق اولر  -سوباتان :جاده آسفالت تالش تا منطقه آق اولر
تقریبا  ۴۰کیلومتر است و در اینجا جنگل جای خود را به مراتع سبز و پر
از گل میدهد .در ادامه جاد ه خاکی آق اولر به سوباتان را پیش رو دارید
که خاکی است و امکان تردد با خودروهای شاسیبلند و نیسان وجود دارد.
مسیر لیسار به سوباتان :فاصله بین لیسار تا ییالق سوباتان حدود
 ۲۰کیلومتر است که بهدلیل سختی راه ،استفاده از آن به گردشگران
غیرحرفهای توصیه نمیشود و افراد حرفهای هم پس از انتخاب این مسیر،
بهتر است از یک راهنمای محلی ماهر کمک بگیرند.
اقامت در سوباتان
برای اقامت در سوباتان میتوانید خانههای محلی را اجاره کنید؛ هرچند
که بیشتر گردشگران ،این منطقه را برای کمپینگ در طبیعت انتخاب
میکنند و با تجهیزات کامل رهسپار این ییالق میشوند.
سوپرمارکتها با لبنیات محلی تازه و غذاخوریهای محلی با گوشت
گوسفندی تازه ،برای صرف شام و ناهار مهیا است و اگر اهل کباب
هستید ،حتما کباب بازارچه سنتی را امتحان کنید .در رستورانهای آن،
ميز و صندلیهایی از چوب درختان جنگلی گذاشته شده است و میتوانید
غذاهای محلی هم سفارش دهید.
سوجا دیله (ساج ایچی) ،قورتماج ،سیرجینه ،گوزلی بریان (بره بریان)،
جزلق ،قورما ،سوجا نون (ساج چورگی) و کته نون (نان سنگی) از جملهی
غذاها و خوراکیهای محلی این منطقه هستند که چشیدن طعم آنها برای
هر گردشگری جزو واجبات است .پندیره ویسوج یا پنیر سرخشده ،یکی
دیگر از غذاهای خوشمزهی این منطقه است که پنیر تازه جوشاندهشده را
در روغن سرخ کرده و با برنج میل میکنند.
بهترین زمان سفر به ییالق سوباتان
بهترین زمان سفر به سوباتان ،از نیمه دوم اردیبهشتماه تا اواسط

تابستان است؛ در نظر داشته باشید که در تعطیالت نیمه خرداد ،جمعیت
بسیاری روانه این ییالق میشوند؛ پس برای اینکه از سفر خود نهایت لذت
را ببرید ،در هفتههای قبل و بعد از این تعطیالت ،عازم سوباتان شوید .این
منطقه کوهستانی ،تابستانهای خنکی دارد و از همین رو مقصد سفرهای
تابستانی گردشگران بسیاری است .اگر در فصل بهار ،بهخصوص اواخر
اردیبهشت و اوایل خرداد به این منطقه سفر کنید ،با دشتهای مملو از
گلهای وحشی و شقایق مواجه خواهید شد که هوش از سرتان میبرد.
نکتههایی برای سفر به سوباتان
از آنجا که فقط باالی یکی از تپههای سوباتان ،موبایل آنتن میدهد،
پس حتما پول نقد بهاندازه کافی همراهتان باشد؛ زیرا دستگاه کارتخوان
در این منطقه کار نمیکند.
حتما در سفر به ییالق سوباتان ،پانچو یا بارانی مناسب همراه خود
ببرید؛ چراکه هوا معموال بارانی است و در صورت بارندگی ،حسابی خیس
میشوید.
یادتان باشد که هیچوقت به گلهها نزدیک نشوید و فکر عکس گرفتن
با گوسفندهایی که پشمهای آنها را با حالت خاصی زدهاند ،از سر بیرون
کنید؛ زیرا احتمال حمله سگهای گله به شما وجود دارد.
جاذبه های سوباتان تالش
اگر گذرتان به سوباتان افتاد ،از دیگر جاهای دیدنی تالش که در اطراف
این منطقه قرار دارند ،دیدن کنید؛ جاذبههایی که هر یک در نوع خود
زیبا و منحصربه فرد هستند .بازارچه سنتی سوباتان ،آبشار ماهار واقع در
روستای ماهار ،سیاه چادرهای عشایری اطراف سوباتان ،چمنزار وسیع
بیدهدشت (اسبهای وحشی در آن اینسو و آنسو میدوند) ،باغداگول
(معروف به بهشت گلها) ،صخره گنجنامه (برای تماشای طلوع و غروب
خورشید) و ...از جمله جاذبههای ییالق سوباتان هستند .بازدیدی هم از
گوری دره داشته باشید که بهخاطر گورستانهای هفت هزار سالهاش ،از

آشنایی با جشن آب یا آب پاشونک
پیروزی خود خوشحال بوده است ،در راه به قناتی در روستای زلفآباد میرسد
و در این روستا اتراق میکند .پادشاه برای شستن دست و روی خود به کنار
قنات میرود .بانویی زیبا در ذهن او مجسم میشود که مشتی آب روی او
میپاشد .پادشاه خرسند از این تجسم ،بر صورت همراهان خود آب میپاشد
و بدینگونه ،جشن روز اول تابستان یا جشن آب پاشونک مرسوم میشود.
روایت چهارم :در روایتی آمده است که کیخسرو در بازگشت از جنگ
با افراسیاب ،در مسیر ساوه برای نوشیدن آب به چشمهای باالی کوه میرود.
بهمحض رسیدن به چشمه با دیدن فرشتهای در کنار چشمه از هوش میرود.
بیژن پسر گودرز از آب این چشمه بر صورت کیخسرو میپاشد و پادشاه به
هوش میآید و بهاینصورت جشن آب پاشونک شکل میگیرد.
جشن آب پاشونک چه روزی برگزار میشود؟
جشن آب پاشونک ،جشن روز اول تابستان است که هرساله در روز اول
تیر ماه برگزار میشود.
نام دیگر جشن آب پاشونک چیست؟
جشن آب پاشونک به نامهای «جشن آب»« ،جشن آبریزگان»« ،جشن
آبریزان»« ،نوروز طبری»« ،جشن سرشوی»« ،آفریجگان» و «عیداالغتسال»
شناخته میشود.
آیین و رسوم جشن آب پاشونک
در شهرستان فراهان ،جشن آب پاشونک هرساله با شروع فصل برداشت و
به شکرانه نعمت گندم در نخستین روز از ماه تیر برگزار میشود .این مراسم
ریشه در باورهای مردم فراهان دارد و از سالیان دور تا به امروز ادامه یافته
است .در این روز اهالی فراهان از دور و نزدیک خود را به آستانه امامزاده
احمد بن علی در روستای زلف آباد فراهان میرسانند و با شادی و سرور و
آبپاشی روی یکدیگر و همچنین پختن آش رشته و دلمه مراسم شکرگزاری
خود را بهجا میآورند و به زیارت امامزاده و اهل قبور نیز میروند.
در سالهای اخیر در روز جشن آب پاشونک ،مردم شهرهای همدان،
مالیر ،قم و تهران محصوالت خود مانند انواع سوغات ،گیاهان دارویی ،ابزار
کشاورزی ،صنایع دستی و ...را در معرض فروش میگذارند .در استان کهیلویه
و بویر احمد جشن آب با نام «خشک گالن» در اوایل فصل پاییز و با هدف
درخواست باران از خداوند برگزار میشود.
مراسم جشن در کهیلویه و بویر احمد با گرد هم آمدن زنان ،مردان و
کودکان روستا در یک شب آغاز میشود .در این جشن افراد با برداشتن دو
سنگ در دست و کوبیدن سنگها به یکدیگر شعری میخوانند و خانههای
روستا را میگردند .اهالی هر خانه به جمعیت در حال اجرای مراسم ،آب
میپاشند و سپس مقداری آرد میدهند.
زنان شرکتکننده در مراسم این آردها را بهصورت گلولههای خمیری و
به تعداد افراد شرکتکننده در مراسم جشن درمیآورند .در میان یکی از این
گلولههای خمیری ،شن یا ریگ قرار داده میشود .زمانی که این فرد گلوله
مخصوص را پیدا کند ،مراسم به پایان میرسد .اگر پس از دو روز از برگزاری

مراسم و پیدا شدن گلوله حاوی ریگ باران نبارد ،اهالی شهر فردی را که گلوله
ریگی را پیدا کرده است ،در برکه آب سرد میاندازند تا بدینوسیله خداوند از
سر لطف و دلسوزی باران نازل کند.
جشن آب پاشونک کجا برگزار میشود؟
جشن آب پاشونک که از جشنهای باستانی ایران به شمار میرود ،در
گذشته در اول تیر ماه در بیشتر شهرهای ایران برگزار میشد .اما در حال
حاضر رنگ و بوی قدیم را ندارد و در تعداد محدودی از شهرها برگزار میشود.
در حال حاضر جشن آب در شهرهای اراک ،فراهان ،محالت و دیگر شهرهای
مرکزی ایران برگزار میشود .از دیگر شهرهایی که هرساله در مراسم جشن
آب پاشونک ،پذیرای گردشگران بسیاری از سراسر ایران است ،می توان از
استان کهکیلویه و بویراحمد نام برد .با این تفاوت که در این استان ،جشن
آب در اوایل فصل پاییز و با هدف درخواست باران از خداوند برگزار میشود.
کشاورزان استان کهکیلویه و بویراحمد در فصل پاییز غالت میکارند و اواخر
بهار برداشت میکنند.
جشنهای تابستانی ایران
در ایران باستان ،تابستان هر سال به مناسبتهای مختلف ،جشنهای
تابستانی بسیاری برگزار میشده است.
جشن نیلوفر :یکی از جشنهای ایران باستان که در فصل تابستان
برگزار میشده است «جشن نیلوفر» نام دارد .این جشن هرساله در ششم
تیر ماه (روز خرداد از ماه تیر) و همزمان با شکوفایی گلهای نیلوفر در آغاز
تابستان برگزار میشده است .گل نیلوفر در ایران باستان نماد ایزدبانو آناهیتا
بوده است .نیلوفر در گلوالی مرداب رشد میکند؛ اما هیچگونه آلودگی روی
گل و برگهای آن باقی نمیماند .آناهیتا نیز بانوی آب و سرچشمه پاکی
و زایندگی است؛ از اینرو با گل نیلوفر ارتباط مستقیم دارد .ابوریحان در
آثارالباقیه به جشن نیلوفر در کنار آب اشاره کرده است.
جشن نیایش پیر نارستانه :پیر نارستانه در شرق شهر یزد و در
روستایی بر بلندای کوه ُدربید ،داخل درهای کمعمق قرار دارد و محل برگزاری
یکی از مراسم آیینی دین زرتشت است که هرساله بهمدت پنج روز از دوم
تا ششم تیر ماه برگزار میشود .در این مراسم آیینی ،زرتشتیان جشنی برپا
میکنند و به نیایش اهورامزدا میپردازند .این زیارتگاه تاریخی بهعنوان یکی
از آثار ملی ایران در تاریخ  ۱۷خرداد  ۱۳۷۸به ثبت رسیده است.
جشن چله تموز یا چله تابستان :تابستان هر سال ،به دو بخش چله
تموز و چله خرد تقسیم میشود .چله تموز از اول تیر ماه تا  ۱۰مرداد و چله خرد
از  ۱۰مرداد تا آخر تابستان ادامه دارد .جشن چله تموز یا جشن چله تابستان
یکی از جشن های ایران باستان است که در تابستان هر سال و در روز ۱۰
مرداد (روز آخر چله تموز) برگزار میشود .تموز گرمترین روز سال است که در
آن کشاورزان محصوالت خود را برداشت میکنند و به پاس داشتن محصولی
پربار و پر برکت جشن میگیرند و از خداوند شکرگزاری میکنند.
جشن تیرگان :جشن تیرگان یکی از باشکوهترین جشن های ایران
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جاهای دیدنی سوباتان است .در ادامه به اختصار به تعدادی از جاذبههای
معروف سوباتان اشاره میکنیم تا بازدید از آنها را نیز در برنامهی سفر
خود بگنجانید.
دریاچه نئور
دریاچه نئور در غرب ییالق سوباتان و در ارتفاع  ۲۵۰۰متری از سطح
دریا قرار گرفته است و مابین شهرستان تالش و خلخال و در مرز بین
استان گیالن و اردبیل قرار دارد .نئور مرتفعترین دریاچه یخچالی بازمانده
از دوران باستان به شمار میرود و چنانچه به ماهیگیری عالقهمند هستید،
میتوانید قزلآالی رنگین کمانی بگیرید .برای اینکه از سوباتان به دریاچه
نئور بروید ،باید حدود  ۲۰کیلومتر پیادهروی کنید یا با نیسانهای محلی
خود را به این دریاچه برسانید .دورتادور دریاچه محل کمپ گردشگران
است و افراد از نقاط دور و نزدیک برای دیدن طبیعتی زیبا و بکر ،خود را
به این منطقه میرسانند.
چشمههای آب طبیعی سوباتان
سوباتان نیز همچون اکثر ییالقات ایران دارای چشمههای آب طبیعی
است که آب خنک و گوارای آنها در فصول گرم سال ،یکی از عوامل
جذب گردشگران به حساب میآید .از چشمههای آب سوباتان میتوان به
سید بالغی ،نظیری بالغی ،نومندان بالغی ،ورزان بالغی ،ساری بالغ،
چشمه کلیه سویی با خاصیت درمانی برای بیماریهای کلیوی و ...اشاره
کرد.
ییالق شکردشت
با توجه به اینکه فاصله بین ییالق شکردشت تا سوباتان حدود هفت
کیلومتر است ،در عرض چند دقیقه میتوانید یکی دیگر از جاذبههای
طبیعی تالش را به نظاره بنشینید .شکردشت که به آن شکردشت سوباتان
نیز میگویند ،به دشتهای شقایقش معروف است که با خلق منظرهای
زیبا ،حیرت و شگفتی گردشگران را در پی دارند .عالوه بر این ،بهدلیل
کوهستانی بودن این منطقه ،دریایی از ابر در ارتفاعات سرسبز آن ،زیر
پای شما شکل میگیرد که احساس قدمزدن روی ابرها را در گردشگران
القا میکند.
آبشار ورزان
آبشار ورزان واقع در چهار کیلومتری غرب سوباتان ،از دیگر جاذبههایی
است که بازدید از آن را نباید از دست بدهید .آب رودخانه ورزان از
شاخههای اصلی رودخانه لیسار است که در طول مسیرش ،آبشاری
 ۳۰متری ایجاد میکند.
پارک جنگلی آلچالق
پارک طبیعی جنگلی آلچالق که در ضلع شرقی سوباتان واقع شده،
دارای بوتههای کمارتفاع و پرپشت درختچههای آلوچه ،سیب کال و
قره گیله است و در میان این درختچهها ،چمنزار سبز و وسیعی قرار دارد
که بسیار زیبا و دیدنی است.
غار گنج خانه
غار سوباتان در ضلع شمال شرقی منطقه بکر و سرسبز سوباتان واقع
شده که به گنجخانه معروف است .برای دسترسی به این غار به راهنما نیاز
دارید .با هوایی بینظیر ،این مسیر پوشیده در شقایقها است .غار گنجخانه
بین صخرههایی به ارتفاع  ۵تا  ۱۵متر قرار دارد و عرض این دیواره
صخرهای بیش از  ۲۰۰متر است .پس از ورود به غار و صعود تنورهای
به دهانه غار میتوان رسید .از آنجا که دهانه غار سوباتان باریک است،
پیمایش آن برای طبیعتگردان مناسب نیست و تنها برای غارنوردان
ممکن است.
مردم منطقه از قدیم اعتقاد دارند که در درون این غار ،گنج عظیمی
نهفته است و بهدلیل طلسم و جادویی که این غار دارد ،تاکنون کسی
نتوانسته است وارد غار شود و راز آن را کشف کند؛ بنابراین اطالع دقیقی
از طول و ارتفاع داخل غار وجود ندارد.
باستان که هرساله در ماه تیر برگزار میشده است .در تقویم کهن ایرانی،
هر یک از روزهای ماه نام خاصی داشته است .زمانی که نام روز با نام ماه یکی
میشد ،در آن روز جشنی برگزار میکردند .در ایران باستان روز سیزدهم از هر
ماه «تیر» نامیده میشد؛ بنابراین در روز سیزدهم تیر ماه (روز تیر از ماه تیر)
جشنی بهمنظور ستایش از فرشته باران برگزار میشد .فرشته باران در فرهنگ
ایرانی به نام «تیشتر» شناخته میشود که در این روز بر دیو خشکسالی
«اپوش» پیروز میشود.
به روایتی دیگر جشن تیرگان روزی است که آرش کمانگیر برای پرتاب تیر
از ارتفاعات البرز اقدام کرد .در برگزاری جشن تیرگان آیینهای مخصوصی
وجود داشته است که از آنها میتوان به آبپاشی ،فال کوزه و دستبند تیر و
باد اشاره کرد .امروزه این جشن در استان گیالن با نام تیرماسینزه و در استان
مرکزی با نام جشن تیرگان فراهان همچنان پابرجا است.
جشن امردادگان :جشن امردادگان یکی از جشن های ایران باستان که
هر ساله در ماه مرداد برگزار میشده است .در تقویم کهن ایرانی ،روز هفتم هر
ماه «امرداد» نام دارد؛ بنابراین در روز هفتم امرداد (روز امرداد از ماه امرداد)،
جشن امردادگان برگزار میشد .از آنجا که امرداد ،فرشته جاودانی و نگهبان
گیاهان و روییدنیها بوده است ،مردم در این روز به باغها و مزارع دور از شهر
میرفتند .این جشن در دوران باستان و عصر ساسانی و پس از آن در دشت و
دامن طبیعت برگزار میشده است .امروزه کلمه امرداد بهمعنای حیات و هستی
جای خود را به کلمه مرداد به معنای مرگ و نیستی داده است.
جشن شهریورگان :جشن شهریورگان از جشن های ایران باستان
که هر ساله در ماه شهریور برگزار میشده است .در تقویم کهن ایرانی ،روز
چهارم از هرماه «شهریور» نام دارد؛ بنابراین روز چهارم شهریور (روز شهریور
از ماه شهریور) ،جشن شهریورگان با افروختن آتش در خانهها ،ستایش و شکر
نعمتهای خداوند برگزار میشد .زرتشتیان در خانهها میهمانی برپا میکردند
و غذاهای ویژه تدارک میدیدند .امروزه جشن شهریورگان در میان زرتشتیان
فراموش شده است و فقط برخی از خانوادههای قدیمی کرمان این جشن را
برگزار میکنند .در دوران اخیر زرتشتیان جشن شهریورگان را بهعنوان روز
پدر انتخاب کردهاند.
مراسم پیر نارکی :پیر نارکی یکی از زیارتگاههای مهم زرتشتیان است
که در جنوب شرقی شهر یزد در اطراف مهریز قرار دارد و از سه جهت با کوه
احاطه شده است .در برخی از روایتها پس از سقوط ساسانیان ،شاهزاده نازبانو
دختر یزدگرد در حال فرار از دست اعراب ،از خداوند تقاضای نجات میکند
و خداوند او را از دیدگان عموم پنهان میدارد .نازبانو در کوههای پیر نارکی
ناپدید میشود و از آن زمان به بعد ،پیر نارکی به مکان مقدسی برای زرتشتیان
تبدیل میشود.
حادثه ناپدیدشدن نازبانو بین روزهای  ۱۲تا  ۱۶ماه امرداد رخ داده است؛ از
اینرو پیروان دین زرتشت هرساله در این پنج روز به برگزاری مراسم آیینی و
نیایش میپردازند .در پیر نارکی مراسم دیگری مانند شعرخوانی ،خوشنویسی
و مسابقات ورزشی نیز در این روزها برگزار میشود.
جشن گل عروس یا جشن گوجه عروس
جشن گل عروس یا جشن گوجه عروس در خراسان و غرب افغانستان از
مراسم آیینی و جشن های ایران باستان برای آغاز تابستان بوده که با اهدای
میوههای نوبر ،آرد و نبات به نوعروسان برگزار میشده است.
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بانک ملی ایران:

هنوز اموال مالباختگان را تحویل ندادهایم

بانــک ملــی در رابطــه با اظهــارات مرجع
انتظامی در خصوص تحویل ارز و سکه مکشوفه
از ســارقان صندوق  هــای اجــارهای این بانک
توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایسنا ،بانک ملی ایران پیرو انتشار
مصاحبه مرجع انتظامی در خصوص تحویل ارز و
سکه مکشوفه از سارقان صندوق های اجاره ای
این بانک موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی

و اطالع صاحبان اموال اعالم کرد:
 -۱به منظــور حفظ حقــوق صاحبان اموال
مسروقه ،صورت برداری و ارزیابی اقالم کشف شده
شــامل ،ســکه ،ارز و مصنوعــات طال ،تحت
نظارت دادسرا ،بازپرس رسیدگی کننده و پلیس
صورتبرداری و ارزیابی شده و به نیابت از دادسرا،
تحویــل خزانــه بانــک ملــی ایــران
شده است.

طبق اعالم این بانــک ،تاکنون هیچ اقالمی
تحویــل هیــچ یــک از صاحبان اموال نشــده
اســت؛ لذا ضمن عدم تایید ایــن بخش از خبر
منتشر شــده ،اعالم میشــود که حسب دستور
قضایی ابالغی ،هرگونه تعیین تکلیف و تحویل
اموال صرفا پس از اعمال تشــریفات قضایی و
برابر دســتور بازپرس رسیدگی کننده امکان پذیر
بوده و این روند به ســرعت در حال بررســی و
پیگیری است.
 -۲بــا عنایت بــه اختالط اموال مســروقه
یافته شــده ،دادسرای رسیدگی کننده با سرعت،
دقت و جدیــت اقدامات الزم به منظور تفکیک،
تعیین تکلیــف اموال و صاحبان آن را آغاز کرده
و قطعا نتایج حاصله و فرایند تشخیص و تحویل
آن نیز مســتقیما به اطالع هــر یک از صاحبان
اموال خواهد رسید و دادسرا به اظهارات و نظرات
احتمالی ذی نفعان توجه و رسیدگی میکند؛ لذا
از تمامی ذینفعان پرونده خواهشــمندیم در این
زمینه صرفا به اطالع رســانی مستقیم دادسرا و
اطالعیه رسمی بانک ملی ایران در سایت بانک
توجه فرمایند.

اعالم دلیل تیراندازی در محدوده تجریش
مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت توضیحاتی
را درباره شــنیده شــدن صــدای تیراندازی در
محدوده تجریش ارائه کرد.
به گزارش ایســنا ،مرکز اطالعرسانی پلیس
پایتخت درباره شنیده شــدن صدای تیراندازی
در محدوده میــدان تجریش اعالم کرد :حوالی
ســاعت  ۲۲سهشنبه شب  31 -خرداد  -عوامل
تجسس کالنتری  ١٠١تجریش به یک دستگاه
موتورســیکلت هوندا کلیک  ۱۵۰سیســی با
دو راکب مشکوک شــده و دستور توقف آن را
صادر کردند ،اما راکبان موتورسیکلت به محض
مشاهده ماموران پلیس سریعا متواری شدند.

در ادامــه تعقیــب و گریــز میــان پلیس و
دو موتورســیکلت سوار آغاز شــد که در حین
فرار یکی از راکبان موتور اقدام به شــلیک چند
تیر به طــرف ماموران پلیس کــرد .در جریان
این تیراندازی یک دســتگاه خودروی ســواری
بیامدبلیو نیز از ناحیه سقف مورد اصابت گلوله
این افراد قرار گرفت.
در نهایــت مامــوران نیز با رعایــت قوانین
بهکارگیری ســاح اقدام به شــلیک کرده که
همین اقدام موجب شــد تا راکب موتورسیکلت
کنترل وســیله را از دست داده و بر زمین بیفتد.
همچین ترکنشــین موتورســیکلت نیز مورد

اصابت گلوله قرار گرفت اما متواری شد.
در ادامه راکب موتورسیکلت از سوی ماموران
دســتگیر و به کالنتری منتقل شد .همچنین در
بازرســی از این فرد یک قبضه ســاح کمری
گالک ســاخت آمریــکا با  ۱۰تیــر جنگی در
خشاب ،گاز اشک آور ،چاقو و ابزار آالت سرقت
نیز کشف و ضبط شد.
بنا بــر اعالم مرکــز اطالع رســانی پلیس
پایتخت این دو نفر از ســارقان مســلح بوده و
تالش پلیس برای دستگیری فرد دوم که مورد
اصابت گلوله قرار گرفته اما متواری شده است،
همچنان ادامه دارد.

مرگبارترین زلزله افغانستان در  ۱۹سال اخیر

بیش از  ۱۰۰۰کشته و  ۱۵۰۰زخمی در زلزله جنوب شرقی افغانستان
صبــح دیروز  -چهارشــنبه  -وقوع زلزلهای با
قدرت  ۶.۱ریشتر در افغانستان ،دستکم  1000تن
کشته و صدها زخمی برجای گذاشت.
این زلزله در  ۴۴کیلومتری شــهر «خوســت»
واقــع در جنــوب شــرق افغانســتان و در عمق
 ۵۱کیلومتری زمین رخ داده است .طبق گزارشها،
والیــت «پَکتیــکا» با دســتکم  ۲۵۵کشــته،
بیشترین تلفات را داشته است.
یک مقام افغانســتانی اعالم کرد که در زلزله
قوی بامداد دیروز در جنوب شــرقی این کشــور،
تاکنون دســت  کم  ۱۰۰۰نفر کشــته و  ۱۵۰۰نفر
زخمی شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،خبرگزاری طلوع
افغانســتان گزارش داد که شــرف الدین مسلم،
سرپرست وزارت کشــور طالبان در امور رسیدگی
به حوادث طبیعی در افغانســتان در یک نشســت
خبری گفت که بیــش از  ۱۰۰۰تن در زمینلرزه
سه شــنبه شــب در چندین والیت این کشــور
جان باختند و  ۱۵۰۰تن دیگر زخمی شده اند.
منابع خبری صبح دیروز از وقوع زلزلهای قوی
در ایالت پکتیکا در جنوب شــرقی افغانستان خبر
داده بودند .آمار اولیه این زمین لزره  ۵۰کشــته و
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دستگیری عامل کالهبرداری  5میلیاردی
از  260شهروند شیرازی

رئیس پلیس فتا اســتان از دستگیری فردی که با اســتفاده از دستگاه
اســکیمر  260کارت بانکی شــهروندان را کپی و ســپس خالي کرده بود
خبر داد.
سرهنگ حشــمت سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :در پي شــکایت تعدادی از شهروندان مبنی
بر برداشــت غیرمجاز و خالی شــدن حســاب بانکی آنها ،بررسی موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامــه داد :در بررســیهای اولیــه از تمامــی شــکات پرونده و
اشــتراکگیری ریز تراکنشهای حســابهای بانکی آنان مشخص گردید
که تمامی این افراد پس از پرداخت هزینه پارکینگ خودرو خود در یکی از
محالت شیراز كارت بانكي آنان از طريق دستگاه اسکیمر كپي و از حساب
آنان به صورت غيرمجاز برداشت شده است.
رئیس پلیس فتا استان ادامه داد :كارشناسان تحقيقات خود را آغاز کردند
و موفق شــدند با اقدامات فني و تخصصي متهم را شناســايي و وي را در
يكي از محلههاي شيراز دستگير كنند.
سرهنگ سليماني با بيان اينكه متهم پس از مشاهده مدارك و مستندات
پلیس به كالهبرداري  5ميليارد ريالي از  260شهروند اقرار كرد ،گفت :فرد
متخلف براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.
ایــن مقام ســایبری به شــهروندان توصیه کــرد :به هنــگام خرید از
دســت فروشــان یا افرادی که دســتگاههای کارت خوان دارند نسبت به
عدم دســتکاری و اتصال وســیله اضافه به این دستگاهها اطمینان حاصل
کرده و ضمن خودداری از اعالم رمز به فروشنده عملیات پرداخت را شخص ًا
خودشان انجام دهند.
وي از شهروندان خواست :هشدارهای پلیس را جدی گرفته و در صورت
اطــاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضــای مجازی ،مراتب را از طریق
سایت پلیس فتا به نشانی ( www.Cyberpolice.irبخش فوریت سایبری)
اطالعرسانی کنند.

رفع تصرف اراضی
با تغییر کاربری غیرمجاز در خفر

فرمانده انتظامي اســتان از رفع تصرف  22هكتار از اراضي كشــاورزي
به ارزش  100ميليارد ريال كه سودجويان اقدام به تغيير كاربري كرده بودند
در شهرستان خفر خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي مراجعه نماينده اداره جهاد کشاورزی خفر مبني بر تصرف
و تغيیر کاربری غیر مجاز  22هكتار از اراضي توسط عدهاي از اهالي محل
در مناطق مختلف بخش مرکزی اين شهرستان ،بررسي موضوع در دستور
كار پليس قرار گرفت.
وي افــزود :ماموران انتظامي به همراه نماينده اداره جهاد کشــاورزی و
دادگستری به محلهای مورد نظر اعزام شدند و حدود  22هكتار از اراضي
تغیر کاربری شده كه به صورت غيرقانوني تصرف و ساخت و ساز شده بود
را رفع تصرف كردند.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با بيان اينكه تالش براي شناســايي و
احضار افراد متخلف در دســتور كار پليس است ،عنوان داشت :كارشناسان
ارزش زمينهاي رفع تصرف شده را  100ميليارد ريال برآورد كردهاند.

توقیف لندكروزر  35میلیاردی قاچاق

 ۶۵زخمی اعالم شده بود.
منابع محلی در منطقه گیان در والیت پکتیکا
میگویند کــه در این حادثه یک روســتا به طور
کامل ویران شده است.
یک منبــع محلی نیز گفت کــه تاکنون تنها
به بیمارســتان منطقه ارگــون در والیت پکتیکا
 ۳۵جسد و بیش از  ۶۰زخمی انتقال داده شده است.
مقامات طالبــان در والیت پکتیکا نیز گفته اند
کــه تلفات در منطقه گیان در این والیت بســیار

باال بوده است.
همچنیــن برخی منابع در منطقه ســپیری در
والیت خوســت اعالم کردند که زلزله در روستای
«دندکی» این والیت تلفات و خســارات سنگین
برجای گذاشته است.
قدرت این زلزله  ۶.۱درجه در مقیاس ریشــتر
اعالم شده است که عالوه بر دو والیت پکتیکا و
خوســت ،والیتهای کابل ،پکتیا ،لغمان ،غزنی و
لوگو را نیز لرزانده است.

بین الملل

یک فروند هواپیمای مسافربری در آمریکا
آتش گرفت

رســانه های داخلــی ایاالت متحده اعالم کردند :یــک فروند هواپیما
حامل  ۱۲۶سرنشین در فرودگاه بین المللی میامی دچار حادثه شد و سپس
آتش گرفت.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم مقامات آمریکایی ،چرخ های یک فروند
هواپیمــای تجاری که مبــدا آن جمهوری دومینیکن بوده اســت در حین
فرود آمدن در فرودگاه بین المللی میامی دچار نقص فنی شــد و ســپس
آتش گرفت.
به دنبال وقوع این حادثه سه نفر از  ۱۲۶مسافر این هواپیما دچار جراحت
جزئی شده و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان ،بنابر اعالم نیروهای امداد و نجات،
زمانی که نیروهای آتش نشان در محل حادثه حاضر شدند مشاهده کردند
که بال هواپیما دچار آتش سوزی شده است.

گرمای شدید ،بالی جان صدها بیخانمان
در ایاالت متحده

آسوشــیتدپرس در گزارش تازهای هشــدار داد که موج شــدید گرما،
موجب مرگ صدها نفر از افراد بیخانمان و بدون سرپناه در ایاالت متحده
شده است.
به گزارش ایسنا ،موج گرما یک تهدید جدی برای سالمت عمومی است
زیرا به طور میانگین هر ســال گرما به عنوان عامل اصلی مرگ مرتبط با
آب و هوا در ایاالت متحده رتبه بندی می شود.
همچنین گروههای آســیب پذیر که به تجهیزات سرمایشــی دسترسی
ندارند به طور خاص در معرض خطر هستند.
در دو هفته گذشــته ،موج شــدید گرما در مناطق گسترده ای از ایاالت

متحده به وقوع آتشســوزی های جنگلی و رعد و برق شدید که با قطعی
برق گسترده همراه بوده ،منجر شده است.
به گزارش پایگاه آکســیوس ،همچنین آمارها حکایت از آن دارد که هر
ســاله دست کم  ۱۵۰۰نفر به دلیل گرمای شدید در این کشور جان خود را
از دست میدهند که نیمی از آنها مربوط به افراد بی خانمان است.

رستوران شناور هنگ کنگ در دریا واژگون شد

رستوران شــناور "جامبو" که از شناختهشــدهترین جاذبههای دیدنی
در هنگکنگ بوده ،هنگام عبور از جزایر "پاراســل" در دریای جنوبی چین
واژگون شد.
به گزارش ایســنا ،شرکت مالک این رستوران شناور در بیانیه ای اعالم
کرد که این کشتی غول پیکر در حالی که توسط یک کشتی یدک کش در
آبهای آزاد کشــیده می شد ،واژگون شد .همچنین بنابر گزارش رسانهها،
این کشتی غرق شده است.
این کشــتی  ۸۰متری سه شنبه گذشــته از محل همیشگی توقف خود
در بندر "آبردین" هنگ کنگ به ســمت یک تعمیرگاه کشتی که محل آن
فاش نشده ،حرکت کرد.
طی تعطیالت آخر هفته ،این رســتوران و کشــتی  های یدک کش آن
هنگام عبور از جزایر "شیشا" که به جزایر پاراسل نیز معروف است با شرایط
بد جوی مواجه شدند.
این شرکت می گوید که حادثه مصدومی نداشته اما اعتقاد بر این است
که این جاذبه گردشگری سابق تا عمق بیش از  ۱۰۰۰متری فرو رفته باشد
به طوری که بعید به نظر میرسد بتوان آن را از آب بیرون کشید.
به گزارش شبکه تلویزیون ملی ژاپن (ان اچ کی) ،رستوران شناور جامبو
بیش از چهار دهه یکی از جاذبه های دیدنی هنگ کنگ بوده اما در ســال
 ۲۰۲۰به خاطــر قرنطینه های مربوط به همه گیــری جهانی کرونا دچار
مشکالت مالی و مجبور به تعطیلی شد.

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان از كشــف یک سواري لندكروزر
قاچاق به ارزش  35میلیارد ریال در یک باغ در شهر صدرا خبر داد.
سرهنگ ابراهيم يگانه در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران پليس امنيت اقتصادي اســتان بــا اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند یک ســواري لندكروزر قاچاق در باغي در شهر صدرا پارك
ميباشد كه رسيدگي به موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي عنوان داشــت :ماموران ســريعا ضمن هماهنگي با مرجع قضایي
بــه محل مورد نظر اعزام و موفق شــدند يك ســواري لندكروزر قاچاق و
فاقد مدارك گمركي را كشف و به پاركينگ انتقال دهند.
رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان با بيان اينكه برابر نظر كارشناسان
مربوطه ارزش این خودرو  35میلیارد ريال برآورد شــده است ،گفت :مالك
براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

زلزله المرد فارس را لرزاند

ایرنا :زلزلهای به بزرگی  ۴در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت
 ۵و  ۵۶دقیقه و  ۴۲ثانیه دیروز (چهارشنبه) المرد در استان فارس را لرزاند.
بــه گزارش روز چهارشــنبه ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشــگاه
تهران ،این زلزله در عمق  ۱۰کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
کانــون این زلزله در موقعیــت  ۲۷.۲۲عرض شــمالی و  ۵۳.۳۱طول
شرقی ثبت شــده است .از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر
نشده است.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در بوانات

فرمانــده انتظامي شهرســتان بوانات از طرح ارتقــاء امنيت اجتماعي و
جمــعآوري و دســتگيري  18نفر معتاد متجاهر ،توزيــع کننده مواد مخدر
و سارق خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :طرح ارتقا امنيت اجتماعي با هدف پاكسازي
نقــاط آلوده ،با تــوان انتظامي و عملياتي ماموران بــا قدرت و جديت طي
 10روز در این شهرستان اجرا شد.
سرهنگ مزارعی تصریح کرد :دستگیری  5سارق و کشف  6فقره انواع
سرقت ،جمعآوري و دستگيري  13نفر معتاد متجاهر و توزيع کننده مواد مخدر
و همچنین توقیف  16دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف از دیگر نتایج
اجرای این طرحها بود.

کشف بیش از  24هزار لیترگازوئیل قاچاق

فرمانده انتظامی فســا از کشــف  24هزار و  630لیتــر گازوئیل قاچاق
به ارزش  7میلیارد و  264میلیون ریال در بازرسی از یک واحد کارخانه در
آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار کرد :در راستاي طرح برخورد با قاچاق ،ماموران
پليس آگاهي شهرســتان فســا با اقدامات فني و تخصصي از دپو سوخت
قاچاق در يك کارخانه مطلع شــدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود
قرار دادند.

وی افــزود :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند چهار مخزن حاوی  24هزار و
 630لیتر گازوئیل قاچاق کشف كنند.
فرمانده انتظامی فســا با بيان اينكه كارشناســان ارزش ســوختهاي
مكشــوفه را  7میلیارد و  264میلیون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت:
پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و گازوئیل کشف شده نیز با دستور
مقام قضایی به چرخه توزیع بازگشت.

افزایش  55درصدي کشفیات مواد مخدر
در کازرون

فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون از افزایش  55درصدی کشــفیات
مواد مخدر طی  3ماه اول ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل
خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :امروزه مواد مخدر به عنــوان يکي از مهمترين تهديدات در
جامعه بشــري شــناخته شده که کســب اطالعات در خصوص پيامدهاي
مخــرب آن ميتواند در کاهــش گرايش افراد به اين بالي خانمانســوز
تاثيرگذار باشد.
وی افــزود :با تالش شــبانهروزی کارکنــان پلیس ،شــاهد افزایش
 55درصدی کشــفیات مواد مخدر ،افزایش  9درصدی دستگیری با تعداد
 124قاچاقچی و خرده فروش در قالب  106طرح پاکسازی مناطق آلوده در
 3ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
ســرهنگ زراعتیان گفت :اجراي طرحهاي مختلف انتظامي ،اقدامات
فني و همکاری خوب مردم با پلیس از مهمترین داليل افزایش کشــفیات
مواد مخدر در اين شهرستان بوده است.

وانت نیسان حامل  25راس گوسفند توقیف شد

فرمانده انتظامی الرســتان از توقیف یک دســتگاه وانت نیسان حامل
 25راس گوسفند قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح این خبر بيان كرد :در راســتای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم
قاچــاق ،مامورین پلیس امنیت عمومی حین گشــت زنی در ســطح حوزه
اســتحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و آن
را برای برسی بیشتر متوقف کردند.
وي افزود :ماموران موفق شــدند در بازرســي از آن خــودرو  25راس
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز حمل از اداره دامپزشكي كشف کنند.
فرمانده انتظامي الرســتان با بيان اينكه برابر نظر كارشناســان ارزش
احشــام مكشوفه  2ميليارد و  200ميليون ريال برآورد شده است ،گفت :در
این خصوص راننده براي انجام مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفی شد.

امنیت اجتماعی در مهر
اجرای طرح ارتقاء ّ

امنيت اجتماعي در خرداد ماه
فرمانده انتظامي مهر نتایج اجرای طرح ارتقاء ّ
سال جاری را تشریح کرد.
ســرهنگ بهادر رزمجويی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیــان کرد :طــرح ارتقاء امنيــت اجتماعي با هدف ناامــن کردن محالت
امنيت در
جرم خيز برای مجرمان ،پاکســازي نقاط آلوده و ارتقاء احســاس ّ
بين شــهروندان ،توسط يگانهاي انتظامي شهرســتان مهر در خردادماه
اجرایی شد.
وي با بيــان اينكه در اجرای این طرح ،مأموران موفق به شناســایی و
دســتگیری  15سارق سابقهدار و کشف  27فقره انواع سرقت شدند ،گفت:
دســتگیری  87نفر متهم تحت تعقیب ،توقیف  63دســتگاه وسايط نقلیه
متخلف ،کشــف  2قبضه ســاح غیرمجاز به همراه انواع کاالی قاچاق و
مسروقه ،کشــف  267رأس احشام قاچاق و ...به ارزش  50میلیارد ریال از
دیگر نتایج این طرحها بود.
ســرهنگ رزمجويی اضافــه کرد :در ادامه اجرای ایــن طرح  10معتاد
متجاهــر و  4خرده فروش ســابقه دار نيز جمعآوري و دســتگیر و حدود
 14كيلو انواع مواد مخدر نيز از آنان کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان مهر با اشــاره به اينکه متهمان با تشکيل
پرونده به مرجع قضایي معرفي شــدند ،گفت :مشارکت شهروندان در ايجاد
امنيت پايدار بسيار حائز اهميت است.

كشف كاالي قاچاق ميلياردي توسط پليس آباده

فرمانده انتظامي شهرســتان آباده از توقيف  2دستگاه كاميون و كشف
كاالي قاچاق به ارزش يك ميليارد و  600ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،بيان كرد :ماموران انتظامي آباده در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه
با قاچاق ،حین ايست و بازرســي و نظارت بر خودروهاي عبوري در محور
مواصالتي شيراز -اصفهان به  2دستگاه كاميون حامل كاال مشکوک شدند
و آنها را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افــزود :ماموران در بازرســی از اين خودروها 4 ،دســتگاه يخچال
فريزرخارجي قاچاق و فاقد مجوز گمركي را کشف کردند.
سرهنگ مســعودي با اشــاره به اينکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر
كارشناســان ،يك ميليارد و 600ميليون ريال برآورد شــده اســت ،گفت:
رانندگان براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

 ۳فوتی جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طی  24ساعت  ۲۶۵بیمار کووید  ۱۹در
کشور شناسایی شدند و متاسفانه سه بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز  ۱تیرماه  ۱۴۰۱و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۲۶۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی و  ۶۷نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به  ۷میلیون و  ۲۳۵هزار و  ۴۴۰نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ساعت ۳ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان
خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۱هزار
و  ۳۷۳نفر رسید.
 ۲۵۱بیمار در بخشهای مراقبتهای ویژه
خوشــبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۶۰هزار و  ۹۸۹نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند ۲۵۱ .نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار
دارند .تا کنون  ۵۲میلیون و  ۵۳۷هزار و  ۴۶۱آزمایش تشــخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرســتان در وضعیت قرمز ۰ ،شهرستان در وضعیت
نارنجی ۱۰۶ ،شهرســتان در وضعیت زرد و  ۳۴۲شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.

اقتصاد
پنجشنبه  2تیر    1401
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واریز سود سنواتی دو میلیون و  ۷۶۷هزار سهامدار

سودهای مردم پس از سالها به دستشان رسید
پــس از ســالها ســودهای رســوب شــده
شــرکتهای بورســی از طریق ســامانه سجام
به دســت مردم رسیده و تاکنون ســود سنواتی
دو میلیون و  ۷۶۷هزار ســهامدار پرداخت شــده
است؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه آن را
موجب تقویت نقدینگی موجود در بازار و افزایش
قدرت خریداران میداند.
به گزارش ایســنا ،شرکت های بورسی ،ساالنه
مجمعی را بــرای اتخاذ تصمیماتــی در رابطه با
میزان تقسیم ســود برگزار میکنند که به نتیجه
حاصل از آن ســود مجمع گفته میشود؛ سودی
که شامل حال سرمایه گذارانی میشود که تا روز
مجمع مالک سهام آن شرکت باشند .طبق قانون
تجارت ،شــرکت  های بورسی تا هشت ماه بعد از
برگزاری مجمع فرصت دارند که ســود نقدی را
بین سهامداران خود تقسیم کنند.
جدا از این فرصتی که در اختیار شرکت ها قرار
دارد ،نحوه پرداخت ســود از سوی شرکت ها هم
سالهاست که به یکی از دغدغههای سهامداران
تبدیل شده است .دلیل آن هم اصرار برخی شرکت ها
بر واریز ســود ســهامداران از روش های سنتی و
منسوخ شــدهای بود که به غیر از منصرف کردن
ســهامداران از دریافت سود خود و رسوب سود در
شرکت ها ،تقریبا هیچ اثر دیگری نداشت .در واقع
با اینکه حدود چهار ســال از راه اندازی ســامانه
ســجام میگذرد و شــرکت ها میتوانستند بدون
دردســر از طریق این سامانه ،ســود را به حساب
سهامداران واریز کنند اما همچنان بر روش سنتی
معرفی یک بانک برای دریافت ســود و تاکید بر
مراجعه حضوری سهامداران به بانک پایبند بودند.
این درحالی است که بعضا میزان سودها به قدری
کم بود که برای ســهامدار صرف نداشت حتی به

بانــک مراجعه کند .تا اینکه امســال چراغ واریز
ســودهای رسوب شده از طریق سجام روشن شد
و تا کنون ســود ســنواتی دو میلیون و  ۷۶۷هزار
سهامدار از طریق سامانه سجام به حسابشان واریز
شده است.
واریز ســودهای ســنواتی منجر به
تقویت نقدینگی موجود در بازار میشود
نیما میرزایی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره
به وعده رئیس ســازمان بورس مبنی بر پرداخت
سودهای رسوبی و تاثیر این اقدام در اعتمادسازی
بازار توضیح داد :پرداخت ســود ســنوات گذشته
یکی از آرزوهای دیرین تودههای سهامداران بوده
است .افرادی که به دالیل مشغله کاری ،کم بودن
میزان ســود یا عدم اطالع از فرایند ،سودهایشان
را دریافت نکردهاند و بعضا رقم این ســودها حتی
مبلغ کمی نیز نبوده است.
وی افــزود :واریــز این ســودها بــه صورت
الکترونیکی یک خبر مسرت بخش است .طبیعتا

با عملیاتی شــدن بیشتر این موضوع و مشاهدات
جامعه ســهامداری ،خوشــبینی به تصمیمسازی
اصولی ســازمان بورس نیز تقویت خواهد شــد و
امیدوارم این رویه با جدیت و ســرعت دنبال و تا
پایان سال جاری تکمیل شود.
میرزایی در پاســخ به این ســوال که پرداخت
ســودهای رســوبی چه تاثیری بر بازار میتواند
داشــته باشــد ،گفت :تفکر جاری بر بازار سرمایه
و ســهامداران نشــان داده اســت کــه عموما
آنان عالقهمنــد و وفادار به این بازار هســتند و
سرمایههای مازاد کسب شــده در آن را در قالب
ســهام یا اوراق در بورس سرمایهگذاری میکنند؛
بنابراین واریز این سودها موجب تقویت نقدینگی
موجود در بازار و افزایش قدرت خریداران خواهد
شــد که این موضــوع مطلوبی اســت .همچنین
اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و صیانت کامل
از منافعشان نیز بیشتر و ترکهای خورده شده در
ســال  ۱۳۹۹بر بدنه اعتماد سهامداران با اینگونه

تصمیمات درون سازمانی ترمیم خواهد شد.
این کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به اینکه
طبق اطالعات شرکت ســپرده گذاری مرکزی،
از ابتدای ســال جــاری تا پایان هفته گذشــته،
سود ســنواتی دو میلیون و  ۷۶۷هزار سهامدار از
طریق اطالعات سامانه ســجام به حساب بانکی
سهامداران واریز شده است ،اظهار کرد :برای شروع
و برای موضوعی به این بزرگی کار انجام شــده
قابل تقدیر است؛ هرچند به نسبت کلیه شرکتها
و کلیه سهامداران ،مسیر باقی مانده نیز کم نیست.
در صورتی که با همین سرعت و جدیت این موضوع
دنبال شود خوشبینم که تا پایان سال جاری پرونده
این موضوع مهم و چندین ساله با موفقیت بسته شود.
میرزایی با بیان اینکه پرداخت سودهای رسوبی
از طریق سامانه سجام صورت میگیرد ولی همه
مردم حساب ســجامی ندارند ،پیشنهاد کرد :اوال
بایــد توجه کنیم که همین موضوع خود مشــوق
ســجامیشــدن ســهامداران (عمدتا تازه وارد)
میشــود که اتفاق بســیار مثبتی است .گسترش
شبکه الکترونیکی ارتباطات دوسویه بین بورس با
سهامداران از کانال سجام موجب تسهیل و تقویت
زیرساخت استفاده از بازار سرمایه میشود .بهنظرم
اطالعرسانی گســترده برای تودههای مردمی که
اطالعات کمتر یا دیرهنگام نسبت به اخبار بورسی
دارند ،یکی از راه حلهای اصلی اســت .به اعتقاد
وی گسترش احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری
و رایگان که در ســال گذشته شــتاب گرفت نیز
یکی دیگر از راه حلهای ســجامی شدن است.
وضع محدودیتهــای معامالتــی بهویژه برای
خریداران عرضههای اولیه و سهامداران عدالت که
سجامینشــدهاند (  البته با مدیریت دوراندیشانه)
میتواند این معما را تکمیل کند.

روند ادامهدار صادرات  ۶۰درصدی جهانی خودروهای الکتریکی چین
محمولههــای خودروهای چین با پایــان تدریجی قرنطینههای
کوویــد در ماه می افزایش یافت و صــادرات خودروهای الکتریکی
بیش از دو برابر شد.
به گزارش ایسنا ،خودروســازان چینی به ارزش  ۱.۲میلیارد دالر
خودروهای ســواری برقی ارســال کردند که  ۱۲۲درصد نسبت به
ســال قبل و تقریبا سه برابر ســطح آن در آوریل ،که کارخانههای
خودروســازی در چانگچون و شــانگهای تعطیــل بودند ،افزایش
داشــتند .خودروهای ســواری به ارزش  ۲.۸میلیــارد دالر آمریکا
صادر شــد که باالترین میزان صادرات ماهانه برای چهارمینبار ،در
چند سال گذشته است.
شرکتهای خودروسازی در چین با کاهش فروش داخلی در  ۱۱ماه

از  ۱۲ماه گذشــته ،فروش خود را در خارج از کشور افزایش دادهاند
و صادرات تنها در  ۵ماه اول ســال جاری از کل سال  ۲۰۲۰بیشتر
شده است .بزرگترین بازار اروپاست که تقریبا نیمی از محمولهها در
ماه می و حدود  ۳چهــارم صادرات خودروهای الکتریکی را به خود
اختصاص داده است.
استفان دایر ،مدیر عامل شرکت مشاوره  AlixPartnersمستقر
در شــانگهای اظهار کرد که ظرفیت تولید مــازاد فعلی خودروهای
برقی و فروش داخلی پایین چین به این معنی است که در میانمدت
همچنان صادرکننده قابل توجهی خواهد بود .چین تقریبا  ۶۰درصد
از صادرات جهانی خودروهای الکتریکی را در ســال  ۲۰۲۱تشکیل
داد و این روند در سال  ۲۰۲۲ادامه دارد ،اگر چه کارخانه جدید تسال

وزیر نفت:

تولید فاز  ۱۱پارس جنوبی از مهرماه آغاز میشود

وزیر نفت از بهرهبرداری روزانه ۶۷۰میلیون فوتمکعب گاز با اســتفاده از توان شــرکتهای
داخلی در طرح توسعه فاز  ۱۱میدان گازی پارس جنوبی از مهرماه امسال خبر داد.
به گزارش ایسنا ،جواد اوجی درباره وضع طرح توسعه فاز  ۱۱میدان گازی پارس جنوبی گفت:
اگر چه آخرین و بالتکلیفترین فاز پارس جنوبی فاز  ۱۱بود و شرکت فرانسوی توتال با وجود انجام
مطالعات به دلیل تحریمها از ادامه کار منصرف شد و پروژه را تحویل داد ،اما در دولت مردمی و
با آغاز کار وزارت نفت در دولت سیزدهم موضوع بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه
فاز  ۱۱را در اولویت کاری خود قرار دادیم و با تدابیر و ابتکارهایی که همکارانمان در وزارت نفت
بــه خــرج دادند به شــما قــول میدهم مهرمــاه امســال تولید در طرح توســعه فــاز  ۱۱را
آغاز کنیم.
وی افزود :پیشبینی میشود روزانه  ۶۷۰میلیون فوتمکعب گاز از طرح توسعه فاز  ۱۱پارس
جنوبی به بهرهبرداری برسد و در این مسیر از ظرفیت و توان شرکتهای داخلی استفاده کردهایم.
وزیر نفت در پاســخ به این پرسش که آیا شرکتهای داخلی توان الزم را به لحاظ فنی برای
راهاندازی فاز  ۱۱دارند ،اظهار کرد :برای پاســخ به این پرسش بیان دو موضوع بسیار مهم است،
یکی آغاز بهرهبرداری از طرح توســعه فاز  ۱۱که با ابتکار همکارانمان در شرکت ملی نفت ایران
و با جابهجایی سکوی فاز  ۱۲Cدر فاز  ۱۱و حفاری چاههای جدید (با توان داخلی) محقق شد،
اما برای ایستگاه تقویت فشار که مربوط به همه فازهای پارس جنوبی است با همکاری مشاوران
داخلی و خارجی در وقت خود این موضوع را عملیاتی خواهیم کرد.

کدام کاالها بیشتر احتکار میشود؟

طبق اعالم ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،در اردیبهشت امسال بیش از
 ۱۳هزار و  ۵۰۴میلیارد تومان کاال شــامل کاالهای اساسی از جمله برنج ،چای ،روغن نباتی ،شکر
و تخم مرغ ،انواع شوینده ،لوازم خانگی و کاغذ کشف شده است.
به گزارش ایســنا ،اطالعات منتشــر شــده از سوی ســازمان حمایت حاکی از آن است که در
اردیبهشــت امســال بیش از  ۳۴هزار بازرســی از انبار و مرکز نگهداری کاال در سطح کشور برای
مقابله با احتکار انجام شده است.
بــر این اســاس در این بازه زمانی ۳۴ ،هزار و  ۲۴۶مورد بازرســی از واحدهــای انبار و مراکز
نگهداری کاالها توسط بازرسان سازمان های صنعت ،معدن و تجارت سراسر کشور صورت گرفته
که منجر به تشکیل  ۴۴۹۱فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است.
کاالهای مکشــوفه شامل کاالهای اساسی از جمله برنج ،چای ،روغن نباتی ،شکر و تخم مرغ،
انواع شــوینده ،لوازم خانگی ،کاغــذ و نظایر آن به ارزش بیش از  ۱۳هــزار و  ۵۰۴میلیارد تومان
بوده است.
به طور کلی از ابتدای ســال جاری تاکنون ،در مجموع بالغ بر  ۶۶هزار و  ۴۶۷مورد بازرســی از
انبارها و مراکز نگهداری کاال صورت گرفته که منجر به تشکیل  ۹۰۸۹فقره پرونده تخلف به ارزش
بیش از  ۱۳هزارو  ۷۴۶میلیارد تومان شده است.
چگونه شکایت کنیم؟
مــردم میتوانند با مراجعه به ســتاد خبری ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت اســتانها و
شهرســتانهای تابع ،شــکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن ( ،)۱۲۴پورتال سازمان حمایت
به نشــانی الکترونیکی  ،www.cppo.irســایت ( )ir.۱۲۴و اپلیکیشــن "آپ" شکایت خود را
مطرح کنند.
طبــق قانون نظام صنفی ،گرانفروشــی ،کمفروشــی ،تقلب ،احتکار ،عرضه خارج از شــبکه
عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع ،فروش اجباری،عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب
از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.

در اروپا ممکن است صادرات از چین را کاهش دهد.
تســا در ماه گذشته بیش از  ۲۲هزار خودرو را به خارج از کشور
ارســال کرد ،پس از صادرات تنها  ۶۰دستگاه در ماه مارس و هیچ
در آوریل که مونتاژ آن به دلیل قرنطینه در شانگهای متوقف شد.
به نقل از بلومبرگ ،کوی دونگشــو ،دبیر کل انجمن خودروهای
مســافری چیــن در اوایل ماه جاری در یک نشســت خبری گفت:
از ســرگیری تولید در شــانگهای کمک بزرگی به صادرات خودرو
کرده اســت .او گفــت که صادرات خودروهــای برقی  ۲۱درصد از
کل محمولهها را تشــکیل میدهد که با احیای خودروسازان بزرگ
از جمله تســا و سایکموتور که هر دو در شانگهای مستقر هستند،
حمایت میشود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان
اینکه تا یک ماه آینــده برنامه زمانبندی درخصوص
تحویــل واحدهای مســکن مهر نیمــهکاره را ارایه
میدهیم ،گفت :ســه راهکار را به منظور تامین منابع
در نظر گرفتهایم که ایجاد نقدینگی اولیه ،مولدسازی
ظرفیتها و تهاتر منابع شــرکت عمران از جمله این
راه حلها است.
علیرضــا جعفری در گفــت و گو با ایســنا اظهار
کــرد :تعداد  ۸۰هزار واحد مســکن مهر نیمهکاره در
شــهرهای جدید قرار دارد که حدود  ۴۰هزار واحد آن
تکمیل شده اما به دلیل نبود خدمات و انشعابات ،قابل
بهرهبرداری نیســت ۴۰ .هزار واحد نیز تکمیل نشده
اســت .عمده این پروژهها در شهرهای جدید پردیس،
پرند و هشتگرد است.
وی افزود :عمده واحدها دچــار نواقصی همچون
نبود انشــعابات ،مشــکالت محوطهســازی یا نبود
آسانسور است .این تعداد از دولت قبل باقی مانده اما با
توجه به تاکید رییسجمهور مبنی بر تسریع در اجرای
مســکن مهر ،فرقی نمیکند که متعلق به کدام دولت
است و ما خود را متعهد به اتمام آن میدانیم.
رشــد قیمت مصالح ساختمانی مانعی در
تکمیل مسکن مهر
جعفری ،مهمترین مانع در اجرای پروژه مســکن
مهر را افزایش قابل توجه قیمت نهادههای ساختمانی
دانســت و گفت :قراردادها در بدو انعقاد با پیمانکاران
به صورت قیمت مقطوع بوده و در حال حاضر با افزایش
شدید قیمت مصالح ساختمانی ،هیچکدام از پیمانکاران
راضی به اجرای پروژه نیستند؛ زیرا مشمول ضرر قابل
توجهی در ســاخت مســکن مهر میشــوند .بر این
اســاس دو مانع داشتیم که یکی تعیین تکلیف قرارداد
پیمانــکاران و دیگری بحث تامین اعتبــار مورد نیاز
بود تا بتوانیم صورت وضعیت پیمانکاران را انجام دهیم.
وی تاکیــد کرد :بــا توجه به دســتور رییس جمهور
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رییس ســازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلســه هیات دولت به سواالت خبرنگاران درباره نظام
یارانهای کشور ،حقوق بازنشستگان و دیگر برنامههای این سازمان پاسخ داد.
به گزارش ایســنا ،مسعود میرکاظمی ،رییس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در حاشیه
جلسه هیات دولت در پاسخ به این که چه خبر جدیدی درباره برنامههای این سازمان وجود دارد ،گفت،
یارانههای مردمی به طور مرتب به حساب خانوارها واریز میشود.
میرکاظمی در پاســخ به سوالی درباره اشــخاصی که اعتراضی در زمینه دریافت یارانهها داشتهاند،
گفت :باید به اعتراضات رســیدگی شود .البته وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یک سری اطالعاتی
دارد و بایــد اینها را تبیین بکنند .اگر اطالعات اشــکال دارد ،اصالح میکنند ،یارانهشــان برقرار و
مابهالتفاوت به حسابشــان پرداخت میشــود و اگر هم اطالعاتی که داده شده و در وزارتخانه موجود
است ،صحت داشته باشد ،یارانه به آنها تعلق نمیگیرد.
او در پاســخ به این که آیا ســازمان برنامه و بودجه به درگاه الکترونیک خدمات هوشــمند متصل
شــده است ،گفت :همهی دستگاهها متصل میشوند .یک بخشهایی متصل شده است ،انشاا ....ادامه
میدهیم .ما خودمان هم در حال تکمیلتر کردن ســامانههایمان هســتیم .کار سنگینی را در ارتقای
سامانهها شروع کردهایم که خیلی میتواند در آینده کمک کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا که درباره حقوق بازنشستگان چه
کســی باید نظر نهایی را بدهد ،هیات وزیران یا مجلس ،بین کرد :طبق آن چیزی که ما اطالع داریم،
قوانین میگوید ،هیات دولــت باید تصویب کند که هیات دولت تصویب کرده و هیات تطبیق باید به
ریاست محترم مجلس ،نظر مشورتی بدهد .بین مجلس و دولت جلساتی برگزار میشود و علیالقاعده،
بر اساس مستندات تصمیم خواهند گرفت.
میر کاظمی در پاسخ به این که اصالحی صورت خواهد گرفت ،گفت :بستگی به قانون دارد.
او در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که برنامه هفتم در چه مرحلهای قرار دارد ،گفت:
برنامه هفتم سیاستهای ابالغی هنوز ابالغ نشده ولی جلسات مشترکی بین مجلس ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام و سازمان برنامه وجود دارد و جلسات ادامه دارند تا بتوانند هر چه زودتر با نهایی شدن
سیاســتها [پیگیریها و اقدامات الزم را انجام دهند] .ما هم کار موازیاش را از ســال گذشــته در
موسســات علمی و تحقیقاتی خودمان شــروع کردهایم تا زمانی که سیاستها ابالغ میشوند ،فرصت
کافی داشــته باشیم تا بتوانیم کارمان را ســرعت بدهیم ،چون میدانید که برنامه باید برسد ،در دولت
تصویب شود ،بعد در مجلس تصویب شود و وقتی میخواهیم بودجه  ۱۴۰۲را بنویسیم ،باید مبتنی بر
این برنامه باشــد .علیالقاعده ،بایستی حداکثر تا شهریور در مجلس تصویب شود که این زمان خیلی
خیلی کوتاه است ،امیدواریم برسانند.
رییس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به این که اگر این کار انجام نشود ،چه خواهد شد ،گفت:
همین قانون باید یک سال دیگر تمدید شود و سال بعد در برنامه قرار بگیرد.
او درباره این که رویکرد این سازمان در برنامه هفتم ،در حال حاضر ،چیست ،توضیح داد :چون سیاستها
ابالغ نشــدهاند ،من االن صحبتی نمیکنم .انشاا ...سیاستها که ابالغ شوند ،بیشتر توضیح میدهیم.

در دو ماهه امسال محقق شد؛

درآمد  ۵۰۰۰میلیاردی سازمان مالیاتی از حقوقها

بررســی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که این سازمان معادل  ۵۱۴۲میلیارد
و  ۲۰۰میلیون تومان مالیات از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی دریافت کرده است.
به گزارش ایســنا ،مالیات درآمد یکی از منابع درآمدی برای ســازمان امور مالیاتی است که حقوق
کارکنان بخش خصوصی و عمومی مشمول این مالیات میشود .در این زمینه ،دولت هر ساله در بودجه
میزان ســقف مالیاتی حقوق را اعالم میکند که براساس قانون بودجه سال جاری ،سقف معافیتهای
مالیاتی حقوق و دستمزد معادل  ۶۷میلیون و  ۲۰۰هزار تومان اعالم شد.
به عبارت دیگر ،درآمد یکساله حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مندرج در احکام کارگزینی شامل
حقوق و مزایا و انواع پرداختیها و کارانهها به استثنای عیدی (پاداش پایان سال) تا سقف  ۶۷میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان معاف از مالیات است .در صورت محاسبه مالیات در حقوق به صورت ماهانه ،درآمد
از محل حقوق تا  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان معاف از مالیات است.
در این راستا ،بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری حاکی
از آن است که از محل حقوق کارکنان بخش عمومی معادل  ۱۹۶۸میلیارد و  ۵۳۶میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان مالیات اخذ شده است.
همچنین ،از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی معادل  ۳۱۷۳میلیارد و  ۷۳۴میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان مالیات دریافت شده است.
بنابراین ،سازمان امور مالیاتی در دو ماهه ابتدایی سالجاری از مالیات حقوق معادل  ۵۱۴۲میلیارد و
 ۲۷۰میلیون و  ۹۰۰هزار تومان درآمد داشته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید مطرح کرد:

برنامه زمانبندی برای تحویل مسکن مهر
درخصوص الزام دولت در تامین منابع مســکن مهر،
جلساتی در این زمینه با معاونت اجرایی رییسجمهور
برگزار کردیم که مدیریت منابع را داشته باشیم .در این
مسیر ســه راهکار پیشبینی شد .یکی بحث حمایت
نقدی بــرای تکمیل پروژهها بود کــه یک نقدینگی
اولیه در اجرای پروژهها ایجاد شــود .دوم مولدسازی
است که ظرفیت بودجههای مورد نیاز در اراضی داخل
محیطهای شهری یا الحاقات را بتوانیم استفاده کنیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی ،ســومین راهکار را
تامین منابع از طریق تهاتر دانســت و گفت :از محل
زمین یا پروژههــای مشــارکتی ارزش افزودهای در
شــهرهای جدید ایجاد شــده که این منابع میتواند
پشــتوانه بحث تکمیل مسکن مهر باشد .از این منابع
تهاتر به پیمانکاران اختصاص میدهیم.
تا یک ماه آینده برنامه زمانبندی تحویل
واحدها را ارایه میدهیم
بنابراین گزارش ،جعفری روز سه شنبه در جلسهای
با پیمانکاران پروژه های مسکونی شهر جدید پردیس
به بررسی مشــکالت و موانع موجود پرداخت و تأکید
کرد :شرکت عمران با توجه به تعهدی که به متقاضیان
مسکن در این شــهر جدید داده است باید تا یک ماه
آینده برنامه زمانبندی و اجرایی مشــخصی در پیشبرد
و تحویل پروژه های مسکن مهر به آنها ارائه دهد.
وی با بیان ینکه به هیچ وجه نباید اجازه دهیم امید
مردم به ناامیدی تبدیل شــود ،گفت :شرکت عمران
بدون شــک هرگونه همــکاری الزم در تأمین مالی
پروژه های مســکن مهر نیمــه کاره به ویژه در حوزه
تهاتر را داشته و آمادگی الزم برای دریافت درخواست
پیمانکاران در این بخش را دارد.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدید

برنامههایی را برای تعییــن تکلیف این طرح ها ،حل
مشــکالت زیربنایی ،رســیدگی به وضعیــت قرارداد
پیمانکاران و اســتفاده از منابع شــرکت عمران برای
تکمیل ابنیه در دستور کار قرار داده است.
پروژه اقدام ملی با پیشــرفت  ۱۰درصد
متوقف شده است
جعفری همچنیــن درخصوص وضعیت پروژه های
اقدام ملی مســکن گفــت :از آنجا که در اواخر دولت
قبــل تعدادی قرارداد تحت عنــوان پروژه های اقدام
ملی مســکن منعقد شــد که برخی از آنها با پیشرفت
فیزیکی کمتر از  ۱۰درصد به دلیل برخی مشــکالت
متوقف شدند ،در این دوره تصمیم برآن شد به منظور
ســاماندهی متقاضیان ،پیمانــکاران و تعیین تکلیف
هرچه ســریع تر این واحدها ،طی فرآیندی بر اساس
شرایط طرح نهضت ملی مسکن تغییر و قرارداد جدید
برای آن ها تنظیم گردیده تا مشــمول تسهیالت این
طرح نیز شوند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به ضریب
باالی ناخالصی پروژههای اقدام ملی به عنوان یکی از
مشــکالت اصلی این حوزه بیان کرد :این مســئله با
افزایش ســهم متقاضیان به آن ها فشار می آورد که
این مســئله باید با بازنگری ســهم ها در آن پروژه ها
هرچه سریع تر به نفع مردم اصالح شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین
بر تســریع فرآیند ابالغ تغییر شــاخص مبنای پیمان
و قراردادهــای محوطــه نیز تأکید کــرد و افزود :در
این راســتا موضوعات مربوط به ابــاغ قراردادهای
مهندسین مشاور نیز انجام و تعیین تکلیف شود.
متقاضیان آورده خود را بموقع پرداخت کنند
جعفــری با تأکید بــر نقش چشــمگیر متقاضیان

در تســریع روند ســاخت پروژه های مســکونی نیز
خاطرنشــان کرد :در ایــن میدان ،شــرکت عمران
شــهرهای جدید تمامی تالش خود برای تســریع در
تحویل واحدها را به کار گرفته ،پیمانکاران نیز با تمام
قوا پــای کار آماده اند .در ایــن مرحله انتظار میرود
متقاضیان نیز با پرداخت بموقع سهم خود طی مراحل
اعالم شــده و همچنین به تناسب پیشرفت پروژه ها،
به این فرآیند کمک کرده و مانع از توقف اقدامات در
این بخش شوند.
مواردی از جمله تأمین مالی پروژه ها ،تسریع در ابالغ
شاخص مبنای پیمان ،تسریع در ابالغ و نهایی کردن
قراردادهای محوطه و ابالغ قرارداد مهندســین مشاور
طرح از مشکالت مطروحه پیمانکاران در حوزه پروژه های
اقدام ملی مسکن و موارد دیگری از جمله تأمین منابع
مالــی ،تعیین تکلیف وضعیت بیمــه تأمین اجتماعی،
اصالح قراردادهای محوطه ،پایان کار پروژه های مسکن
مهر قدیم و ابالغ ضریب تعدیل از موانع اعالم شــده
در اتمام پروژه های مســکن مهر شهر جدید پردیس
بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مروری بر قیمت خودروها در بازار
بررســی روند بازار خودرو در خردادماه نشــان میدهــد که با وجود
عقبنشــینی دالالن و کاهش نسبی قیمتها ،برخی خودروها نیز افزایش
قیمت داشتهاند .به گزارش ایسنا ،روند قیمتها در بازار خودرو در یک ماه
گذشــته نشان میدهد که دالالن تا حدودی دســت از تالش برداشته و
ترمز افزایش قیمت در بازار کشیده شده است .این در حالی است که اخیرا
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نیز اعالم کرد
که نوسانهای اخیر نرخ ارز در هفته گذشته تاثیری بر بازار خودرو نداشته

و این بازار را تکان نداده اســت .البته قیمت برخی خودروها همچون پژو
 ۲۰۷اتوماتیک ،هایما  S۷توربو ،دناپالس دندهای توربو و دنا ( )۱۴۰۰در
گروه محصوالت ایرانخودرو در ماه خرداد افزایش قابل توجهی داشتهاند
اما محصوالت گروه سایپا اکثرا با کاهش قیمت مواجه شدهاند.
بررسی قیمتها در بازار نشان میدهد که اکثر محصوالت ایرانخودرو
افزایــش  ۵تا  ۹میلیون تومانی داشــتهاند اما خودرویی همچون پژو ۲۰۷
اتوماتیک و هایما هر یک  ۴۰میلیون تومان و دناپالس دندهای توربو ۳۵

میلیون تومان گرانتر شدهاند .ضمن اینکه خودروهایی نظیر سمند  LXو
پژو  ۲۰۶تیپ  )۱۴۰۰( ۲چند میلیون تومان ارزانتر شدهاند.
محصــوالت گــروه ســایپا اما اکثــرا کاهــش دو تا هفــت میلیون
تومانــی داشــتهاند و تنهــا دو محصول خــارج از مدار تولیــد (پراید) و
آخرین محصول ارائه شــده ســایپا به بازار (شــاهین) کــه البته چندان
هــم پرطرفــدار نبــوده ،افزایــش قیمــت داشــتهاند که در نــوع خود
جالب است.
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کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا؛ ایران چهارم شد
ایرنا :آزادکاران نوجوانان کشورمان با کسب یک
مدال طال ۳ ،مدال نقــره و یک مدال برنز و با قرار
گرفتن در جایــگاه چهارم به کار خود در رقابتهای
کشــتی قهرمانی نوجوانان آســیا در قرقیزســتان
پایان دادند.
رقابتهــای کشــتی آزاد نوجوانــان قهرمانی
آســیا به مدت  ۲روز ( ۳۱خــرداد و اول تیرماه) در
شهر بیشکک قرقیزســتان برگزار شد و نمایندگان
کشــورمان در پایان توســط محمدرضــا لطفی در
وزن  ۱۱۰کیلوگــرم به مدال طال ،امیرمحمد نوازی
در وزن  ۴۵کیلوگــرم ،محمدرضا اســدی در وزن
 ۵۱کیلوگرم ،عرفان علیزاده در وزن  ۹۲کیلوگرم به
مدال نقره و یونس شــفیعی در وزن  ۷۱کیلوگرم به
مدال برنز دست یافتند.
نتایج کشتی گیران کشورمان و رده بندی انفرادی
و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
در وزن  ۴۵کیلوگرم امیــر محمد نوازی در دور
نخســت با نتیجه  ۸بــر صفر مقابــل مونختوگس
امگاالن از مغولســتان به پیروزی دست یافت .وی
در دور دوم و در مرحلــه نیمــه نهایی با نتیجه  ۷بر
صفر و ضربه فنی از سد عظیم بردی آشیرگولیف از
تاجیکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.
نــوازی در این دیدار با نتیجــه  ۱۰بر  ۷مغلوب
نینگاپا گاناوار از هند شد و به مدال نقره رسید.
در وزن  ۴۸کیلوگــرم کــه با حضور  ۷کشــتی
گیر و بــه صــورت دورهای برگزار شــد ،امیررضا
تیمــوری  زاد در گــروه  ۴نفره قــرار گرفت .وی در
دور نخســت با نتیجه  ۱۱بر صفر مقابل لئو آکاگی
از ژاپن شکســت خــورد .وی در دور دوم با نتیجه

 ۸بر صفر مغلوب مونخدال دارخانبات از مغولستان با
نتیجه  ۸بر صفر مغلوب شد و در دور سوم نیز مقابل
شوبهام آچاپاله از هند با نتیجه  ۱۰بر صفر کشتی را
واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  ۵۱کیلوگرم ،محمدرضا اســدی در دور
نخســت با نتیجه  ۵بر  ۲عظیــم عبدیکالیکوف از
قرقیزســتان را مغلوب کــرد .وی در دور دوم و در
مرحله نیمه نهایی با نتیجه  ۱۱بر  ۹از ســد عباس
بک کوبیلوف از ازبکســتان گذشــت و راهی دیدار
فینال شــد .اســدی در دیدار پایانی مقابل نوردانات
آیتانوف از قزاقســتان با نتیجه  ۱۱بر صفر شکست
خورد و به مدال نقره رسید.
در وزن  ۵۵کیلوگرم ،ابوالفضل شمسیپور در دور
نخست با نتیجه  ۱۳بر صفر مقابل جونگ پیل یونگ

از کره جنوبی به پیروزی رســید .وی در دور دوم با
نتیجه  ۶بر  ۲مغلوب اودســوران باتخو از مغولستان
شد و با توجه به شکست کشتیگیر مغول در مرحله
نیمه نهایی ،شمسی پور از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  ۶۰کیلوگرم سجاد پیردایه در دور نخست
بــا نتیجه  ۱۰بر صفر محبــوب االم از بنگالدش را
مغلــوب کرد .وی در دور بعد با نتیجه  ۴بر  ۴مغلوب
جواهر چولیبویف از ازبکستان شد و با توجه به حضور
این کشــتیگیر در دیدار فینال ،پیردایه به دیدار رده
بندی رفــت .وی در این دیدار با نتیجه  ۲بر صفر و
ضربه فنی مقابل ســورابه از هند شکســت خورد و
پنجم شد.
در وزن  ۶۵کیلوگــرم محمدمهدی ممیوند ســر
وزن نرسید.

تشکیل شورای حل اختالف ورزش فارس

در وزن  ۷۱کیلوگــرم یونــس شــفیعی پس از
اســتراحت در دور نخســت در دور دوم بــا نتیجه
 ۶بر  ۳ژاکشیلیک بایتاشوف از قرقیزستان را مغلوب
کــرد اما در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه
 ۵بر  ۲مغلوب شــینگو آندو از ژاپن شــد و به دیدار
ردهبنــدی رفت .نماینده کشــورمان در این دیدار با
نتیجه  ۸بر  ۳مقابل بکاریس باخیتجان از قزاقستان
به پیروزی دست یافت و صاحب مدال برنز شد.
در وزن  ۸۰کیلوگرم رضا ســلیمانیان ســر وزن
نرسید.
در وزن  ۹۲کیلوگــرم عرفــان علیــزاده در دور
اول با نتیجــه  ۴بر یک مقابل شــرزاد پویونوف از
ازبکســتان پیروز شــد .وی در دور دوم نیز با نتیجه
 ۹بر صفر اورازموهامت حاج علی اف از ترکمنستان
را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
علیــزاده در این مرحله با نتیجه  ۳بر  ۲از ســد
ســاحیل جاگالن از هند گذشت و به دیدار فینال راه
یافت .نماینده کشــورمان در دیدار فینال با نتیجه ۶
بر یک مغلوب کامیل کوراگلیف از قزاقســتان شد و
به مدال نقره رسید.
در وزن  ۱۱۰کیلوگــرم محمدرضا لطفی در دور
نخســت با نتیجه  ۱۰بر صفر رنتسندارجا مونخباتار
از مغولســتان را شکســت داد .وی در دور دوم و در
مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه  ۱۰بر صفر خیکماتولو
کوربانوف از ازبکســتان را مغلوب کــرد و به فینال
راه یافت.
لطفــی در این دیدار با نتیجه  ۱۱بر صفر پراتیک
دشموخ از هند را از پیش رو برداشت و به مدال طال
دست یافت.

مهدوی کیا :آمریکا از تیم سال  ۹۸قویتر شده است
مدافع پیشــین تیم ملی فوتبــال ایران درباره دیــدار با آمریکا در
جام جهانی فرانسه به صحبت پرداخت.
به گزارش ایســنا و به نقل از رویترز ،بیــش از دو دهه از پیروزی
معروف ایران برابر آمریکا میگذرد .در آن دیدار مهدی مهدویکیا زننده
گل دوم ایران بود .روز سهشــنبه بیست و چهارمین سالگرد دیدار بین
کشــورهای مخالف ایدئولوژیک در جام جهانی فرانسه بود ،در بازیای
که به طور گستردهای به عنوان سیاسیترین بازی در تاریخ جام جهانی
در نظر گرفته میشود.
این دو تیم بعد از قرعهکشــی جام جهانی  ۲۰۲۲در یک گروه قرار
گرفتنــد به این ترتیب این دو تیم دوباره در جام جهانی به مصاف هم
میروند ،اما بعید به نظر میرســد که این دیــدار به اندازه دیدار لیون،
هیاهو داشته باشد .مدافع  ۴۴ســاله پیشین هامبورگ به رویترز گفت:
دیدار ایران و ایاالت متحده مسابقه قرن بود .آن گل یکی از بزرگترین،
به یــاد ماندنی ترین و قابــل توجه ترین لحظــات دوران زندگی من

بــود .هرگز و هرگــز آن لحظه را فراموش نمی کنــم .من جوان بودم
و آن بــازی بســیار مهمی در جــام جهانی بود .اولین بــرد ایران در
جام جهانی رقم خورد و همه اینها دست به دست هم داد تا آن دیدار و
آن بازی به اتفاقی بزرگ در دوران ورزشی من تبدیل شود.
هــواداران ایرانی در ورزشــگاه لیون حاضر شــدند .تدابیر امنیتی
شدیدی در این دیدار حکمفرما بود .قبل از این دیدار ایرانیها دستههای
گل رز را به آمریکاییها هدیه دادند و تیمها عکس مشترک گرفتند.
بــازی با جنجــال همراه بود ،اما ضربه ســر حمید اســتیلی باعث
برتــری ایرانیهــا در نیمه اول شــد و مهدویکیــا گل دوم را زد و
شش دقیقه مانده به پایان بازی فاصله دو برابر شد.
مهدوی کیا یادآور شــد :آن برد از هر زاویه ای که به آن نگاه کنید
یک برد مهم بود .از منظر ورزشــی این یک لحظه تاریخی بود؛ زیرا ما
اولین برد تاریخ فوتبال ایران را در جام جهانی به دســت آوردیم .برای
کشور این بازی به یک جشن بزرگی تبدیل شد ،بنابراین تاریخی بود .و

واکنش عبادیپور به شکست تیم ملی والیبال مقابل بلغارستان

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بعد از شکســت برابر بلغارستان (میزبان هفته دوم لیگ
ملت های والیبال) گفت :بد بازی نکردیم اما به بازی خوب بلغارها باختیم.
به گزارش ایســنا ،میالد عبادیپور بعد از شکست  ۳بر  ۰والیبال ایران مقابل بلغارستان
در خصوص جو ســنگین سالن و بازی پایاپای دو تیم گفت :همان طور که بهروز عطایی،
ســرمربی تیم ملی هم اشاره داشت اگر ســت اول را کنار بگذاریم ،در دو ست دیگر خیلی
خوب والیبال بازی کردیم .درســت است که ترکیب تیم ایران مقداری جوانتر از سالهای
گذشته شده است اما به نظرم  ۱۰۰درصد توان خود را گذاشت.
او افــزود :قبال هم اعالم کرده بودم که بازیکنان تیم در تمام بازیها  ۱۰۰درصد توان
خود را میگذارند .بهرغم تجربه خیلی کمی که بعضی بازیکنان ایران دارند ،با جو این دیدار
سالن که هوادارن بلغاری درست کرده بودند بازیکنان خیلی خوب خودشان را نشان دادند.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد :فکر میکنم در روزهای آینده بازی  های خیلی
خوبی را از همین بازیکنان ببینیم .نمی توانم بگویم ما بد بازی کردیم ،چون به بازی خوب
بلغارها باختیم اما بازیکنان ما هم چیزی کم نداشتند و خوب بازی کردند.

محمد نوری مطرح کرد؛ ساپینتو کارنامه قابل قبولی دارد

یک پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل میگوید ریکاردو ســاپینتو کارنامه قابل قبولی
داشته است.
محمد نوری ،پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در گفتوگو با ایســنا ،درباره ریکاردو
ســانپینتو و حضور او به عنوان سرمربی جدید آبیپوشان پایتخت ،اظهار کرد :خدا را شکر
هواداران ســرمربی تیمشان را شــناختند .این مربی کارنامه بدی ندارد و کارنامهاش تقریبا
قابل قبول بوده اســت و با اســتاندار لیژ بلژیک قهرمان شده است .زمان مشخص میکند
که ســاپینتو میتواند با استقالل موفق شــود یا خیر .این مربی باید ابزار کار خود را داشته
باشــد و باید بازیکنان کلیدی فصل گذشته استقالل در تیم ماندنی شوند و بازیکنان خوبی
به تیم اضافه شــوند .ما تا روز سه شنبه مربی نداشتیم اما از امروز باید استارت رسمی نقل
و انتقاالت رقم بخورد.
او در ادامه درباره عملکرد ریکاردو ســاپینتو خاطرنشان کرد :من معتقد هستم این مربی
مثــل مربیهای خارجی دیگر ،میتواند بــا خود بازیکنان خارجی بیــاورد و فکر میکنم
اســتقالل میتواند از فصل گذشــتهاش هم بهتر باشد و ســاپینتو هم انرژی خوبی دارد و
امیدوارم بتواند این انرژی را به تیم هم منتقل کند.
نوری درباره وضعیت اســتقالل در پنجره نقل و انتقاالتی گفت :اگر مرادمند و سیلوا در
استقالل حضور داشته باشند ،در منطقه دفاعی مشکل خاصی نداریم .ما نیاز به یک بازیکن
بازیســاز داریم که بتواند با هافبکها هماهنگی خوبی داشته باشد .در صورت حفظ یامگا،
مــا نیاز به  ۲مهاجم باکیفیت داریم .به نظر من در کل ما  ۳-۴بازیکن با کیفیت نیاز داریم
و خود ساپینتو هم احتماال بازیکنانی مد نظر خواهد داشت و به نظر من این مربی میتواند
در نقل و انتقاالت به استقالل کمک کند.
این پیشکســوت تیم فوتبال استقالل درباره آینده آبیپوشان پایتخت و در پاسخ به این
سوال که آیا آبیها در فصل آینده میتوانند بازهم مدعی عنوان قهرمانی لیگ برتر باشند،
گفت :استقالل کار سختی در پیش دارد .پس از شکستناپذیری استقالل در فصل گذشته
لیگ برتر ،کار بســیار سختی در انتظار آبیپوشــان پایتخت است .ساپینتو کار دشواری در
پیش دارد و هواداران هم انتظارشــان باال اســت و اگر در بازیهای اول استقالل نتیجه
نگیرد ،ممکن اســت تیم درگیر مسائل مختلفی بشــود اما امیدوارم فصل آینده هم شاهد
موفقیت استقالل باشیم.
نوری در پایان درباره شــرایط وریا غفوری در استقالل و آینده او در آبیپوشان پایتخت
خاطرنشان کرد :همه دوست دارند وریا غفوری در استقالل بماند .این بازیکن جزو کسانی
اســت که برای استقالل زحمت کشــیده اســت و امیدوارم وریا غفوری در جمع آبیها
ماندنی شود.

حتی از نظر سیاسی نیز به یک لحظه مهم تبدیل شد بنابراین ما هرگز
آن لحظه را فراموش نمیکنیم .روز خاصی بود.
ایــران از آن زمان تا کنون تنها یک بــازی را در جام جهانی برده
اســت که مقابل مراکش در ســال  ۲۰۱۸بود و مهــدوی کیا منتظر
آزمــون بزرگ دیگری بــرای تیم ملــی در دیدار بــا آمریکاییها در
جام جهانی قطر است.
وی افــزود :ایاالت متحده بازیکنان جوانــی دارد که در اروپا بازی
میکنند ،بنابراین به طور کلی من معتقدم که تیم ایاالت متحده بسیار
قویتر از ســال  ۱۹۹۸است .ممکن اســت این دیدار هنوز هم تحت
تأثیر محیط سیاســی باشد ،این مسابقه ممکن است به نوعی زیر سایه
مسائل سیاسی باشــد اما من مطمئن هستم که آن بازیکنان حرفهای
هستند ،آنها باتجربه هستند و میتوانند بدون توجه به آنچه در سیاست
میگذرد ،روی ورزش و خود مسابقه تمرکز کنند .امیدوارم بازی خوبی
باشد و ایران بتواند دوباره برنده شود.

مشــاور عالــی مدیر کل ورزش و جوانان فــارس گفت :بنا به پیشــنهاد اداره امور حقوقی و
امــاک اداره کل ورزش و جوانان و موافقت مدیر کل ورزش و جوانان اســتان فارس به منظور
حل اختالفات ناشی از حوادث و فعالیت های ورزشی ،شورای حل اختالف ورزش فارس به منظور
تسهیل و تسریع در حل اختالفات تشکیل شد و آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،حسام زارع
مهذبیه مشاور عالی و رئیس اداره حقوقی و امالک اداره کل ورزش و جوانان فارس ضمن اعالم
تشکیل شورای حل اختالف ورزش فارس اظهار داشت :این شورا از کارشناسان حقوقی ،بازرسی،
ورزش ،امــور ورزش بانــوان و امــور فرهنگی و جوانان تشــکیل می گردد کــه در خصوص
هرگونه اختالف از صاحب نظران هر بخش به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب کمک گرفته شده است.
وی افزود :حل اختالف از طریق داوری و کدخدا منشی و تکیه بر نظام شورایی از دیرباز در سرزمین
ما مورد توجه قرار گرفته است که صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های دادرسی و همچنین
استفاده بالواسطه از نظرات کارشناسی از مزایای تشکیل شورای اختالف ورزش استان فارس است.
زارع مهذبیه ادامه داد :از مزایای دیگر این اقدام موثر جلوگیری از اطاله دادرســی اســت که در
شــورای حل اختالف اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس زمان رسیدگی به اختالف و حل و
فصل دعاوی به لحاظ زمانی بسیار کوتاه تر از رسیدگی های سایر مراجع قانونی است.
رئیس اداره حقوق و امالک در پایان نیز بیان داشــت :در راستای تشکیل شورای حل اختالف
ورزش فارس در اولین اقدام نمایندگان این شــورا برای حل اختالفات چندین ســاله در یکی از
شهرســتان  های جنوب استان عازم شهرســتان مذکور شده و در جلســه حل اختالف با حضور
فرماندار و تنی چند از مســئولین محلی و نمایندگان جامعه ورزش شهرستان به اختالفات چندین
و چند ساله بوجود آمده نیز پایان داده شد.

پیروزی هندبال ساحلی ایران مقابل مصر

ایرنا :تیم ملی هندبال ساحلی ایران با پیروزی مقابل مصر توانست راهی مرحله دوم رقابتهای
قهرمانی جهان شود.
به گزارش ایرنا ،ملیپوشان هندبال ساحلی ایران با پیروزی مقابل مصر به مرحله دوم مسابقات
قهرمانی جهان صعود کردند و در جمع  ۱۲تیم برتر جهان قرار گرفتند.
نیمه نخســت این دیدار با نتیجه  ۲۰بر  ۱۲به ســود ایران به اتمام رســید ،اما در نیمه دوم
ملیپوشــان ایــران  ۲۲بر  ۱۶نتیجــه را به حریف واگــذار کردند تا در نهایــت کار به ضربات
تن به تن کشــیده شود .در پایان ضربات تن به تن ملیپوشان ایران موفق شدند با یک عملکرد
خوب  ۶بر  ۴مقابل حریف به پیروزی برسند و نخستین برد خود را در این رقابتها کسب کنند و
در جمع  ۱۲تیم رقابتهای قهرمانی جهان قرار گیرند.
تیم ملی هندبال ســاحلی ایران در نخستین دیدار خود به مصاف تیم قدرتمند دانمارک رفت و
نتیجه را واگذار کرد .در دومین دیدار نیز ملیپوشــان ایران با نتیجه نزدیک دو بر یک مقابل نروژ
تن به شکست دادند .رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی بزرگساالن جهان از  ۳۱خرداد تا  ۵تیر
به میزبانی هراکلیون یونان دنبال میشــود ۱۶ .تیم حاضر در  ۴گروه چهار تیمی قرار دارند که در
پایان مرحله گروهی ســه تیم برتر هرگروه به دور بعــد راه مییابند .در دور اصلی  ۱۲تیم در دو
گروه شش تیمی مسابقه خواهند داد.

قایدی در آستانه حضور در تیم مجیدی

خبرنگار اماراتی مدعی شد که مهدی قایدی در آستانه انتقال قرضی به تیم اتحاد کلباء است.
به گزارش ایســنا ،مهدی قایدی در نخستین فصل حضورش در االهلی نتوانست انتظارات را
برآورده کند .به نظر میرسد که باشگاه االهلی با هدایت ژاردیم پرتغالی به دنبال خریدهای بزرگ
در تابستان است و نام قایدی در فهرست فروش این باشگاه اماراتی قرار دارد.
محمد المندوس خبرنگار اماراتی مدعی شــد که قایدی به اتحاد کلباء نزدیک شده است و این
انتقال به صورت قرضی خواهد بود .هدایت اتحاد کلباء را فرهاد مجیدی برعهده دارد.

 ۱۰بازیکن برتر حال حاضر آسیا به انتخاب مجله "فورفورتو"
مجله "فورفورتو"  ۱۰بازیکن برتر فعلی قاره
آســیا را معرفی کرده اســت که نام دو بازیکن
ایرانی در آن دیده میشود.
به گزارش ایســنا و بــه نقــل از فورفورتو،
بســیاری از بازیکنان آســیایی در لیگهای برتر
اروپا بازی میکنند و درخشــش خوبی نیز دارند.
برای هواداران فوتبال در اروپا ،اغلب مشــخص
نیســت که بهتریــن بازیکنان آســیایی جهان
چه کسانی هستند.
اما با توجــه به اینکه جام جهانی برای اولین
بار پس از  ۲۰سال ،امسال در آسیا برگزار میشود
و پنج کشــور آســیایی با تیمهای دیگر رقابت
میکنند ارزش این را دارد که بدانیم چه کســانی
بهترین بازیکنان فعلی قاره آسیا هستند.
 .۱۰علی مبخوت (الجزیره و امارات
متحده عربی)
مبخوت بــا  ۸۰گل تا به حال بــرای امارات
متحــده عربی زده اســت ،چهارمین گلزن فعال
ملی جهان اســت .در سن  ۳۱سالگی هنوز زمان
برای رسیدن به  ۱۰۰گلی ملی باقی مانده است.
او همیشــه یکی از مخوفترین مهاجمان آسیا
بوده اســت ،هر چند باید قبول کرد او در مرحله
مقدماتی جــام جهانی  ۲۰۲۲بهتریــن بازیکن
تیمش نبود.
 .۹الدور شاه مورادوف (رم و ازبکستان)
برترین بازیکن منطقه آسیای مرکزی که اغلب
نادیده گرفته میشود ،یکی از معدود افرادی است
که توانســته فراتر از فوتبال ازبکستان خودش را
نشان دهد .این بازیکن  ۲۶ساله در آگوست گذشته
با قراردادی  ۵ســاله به رم ژوزه مورینیو پیوست.
او مهاجم اول تیم ملی ازبکســتان نیز هســت.
 .۸المعز علی (الدحیل و قطر)
بهترین گلــزن در دو تورنمنت بینالمللی کار
سادهای نیســت و مهاجم ســودانیتبار این کار
را در جــام ملتهای آســیا  ۲۰۱۹و جام طالی
کونکاکاف ( ۲۰۲۱و همچنین مسابقات قهرمانی
زیر  ۲۳ســال آسیا  )۲۰۱۸انجام داد .او همچنین
در کوپا آمریــکا  ۲۰۱۹گلزنی کرد .این بازیکن
امیدوار است که در چهارمین تورنمنت بینالمللی
در جام جهانی نیز برای کشورش گلزنی کند.
 .۷تاکهیرو تومیاسو (آرسنال و ژاپن)
او میتواند در هر نقطه از خط دفاعی در دفاع
سه یا چهار نفره بازی کند و با وجود مصدومیت،
فصل بسیار خوبی را در شــمال لندن پشت سر
گذاشــت و به آرســنال در خط دفاعی آرامش و

خونسردی داد .از این بازیکن  ۲۳ساله در فصل
آینــده انتظار زیادی میرود .او در جام جهانی نیز
برابر آلمان و اســپانیا وظیفه دشواری را پیش رو
خواهد داشت.
 .۶واتورو اندو (اشتوتگارت و ژاپن)
مردم همیشــه در مورد ســون هیونگ مین
صحبت میکننــد و او را بهترین بازیکن آســیا
میدانند و کمتر کســی دربــاره هافبک دفاعی
ژاپنــی شــنیده اســت .او در بوندســلیگا برای
اشــتوتگارت عالی بود و کاپیتــان دوم این تیم
شد و همچنین چشم باشــگاههای بزرگتر هم
در آلمان و هم در سایر نقاط اروپا را به خود جلب
کرد .اندو با توپ و بدون توپ عالی اســت و هر
کاری که برای باشــگاهش انجام میدهد ،برای
ژاپن نیز انجام میدهد.
 .۵اکرم عفیف (السد و قطر)
بهترین بازیکن سال آسیا در سال  ۲۰۱۹نیز در
سال گذشته در جام طالیی کونکافاف درخشید.
او در خط حمله در کنار المعز علی بازی میکند.
رکورد  ۱۰پاس گل در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹
از او به ثبت رسیده است و به میزان قابل توجهی
نیــز برای تیم ملــی قطر گلزنــی میکند .البته
نکته منفی اینکــه او تجربه کمی در اروپا دارد.
جام جهانی فرصت بزرگی برای عفیف و قطر است.
 .۴سلمان الدوسری (الهالل و عربستان)
از نظر فرم فعلی ،الدوسری شاید بهترین بازیکن
آســیایی باشــد که در حال حاضر در آسیا بازی
میکند .او بهترین بازیکن و ارزشمندترین بازیکن
لیگ قهرمانان شــد و تیم باشــگاهی او الهالل
چهارمین قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را در سال
 ۲۰۲۱به دســت آورد .او بازیکن هیجان انگیزی
برای تیم ملی عربستان و الهالل است.

 .۳سردار آزمون (بایرلورکوزن و ایران)
آزمون مدت زیادی را در روسیه گذراند ،اگرچه
برای زنیت سن پترزبورگ درخشید و در ژانویه به
بایرلورکوزن رفت .این بازیکن  ۲۷ساله که تقریب ًا
در هــر  ۱.۵بازی برای ایران بــه طور میانگین
یک گل به ثمر میرساند ،در آلمان توانست اولین
گل خود را در بوندســلیگا به ثمر برساند و قطعا
فصل بعد بیشتر خواهد درخشــید .آزمون یک
مهاجم ذاتی است و به اوج خود نزدیک میشود
و از شانس رویارویی با انگلیس ،ایاالت متحده و
ولز لذت خواهد برد.
 .۲مهدی طارمی (پورتو و ایران)
زمانــی که ایــن مهاجم در ســال  ۲۰۱۴به
بزرگترین باشگاه ایران پرسپولیس پیوست ،خود
را به عنوان یک مهاجم سختکوش معرفی کرده
بود ،اما نشــانههای کمی وجود داشت که او به
یکی از مهاجمان برتر آســیا تبدیل شود .پس از
پیوســتن به ریو آوه در ســال  ،۲۰۱۹او  ۱۸گل
به ثمر رســاند تا به باشگاه پورتو برود ،جایی که
به طور منظم به گلزنی ادامه داده اســت .طارمی
آماده هدایــت ایران در جام جهانــی و افزایش
اعتبار رو به رشد خود است.
 .۱ســون هیونگ میــن (تاتنهام و
کره جنوبی)
ســتاره تاتنهام کارهایی انجام داده است که
هیچ آسیایی دیگر موفق نشده است آنها را انجام
دهد .او بــه یکی از بهترین بازیکنان در بهترین
لیگ جهان تبدیل شــده است .بردن کفش طال
بدون گلزنی از روی نقطه پنالتی ،چیزی است که
هیچ کس به آن نزدیک نشده است .عملکرد سون
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا برای سالها
عالی بوده است.

هزینه حضور احسان حدادی در آمریکا
چگونه پرداخت میشود؟

دبیر فدراسیون دوومیدانی در مورد پرداخت هزینه سفر
احسان حدادی به آمریکا توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایســنا ،احســان حدادی قهرمــان پرتاب
دیسک آسیا به تازگی اردوی دو هفتهای خود را در آمریکا
آغــاز کــرده اســت و قصــد دارد در چند مســابقه هم
شرکت کند.
این ســفر در حالی انجام شــد که بازیهای آســیایی
هانگژو بــه تعویق افتــاد و دلیلی بر حضور در مســابقه
برون مرزی احساس نمیشود .از طرفی مسابقات قهرمانی
جهان هم که  ۲۴تــا  ۲۹تیر ماه به میزبانی آمریکا برگزار
میشود ،رکوردهای ورودی سختی دارد که این رکورد در
ماده پرتاب دیسک  ۶۶متر است و تنها تا  ۵تیرماه فرصت
رســیدن به این عــدد وجود دارد .این در حالی اســت که
حدادی به تازگی و بعد از ســه سال موفق به ثبت رکورد
 ۶۱.۱۱متر شــد و به نظر میرسد رســیدن به  ۶۶متر در
مدت کمتر از یک هفته دور از دسترس باشد.
این مســائل عدم ضرورت حضور حدادی در آمریکا را
پررنگتــر میکند .از طرفی بحــث هزینهها هم یکی از
مســائل همیشگی در این زمینه است .به ویژه در شرایطی
که ارز به باالترین قیمت خود در ایران رسیده است.
علی رضایی ،دبیر فدراسیون دوومیدانی در مورد حضور
حدادی در اردوی آمریکا به ایســنا گفت :آقای حدادی از
 ۲۸خرداد به آمریکا رفته است .تقریبا دو هفته آنجا میماند
و مســابقات که تمام شــود ،برمی گردد .چند روز دیگر تا
پایــان زمان کســب ورودی قهرمانی جهــان باقی مانده
اســت و در این مدت کل کشــورها آخرین شانس خود را
امتحان میکنند.
او در مورد وضعیت همکاری حــدادی با مک ویلکینز
مربی آمریکایی خود بیان کــرد :تا االن صحبتی در مورد
ادامه همکاری با آقای مک نداشتهایم.
دبیر فدراسیون دوومیدانی به پرداخت هزینههای حضور
حدادی در آمریکا اشــاره کرد و گفت :طبق مجوز شورای
برون مرزی تقریبــا  ۸۰ ،۷۰درصد هزینهها با حامی مالی
و حدود  ۲۰درصد با فدراســیون اســت .ما دقیقا به همان
میزانی که در کیش اردو میزند ،پرداخت کردهایم.
علی رضایی در مورد این شائبه که هزینهای که از سوی
اسپانسر به فدراسیون پرداخت شده با نام اسپانسر شخصی
صرف حدادی میشود ،گفت :شرکتی که اسپانسر حدادی
شــده ،اسپانسر فدراســیون نیست .اسپانســر جنبه سود
دو طرفه دارد در صورتی که ما نه قراردادی با این شرکت
داریم و نه تبلیغاتی انجام میدهیم.
این باشــگاه با توجه به برنامههایی که دارد در برخی
از اعزامها حمایت هایی انجام میدهد که آن هم بیشــتر
حمایت از ورزشــکاران خودشان است .آقای حدادی هم با
آن باشگاه قرارداد بســته و برای این باشگاه در مسابقات
داخلی شرکت میکند.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران
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عربســتان ســعودی با پاداشها و طرحهای تشویقی که
برای سازندگان فیلم و سریال در نظر گرفته است ،قصد دارد تا
جغرافیای کشورش را در فیلمهای بینالمللی به نمایش بگذارد.
به گزارش ایســنا به نقــل از الجزیره ،در پــی پاداشها و
تشویقهایی که پادشاهی عربستان برای تولیدکنندگان فیلم و
سریال در این کشور در نظر گرفته ،تولید فیلم و سریال در این
کشور رشد چشمگیری داشته و طی سال گذشته و سال جاری
 ۵۹فیلم و سریال در استان العال عربستان تولید شده است.
کمیسیون ســلطنتی استان العال در عربستان سعودی ،گفته
است آثار سینمایی ،مستند و تبلیغاتی که طی سال جاری تولید
شــده است ،در جهت استراتژیاش برای تحکیم جایگاه استان
العال در تولید فیلم و سریال در سطح بینالمللی است.
این کمیسیون همچنین اعالم کرده که به تولیدکنندگان این
فرصت را میدهد تا در میان طبیعت این اســتان و مکانهای
تاریخیاش ،برای فیلمبرداری آثارشــان جاهای بکر و جدیدی
را کشف کنند.
کمیســیون سلطنتی این منطقه در عربستان تالش میکند
شرایط را برای تولید آثار تصویری فراهم کند.
مدیر فیلم العال نیز معتقد اســت ،این استان آمادگی میزبانی
از ساخت فیلمهای سینمایی را دارد .در همین راستا کمیسیون
فیلم عربســتان در جریان هفتاد و پنجمین جشنواره کن اعالم
کرده اســت که هر فیلمی در عربستان ساخته شود این کشور
 ۴۰درصد از مخارج آن را بر عهده خواهد گرفت.
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غبارآلود همراه با وزش باد

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

یک معلم ادبیات با بیان اینکه هنوز حذف
درسهای عمومی و نحــوه لحاظ کردن نمره
این درسها در ابهام قرار دارد ،نسبت به حذف
و یــا کاهش ســاعت درس ادبیات در مدارس
هشدار داد.
مهسا کاظمی ،معلم ادبیات و مولف کتابهای
تستی در گفتوگو با ایسنا درباره تصمیم حذف
درسهــای عمومی از کنکــور  ،۱۴۰۲با بیان
اینکه این خبر هنوز به صورت کامل تأیید نشده
اســت ،اظهار کرد :حذف درسهای عمومی به
اسم اینکه چه فایدهای برای بچههای ریاضی
و تجربی دارد ،درست نیست .البته ایندرسها
به ظاهر از کنکور حذف میشود اما طبق چیزی
که تا اآلن گفته شــده ،عم ً
ال هیچ فرقی ندارد
زیرا نمره امتحان نهایی فارســی پایه دوازدهم
برای بچههایی که ســال بعد یعنی در ســال
 ۱۴۰۲میخواهنــد کنکور بدهنــد ،در کنکور
مالک است اما از سالهای بعد پایههای دیگر
یعنی دهم و یازدهم هم اضافه میشــود .یعنی
این درسها عم ً
ال حذف نمیشود و شاید کار را
سختتر هم بکند.
او افزود :هنوز کسی نمیداند آیا میخواهند
این سه پایه را در یک روز امتحان بگیرند یا نه؟
خب منطقی نیست که از سه کتاب در یک روز
امتحان تشــریحی بگیرند و نمرهاش را لحاظ
کنند .آیا هر ســال این کار را انجام میدهند؟
آیا از این درسها در ســهپایه ،امتحان نهایی
برگزار میکنند؟ هنوز چیزی مشخص نیست و
این موضوع کام ً
ال مبهم است.

این معلم ادبیات در ادامه گفت :اگر ادبیات
از کنکور برداشــته شود ،شــاید بچهها کمتر
ســراغ این درس بروند ،شاید خیلی از مدارسی
که رشــته علوم انسانی ندارند ،به هوای همین
موضوع ساعتهای ادبیات را حذف یا کم کنند
و ساعت درسهای اختصاصی را بیشتر کنند با
این توجیه کــه اختصاصیها در کنکور میآید.
همــه اینها باعث میشــود در نهایت ادبیات
نه به عنوان یــک درس صرف بلکه به عنوان
پایه و اســاس درسهای دیگر هم کمرنگتر
شــود یا از بین برود؛ زیرا ممکن است بچهها
بــا خود بگویند ایــن درس در کنکور نمیآید،
پس مهم نیست و نمیخوانم! چیزی که در این
سالها ،خیلی شاهد آن بودیم .بچهها بیشترین
ضربه را هم از ندانستن ادبیات و ندانستن اینکه
چطور باید بنویسند و یا مطلبی را ادا کنند میبینند.
کاظمــی تأکید کــرد :ایــن تصمیم هنوز
مبهم اســت و نمیدانیم قرار است چه اتفاقی

بیفتد .اما حداقل برخی از مدارس ممکن است
ســاعتهای ادبیات را حذف و یا کم کنند که
خب ممکن است همان ارتباط نصف و نیمهای
که بچهها با ادبیات داشــتند ،هم از بین برود.
کالس درس ادبیات برای برخی هم انبســاط
خاطــری بود که حذف کنکــور همه اینها را
تحت شعاع قرار میدهد .هنوز کسی نمیداند،
میخواهند چطور نمره را لحاظ کنند.
این مولف کتابهای تستی درباره انتقاداتی
که نســبت به تســتی بودن ادبیات وجود دارد
نیــز ،توضیــح داد :باید ببینم با چــه عنوان و
چــه جایگاهی با این درسها برخورد میکنیم.
بحــث امتحان گرفتن از مباحثی که وجود دارد
هم تعیینکننده اســت .درس ادبیات از جمله
درسهایی است که بخش زیادی از آن مفهومی
است و اگر امتحانش به صورت تشریحی باشد،
شــاید بهتر باشــد اما اینجا هم یکســری
اختــاف نظــر وجــود دارد زیــرا در امتحان

از خویش میرود این تختهبندِ تن

صفد   ر د   وام

«ناگهان روایت چهره از باشندگان عالم تصویر»
شجاع رضا انوری
منشــأ هنر با مذهب و اسطوره سخت
مرتبط اســت .آثــار هنری مربــوط به
تمدنهــای اولیــه ،رمــوز مذهبی ،بت،
تجلیات تــرس و آرزو بوده اســت .ولی
تفسیر معنای مرتبط با این آثار هنری به
سبب فقدان اسناد موثق ،نامتیقن است.
اغلــب اوقات محال اســت بگوییم تا
چه انــدازه بت یا رمز مذهبــی بازنمایی
فالن قدرت ربوبی و تا چه اندازه تجســم
این قدرت تلقی میشــده اســت .معنای
مفاهیمی نظیر مفهوم ایماژ (= شــمایل،
( )eikonو مفهــوم التینــی مطابق با
آن ( )imasoو همیــن طور هم fisura
بســیار متغیر بوده و به طور اعم از مفهوم
جایگزینی به مفهوم بازنمایی (= شــبیه
سازی) در نوسان بوده است.
در دوران باســتان ،به ســبب گرایش
یونانیان به بازنمایی انســانوار انگارانهی
ایزدان اســاطیری ،نوعــی جهان هنری
به وجود آمده کــه ربوبی و در عین حال
انسانی بوده اســت .به جای پدید آوردن
تندیسهــای بــی حالت ایــزدان  -که
مناسب نیایش و پرستش ،یا روایت وقایع
اساطیری بوده  -دست به تأویل اسطوره
میزنند.
ذهن انسان اولیه جز به نیروی اهریمنی
بیــرون از خــودش که تابع آن اســت و
بایــد از آن دلجویی کند ،آگاه نیســت؛ و
به موازات رشــد عرضهی اســطورهای،
تجربهاش از نیروی اهریمنی نامشــخص
به «ایزد شــخصی» و از «ایزد شخصی»
به «تجرید غیرشــخصی» که به صورت
انســان یا انســانواره مخیل میشــود،
پیشرفت میکند...
همانگونه که اسطوره را ،در جایی که
دیگر بدیهی نبود ،با توضیح علتشناسانه
همــراه کردند ،تمثال را هــم به وقت از
دست دادن خصلتهای بدیهیاش تأویل
کردند.
تأمالت فلســفی هم وقتی که صورت
آگاهانه پیدا میکند ،عادت به دست دادن
بازنمونهای اســطورهای سرد را با تأویل
در عرصهی نقد مربوط به شمایلنگاری و
ادبی جایگزین میکند.
نزد یونانیان شــعر ،تراژدی و اسطوره
جدیتر و فلســفیتر از تاریخ بوده است.
از نظر آنان اســطوره و شــعر و تراژدی
بــا حقایق کلی ســر و کار دارند و تاریخ

با حقایق جزیی (ارسطو ،بوطیقا).
از این رو گرایشــی پدید میآید مبنی
بر اینکه رویدادهای اســاطیری را زبان
حال تمثیلی رویدادای تاریخی خاص قرار
دهند.
جنگهــای اســاطیری یونانیــان با
آمازونهــا ،یــا لیبیتهــا بــا ســنتوها
(آدم -اســب) ،به جای نبردهای تاریخی

آتنیها با پارسیان بازنموده میشود.
رمزهــای اســاطیری را همیشــه بر
تمثالهای تاریخی ارجح میشمارند .این
موضوع ،موضوع خاص دوقطبی شدن عام
است که در شمایلنگاری بین عام و خاص
و اسطورهای و ملکی و بیزمان و تاریخی
و رمز و داستان دیده میشود .رمز با قالب
ذهن اسطورهای مطابقت میکند و تمثال
با تاریخ.
اما در این میان و از پس رهیافتهای
تاریخــی و سبکشناســانه ،بهتر اســت
نگاهــی بیندازیــم بــه تاریخچــهی

شمایلنگاری از موجودات عجیبالخلقه و
انساننما که با نام «عجایبالمخلوقات»
شناخته میشوند ،شخصيتهایی فراواقع
در سنت تصويري آسياي ميانه.
آثاری نوشــتاری-تصویری با ساختار
دايــرهالمعارفــي و خــود توصيفــي از
شگفتيهاي آفريدگان جهان و شرح انواع
مختلــف موجودات ترکيبي در ســيماي

صورتهاي فلکي ،فرشتگان و موجودات
بــري و بحــري ،گونههــاي
ترکيبــي ّ
موجودات ماورايي (ديو ،غول ،جن) ،انواع
مخلوقات عجيبالشکل و حيوانات مرکب
در ترکيبات «حيوان-حيوان» و «انسان-
حيــوان» و مخلوقــات عجيــب را ارایه
ميدهد.
ً
موجوداتی عموما بالدار و ســم دار و
با پوزههای حیوانگونــه و در گونههایی
شــاخدار و با چندین دســت و پا و صور
ترســناک و آتشگــون و البتــه دارای
جنســیت مردانــه و زنانــه و در مواردی

تشــریحی هم ســلیقهای عمل میشود ،مث ً
ال
بــرای مفهوم بیت چیزی را مینویســد که به
نظرش درســت است و از نظر نفر دیگر درست
نیســت .به همین دلیــل در امتحاننهایی هم
ســعی میکنند ،کمترین میزان سؤاالت را به
ســواالتی اختصاص دهند که بخواهد اختالف
ســلیقه ایجاد کند .اینکه ادبیات در تست جا
نمیشــود ،چنین چیزی نیســت زیرا خیلی از
ســواالت واضح و مشــخص اســت و قابلیت
این راکه تستی مطرح شــود دارد .در پارهای
از موارد در اطالعات خام یا شــاهد مثالهایی
که میآورند هم ممکن است ابهام وجود داشته
باشــد و اختالفنظر بیاورد که بایــد از آنها
خودداری کرد نه اینکه مسئله را زیر سؤال برد.
او درباره حذف کنکور که حذف درسهای
عمومی به عنوان مقدمه این امر عنوان میشود
با بیان اینکه تخصصــی در این زمینه ندارد،
توضیح داد :به نظرم حتی اگر کنکور به صورت
ظاهری هم حذف شود ،باز عم ً
ال فیلتری برای
ورود به دانشــگاه وجود دارد .هر دانشــگاهی
حداقل دانشگاههای خوب برای جذب دانشجو
آزمــون ورودی میگذارند کــه از آموختههای
دانشآموزان در طی دوران تحصیلشان خواهد
بود .بنابراین چیزی به اسم حذف آزمون ورودی
که نامــش را کنکور میگذاریــم ،امکانپذیر
نیست .اینکه هر دانشــگاهی آزمون ورودی
خود را داشــته باشد هم ســلیقهایتر از کنکور
و عدالتــش از کنکــوری کــه هســت ،کمتر
خواهد بود.

تیتر آخر /یادداشت

یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی آثار پریچهره سهیلی

آمالی /آباده

عربستان در پی کشورگشایی
با فیلم و سریال است

ناتوانى كه مراقب دشمن نيرومند است ،به سالمت نزديك تر است
از نيرومندى كه فريفته ناتوانى دشمن است.

هشدار برای حذف ادبیات در برخی از مدارس

خاله خورشید در آباده به روی صحنه رفت
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی آباده شــادی و
نشــاط کودکان و نوجوانان را بســیار مهم و قابل تامل دانست
و افزود :موضوع شــادی و نشــاط کودکان و نوجوانان از نظر
علم روانشناسی بسیار مهم و مورد تاکید است ،کودکان نیاز به
فضای مورد نیاز برای شادی و نشاط دارند و اجرای برنامه های
متنوع با رویکرد شادی و نشاط برای کودکان و نوجوانان از اهم
فعالیت ما خواهد بود.
هــادی فرخی در ادامه اظهار داشــت :آمــوزش صحیح با
رویکرد ارتقای فرهنگ در بین کودکان و نوجوانان همیشــه در
دســتور کار بوده و هست ،چرا که کودک و نوجوان می بایست
در یک چارچوب منظم به فعالیت های فرهنگی و هنری جذب
شــود و در آن مسیر رشــد پیدا کند ،شهرستان آباده گروه های
بســیار خوبی را برای اجراهای نمایش کودک و نوجوان دارد و
همچنین وجود استعدادهای درخشان و متخصص که می توانند
در این راه گام اساسی بردارند.
وی افزود :گروه های هنری بســیاری در سراســر اســتان
در شــاخه هنرهای نمایشــی ویژه کودکان و نوجوانان فعالیت
می کنند که گروه هنری خاله خورشید از جمله گروه های خوب
اســت که با ایده هــا و خالقیت های جدید بــرای کودکان و
نوجوانــان به اجرای برنامه می پــردازد ،امید که تعامل تمامی
ادارات و نهادهــای فرهنگی و حمایت همه جانبه از گروه  های
هنری به خصوص در رشته هنرهای نمایشی کودک و نوجوان
همچنان ادامه یابد و آینده درخشــان برای کودکان و نوجوانان
عزیز شهرستان رقم بخورد.
شــایان ذکر است این برنامه به همت موسسه تک منظوره
ترنم آپاتیه و در محل تاالر هنر اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
به روی صحنه رفت.
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تصویر کودکان آنها.
این تاریخچهی تصویری و پشتوانهی
تصویری اکنون دســتمایهای شده برای
نمایشگاهی از این دست موجودات رمزی
و ُمثلــی و عجیبالمخلوقاتــی در آثــار
«پریچهره ســهیلی» که از بیستوهفتم
خــرداد بر دیــوار «گالری آبــان» برای
تماشای عموم جای گرفته است.
تجربــه دیــدار این صــور عجیب و
غریب بــا تکنیکی تلفیقی و با رنگهایی
عموم ًا درخشــان در زمینههایی روشن و
خاکســتری و همبُن با کلیت هر تصویر،
اتمسفری جادویی و رمزگون به نمایشگاه
داده است.
پریـــچهره سهیـــلی در آغازینهی
نمایشگاهش مینویســد« :هنگامی که
کتاب «هزار و یک شب» را می خواندم،
نقاشــی هم می کــردم .ناگهــان خودم
را در حــال نقاشــی دیوهــا ،غولها و
انســان-حیوانها دیدم .انســانهایی با
بالهایــی بزرگ و پاهای ســمدار که یا
در حال به   دنیا آوردن نوزاد شاخدارشــان
هســتند .دیوهایــی در هــم پیچیده که
فریاد میزنند .باشــندگانی به هم متصل،
همچون جهانمان کــه همه چیز به هم
مربوط و وصل است».
و در این نوشــتار حوزهی عمل خود را
مشخص کرده :وصل به ادبیات و اتصال
به مبانی تصویــری عجیبالخلقهها البته
بــا رویکردی مدرن و امروزی که شــاید
و از کجــا که همــهی ایــن موجودات
بالدار و ســمدار و شــاخدار بــا نرینهها
و مادینههایــی بــزرگ و ترسخــورده،
همیــن دور و بــر ،در کنــار خیابانی ،در
درون اتومبیلــی ،یا همدوش و همراهمان
در پاساژ و فروشــگاهی در حال خرید و
رانندگی و پرســه زدن نباشند .باشندگانی
که بودنشان همسان با بودن ما یک رمز
نهانی دارد.
جادویی که انگار علم و فلسفهی علم
و حتا واقعیات را به چالش میکشد ،همان
کاری که تصویرگران اولیه در درون غارها
برای ما بــر دیوارههای غار ثبت کردند و
بر جای گذاشتند .و از کجا که آن موجوداتِ
به زعم ما «عجایبالمخلوقات» واقعیت و
حقیقت نباشــند و این آنها هســتند که
ما را جــزو «عجایبالمخلوقاتِ خود» در
نمایشگاههایشان به تصویر میکشند؟
سیام خرداد 1401

در حكايت قصه شيرين تابستان

قصه شيرين تعطيالت تابستان و فارغ شدن از قيد و بندهاى
مكتب  خانه هاى ديروز و مدارس امروز از گذشــته و در هر حال
حديث طفالن گريزپاى بوده و چه بسيار كه بساط هاى كسبه اى
نه چندان درآمدزا را بر پيچ و خم هاى كالس هاى درس ترجيح
مى دادند و فارغ از پرسش و پاسخ مكتب خانه و كالس درس به
اين بازى هاى تجارت گونه مى پرداختند.
حاال نفوذ تلفن هاى هوشــمند و ســيطره جدا    ناپذير فضاى
مجــازى در خانه و كوچه و بازار اما تعطيالت تابســتان را هم
متفــاوت كرده و كودكان به جاى فروش " برنده گان فورى" و
بازى هاى سنتى در كوچه به بازى هاى آنالين چند نفرى و در
گوشه منزل و در خنكاى باد مصنوعى كولرها تجربه مى كنند.
تجربه مناســب رشــد آموزش هاى مجازى در ايام كرونا و
ايجاد بسترهاى مناسب در اين عرصه به نهاد تعليم و تربيت ما
و متوليــان فرهنگى و اجتماعى آموخت كه در روزهاى طوالنى
و گرم تابســتان هم به دور از موازين تدريس مرســوم همراه
دانش آموزان بــود و البته اين همراهى بــا تعاريف فرهنگى و
رفاهى باشد.
چه خوب اســت كه تدوين كنندگان طرح هاى آموزشــى و
فرهنگى به  طور گسترده اوقات تابستانى كودكان و نوجوانان را
براى بازگويى افسانه ها و قصه هاى كهن و بازخوانى متون نثر
ارزشمند پارسى و ترويج امثال و ح َِكم و صدها ظرفيت فرهنگى
تعريف و حمايت كنند.
ايــن فرصت ها به تعبيــر موالى متقيان امــام على (ع)
سرعت  شان به مانند ابر آسمان هاست كه بهره گيرى از آنها
به  عهده همگان است بر اين اساس با ايجاد بسترهاى مناسب،
در آينده ارتقاء بيش از پيش فرهنگى و اجتماعى جامعه مان را
نظاره گر خواهيم بود!

یک کشف استثنایی در هلند

باستانشناسان موفق شدند بقایای یک معبد رومی باستانی
را در هلند کشــف کنند که به عقیده برخی کشــفی استثنایی
به شمار میآید.
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز ،آژانس میراث فرهنگی
هلند اعالم کرد :باستانشناسان با کاوش در استان «خلدرالند»،
بقایای یک عبادتگاه و یک معبد رومی تقریبا ســالم را کشــف
کردهاند .آژانس میراث فرهنگی هلند از این اکتشــاف به عنوان
کشفی استثنایی یاد کرده است.
این گروه از باستانشناسان داوطلب ،نخست عبادتگاه رومی
را در ســال  ۲۰۲۱در شهری که در نزدیکی مرزهای امپراتوری
روم واقع شده است ،کشــف کردند و این موضوع را به آژانس
میراث فرهنگی هلند اطالع دادند .این آژانس با انتشار بیانیهای
اعالم کرد« :در این مکان معبدهای متعددی وجود داشته است.
مــا در این مکان بقایــای به جای مانده از مجســمه ،کتیبه و
گچکاریهای رنگآمیزی شده را کشف کردهایم .این اکتشاف
نه تنها برای هلند ،بلکه از نظر جهانی استثناء محسوب میشود.
با اینکــه تاکنون عبادتگاههای رومــی گوناگونی در هلند
کشــف شده است ،اما این نخستینبار است که باستانشناسان
به چنین مجموعه کاملی از عبادتگاه و معبد دست پیدا میکنند.
بســیاری از آثار تاریخی که در این مکان کشــف شــدهاند
در موزهای واقع در شــهر «نیمیخن» هلند به نمایش گذاشــته
خواهد شد.

