با عصر آنالین ما را دنبال کنید

اسماعیل عسلی
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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تکذیب صدور مجوز
شهرداری شیراز برای
گردهمایی اسکیتبازان
در بلوار شهید چمران

همراهی با همه توان برای
برگزاری شب شعر عاشورا
12
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد
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ناهید کیانی قهرمان
تکواندوی آسیا شد
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باید تالش کنیم تا خطا رفتار دائمی نشود
3

رئیسی:

ایران میتواند شریکی پایدار
جهت اتصال بریکس به گلوگاههای
انرژی و بازارهای بزرگ باشد

4

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار
وزارت اقتصاد اعالم کرد

همیاران مهربان ترافیک
روی نوار خدمت

خداحافظی با امضاهای طالیی
از آخر تیرماه

4

بیانیه وزارت خارجه چین در رابطه
با تماس تلفنی امیرعبداللهیان و
وانگ یی

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
به اموال متروکه رسید

جان کربی:

آمریکا به دنبال ایجاد نسخه آسیاسی
ناتو نیست

10

بازگشایی سفارت هند در افغانستان

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

رئیس هیات اسکیت فارس
در پی برنامه هنجارشکنانه
شیراز برکنار شد

با حضور فرماندار  ،شهردار  ،رئیس شورای شهر شیراز و شماری از شهروندان برگزار شد؛

میز خدمت در مسجد خاتم االنبیاء
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هم اندیشی پسا انتخابات در شیراز
زهرا جعفری

هم اندیشی پسا انتخابات در پایان نخستین سال
پیروزی دولت انقالبی با رویکرد ارزیابی عملکردها به
میزبانی شورای عالی حامیان دولت انقالبی در استان و
جهت تحول و توسعه گام دوم انقالب برگزار شد.
در این نشست که با حضور مقامات ارشد سیاسی استان
و نماینده عالی دولت در شهرستان شیراز و اعضای

ستادهای آیت ا ...رئیسی در استان و هیأت رئیسه
شورای عالی حمدا (حامیان مردمی دولت انقالبی) با
محوریت «جهاد تبیین» در مجتمع فرهنگی شاه زند
برگزار شد ،مطالبه گری در بخش های مختلف مورد
تأکید قرار گرفت.
همچنین در این نشست که با گالیه و انتقاد از عملکرد
برخی از مسئوالن همراه بود بر عدم ایجاد تفرقه و

همراهی در راستای تحقق آرمان ها و اهداف تأکید شد.
رانت های خانوادگی و فامیلی در انتصابات و
سهم خواهی ها ،پایین بودن سرعت روند تغییرات
مدیریتی متناسب با رویکرد دولت انقالبی ،عدم توجه
کافی به ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی و نگاه
ناموزون و نامتوازن به روند توسعه شهر و استان از دیگر
مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
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راهکار کاخ سفید برای جلوگیری
از گافهای بایدن

2

خطاب به معاون اول و وزیر اطالعات انجام شد

دستور رئیسجمهور برای بررسی فوری تخلف احتمالی
در واردات نهادههای دامی
رئیـس جمهـور از معـاون اول و وزیـر اطالعـات
خواسـت بـه سـرعت اخبـار مبنی بـر تخلـف احتمالی
در واردات نهادههـای دامـی را بررسـی و نتیجـه را بـه

وی گـزارش کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در پـی انتشـار اخبـاری مبنـی بـر
تخلـف احتمالـی در واردات نهادههـای دامـی ،رئیس

جمهـور بـه معاون اول و وزیر اطالعـات ماموریت داد
بـه سـرعت موضـوع را بررسـی و نتیجـه آن را گزارش
کنند .

رئیسی:

پیروزی ورزشکار شیرازی
بر قهرمان روس

ایران میتواند شریکی پایدار جهت اتصال بریکس به گلوگاههای
انرژی و بازارهای بزرگ باشد

فرهـاد داوودی از جوانـان مسـتعد و رزمـی کار سـاکن آلمـان کـه
پـدرش از کارکنـان اداره بـرق شـیراز اسـت تاکنـون ظـرف حضـور
پنج سـاله در کشـور آلمان و شرکت در مسـابقات مهم رزمی کیوان
رشـته کیـک بوکسـینگ و موتـای توانسـته توانایی هـای خـود را به
نمایـش بگـذارد و بـه تازگـی نیز با شـرکت در مسـابقه ای حسـاس
و نفـس گیـر موفق شـد نفر اول و قهرمان روسـی را شکسـت دهد
 .مسـابقه ای کـه از صدهـا شـبکه تلوزیونـی در سراسـر جهـان
همزمـان بـه صـورت زنـده پخش شـد .
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

هشت ماه کشور بدون یک ریال استقراض اداره شد
رئیـس سـازمان برنامهوبودجـه گفـت :بـا وجـود
تحویـل خزانـه مقـروض ،دولت را بدون اسـتقراض
اداره کردیـم ،بـرای کنتـرل تـورم بـا وجـود رشـد
شـدید قیمتهـای جهانـی برنامـه خوبـی در حـال
تدویـن و اجـرا اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا از مرکـز اطالعرسـانی و امـور
بینالملـل سـازمان برنامهوبودجـه ،در ادامـه
دیدارهـای رئیـس سـازمان بـا مراجـع عظـام
تقلیـد دیـروز جمعـه سـوم تیرمـاه ،سـید مسـعود
میرکاظمی بـا آیتاللـه جـوادی آملـی دیـدار کـرد.
آیتاللـه جـوادی آملـی در ایـن دیـدار با بیـان اینکه
از تالشهـای دولـت بـرای حـل مشـکالت مـردم
حمایـت میکنـد ،گفـت :تـورم و گرانـی یکـی از
مشـکالتی اسـت کـه دولـت بایـد بـرای آن برنامـه
علمـی  منطقـی داشـته باشـد.
ایشـان بـا اشـاره بـه ظرفیتهـا خـدادادی
کشـور و وجـود مردمی نجیـب ،افـزود :بـا وجـود
ظرفیتهـای و امکانـات کشـور سـزاوار نیسـت
مـردم بـرای تأمین معیشـت خود در مضیقه باشـند.
آیتاللـه جـوادی آملـی بـر بهکارگیـری انسـانها
درسـتکار و متخصـص در مناسـب دولتـی تاکیـد و

1

تصریـح کـرد :وجـود مفاسـد اقتصـادی بـه اعتمـاد
مـردم و نظـام آسـیب وارد میکنـد.
ایشـان در پایـان بـا بیـان اینکـه بـه بهبـود شـرایط
حـل مشـکالت مردم توسـط دولـت امیدوار اسـت،
گفـت :دولـت بایـد در حل مشـکالت مـردم مصمم
و قوی باشـد.
سـید مسـعود میرکاظمی هـم در ایـن دیـدار از
برنامـه دولـت بـرای مهـار تـورم خبـر داد و گفـت:
سـه عامـل بدهیهـای تلنبـار شـده گذشـته ،رشـد
قیمتهـای جهانـی و برخـی تصمیمـات اقتصادی
کـه بـر اسـاس تکلیـف قانونـی انجـام شـده از علل
رشـد تـورم اسـت.
وی افـزود :دولـت سـیزدهم زمانـی روی کار آمـده
کـه نـه خزانـه خالـی بلکه خزانـی مقـروض و منفی
را تحویـل گرفت.
معـاون رئیسجمهـور ادامـه داد ۶۰ :هـزار میلیـارد
تومـان در خزانـه بـدون تخصیص مانده بـود۵۳۵ ،
هـزار میلیـارد تومـان تعهد خریـد اوراق ایجاد شـده
و  ۵۴هـزار میلیـارد تومـان هـم تنهـا در چهـار مـاه
پایانـی دولـت قبـل از بانـک مرکـزی اسـتقراض
شـده بـود .رئیـس سـازمان برنامهوبودجـه بـا اشـاره

بـه رشـد هشـت برابـری نقدینگـی در هشـت سـال
گذشـته ،گفـت :یکی از ریشـههای تـورم چاپ پول
و اسـتقراض از بانـک مرکـزی اسـت در حالـی کـه
ایـن موضـوع خـط قرمز ما اسـت و دولت سـیزدهم
کشـور را هشـت مـاه بـدون ریالـی اسـتقراض از
بانـک مرکـزی اداره کـرد.
میرکاظمی اضافـه کـرد :بـر اسـاس قانـون دولـت
مکلـف بـه عادالنـه کـردن یارانـه کاالهای اساسـی
بـود ،چـون در عمـل چیـزی در قانـون بـه نـام ارز
 ۴۲۰۰تومانـی وجـود نداشـت.
وی بـا اشـاره بـه ادامـه حمایتهـای ریالـی یـا
کاالیـی از مـردم بـرای جبـران هزینههـا ،گفـت:
کشـورهایی کـه سـالها با تـورم حدود صفـر مواجه
بودنـد بـا رشـد شـدید قیمتهـای جهانـی بـا تـورم
تـا  ۲۰درصـد دسـت و پنجـه نـرم میکننـد ،چـون
قیمـت مـواد غذایـی و انـرژی رشـد چنـد برابـری
داشـته اسـت.
معـاون رئیسجمهـور ادامـه داد :در زمـان تحویـل
دولـت ذخایـر کاالهـای اساسـی از حد مجاز بسـیار
پایینتـر آمـده بـود ولـی در حـال حاضـر وضعیـت
ذخایـر راهبـردی کشـور مناسـب اسـت.

رئیـس جمهـور گفـت :ایـران ،بـه عنـوان کشـوری بـا
تاریخـی پربـار از حضـور فعـال در ابتـکارات بینالمللی،
آمادگـی دارد همـه ظرفیتهـای خـود را بـرای نیـل بـه
اهـداف بریکس به اشـتراک گذاشـته و به شـریکی قابل
اتـکاء جهـت اتصـال بریکـس بـه گلوگاههـای انـرژی و
بازارهـای بـزرگ جهانـی مبـدل نمایـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی بعـد
از ظهـر دیـروز جمعه در نشسـت ویدئوکنفرانسـی سـران
کشـورهای گـروه بریکـس پلاس کـه بـه میزبانـی چین
برگـزار میشـود ،گفـت :جمهـوری اسلامی ایران،
آمادگـی دارد همـه توانمندیهـا و ظرفیتهـای خـود
را ،از جملـه ذخایـر کمنظیـر انـرژی ،شـبکههای حمـل
ِ
اسـتثنایی
ثـروت
و نقـل و ترانزیـت کوتـاه و ارزان،
ِ
انسـانی آموزشدیـده و نیـز دسـتاوردهای ِ
ِ
علمی
نیـروی
چشـمگیر ،بـرای نیـل بـه اهـداف بریکـس بـه اشـتراک
بگـذارد و ایـن موقعیـت کمنظیـر جغرافیـای سیاسـی و
اقتصـادی ،میتوانـد ایـران را بـه شـریکی پایـدار و قابـل
اتـکاء جهـت اتصـال بریکـس بـه گلوگاههـای انـرژی و
بازارهـای بـزرگ جهانـی مبـدل کنـد.
متن کامل سخنان رئیس جمهور به شرح زیر است؛
عالیجنابان
دوستان و همکاران گرامی؛
ابتـدا مایلـم ریاسـت دورهای چیـن و برگـزاری
موفقیتآمیـز نشسـت سـران بریکـس را بـه عالیجنـاب
شـیجینپینگ ،رئیـس محتـرم جمهـوری خلـق
چیـن تبریـک گفتـه و از ایشـان و دولـت چیـن بابـت
دعـوت از جمهـوری اسلامی ایران جهـت مشـارکت در
«بریکسپلاس» و «گفتگوهـای سـطح بـاال پیرامـون
توسـعه جهانـی» قدردانـی نمایـم.
مایلـم در چارچـوب موضـوع نشسـت کـه «مشـارکت در
توسـعه جهانـی در عصـر جدیـد» اسـت نکاتـی را با شـما
به اشـتراک بگـذارم.
جهـان بههـمپیوسـتهی کنونـی ،بـا چالشهـای جدیـد
پیشـرفت دوسـتی و صلح
روند
ِ
و متنوعـی روبروسـت کـه ِ
جهانـی را متأثـر می سـازد .بحرانهـای نوظهـوری
ماننـد پاندمی کرونـا ،تغییـرات اقلیمـی و نیـز منازعـات
منطقـهای و بینالمللـی ،تعاملات بیـن کشـورها را

ضرورتـی دو چنـدان بخشـیده اسـت .از سـوی دیگـر
شـاهد تجربههـا و ارادههـای جمعـی ،جهـت غلبـه
بـر مشـکالت هسـتیم کـه در قالـب نهادهـا و ترتیبـات
ِ
ِ
تأمیـن
جمعـی توسـعه و
ابتکارهـای
جمعـی ،تحقـق
ِ
ِ
ِ
مشـترک جهانـی را تسـهیل میکنـد .الزم اسـت
منافـع
ِ
ایـن بسـتر جهانـی بـرای نقشآفرینـی ِ
مؤثـر نهادهـای
چنـد جانبـهی مسـتقل بـرای نیـل بـه توسـعه همگون و
صلـح جهانـی را تقویـت کنیـم.
روندهـای متعـارض جهانـی ،یکجانبهگرایـی ،ترجیحات
اقدامـات
ملیگرایانـه و چالشهایـی ماننـد تحریـم و
ِ
قهرآمیـز اقتصـادی ،اهمیـت ایجـاد و تقویـت نهادهـای
ِ
نویـن را در کنـار سـازمان ملـل متحد ضـروری میکند تا
ضمـن احتـرام بـه حاکمیـت و منافـع ملی کشـورها ،گام
مهمی بـرای تحقـق «جامعـه بشـری بـا آینده مشـترک»
برداشـته شود.
بریکـس بـه عنـوان نهـادی پیشـرو و متشـکل از
اقتصادهـای بـزرگ نوظهـور ،توانسـته اسـت بـا ارائـه
الگوهـا و ابتـکارات مناسـب ،روندهـای جدیـدی را در
جهـان شـکل دهـد .اعضـای بریکـس بـا اقتصادهـای
مکمـل و تنـوع فرهنگـی ،میتواننـد نیازهـای متقابـل را
تأمیـن کننـد و تجربههـای ملـی و بومی توسـعهی خـود
را در جهـت تقویـت رفـاه و صلـح جهانـی بـا دیگـران بـه
اشـتراک بگذارنـد .ابتکارهای اعضـای بریکس از جمله
ِ
جهانـی» رئیسجمهور شـیجینپینگ،
«ابتـکار توسـعه
نمونـه ی موفقـی از نـگاه جهانـی بـرای رسـیدگی بـه
چالشهـای مشـترک و جمعـی اسـت.
نقشآفرینـی مؤثـر بریکـس در پیشـبرد اهدافـی چـون
توسـعه روابـط جنـوب -جنـوب ،اصالحـات در نظـام
مالـی بینالمللـی و ارائـه ایدههـا و ابتکارهایـی از سـوی
اعضـای آن از جملـه ابتکار کمربند-راه ،تأسـیس بانک
توسـعه جدیـد ،بـا هـدف ارتقـای رفـاه عمومـی و تقویـت
صلـح و ثبـات بینالمللـی ،نشـانگر ماهیـت مبتکرانـه و
تأثیرگـذاری ایـن نهـاد در مقطـع کنونـی و آینـده اسـت.
سیاسـتها و برنامههـای بریکـس کـه در بیانیههـا و
اسـناد آن انعـکاس یافتـه ،نشـان میدهـد ایـن نهـاد
موضوعـات مرتبـط بـا
قـادر اسـت بـه طیـف متنوعـی از
ِ
ِ
دسـتورکار
دغدغههـای جوامـع در حـال توسـعه بپردازد.

اجلاس حاضـر نیـز نشـاندهنده پیوند مقولهی توسـعه
بـا امنیـت ،صلـح ،بهداشـت ،محیـط زیسـت و نـوآوری
امنیـت جهانـی»
اسـت .پیشـنهادهایی هماننـد «ابتـکار
ِ
نیز بسـتری مناسـب برای شـکلدهی بـه همکاریهای
سـازمان یافتـه فراهـم مـیآورد.
جناب آقای رئیس،
عالیجنابان،
عمیقـا بـه عدالت جهانـی باور
ایران
اسلامی
جمهـوری
ً
دارد و تبدیـل شـدن ایـن آرمـان متعالـی بـه گفتمانـی
فراگیـر در عرصـه جهانـی را ضرورتـی انکارناپذیـر
میدانـد .جهـان معاصـر اگر چه شـاهد توسـعه در برخی
عرصههـا بـوده اسـت ،امـا توسـعهی منهـای عدالـت،
موجـب گسـترش بحرانهـای جهانـی نظیـر بحـران
معنویـت ،اخلاق ،خانـواده ،گرسـنگی و گسـترش
شـکاف فقیـر و غنـی و تلاش بـرای بـه حاشـیه رانـدن
تنـوع فرهنگـی غنـی موجـود در جهـان شـده اسـت.
جمهـوری اسلامی ایران ،به عنوان کشـوری بـا تاریخی
پربـار از حضـور فعال در نهادهـا و ابتـکارات بینالمللی،
برخـوردار از ظرفیتهـای گسـترده اقتصـادی ،انسـانی
و طبیعـی و نیـز بـا الهـام از الگوهـای بومـی ،توانسـته
اسـت ،بـه مـدد فرهنـگ اسـتقاللخواهی و حقطلبی،
در مسـیر توسـعه ملـی خـود گامهـای ماندگاری بـردارد.
مـا آمادگـی داریـم همـه توانمندیهـا و ظرفیتهـای
خـود را ،از جملـه ذخایـر کمنظیـر انـرژی ،شـبکههای
ِ
اسـتثنایی
ثـروت
حمـل و نقـل و ترانزیـت کوتـاه و ارزانِ ،
انسـانی آموزشدیـده و نیـز دسـتاوردهای ِ
ِ
علمی
نیـروی
چشـمگیر ،بـرای نیـل بـه اهـداف بریکـس بـه اشـتراک
گذاریـم .ایـن موقعیـت کمنظیـر جغرافیـای سیاسـی و
اقتصـادی ،میتوانـد ایـران را بـه شـریکی پایـدار و قابـل
اتـکاء جهـت اتصـال بریکـس بـه گلوگاههـای انـرژی و
بازارهـای بـزرگ جهانـی مبـدل نماید.
در پایـان مایلـم؛ ضمن تشـکر از همه اعضـای بریکس،
بـار دیگـر خرسـندی خـود را از حضـور در ایـن نشسـت
ابـراز داشـته و آمادگـی نماینـدگان دولـت جمهـوری
اسلامی ایران را بـرای مشـارکت فعـال در سـایر
نشسـتهای بریکـس اعلام میکنـم.
متشکرم.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

سرمایه های راکد
بعضـی چیزهـا نـه ایـن کـه غیرقانونـی و
هنجارشـکنانه باشـد بلکه قابـل درک نیسـت  .این
کـه زندگـی روسـتایی را رها کنیـم و با هـزار و یک
مشـکل ناشـی از شهرنشـینی کنـار بیاییـم و خـود
را در آپارتمانهـای نقلـی بچپانیـم امـا بـرای رفـع
دلتنگـی گل و گیاهـی در کنـار پنجـره بگذاریـم و
ماهـی یک تـا دو مرتبه در رسـتوران های سـنتی به
بالش هـای دسـتباف تکیـه بدهیـم و غـذا بخوریـم
قابـل درک نیسـت  .ایـن کـه پـای پـدر و مـادر
بیچـاره را در پوسـت گـردو بگذاریـم تا بـرای ما از
شـیر مـرغ تا جـان آدمیـزاد لـوازم منزل بـه عنوان
جهیزیـه بخرنـد امـا در طـول زندگی از بسـیاری از
ایـن لوازم حتـی یک مرتبه هـم اسـتفاده نکنیم  .به
راسـتی اگـر در هـر یـک از محله های شـیراز اعالم
کننـد که مـا می خواهیـم کارگاهی خیاطـی در محل
راه بیندازیـم و خانواده هایـی کـه از دسـتگاه های
چـرخ خیاطـی خـود اسـتفاده نمی کننـد آن را بـه
کارگاه تحویـل دهنـد و بابت کرایه دسـتگاه ماهیانه
مبلغـی دریافـت نماینـد  ،شـاید در هـر کارگاهـی
صدهـا چـرخ خیاطی گـردآوری شـود .
در بسـیاری از خانه هـا کتاب هایـی می بینیـد کـه
دسـت نخـورده و خوانـده نشـده رهـا شـده انـد و
جـز این کـه بیانگر عالقـه سـاکنان خانه بـه کتاب
باشـند سـود دیگـری ندارنـد در حالی که بـا انتقال
ایـن کتاب هـا بـه کتابخانه هـای عمومـی و پارک ها
می تـوان زمینه اسـتفاده دیگران را از کتـاب فراهم
کرد .
اگـر انبـاری برخـی از خانه هـا را بکاونـد و اشـیاء
فلـزی و شیشـه ای و پالسـتیکی و چوبی مسـتعمل
موجـود در انباری هـا را در فضایـی بـاز بریزنـد
خرمنـی در بـر گیرنده صدهـا هزار تن انـواع فلزات
و پالسـتیک و چـوب و شیشـه روی هـم تلنبـار
می شـود کـه تاکنـون هیچ اسـتفاده ای نداشـته اند
امـا بـا جمـع آوری و تفکیـک آنهـا می تـوان مـواد
اولیـه مـورد نیاز بـرای راه انـدازی صدهـا کارگاه و
کارخانـه را تامیـن کرد .
دور ریـز پسـماند میوه هـای مصرفـی خصوصـا در
بهـار و تابسـتان بـه جـای آن کـه موجـب بویناکی
و تولیـد شـیرابه شـود می توانـد تامین کننـده مواد
اولیـه سـاخت کمپوسـت باشـد به شـرط ایـن که
مکانیزمی عملـی بـرای آن تعریـف شـود .
دانشـگاه ها و مراکز آموزشـی و کانون هـای هنری و
رسـانه ای ماننـد صدا و سـیما می توانند بـا معرفی
سـایت و پایگاهـی مجـازی از مـردم بـرای ثبـت
خاطـرات خـود پیرامـون موضوعـات دلخواهشـان
دعـوت بـه عمـل آورند تـا منبعـی پایـان ناپذیر در
اختیـار دانشـجویان مشـغول بـه تحصیـل در حوزه
سـینما و تئاتـر قرار گیـرد و موجب نزدیکی سـینما
و تئاتـر بـه واقعیت هـای زندگـی مـردم شـود و
مانـع الگوبرداری هـای ناشـیانه برخـی از سـناریو
نویس هـا از سـریال های خارجـی گـردد .
در همیـن شـهر خودمـان افـراد زیـادی یـا جـوان
هسـتند و در رشـته ای غیـر از رشـته تخصصـی
خـود فعالیـت می کننـد و یا بازنشسـته شـده اند و
تـا چند سـال دیگـر تمامی تجـارب خود را بـه گور
خواهنـد بـرد در حالـی کـه بـا راه انـدازی خانـه ی
تجربـه بـا گرایش هـای گوناگـون در بوسـتان ها
می تـوان زمینـه ی انتقـال دانـش و تجربه هـای
اندوختـه شـده را بـه دیگـران فراهـم کـرد .
هنگامی کـه دانـش و تجربـه و سـرمایه و تلاش
و برنامـه ریـزی دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد
نیرویـی ایجـاد می شـود کـه همـه را بـه حرکـت
درمـی آورد و خمـود و سسـتی رخـت برمی بنـدد .
مـا در جامعـه ای زندگـی می کنیـم کـه شـاهد
اتلاف سـرمایه های مالـی  ،انسـانی  ،مـواد اولیـه ،
وقـت و عمـر هسـتیم  .چـه ایده هایـی کـه در
مسـلخ بـی اعتنایی بـه اسـتعدادها ذبح می شـوند ،
چـه نیروهایـی کـه از چرخـه ی تولید کنار گذاشـته
می شـوند  ،چه سـرمایه هایی کـه در مسـیر غلط به
کار گرفتـه شـده و به هـدر می روند و چـه عمرهای
عزیـزی کـه بالاسـتفاده می گذرنـد .
ایـن کـه مـا انتظـار داشـته باشـیم زنـگ آغـاز
بهره گیـری از سـرمایه های رهـا شـده توسـط
دیگـران بـه صـدا درآید هرگـز نوبت به مـا نخواهد
رسـید  .فرصت هـا ماننـد ابـر می گذرنـد .

بورل:

دیپلماسی تنها راه بازگشت به
اجرای برجام است
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا در توییتـی از سـفر
قریبالوقـوع خـود بـه تهـران را تاییـد کـرد.
بـه گزارش ایسـنا ،جوزپ بورل ،مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه
اروپـا روز جمعـه در توییتی نوشـت :مـن به عنـوان هماهنگکننده
برجـام بـه تهـران سـفر خواهم کرد تـا دیـداری بـا امیرعبداللهیان و
دیگـر مقامـات مربوطه داشـته باشـم .دیپلماسـی تنها راه بازگشـت
بـه اجـرای توافـق و معکـوس کـردن تنشهای کنونی اسـت.
سـعید خطیـب زاده ،سـخنگوی وزارت امـور خارجـه سـاعاتی
پیـش از سـفر امشـب جـوزف بـورل بـه تهـران بـرای دیـدار بـا وزیر
امـور خارجـه کشـورمان و برخـی دیگـر از مقامـات جمهـوری
اسلامی ایران خبـر داد.
بـه گفتـه سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در ایـن سـفر کـه در
چارچـوب رایزنیهـای جاری میـان ایـران و اتحادیـه اروپایی انجام
می شـود در خصـوص مناسـبات دوجانبـه ،برخـی موضوعـات
منطقـهای و بینالمللـی و همچنیـن آخریـن وضعیـت مذاکـرات
رفـع تحریمهـا بحـث و تبـادل نظـر صـورت خواهـد گرفـت.
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بیانیه وزارت خارجه چین در رابطه با تماس تلفنی
امیرعبداللهیان و وانگ یی
وزارت امـور خارجـه چیـن در بیانیـهای محـور
گفتوگوهـای وزرای خارجـه ایـران و چیـن را
تشـریح کـرد.
بـه گزارش ایسـنا ،وبـگاه وزارت امـور خارجه چین
در بیانیهای نوشـت:
در  ۲۳ژوئـن  ،۲۰۲۲وزیـر خارجـه وانـگ یـی
تماسـی تلفنـی بـا حسـین امیرعبداللهیـان،
وزیـر خارجـه ایـران برقـرار کـرد .امیرعبداللهیـان
بـرای موفقیـت چیـن در برگـزاری نشسـت آتـی
بریکـس و گفتوگوهـای سـطح بـاال برای توسـعه
جهانـی آرزوی موفقیـت کـرد و عنـوان کـرد کـه
بـاور دارد چیـن بـا عضویـت در بریکـس میتوانـد
فرصتهـای جدیدی در همکاریهـای چندجانبه
در چارچـوب بریکـس رقـم بزنـد .امیرعبداللهیـان
تاکیـد کـرد کـه ایـران از ابتـکار توسـعه بینالملـل
و امنیـت جهانـی ارائـه شـده توسـط طـرف چینـی
حمایـت میکنـد.
در ادامـه بیانیـه آمـده اسـت :وانگ یی نیـز عنوان

کـرد کـه رئیسجمهـور شـی جینپینـگ نشسـت
بریکـس و گفتوگوهـای سـطح بـاال برای توسـعه
جهانـی را ریاسـت خواهـد کـرد که اهمیـت باالیی
در تقویـت سـازوکار بریکـس ،ارتقـای همـکاری و
همبسـتگی در بازارهـای نوظهـور و کشـورهای
درحـال توسـعه و ترغیـب جامعـه بینالمللـی
بـرای رسـیدگی مشـترک بـه چالشهـا در رابطه با
تحـوالت دارد .چیـن اهمیـت باالیـی بـرای روابـط
ایران-چیـن قائـل و آمـاده همـکاری بـا طـرف
ایرانـی جهـت تـداوم حمایـت راسـخ از یکدیگـر در
رابطـه بـا تحقـق منابع کلیدی هر یـک از طرفین و

برطـرف کـردن نگرانیهـای اصلی شـراکت جامع
راهبـردی اسـت.
ایـن بیانیـه در ادامـه میافزایـد :امیرعبداللهیـان
آخریـن تحـوالت در رابطه بـا مذاکرات درخصوص
تـداوم پایبنـدی بـه برنامـه جامـع اقـدام مشـترک
را بـه اشـتراک گذاشـت و عنـوان کـرد کـه رفتـار
قلدرمابانـه ایاالت متحده مشـکل اصلی مذاکرات
جـاری اسـت .طـرف ایرانی بـه طور قاطـع از منافع
ملـی خـود حفاظـت خواهـد کـرد و بـه حلوفصـل
اختالفـات از طریـق مذاکـرات جهـت حصـول
هرچـه سـریعتر توافـق متعهـد اسـت .طـرف

ایرانـی از نقـش سـازنده چیـن در رابطـه بـا مسـئله
هسـتهای ایـران اسـتقبال میکنـد.
در انتهـای بیانیـه وزارت خارجـه چین آمده اسـت:
وانـگ یـی گفـت کـه چیـن اقدامـات غیرسـازنده
کـه منجـر بـه تشـدید تنشهـا شـود را تاییـد
نمیکنـد .تمامی طرفیـن بایـد بـه طـور پیوسـته
بـرای حصـول توافـق از طریـق دیپلماسـی تلاش
کننـد .چیـن مخالـف سیاسیسـازی امـور آژانـس
بینالمللـی انـرژی اتمی اسـت و از حلوفصـل
مشـکالت برجسـته از طریق گفتوگـو و همکاری
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی و طـرف ایرانـی
حمایـت میکنـد .طـرف آمریکایـی نیـز بـه طـور
صادقانـه مسـئولیتهای خـود را بپذیـرد و بـه
درخواسـتهای منطقـی طـرف ایرانـی پاسـخی
مثبـت ارائـه دهـد .چیـن بـه حفـظ عدالـت و
حمایـت از توسـعه روند مذاکرات ادامـه خواهد داد
و گفتوگوهـای نزدیـک خـود بـا طـرف ایرانـی را
حفـظ خواهـد کـرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعالم کرد

خداحافظی با امضاهای طالیی از آخر تیرماه
رئیـس مرکـز ملـی بهبـود فضـای کسـب و کار
وزارت اقتصـاد گفـت :تـا آخـر تیرمـاه همـه
مجوزهـا و اسـتعالمهای الزم بـرای کسـب
و کارهـا در درگاه ملـی بارگـذاری شـده و از ایـن
طریـق امضاهـای طالیـی حـذف میشـود.
بـه گزارش ایسـنا ،سـیدامیر سـیاح  -رئیـس مرکز
ملـی بهبـود فضـای کسـب و کار وزارت اقتصاد -
در یـک برنامـه تلویزیونـی گزارشـی از رونـد صدور
مجـوز کسـب و کار و تسـهیل آن ارائـه کـرد و
گفـت :قانـون میگویـد هـر ایرانـی کـه بخواهـد
کسـب و کاری آغـاز کنـد نیـاز بـه مجـوز دارد و
بایـد شـرایط ،مـدارک و هزینـه صـدور آن مجـوز
شـفاف ،سـهل و الکترونیـک (غیـر حضـوری)
باشـد .بسـته بـه نوع مجـوز ،روند صـدور برخیها
طوالنیتـر اسـت ،مثـل تاسـیس بیمارسـتان،
شـرکت هواپیمایـی ،گلخانـه و  ...البتـه برخـی
دیگـر سـادهتر اسـت ،مثل غـذای خانگـی ،تعمیر
قطعـات و ...
وی اضافـه کـرد :قانـون جدیـد بـه مـا میگویـد
کـه اسـتعالمها را بایـد دسـتگاه حکومتـی بگیرد.

اسـتعالم ،یعنـی سـوال حکومـت از حکومـت .در
حقیقـت ،فـرد نبایـد نامـهای را بـه دسـت گرفته و
از ایـن سـازمان بـه آن سـازمان بـرود .بـر همیـن
اسـاس تاکیـد میکنم هر دسـتگاهی کـه نامهای
برای اسـتعالم حضـوری صادر کنـد ،تخلف کرده
اسـت .در صـورت بـروز چنیـن تخلفـی ،افـراد
میتواننـد بـه درگاه ملـی مجوزهـا مراجعـه کـرده

و بـه صـورت مسـتند شـکایت کننـد کـه حتمـا
پیگیـری میشـود.
سـیاح بـا اشـاره بـه تعـداد مجوزهـای صادر شـده
گفـت :از روزی کـه طـرح ملـی صـدور مجوزهـا،
یعنـی  ۶فروردیـن ،آغـاز شـده اسـت تـا بـه امـروز،
حـدود  ۱۱۰هـزار مجـوز درخواسـت شـده و
تقریبـا  ۲۷هـزار مجوز صادر شـده اسـت .نسـبت

«درخواسـت بـه صـدور مجـوز» حـدود  ۲۵درصـد
اسـت کـه آمار خوبی نیسـت؛ بـه ویژه آنکـه عمده
آنـان مشـاغل خانگـی هسـتند کـه سـادهترین
مجـوز را دارنـد.
رئیـس مرکـز ملـی بهبـود فضـای کسـب و کار
وزارت اقتصـاد گفـت :اکنـون شـاهد تحـول
اساسـی در نـگاه حکومـت بـه مجوزدادنهـا
هسـتیم .تـا قبـل از ایـن ،هـر زمـان کـه حکومت
میخواسـته مجـوزی را صـادر کنـد ،فـرد را صـدا
مـیزده تـا بیایـد و مهـارت او را ببینـد ،تسـت
بیمـاری و اعتیـاد بگیـرد ،در کالسهـا شـرکت
کنـد و  ...بـه ایـن مجموعـه از اقدامـات عوامـل
پیشبینـی میگوینـد .تغییـر اساسـی بدینگونـه
اسـت کـه نظارتهـا بایـد پسـینی شـود .دقـت
داشـته باشـید کـه اکنـون در سـامانه ملـی صـدور
مجوزهـا اینگونـه اسـت که فـرد میتوانـد مدارک
و شـرایط الزم را ببینـد و از داخـل خانه بدون آنکه
بـه جایـی مراجعـه کنـد ،ایـن مـدارک را بارگـذاری
کـرده تـا پس از گذشـت چند روز ،مجـوزش صادر
شود.

صدیقی:

قوه قضائیه بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد میکند
امـام جمعـه موقـت تهـران گفـت :قـوه قضائیـه
در وهلـه اول سـعی می کنـد تـا جامعـه در
مسـیر سلامت و هدایـت گام بـردارد و افـراد بـه
هنجارشـکنی ،فسـاد و تجـاوز مبتلا نشـوند و در
وهلـه دوم اگـر فـردی گنـاه یـا خالفـی داشـت
دسـتگاه قضایـی بـدون هیـچ اغماضـی بـا آنهـا
برخـورد خواهـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حجـت االسلام والمسـلمین
کاظـم صدیقـی در خطبـه اول نمازجمعـه تهـران
ضمـن دعـوت نمازگـزاران و عمـوم مسـلمین بـه
تقـوای الهـی بیـان کـرد :همـه مومنـان و ملـت
ایـران را بـه انـس بـا خـدا و محبـت و اطاعـت
خداونـد دعـوت می کنـم .تقـوا بازدارنـده انسـان
از گناهـان بـوده و افـرادی کـه بـا تقـوا هسـتند
زمانـی کـه بـا وسوسـه های شـیطانی روبـرو
شـوند فـورا سـیم دلشـان با محبـوب الهـی وصل
می شود.
خطیـب جمعـه تهـران اظهـار کـرد :در بحـث
صـراط مسـتقیم نکاتـی را مطـرح می کنیـم؛ هـر
حرکتـی یـک مبـدأ ،یـک مسـیر و یـک مقصـد

دارد و همانطـوری کـه قـرآن تاکیـد داشـته همـه
موجـودات و اشـیاء در ایـن دنیـا در حـال حرکـت
هسـتند .هیچ موجـود متوقفی در ایـن عالم وجود
نـدارد .حتـی کوه هـا نیـز حرکـت داشـته و خـدا را
یـاد می کننـد .مبدأ هـر موجودی خودش اسـت و
مقصـد آن رسـیدن به کمال الهـی ،خداوند کمال

مطلـق اسـت ،هر کسـی بـرای آنکه زودتـر به خدا
برسـد باید راه مسـتقیم را بپیماید .صراط مسـتقیم
نزدیکتریـن راه بـه خداوند اسـت و همانطوری که
گفتـم بـار کـج به مقصـد نمی رسـد.
صدیقـی تصریـح کـرد :هـر کسـی قصـد دارد در
زندگـی بـه کمـال و سـعادت برسـد باید راه راسـت

را انتخـاب کنـد .درسـت حـرف زدن ،درسـت نگاه
کـردن ،نیـت درسـت داشـتن و راسـت بـودن
همگـی مـا را به صراط مسـتقیم هدایـت می کند.
آنچـه کـه به انسـان نیرو می دهد و آن را در مسـیر
مسـتقیم نگـه مـی دارد دیـن حضـرت ابراهیـم
اسـت .دیـن همـه مـا را بـه شـفافیت ،راسـتی و
درسـتی فراخوانـده اسـت .بایـد موحد واقعـی بوده
و دل بـه خـدا دهیـم.
صدیقـی تصریـح کـرد :گنـاه کـردن عبـادت
شـیطان اسـت ،افـرادی کـه در شـبکه های
مجـازی یـا در ماهـواره پـای لجـن پراکنی هـای
روبـاه فرتـوت یعنی انگلیس و عربسـتان سـعودی
می نشـینند بنابر روایات در حال پرسـتش شـیطان
هسـتند .بـر اسـاس روایـت ،مـا پـای سـخن هـر
کسـی بنشـینیم آن را پرسـتش می کنیـم .اگر فرد
گوینـده از خـدا سـخن بگویـد مـا نیز عبـادت خدا
را می کنیـم امـا اگـر حرف هـای شـیطانی بزنـد ما
نیـز عبـادت شـیطان را انجـام داده ایـم .دشـمن
قصد دارد سـبک زندگی و سـبک لباس پوشـیدن
مـا را شـیطانی کنـد.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهامات رژیم صهیونیستی
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـه اتهامـات
و ادعاهـای بـی اسـاس وزیـر خارجـه رژیـم
صهیونیسـتی در کنفرانـس مطبوعاتی مشـترک با
همتـای تـرک در آنـکارا واکنـش نشـان داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـعید خطیب زاده سـخنگوی
وزارت امور خارجه اتهامات و ادعاهای بی اسـاس
وزیـر خارجـه رژیـم صهیونیسـتی در آنـکارا در
کنفرانـس مطبوعاتـی مشـترک با همتـای ترک را
مضحـک و در چهارچـوب یک سـناریوی از پیش
طراحـی شـده بـرای تخریـب روابـط دو کشـور
مسـلمان توصیـف کرد و آن را بخشـی از دسیسـه
تـل آویـو بـرای انحـراف افـکار عمومی ترکیـه و
منطقـه از آرمـان فلسـطین و اقدامات تروریسـتی
ایـن رژیـم کودککـش و خرابـکار دانسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه افـزود :متاسـفانه
از حـدود یـک هفتـه پیـش یـک عملیـات روانـی
بـرای مشـغول کـردن رسـانه ها بـه سـناریوهای

سـاختگی بـا اسـتفاده از اطالعـات نادرسـت
و جهـت دار جهـت مهیـا کـردن فضـا بـرای
طـرح سـناریوی فرافکنانـه وزیـر خارجـه رژیـم

صهیونیسـتی شـروع شـده بـود.
خطیـب زاده تصریـح کـرد :کشـور همسـایه مـا
ترکیـه بخوبـی می دانـد ادعاهـای فرسـتاده رژیـم

دروغگـو و تروریسـت صهیونیسـتی تـا چـه میزان
بـی اسـاس بـوده و انتظـار مـی رود در مقابـل ایـن
ادعاهـای تفرقـه افکنانه سـکوت نکنـد .این رژیم
بارهـا نشـان داده اسـت تـا چـه میـزان غیرقابـل
اعتمـاد اسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا تاکیـد مجـدد
بـر اینکـه پاسـخ جمهـوری اسلامی ایران بـه
تـرور و خرابکاریهـای رژیـم صهیونیسـتی
همیشـه بصـورت قطعـی ،مقتدرانـه و بـدون
تهدیـد امنیـت شـهروندان عـادی و تهدیـد امنیت
کشـورهای دیگـر خواهـد بـود ،اظهـار داشـت:
مظلومنمایی هـای نمایشـی این رژیم تروریسـت را
کسـی جـز خـودش بـاور نمی کنـد و اگر بـه ظاهر
نیـز طرف هایـی بـر اسـاس مصلحـت اندیشـی
زودگـذر ،نمایشـی از همراهـی داشـته باشـند ،اما
در واقـع می داننـد بـا چـه رژیـم خطرناکـی روبـرو
هستند.

جان کربی:
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آمریکا به دنبال ایجاد نسخه
آسیاسی ناتو نیست
جـان کربـی اعلام کـرد کـه ایـاالت متحـده مشـارکت ژاپـن ،کـره
جنوبـی ،اسـترالیا و نیوزلند را در نشسـت آتی ناتـو ،حرکتی در جهت
ایجـاد "نسـخه آسـیایی ناتـو" تلقـی نمیکند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری کیـودو ،جـان کربـی،
هماهنـگ کننـده شـورای امنیـت ملـی در امـور ارتباطـات
اسـتراتژیک درخصـوص اولیـن مشـارکت چهار کشـور حوزه آسـیا-
پاسـیفیک در نشسـت ناتـو گفـت« :ایـن موضـوع ارتباطی بـا ایجاد
نسـخه آسـیایی ناتـو نـدارد .ناتـو یـک ائتلاف ترانـس -آتالنتیـک
اسـت».
نشسـت ایـن رهبـران هفتـه آینـده در اسـپانیا برگـزار خواهـد شـد و
حملـه روسـیه بـه اوکرایـن یکـی از موضوعـات ایـن نشسـت خواهد
بود.
یـک منبـع نزدیـک بـه دفتـر ریاسـتجمهوری کـره جنوبی اواسـط
ایـن هفتـه اعلام کرد کـه چهار کشـور ژاپن ،کـره جنوبی ،اسـترالیا
و نیوزلنـد پیـش از آغـاز نشسـت ناتـو ،یـک نشسـت چهـار جانبـه
برگـزار خواهنـد کرد.
جان کربی در نهایت افزود« :حضور شـرکای آسـیا -پاسـیفیک در
نشسـت ناتـو نشـانهای ارتبـاط امنیـت جهانـی میـان اروپـا و منطقه
هنـد -پاسـیفیک اسـت .چیزی بیشـتر از این نیسـت».

بازگشایی سفارت هند
در افغانستان
براسـاس گـزارش رسـانههای هنـدی ،ایـن کشـور بـا اعـزام یـک
"تیـم فنـی" بـه افغانسـتان ،از بازگشـایی سـفارت خـود در کابل پس
از چندیـن مـاه تعطیلـی خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از هندوسـتان تایمـز ،پـس از سـقوط
دولـت اشـرف غنـی ،رئیسجمهـوری سـابق افغانسـتان ،هنـد
کنسـولگریهای خـود در هـرات ،قندهـار ،جاللآباد و مزارشـریف
را بـهدلیـل نگرانـی امنیتـی تعطیـل و تمـام دیپلماتهـا و پرسـنل
امنیتـی خـود را خـارج کـرد.
وزارت امـور خارجـه هنـد در بیانیـهای اعلام کـرد که تیـم فنی این
کشـور روز پنجشـنبه به کابل رسـیده و در سـفارت آن کشـور مستقر
شـده است.
هـدف از اعـزام ایـن تیـم فنـی ،ارایـه کمکهـای بشردوسـتانه و
تعامـل بـا مـردم افغانسـتان گفتـه شـده اسـت و وزارت امـور خارجه
هنـد تصریـح کرده اسـت که احیای حضـور دیپلماتیـک در کابل در
چارچـوب "روابـط تاریخـی و تمدنـی هند با مـردم افغانسـتان" انجام
شـده و بـهمعنـای بـه رسمیتشـناختن طالبـان در کابل نیسـت.

سازمان ملل:

خبرنگار الجزیره
درپی تیراندازی نیروهای
اسرائیل کشته شد
کمیسـاریای حقـوق بشـر سـازمان ملـل نتایـج تحقیقـات خـود
دربـاره شـهادت خبرنـگار فلسـطینی شـبکه الجزیـره بـه دسـت
صهیونیسـتها را اعلام کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نوشـته روزنامـه القـدس العربـی" ،راوینـا
شامداسـانی" ،سـخنگوی کمیسـاریای عالـی حقوق بشـر سـازمان
در کنفرانـس مطبوعاتـی در ژنـو دربـاره تحقیقـات ایـن سـازمان
دربـاره شـهادت شـیرین ابوعاقلـه ،خبرنـگار فلسـطینی شـبکه
الجزیـره اعلام کـرد کـه وی توسـط نظامیـان رژیـم صهیونیسـتی
هـدف گلولـه مسـتقیم قـرار گرفتـه اسـت.
وی در ایـن بـاره تصریـح کـرد :تمامی اطالعاتـی کـه مـا از ارتـش
اسـرائیل و دادسـتان کل فلسـطین جمع آوری کردیـم ،این واقعیت
را تأییـد میکنـد کـه تیرهایـی کـه منجـر به کشـته شـدن ابوعاقله و
مجروح شـدن همکارش "علی السـمودی" شـده ،توسـط نیروهای
امنیتی اسـرائیل شـلیک شـدهاند.
شامداسـانی در ادامـه گزارش داد؛ اطالعات به دسـت آمده خالف
ادعاهـای مقامـات رژیـم صهیونیسـتی مبنی بـر هدف قـرار گرفتن
ابوعاقلـه در جریـان تیرانـدازی فلسـطینیهای مسـلح را ثابـت
میکنـد.
ابوعاقلـه  ۱۱مـه گذشـته در اثر اصابـت گلولهای کـه از کاله ایمنی
او عبـور کـرد ،بـه شـهادت رسـید ،او در حالـی کـه یونیفـرم ویـژه
خبرنـگاران را بـر تـن داشـت و در حال پوشـش خبرهـای مربوط به
عملیـات نیروهـای اسـرائیلی در اطـراف اردوگاه جنیـن بـود ،هـدف
تیرانـدازی قـرار گرفت.

راهکار کاخ سفید برای
جلوگیری از گافهای بایدن
انتشـار تصویـری از رئیـس جمهـوری آمریـکا بـه همـراه یـک
دسـتورالعمل دربـاره نحـوه نشسـت و برخاسـتش در یـک نشسـت،
تمسـخر رسـانهها را بـه همـراه داشـته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـایت شـبکه روسـیا الیـوم دیـروز (جمعـه)
تصویـری تمسـخر آمیـز را از جـو بایـدن ،رئیـس جمهـوری آمریـکا
در جریـان حضـور در نشسـتی دربـاره "انـرژی بـادی" منتشـر کـرد.
نکتـه جالـب توجـه ایـن تصویـر وجـود یـک دسـتورالعمل در دسـت
جـو بایدن اسـت کـه بـر روی آن سـاده و ابتداییتریـن رفتارها مانند
نحـوه ورود بـه سـالن و نشسـتن و برخاسـتن بـه وی یـادآوری شـده
است.
بر روی این برگه نوشـته شـده اسـت" :وارد سـالن روزولت میشـوید
و بـه حاضـران سلام میکنید" " ،بـر روی صندلیتان مینشـینید"،
"خبرنـگاران وارد میشـوند"" ،سـخنرانی کوتاهـی میکنیـد (درحـد
دو دقیقـه)"" ،خبرنـگاران سـالن را تـرک میکنند"" ،شـما سـوالی از
لیـز شـولر (رئیـس اتحادیـه کارگـران) میپرسـید"" ،توجـه :لیـز بـه
صـورت مجـازی در نشسـت مشـارکت میکند"" ،از حاضران تشـکر
کـرده و خـارج میشـوید".
پیـش از ایـن نیـز کارهـای عجیبـی از جملـه ُچـرت زدن در
جریـان یـک مراسـم نظامـی و دیـدار بـا نفتالـی بنـت ،نخسـتوزیر
رژیـم صهیونیسـتی ،از جـو بایـدن سـرزده بـود کـه بازتـاب
گسـتردهای در رسـانهها داشـته و تمسـخر آنهـا را بـه همـراه
داشت.
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شهردار شیراز در خصوص برگزاری قرارگاه جهادی شهید شیبانی گفت :ابتکار عمل
شورای اسالمی شهر با همکاری فرمانداری و شهرداری ...
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باید تالش کنیم تا خطا رفتار دائمی نشود
امام جمعه شــیراز با اشاره به وقوع رفتاری هنجارشکنانه طی روزهای گذشته در این
کالنشهر ،لزوم شناخت دقیق منشاء مشکالت را متذکر ...

برگزاری راهپیمایی در حمایت از حجاب و عفاف در شیراز
شــماری از مردم شیراز روز جمعه در محکومیت اقدام هنجارشکنانه در بلوار شهید
چمران شیراز راهپیمایی کردند و اقدامهای جدی در ...

با حضور فرماندار  ،شهردار  ،رئیس شورای شهر شیراز و شماری از شهروندان برگزار شد؛

عصرمردم:
شـهردار شـیراز در خصـوص برگـزاری قـرارگاه
جهـادی شـهید شـیبانی گفـت :ابتـکار عمـل شـورای
اسالمی شـهر بـا همـکاری فرمانـداری و شـهرداری
شـیراز حل مسـائل و مشـکالت فرادسـتگاهی بود و این
تدبیـر اندیشـیده شـده کـه میـز خدمـت در قالـب مناطق
برگـزار شـود و نتیجـه آن تشـکیل ایـن قـرارگاه بـود.
سـید احسـان اصنافـی در قـرارگاه مشـترک جهـادی
میـز خدمـت محلـه محـور شـهید داداللـه شـیبانی
فرمانداری و شـورای اسالمی شـهر شـیراز که در مسجد
خاتماالنبیـا(ص) منـــطقه  ۵شـهرداری برگـزار شـد،
اظهـار کـرد :در طـول ایـن مـدت بیشـترین ارتباطـات
مردمی مجموعـه شـهرداری و شـورای اسالمی شـهر
بهویـژه در مـاه رمضـان از طریـق مسـاجد بـوده و در
غیرازایـن ایـا م هـ م جلسـات هفتگی ادامه داشـته اسـت
کـه البتـه این برنامهها جـدا از دیدارهـای مردمی هفتگی
شـهرداران مناطـق بـا مـردم اسـت.
وی در خصـوص برگـزاری قـرارگاه جهـادی شـهید
ن بیـن ابتـکار عمـل شـورای
شـیبانی هـم گفـت :در ایـ 
اسالمی شـهر بـا همـکاری فرمانـداری و شـهرداری
شـیراز حـل مسـائل و مشـکالت فـرا دسـتگاهی بـود؛
چراکـه در بسـیاری مـوارد مشـکالت و صحبتهـای
مطرحشـده خـارج از حیطه اختیارات شـورا و شـهرداری
بـود ،لـذا ایـن تدبیـر اندیشـیده شـد کـه میـز خدمـت در
قالـب مناطـق برگـزار شـود و نتیجـه آن تشـکیل ایـن
قـرارگاه بـود.
شـهردار شـیراز بیان کرد :مسـائل منطقه  ۵در چهارمین
جلسـه قـرارگاه بررسـی و ماننـد جلسـات قبـل مسـائل بـا
محوریـت فرمانـدار مطـرح و بعـد جلسـه جمعبنـدی و
ابالغ شـد.
اصنافـی بابیـان اینکـه در ایـن مـدت مـوارد زیـادی بوده
اسـت کـه مسـائل مطرحشـده در قالـب ایـن جلسـات
حلشـده اسـت ،تصریـح کـرد :هرچنـد اآلن هـم
بیشـترین مراجعـات در خصـوص مسـائل شـهرداری
اسـت امـا ظرفیـت خوبـی ایجادشـده و امیـد کـه از ایـن
ظرفیـت ایـن جلسـات بهدرسـتی اسـتفاده و جمعبنـدی
فعالیـت مـا مایـه خیـر بـرای مـردم باشـد.
مدیـر ارشـد شـهری شـیراز در خصـوص بیشـترین
مشـکالت مطرحشـده از جانـب مـردم گفـت :در بیـن
مراجعـات مردمـی در خصـوص مسـائل شـهرداری،
بیشـتر مـوارد مراجعـه مربوط به مسـائل خـارج از ضوابط
و قوانیـن اسـت چراکـه برخـی از قوانین شـهرداری قابل
تفسـیر اسـت.
شـهردار شـیراز گفـت :البتـه مـا خودمـان چنیـن
برنامههـای منظمـی را در مسـاجد داریـم و مسـائل
مطرحشـده هـم مربوط به حوزه شـهری اسـت اما سـایر
مـوارد فـرا دسـتگاهی ما را با مشـکالتی مواجـه کرده که
بـا اینگونـه جلسـات حـل میشـود.
تأکیـد رئیس شـورای شـهر شـیراز بـر مدیریت
و ایجـاد راه حـل آسـیبهای اجتماعـی و
معضلات شـهری
رئیـس شـورای اسالمی شـهر شـیراز تصریـح کـرد :مـا
نمیتوانیـم دسـت روی دسـت بگذاریـم تـا مشـکالت

امام جمعه شیراز:

باید تالش کنیم تا خطا
رفتار دائمی نشود
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ً
باقـی بماننـد و بعضـا آسـیبهای ایمنـی ،اجتماعـی و
امنیتـی را ایجـاد کننـد ،بلکه بایـد آسـیبهای اجتماعی
را مدیریـت و مکانیسـمهای حـل آن را به وجـود آوریم نه
اینکـه آسـیبی را بـا آسـیبی دیگـر جابجـا کنیـم.
مهـدی طاهـری اظهـار کـرد :تلاش مـا بـر ایـن اسـت
کـه بـا تجمیـع دسـتگاههای مسـئول خدمـت رسـان
در مناطـق و احصـای ایـن مشـکالت ،فـارغ از نظـام
بروکراسـی سیسـتم کهنـه اداری مشـکالت محلات
مناطـق و شـهروندان حـل شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تصریـح کـرد :مـا بـه دنبـال ایجـاد
کارگروهـی بـا حضـور اسـتاندار ،سـایر مسـئوالن و دیگـر
دسـتگاههای اجرایـی و خدمات رسـان هسـتیم تـا زمینه
حلوفصـل مشـکالتی شـویم کـه میـان دسـتگاههای
اجرایـی قابـل حـل نباشـد.
رئیـس شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا تصریـح بـر
مشـکالت منطقـه  ۵کـه حتـی نوعـی بحـران بـه شـمار
میرونـد ،گفـت :باوجـود کارهایـی کـه در ایـن منطقـه
تاکنـون انجامگرفتـه اسـت ،امـا هنـوز معضلهـا
باقیمانـده اسـت و مـا نمیتوانیـم دسـت روی دسـت
ً
بگذاریـم تـا مشـکالت باقـی بماننـد و بعضـا آسـیبهای
ایمنـی ،اجتماعـی و امنیتـی را ایجـاد کننـد بلکـه بایـد
آسـیبهای اجتماعـی را مدیریـت و مکانیسـمهای حـل

آن را بـه وجـود آوریـم نـه اینکه آسـیبی را با آسـیبی دیگر
جابجـا کنیـم.
مسـائل احصـا شـده مناطـق در دو بخـش در
دسـتور کار قـرار میگیرنـد
فرمانـدار شـیراز بـا بیـان اینکـه مسـائل مناطـق طـی
تفاهمی کـه انجامشـده رصـد و احصـا میشـوند،
گفـت :ایـن مسـائل پـس از احصـا ،در دو بخـش مـوارد
دسـتگاههای خدمـات رسـان و اجرایی و مـوارد مرتبط به
شـورای اسالمی شـهر و شـهرداری در دسـتور کار قـرار
میگیرنـد.
لطفاللـه شـیبانی اظهـار کـرد :مسـائل مناطـق طـی
تفاهمی کـه انجامشـده رصـد و احصـا میشـوند و در دو
بخـش مـوارد دسـتگاههای خدمـات رسـان و اجرایـی و
مـوارد مرتبـط بـه شـورای اسالمی شـهر و شـهرداری در
دسـتور کار قـرار میگیرنـد.
وی افـزود :بـرای ایـن منظـور دبیرخانه مشـترکی جهت

برگزاری راهپیمایی در حمایت از حجاب و عفاف در شیراز
ایرنـا :شـماری از مـردم شـیراز روز جمعـه در محکومیـت اقـدام هنجارشـکنانه در بلـوار شـهید چمـران شـیراز
راهپیمایـی کردنـد و اقدامهـای جـدی در ترویـج فرهنـگ عفـاف و حجـاب را خواسـتار شـدند.
ایـن آییـن بـا عنـوان " اجتمـاع حامیـان حریـم حیـا ،غیـرت و حجـاب در شـیراز در واکنـش بـه شـدت یافتـن
هنجارشـکنیهای اخالقـی و فرهنگـی در سـومین حـرم اهـل بیـت(ع) و مطالبـه از دسـتگاههای متولـی امـر
فرهنـگ" برگـزار شـد.این راهپیمایـی پـس از اقامـه نمازجمعـه از محـل شبسـتان امـام خمینی(ره) حـرم مطهر
شـاهچراغ(ع) در شـیراز برگـزار شـد.نمازگزاران جمعـه شـیراز سـومین حـرم اهـل بیـت در ایـران اسلامی،
همچنیـن برخـورد بـا هنجـار شـکنان را از دسـتگاههای متولـی مطالبـه کردنـد.
راهپیمایـان در ایـن آییـن ،شـعارهایی همچـون ترویـج بـد حجابـی دسیسـه دشـمن اسـت و بـرادر غیرتـت کـو
حجـاب خواهـرت کـو سـر دادنـد.

پاسخگویی شهرداران شش منطقه شیراز به شهروندان از طریق ۱۳۷
عصرمردم:
شهرداران شش منطقه شیراز طی هفته آینده پاسخگوی مستقیم شهروندان از طریق سامانه  ۱۳۷هستند.
بـه گـزارش پایگاه اطالعرسـانی شـهرداری شـیراز ،مدیران شـهردارى هر مـاه طبق جدول زمانبنـدى در قالب
طـرح «روى خـط شـهر» بـه صورت مسـتقیم و بدون واسـطه پاسـخگوى درخواسـتها و شـکایات شـهروندان
هستند.شـهرداران شـش منطقـه شـیراز طـی هفتـه آینـده پاسـخگوی مسـتقیم شـهروندان از طریـق سـامانه
 ۱۳۷هستند.حسـامالدین اسـدزاده شـهردار منطقه  ۴روز شـنبه  ۴تیرماه ،رضا مسـعودی شـهردار منطقه  ۵روز
یکشـنبه  ۵تیرمـاه و مسـعود قـادری شـهردار منطقـه  ۶در روز دوشـنبه  ۶تيرماه جاری پاسـخگوی شـهروندان
از طریق سـامانه  ۱۳۷هسـتند.
شـهروندان گرامی همچنیـن میتواننـد مسـائل و درخواسـتهای خـود را بـا قاسـم اکبـری شـهردار منطقـه ۷
در روز سهشـنبه  ۷تیرمـاه ،علـی مصلینـژاد شـهردار منطقـه  ۸روز چهارشـنبه  ۸تیرمـاه و سـید محمدجـواد
افضلـی شـهردار منطقـه  ۹در روز پنجشـنبه  ۹تیرمـاه جـاری درمیـان بگذارنـد تـا ایشـان شـنونده و پاسـخگوی
درخواسـتها و مشـکالت شـهروندان باشـند.

پیگیـری امـور در نظـر گرفتهشـده اسـت کـه مصوبـات
میـز خدمـت همان روز در صحن شـورای شـهر با حضور
مجموعـه فرمانـداری بررسـی میشـود و پـس از قطعـی
شـدن مصوبـات توسـط فرمانـداری پیگیـری میشـود.
فرمانـدار شـیراز تصریح کـرد :با توجه بـه اینکه مصوبات
مربوط به شـورای اسلامی و شـهرداری بهطـور جداگانه
پیگیـری میشـود ،در همیـن خصـوص جلسـات
همپوشـانی و هماهنگـی نیـز برگـزار میشـود تـا بـا رصد
مصوبـات ،نتایـج آنهـا طـی یـک بـازه زمانـی مشـخص
اطالعرسـانی میشـود.
معضـل رودخانـه چنـار راهـدار در کارگـروه
نظـارت و پیگیـری حقـوق عامـه موردبررسـی
قرارگرفتـه اسـت
ناظر شـورای اسالمی شـهر شـیراز در شـهرداری منطقه
 ۵گفـت :ایـن منطقـه از مناطـق محـروم کالنشـهر
شـیراز اسـت کـه از چرخه عمـران و سـازندگی تا حدودی
بازمانـده و نیازمنـد توجـه ویـژه از سـوی دسـتگاههای
مختلف اسـت.
افسـانه خواسـتخدایی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه
ایـن منطقه بیـش از ۱۶۰هـزار نفر جمعیـت دارد ،اظهار
کـرد :یکـی از مشـکالت اساسـی در سـطح ایـن منطقـه
بـه معضـل فاضلاب صنعتـی و خانگـی بازمیگـردد که

در بسـتر رودخانـه چنـار راهدار جاری اسـت و زمینهسـاز
چالشهـای عدیـدهای بـرای اهالی منطقه و کالنشـهر
شـیراز شـده است.
وی بـا بیـان اینکه شـورای ششـم شـعار محرومیتزدایی
را سـرلوحه عملکـرد و فعالیـت خـود قـرار داده و در ایـن
راسـتا توجـه ویژهای بـه مناطق محـروم دارد ،افـزود :به
همیـن دلیـل معضـل رودخانـه چنـار راهـدار در کارگـروه
نظـارت و پیگیـری حقـوق عامـه موردبررسـی قرارگرفتـه
و خروجـی ایـن جلسـات  ۱۸مصوبـه بـرای حـل بحـران
چنارراهـدار بوده اسـت.
ناظر شـورای اسالمی شـهر شـیراز در شـهرداری منطقه
 ۵شـیراز بـا تشـریح برخـی از ایـن مصوبههـا خاطرنشـان
کـرد :بـه کارخانههـای نشاسـته سـازی فرصـت
هشـتماههای دادهشـده بـود تـا نسـبت بـه جابجایـی
کارخانـه یـا راهانـدازی تصفیهخانـه مشـترک اقـدام کنند؛
امـا همانطـور کـه پیشبینـی میشـد ایـن واحدهـای
صنعتـی تاکنـون نسـبت بـه بهرهبـرداری از تصفیهخانـه
اقـدام نکردنـد.
خواسـت خدایـی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه
آلودگیهـای صنعتـی و فاضالبهـای خانگـی بـه
تبعـات وخیـم محیـط زیسـتی انجامیـده و سلامت
عمومی جامعـه را خدشـهدار میکنـد ،بیـان کـرد :آب
منطقـهای و آبفـای شـیراز همکاریهـای مؤثـری
درزمینـه تکمیل چرخـه فاضالب و کاهـش آلودگیهای
رودخانـه چنارراهـدار داشـته اسـت.
وی افـزود :در کارگـروه دوم نظـارت و پیگیـری حقـوق
عامـه پـس از تبادلنظـر و بررسـی همـه زوایـای ایـن
بحـران بـه این نتیجه رسـید که بـه کارخانههـای آالینده
کـه در مجـارت رودخانـه چنـار راهـدار فعالیـت میکنند،
مجـددا مهلت سـهماههای داده شـود تا نسـبت بـه تهیه
زیرسـاختهای الزم اقـدام کـرده و تصفیهخانه در اسـرع
چشم شیشه ای

وقـت راهاندازی شـود.
عضو هیأت رئیسـه شـورای اسالمی شـهر شـیراز با بیان
ایـن کـه جابجایـی کارخانههـای آالینـده هـم در دسـتور
کار اسـت ،اظهـار داشـت :بـر اسـاس صورتجلسـه
کارگـروه نظـارت و پیگیـری حقـوق عامـه مصـوب شـد
کـه شـهرداری ،آب منطقـهای و آبفـا شـیراز طـی یـک
اقـدام مشـترک نسـبت بـه ایجـاد خـط لولـه و احـداث
تصفیهخانـه اقـدام کننـد.
خواسـتخدایی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه یکی
از چالشهـای جـدی شـهرداری منطقـه  ۵اشـاره کـرد
و افـزود :یکـی دیگـر از مشـکالت اساسـی ایـن منطقـه
بـه کمبـود روشـنایی معابـر بازمیگـردد و متأسـفانه ایـن
مسـئله چالشهـای عدیـدهای را در حـوزه ایمنـی و
امنیـت برای شـهروندان بـه وجود آورده اسـت .به همین
دلیـل از شـرکت بـرق درخواسـت شـد تـا در اسـرع وقـت
نسـبت بـه تأمیـن روشـنایی معابـر اقـدام کند.
او در ادامـه گفـت :در محـدوده و حریـم شـهرداری
منطقـه  ۵شـیراز شـاهد ساختوسـازهای غیرقانونـی
هسـتیم کـه زمینهسـاز آسـیبهای متعـددی اسـت،
بهمنظـور پیشـگیری از ایـن مـوارد نیازمنـد همـکاری
دسـتگاه قضایـی و نیـروی انتظامی بـا شـهرداری
بهصـورت گسـتردهتری هسـتیم.
ناظـر شـورای اسالمی شـهر شـیراز در شـهرداری
منطقـه  ۵در بخـش پایـان سـخنانش اظهـار داشـت:
از آموزشوپـرورش انتظـار مـیرود توجـه بیشـتری
بـه زیرسـاختهای آموزشـی کـه در سـطح منطقـه ۵
قـرار دارد ،داشـته باشـد و نسـبت بـه نوسـازی مدارسـی
کـه مدتهـا از زمـان تعطیلـی و مخروبـه شـدن آنهـا
میگـذرد ،اقـدام کنـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،قابلذکـر اسـت مـواردی نظیر
انشـعابات غیرمجـاز ،حضـور اتبـاع بیگانـه ،اعتیـاد و
عرضـه مـواد مخـدر ،گسـترش زیرسـاختهای درمانـی
و دیگـر کمبودهایـی کـه در محـدوده شـهرداری منطقـه
 ۵قـرار دارد از دیگـر محورهایـی بـود کـه ناظـر شـورای
اسالمی شـهر شـیراز در شـهرداری منطقـه  ۵شـیراز بـه
آنهـا اشـاره ویـژهای داشـت.
تلاش قانونـی شـهرداری منطقـه  ۵بـرای
بحـران آلودگـی رودخانـه چنـار راهـدار
رضـا مسـعودی شـهردار منطقـه  5شـیراز بـا اشـاره بـه
ایـن موضـوع کـه در ایـن منطقـه با مشـکالت ریشـهدار
و عمیقـی روبـهرو هسـتیم ،اظهـار داشـت :یکـی از
بزرگتریـن مشـکالت مـا در ایـن منطقـه بـه رودخانـه
چنـار راهـدار بازمیگردد کـه از دیرباز مورد سوءاسـتفاده
عـدهای از سـودجویان قرارگرفتـه اسـت.
وی بخشـی از آلودگیهـای چنـار راهـدار را مربـوط
بـه سـرریز شـدن فاضالبهـا بـه رودخانـه عنـوان
کـرد و افـزود :آلودگیهـای رودخانـه چنـار راهـدار بـه
چالشهـای عدیـدهای در حوزههـای محیـط زیسـتی،
بهداشـت ،سلامت ،بحرانهای اجتماعـی و مواردی از
ایندسـت انجامیـده اسـت.
شـهردار منطقـه  ۵شـیراز بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه
اهالـی ایـن منطقه که در مجـاورت رودخانه چنـار راهدار
سـاکن هسـتند بهواسـطه ایـن معضـل بـا مشـکالت
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فراوانـی دسـتوپنجه نـرم میکننـد ،اظهـار داشـت:
شـهرداری منطقـه  ۵بـا توسـل بـه راهکارهـای قانونـی
در تلاش اسـت تـا صنایـع موجـود در مسـیر رودخانـه
را مجـاب کنـد کـه پسـابهای خـود را بـه رودخانـه وارد
نکننـد و بـا احـداث تصفیهخانههـای محلـی ایـن معظل
را مدیریـت کننـد.
مسـعودی بـا اشـاره به ایـن موضوع کـه در قالب قـرارگاه
شـهید شـیبانی مطالبـات مردمی کـه بـرای سـالها
بـر زمینمانـده بـود را پیگیـری میکنیـم ،بیـان داشـت:
مجموعـه مدیریـت شـهری همکاریهـای همـه
جانبـهای را بـا مجتمعهـای صنعتـی کـه در ایـن محـور
قرارگرفتهانـد انجـام داده اسـت .از تکالیفـی کـه بر عهده
شـهرداری گذاشـته شـده ،مسـیری بود که برای احداث
شـبکه گاز بـرای کارخانههـا در نظـر گرفتـه شـود که این
مسـئله انجامشـده و کارخانههـا بخشـی از تجهیـزات
الزم را بـرای احـداث تصفیهخانـه تهیهکـرده اسـت.
وی یکـی دیگـر از مشـکالت منطقـه را روشـنایی معابـر
اعلام کـرد و افـزود :بسـیاری از خیابانهـا و محالت از
روشـنایی کافـی برخـوردار نیسـتند و ایـن امر تردد شـبانه
را بـرای شـهروندان بـا مشـکالت زیـادی در حوزههـای
ایمنـی و امنیـت ایجـاد میکنـد.
شـهردار منطقه  ۵شـیراز خواسـتار رسـیدگی اداره برق به
ایـن چالـش پیـش روی مـردم شـد و اظهـار داشـت :بـا
تأمیـن روشـنایی معابر شـاهد افزایش ایمنـی و امنیت در
محلات خواهیـم بود و از بسـیاری از حوادث پیشـگیری
خواهد شـد.
او افـزود :یکـی دیگر از مشـکالت در سـطح شـهرداری
منطقـه  ۵شـیراز بـه وجـود ضایعـات فروشـیهایی
بازمیگـردد کـه در دل بافـت مسـکونی بـه فعالیـت
پرداختـه و مشـکالت زیـادی را بـرای شـهروندان پدیـد
میآورنـد ،بـه همیـن دلیـل باید زمینـه انتقـال این صنف
بـه سـایتهایی کـه در خارج از شـهر بـرای فعالیت آنها
در نظـر گرفتهشـده را تسـریع کـرد.
مسـعودی خواسـتار همافزایی دسـتگاه قضایـی و نیروی
انتظامی بـرای سـاماندهی فعالیتهـای ضایعاتیهـا
شـد و اظهـار داشـت :فعالیـت در عرصـه جمـعآوری و
فـروش ضایعات شـغل پردرآمدی محسـوب میشـود که
ایـن امـر عـدهای را وسوسـه میکنـد تـا بـا بـه فراموشـی
سـپردن بهداشـت عمومـی ،بـه ایـن امـر مبـادرت ورزند.
وی یکـی دیگر از مشـکالت شـهرداری منطقه  ۵شـیراز
را ساختوسـازهای غیرمجـاز عنـوان کـرد و افـزود:
از امـور اراضـی تقاضـا داریـم تـا بـا توسـل بـه قانـون بـه
یـاری شـهرداری آمـده و نقـش مثبتـی در سـاماندهی
ایـن معضـل فزاینـده ایفـا کنـد تـا بتوانیـم مشـکالت
فزاینـدهای که در حال گسـترش اسـت را مدیریت کنیم.
شـهردار منطقـه  ۵شـیراز در بخـش پایانی سـخنانش به
یکـی از پروژههـای مهـم منطقـه کـه نقـش فزاینـدهای
در گسـترش نشـاط در جامعه خواهد داشـت ،اشـاره کرد
و گفـت :پیسـت موتورسـواری بـه همـراه شـمار دیگـری
از پروژههـای شـهری در حوزههـای عمرانـی ،گسـترش
فضـای سـبز و دیگـر مـواردی کـه مـورد درخواسـت
شـهروندان بـوده ،در سـال جـاری بـه بهرهبـرداری
خواهنـد رسـید.
تابستان کتاب

ایسـنا :امـام جمعـه شـیراز با اشـاره به وقـوع رفتاری
هنجارشـکنانه طـی روزهـای گذشـته در ایـن
کالنشـهر ،لـزوم شـناخت دقیـق منشـاء مشـکالت
را متذکـر شـد و بـا یـادآوری اینکـه دشـمن جنگـی
ترکیبـی راه انداختـه اسـت ،خاطرنشـان کـرد که باید
تلاش کنیـم تـا خطـا بـه رفتـار دائمی تبدیل نشـود.
ایتاللـه لطفاللـه دژکام در خطبههـای نمـاز جمعه
 3تیـر شـیراز ،در ادامـه مباحـث هفتههای گذشـته،
بـه اهمیـت موضـوع معنویـت و پرداختـن بـه آن در
ابعـاد مختلـف اشـاره و اضافـه کـرد :اگـر جامعهای
بخواهـد معنـوی محسـوب شـود بایـد مراقبـت از
خـود و اجتمـاع را انجـام دهـد کـه هـر کـدام از ایـن
مراقبتهـا نکاتـی دارد.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه در مراقبـت اجتماعی
هـر گروهـی نقشـی دارد کـه بایـد آن را بـه درسـتی
ایفـا کنـد ،اهمیـت نقـش آفرینی گروههـای مختلف
بـه ویـژه بانـون در موضـوع ترویـج حجـاب و عفـاف
را متذکـر شـد.
نماینـده ولـی فقیه در فارس ،با اشـاره به آیه  ۶سـوره
مبارکـه تحریم ،گفـت :قرآن فرموده خـود را از آتش
جهنـم حفـظ کنیـد یعنی اگـر رفتار خلاف اخالق و
عفتـی در جامعـه رخ میدهـد ،ایـن نزدیـک شـدن
بـه جهنـم اسـت کـه بایـد بـرای مراقبـت اجتماعـی
کمـک کـرد تـا این رفتار برطرف شـود و یـک دغدغه
شـخصی نیسـت بلکه شـفقت و دلسـوزی است.
امـام جمعـه شـیراز بـا تاکیـد برایـن نکتـه کـه بـرای
جلوگیـری از تبدیـل خطـا بـه رفتـار دائمی بایـد
تلاش و کمـک کـرد ،زیـرا در ایـن صـورت ،فـرد
جهنمی میشـود ،اضافـه کـرد :نگرانـی دلسـوزانه
را بایـد واضـح و برجسـته بـه نسـل جـوان و نوجـوان
منتقـل کـرد ،امر بـه معـروف و نهی از منکر شـفقت
اسـت نـه جبارانـه؛ امر به معـروف از روی دلسـوزی و
نگرانـی اسـت و بایـد ایـن دلسـوزی بـه طـرف مقابل
بیـان شـود.
ایـن اسـتاد حـوزه و دانشـگاه ،بـا بیـان اینکـه
مدیـران اجتماعـی کـه میخواهنـد بـر پایـه اصـول
اسلامی مدیریت کننـد بایـد ایـن مـوارد را مدنظـر
داشـته باشـند ،افزود :متاسـفانه صحنـهای گزارش
شـده مبنی بر اینکـه عدهای از نوجوانـان چهارچوب
عفـاف و حجـاب را رعایـت نکردنـد ،ایـن واقعیتـی
اسـت کـه در گوشـهای از شـهر رخ داده امـا دقـت
بـرای شـناخت درسـت ایـن واقعیـت مسـتلزم چنـد
نکتـه اسـت.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه بـرای این مسـئله باید
ابتـدا بدانیـم کـه مشـکل چیسـت ،گفت :چـون اگر
مشـکل شـناخته نشـود نمیتـوان درمـان مناسـبی
برایـش در نظـر گرفت؛ بایـد جهات مختلـف این امر
تفکیـک شـود تـا بتوان بـه درسـتی آن را حـل کرد.
امـام جمعـه شـیراز بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروز بـا یک
جنـگ ترکیبـی درگیـر هسـتیم ،افـزود :بایـد جهات
مختلـف را مـورد توجـه قـرار دهیـم چـون در غیـر
اینصـورت ممکـن اسـت بـا مسـئله سـنگینی روبهرو
شـویم؛ یـک وجـه این ماجـرا فرهنگی اسـت بـر این
اسـاس کـه عـدهای از نوجوانـان مـا رفتـار صحیـح
اجتماعـی را نمیداننـد کـه کار اخالقـی و تربیتـی
میطلبـد و بایـد تدبیـری اندیشـیده شـود.
وی بـا بیـان جهـت دیگـر این ماجـرا افـزود :ممکن
اسـت مسـئله سیاسـی در بیـن باشـد البتـه بـر اینکه
دشـمن بـر جنـگ نـرم کار میکننـد تردیدی نیسـت
امـا اگـر در این ماجرا با یک مسـئله سیاسـی امنیتی
روبـهرو باشـیم؛ نوع رفتار مـا متفاوت از زمانی اسـت
که مسـئله اخالقی باشـد.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :برخـی از کسـانی کـه
مسـئولیت اداری داشـتند بایـد جـواب بدهنـد و
فراخوانـده شـدند امـا اینکـه بـا نوجوانـان چنیـن و
چنـان رفتـار شـده؛ درسـت نیسـت .یک قسـمت کار
وظیفـه همگانـی و همـه مـردم اسـت کـه تکلیـف
شـهروندی محسـوب میشـود و مـردم مخالفـت
خـود را در مقابـل هـر خالف شـرعی در هر سـطحی
باشـد اعلام میکننـد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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مهر  ۲۰۰۰معلم به آموزش و پرورش فارس اضافه میشود
سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور گفت :در مهر امسال بیش از  ۲هزار معلم فارغ
التحصیل از دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پروش فارس ...
یاد داشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

حکمرانی در کوچه ها !
نکته اول و آخر)
درست مقابل اداره کل راه و شهرسازی فارس در شیراز .
کوچـه  7از خیابـان سـتارخان کـه خـود بـه خیابانـی فرعـی شـبیه اسـت
تـا کوچه!
وقتـی بـا خواهـش از نگهبـان کوچه خواسـتم به دلیل نبـود فضای پارک
در پارکینگ اداره کل راه و شهرسـازی و همچنین در خیابان سـتارخان،
اجـازه دهـد بـه منظـور حضـور در نشسـت خبری مدیـرکل برای سـاعتی
خـودروی خـودم را در کوچـه پـارک کنم  ،نگهبـان کوچـه از روی احترام
کـه خبرنـگارم  ،گیـت ورود بـه کوچـه را بـاال بـرد و مـن اجـازه یافتـم بـه
داخـل کوچـه بـروم و پـارک کنم .
هنـگام برگشـتن و خـارج شـدن از کوچـه متوجـه شـدم مردی میانسـال
ً
کـه ظاهـرا او هـم یکـی از نگهبانـان شـیفت دیگـر کوچـه اسـت به همـکارش اعتـراض شـدید می کنـد که چرا
بـه مـن اجـازه ورود بـه کوچـه و پارک خـودرو را داده اسـت؟!
مـن کـه مـی دانسـتم بسـتن معبر عمومـی مثل کوچـه و گیت گذاشـتن در هیچ کجـای قانون شـهروندی دیده
ً
نشـده و اصـوال کاری قانونـی نیسـت ناچـار شـدم حـدود  ۲۰دقیقـه معطـل بمانـم و بـا ایـن شـهروند بـه بحث و
جدول بپـردازم!
نتیجه گیری اخالقی)
بـه درسـتی نمـی دانـم متولـی اصلـی این داسـتان شـهرداری اسـت یا دسـتگاهی دیگر امـا برایم عجیب اسـت
کـه دسـتگاه ذیربـط سالهاسـت در خـواب بیتفاوتـی فـرو رفتـه و نـه تنهـا کوچـه و معابر خیابـان سـتارخان بلکه
بسـیاری از معابـر فرعـی و کوچه هـای خیابان هایـی چـون قصردشـت  ،ارم و  ...چنیـن وضعیتـی به خـود گرفته
و ایـن رویکـرد زشـت شهرنشـینی همواره در حال گسـترش اسـت.
حـاال آنکـه بـه نظـر مـی رسـد  ،هر چند سـپردن کوچـه به نگهبـان می توانـد توجیـه پذیر باشـد اما اینکـه معابر
عمومـی مثـل کوچـه بـا گذاشـتن گیـت ورود و خـروج بـه معبـری خصوصـی تبدیـل شـود نـه شایسـته فرهنـگ
شـهروندی و شهرنشـینی و نـه شایسـته مدیریت شـهری اسـت!

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور:

مهر ماه سال جاری  ۲۰۰۰معلم به آموزش و پرورش فارس اضافه میشود
ایسـنا :سرپرسـت دانشـگاه فرهنگیـان کشـور گفـت :در مهـر امسـال بیـش از  ۲هـزار معلـم فـارغ التحصیـل
از دانشـگاه فرهنگیـان بـه آمـوزش و پـروش فـارس خواهـد پیوسـت و ایـن دانشـگاه ظرفیـت تحویـل تـا  ۴هـزار
معلـم را نیـز بـه اسـتان دارد.رضامـراد صحرایـی در شـورای آمـوزش و پـرورش فارس که بـا حضور وزیـر و جمعی
از نماینـگان مـردم فـارس در مجلـس شـورای اسلامی برگزار شـد ،گفـت :همـه مـا در یـک ریـل عـادی کشـور
در حـال فعالیـت هسـتیم و آن ریـل مـوازی کـه در یـک نقطـه بایـد بـه ایـن ریـل عـادی بپیونـدد و مطلـوب مـا
باشـد دانشـگاه فرهنگیـان اسـت.به نقـل از آمـوزش و پـرورش فـارس ،او افـزود :اگر دانشـگاه فرهنگیـان بتواند
ظرفیـت کافـی بـرای تربیـت معلـم در تـراز مطلـوب و میـزان کافی برای آمـوزش و پـرورش فراهم کند ،بسـیاری
از مشـکالت آمـوزش و پـرورش حـل می شود.سرپرسـت دانشـگاه فرهنگیـان ادامـه داد :آموزش و پـرورش کلید
حل مشـکالت کشـور اسـت و کلید حل مشـکالت آموزش و پرورش نیز معلم اسـت ،اگر معلم درسـت شـود نه
تنهـا آمـوزش و پـرورش ،بلکـه کل مشـکالت کشـور نیز درسـت خواهد شـد.

امام جمعه جهرم:

مسؤالن قضایی خود را در اتاق کار حبس نکنند
مهر:امام جمعه جهرم گفت :مسؤالن قضایی نباید به خاطر تکثر پرونده ها خود را در اتاق کار حبس کنند.
حجـت االسلام محمدحسـین مدبـر در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه جهرم گفـت :از آسـیب های فضای
مجـازی ایـن اسـت کـه افـراد دچـار توهـم کارشناسـی می شـوند و در هر مـوردی نظریـه می دهند.
امـام جمعـه جهـرم افزود :نمونه آن مباحث اقتصادی اسـت و مشـاهده می شـود کسـانی که هیـچ تخصصی در
امـر اقتصـاد نداشـته و حتی یـک کتاب در ایـن زمینه نخوانـده اند اظهارنظـر می کنند.
وی بیـان کـرد :امـام جـواد (ع) می فرماینـد کسـی کـه میخواهـد اظهارنظـر کنـد ببینـد در ایـن حـوزه تخصص
دارد یـا خیـر و چنانچـه اطالعـی در زمینـه ای نـدارد اظهارنظـر نکند.

تکذیب صدور مجوز شهرداری شیراز
برای گردهمایی اسکیتبازاندر بلوار شهید چمران
عصرمردم:
شـهرداری شـیراز طـی بیانیـهای هرگونـه صـدور مجـوز به منظـور دعوت شـهروندان بـرای تجمـع در گردهمایی
اسـکیتبازان بـا مشـارکت ایـن نهـاد را در بلـوار شـهید چمران تکذیـب کرد.
اداره کل ارتباطـات و امـور بینالملـل شـهرداری شـیراز طـی بیانیـهای هرگونـه صـدور مجـوز بهمنظـور دعـوت
شـهروندان بـرای تجمـع در گردهمایـی اسـکیتبازان بـا مشـارکت شـهرداری شـیراز در بلـوار شـهید چمـران
تکذیـب شـد.در ایـن بیانیـه جهـت اسـتحضار افکار عمومی شـيراز ،شـهر سـوم حـرم اهل بیـت(ع) آمده اسـت:
نشـاط افزایـی و گسـترش شـادیهای اجتماعـی بـا رعایـت هنجارهـا و مولفههـای ارزشـی،دینی و اخالقـی
همواره در دسـتور کار شـهرداری شـیراز قرار داشـته و رویدادهای متعدد و متنوعی در قالب مسـابقات فرهنگی،
اجتماعـی و ورزشـی تابحـال بارعایـت مقـررات برگزار شـده اسـت.
ایـن بیانیـه افـزوده اسـت :شـهرداری شـیراز در گردهمایـی کـه بـا عنـوان روز جهانـی اسـکیت در بلـوار شـهید
چمـران برگـزار شـده هیـچ مجـوزی صادر نکـرده و عوامل برگزاری با سوءاسـتفاده از آرم شـهرداری شـیراز تحت
پیگـرد قانونـی قـرار گرفتهاند.
شـهرداری شـیراز در ایـن بیانیـه تصریـح کرده اسـت :در همین راسـتا از شـهروندان فهیم و دیندار سـومین حرم
اهـل بیـت تقاضـا میشـود تـا اخبـار همایشهـا ،تجمعـات ،گردهماییهـا و کلیـه برنامههـای آیینی و مناسـبتی
را صرفـا از پایگاههـای اطالعرسـانی شـهرداری شـیراز دنبـال کننـد و مراقـب سـودجویانی که با قصد خدشـهدار
کـردن ارزشهـای جامعـه و گمراهـی افـکار عمومی در فضـای مجـازی تبلیغ میکنند ،باشـند.
در بخـش پایانـی این بیانیه آمده اسـت :بدیهی اسـت شـهرداری شـیراز بهمـوازات فعالیتهای گسـترده عمرانی
نـگاه ویـژهای بـه فعالیت هـای فرهنگـی ،مذهبـی ،اجتماعـی و ورزشـی داشـته و در راسـتای گسـترش شـور و
نشـاط در جامعـه بـا در نظرگرفتـن اعتقـادات اهالـی والیتمـدار شـیراز و ارزشهـای سـومین حـرم اهـل بیت(ع)
گام برمـیدارد.

مدیرکل امور شهرسازی شهرداری شیراز منصوب شد
عصرمردم:
شـهردار شـیراز طـی حکمی مهـدی قلنـدری را بـه عنـوان مدیـر کل امـور شهرسـازی شـهرداری شـیراز منصوب
کرد.

اطالعیه
بدینوسـیله بـه اطلاع اعضـاء پـروژه سـرمایه گـذاری ییلاق بیضـاء
می رسـاند نظـر بـه اینکـه مـدت فعالیـت هیئـت امنـاء بـه اتمـام رسـیده
اسـت کسـانی کـه تمایـل بـه عضویـت در هیئـت امنـاء را دارند تـا تاریخ
 1401 /04/30تقاضـای کتبـی خـود را تحویـل آقـای فضـل اللـه زارعـی
نمایند .الزم به ذکر اسـت جلسـه نوبت اول  1401/05/17راس سـاعت
 10/30در محـل پـروژه برگـزار مـی شـود .
تلفن تماس جهت هماهنگی 09177375154
با تشکر
فضل اهلل زارعی
نماینده هیئت امناء
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Jun 25, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7509

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

مسؤالن قضایی خود را در اتاق کار حبس نکنند
امام جمعه جهرم گفت :مسؤالن قضایی نباید به خاطر تکثر پرونده ها خود را در اتاق
کار حبس کنند ...

مدیرکل امور شهرسازی شهرداری شیراز منصوب شد
شــهردار شــیراز طی حکمی مهدی قلندری را به عنوان مدیر کل امور شهرسازی
شهرداری شیراز منصوب کرد ...

همیاران مهربان ترافیک روی نوار خدمت
مراسـم تجلیـل و تقدیـر از همیـاران مهربـان ترافیـک بـا
حضـور مدیرعامل و اعضـای هیأت مدیـره مجمع خیرین
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز ،سـرهنگ سـید فـرج اللـه
موسـوی رییـس اداره عملیـات راهنمایـی و رانندگـی،
سـرهنگ مهـدی دهقـان رییـس اداره فرهنـگ ترافیـک
راهـور فـارس ،محمـد تقـی تـذروی نایـب رییس شـورای
اسلامی شـهر شـیراز ،و جمعـی از همیـاران مهربـان
ترافیـک در سـالن شـهرداری منطقـه  ۵برگـزار شـد.
علـی نقـی مصلـح شـیرازی ،عضـو هیئـت مدیـره مجمـع
خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز ارتقای فرهنـگ جامعه
را از مهـم تریـن اهـداف مجمـع برشـمرد و بـر اهمیـت
فرهنـگ رانندگـی تاکیـد کـرد.
وی بـا بیـان ایـن که می شـود فرهنـگ را مهندسـی کرد؛
ابـراز امیـدواری نمـود کـه بـا وجـود همیـاران مهربـان
ترافیـک دوشـادوش پلیـس راهنمایـی و رانندگـی بـه
نقطـه ای از فرهنـگ برسـیم کـه تخلف رانندگی در شـهر
نداشـته باشـیم.
عبدالمحمـد طاهـری نایـب رئیـس مجمـع خیریـن
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز از همیـاران مهربـان ترافیک به
عنـوان الگوهـای واقعـی جامعه نام برد و گفـت :همیاران
مهربـان ترافیـک به روانشناسـی سلامت جامعـه خدمت
مـی کننـد و نـه تنها الگوی روانشناسـی سلامت هسـتند
کـه آن را در جامعـه تعبیـه و نهادینـه مـی کننـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه انسـان ها تـا احسـاس درد نکننـد؛
بـرای رفـع نیازشـان حرکـت نمـی کننـد؛ بـر تقـدم امنیـت
روانـی بـر امنیـت فیزیکـی تاکیـد کـرد.
طاهـری افـزود :از نظـر صاحـب نظـران کسـانی کـه
در مناصـب اجتماعـی در قالـب گـروه ،تیـم ،نهادهـای
داوطلبانـه ،سـازمان و مشـاغل ادارات از پاکبانـان تـا
باالتریـن سـطوح مدیریـت تصمیـم گیـری قـرار دارند؛ در
حقیقـت از سلامت برخوردارنـد و از سـطح نیازهای اولیه
عبـور کـرده و در سـطح نیاز هـای اجتماعـی قـرار دارنـد.
وی گفـت :همیـاران مهربـان ترافیک در باالترین سـطح
نیازهـای اجتماعـی قـرار دارنـد چـون در مقابـل خدمـت
ارزشـمندی کـه به جامعـه ارائه می دهند؛ نـه تنها حقوقی
دریافـت نمـی کننـد که خدمت شـان بـه مراتـب مفیدتر و
از اهمیـت بیشـتری برخوردار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این که شـغل ،سلامت روانـی ایجاد می
کنـد؛ مولفه هـای سلامت را کـه از مهـم تریـن اصـول
مجمـع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز اسـت؛ ایـن گونه
برشـمرد :وظیفـه مـداری ،احسـاس مسـئولیت ،تعهـد،
خـود را وقـف دیگـران کـردن ،حراسـت از شـهر ،محلـه،
دیـن و دیانـت و ارزشـهای کشـور ،فراهـم نمـودن زمینـه
رشـد و تعالـی شـهروندان از جملـه مولفه هـای سلامت
اسـت کـه مجمع خیریـن شهرسـاز و فرهنگ سـاز از آغاز
سـرلوحه برنامه هـای خـود قـرار داده اسـت.
نایـب رییـس مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنگ سـاز در
ادامـه بـه بیان اقدامات مجمـع از ابتدا تاکنون اشـاره کرد
و گفـت :تشـکیل گروهـی از همیـاران مهربـان ترافیـک
کـه الگـوی کشـوری هسـتند ،سـرای فرهنـگ مهربانی،
سـرای یـار مهربـان ،خانـه سلامت و امیـد و زندگانـی،
سـاخت و سـاز و اعمـار بـرای پاسـخ بـه نیازمنـدان در
بخش هـای مختلـف جهـت کاهـش فقـر و حرکـت
بـه سـمت عدالـت اجتماعـی ،حضـور فعـال در رسـانه
جهـت تعمیـق ارزشـهای فرهنگـی در باالتریـن سـطح
اسـتان یعنـی صـدا و سـیما ،حضـور در مجامـع کشـوری

بـا تشـکیل ویدیـو کنفرانـس ،حضـور در مجامـع جهانـی
در راسـتای جلـب حمایت هـای همـه جانبـه همشـهریان
دارای جـاه و مکنـت در راسـتای کمـک بـه نیازمنـدان،
تجلیـل از راننـدگان قانونمـدار ،تشـکیل نمایشـگاه های
کتـاب جهت ارتقای سـطح آگاهی شـهروندان بـا اهدای
کتـاب بـه آنـان و ارائـه در سـطح شـهر و اتوبوس هـای
داخـل شـهری بـا هـدف افزایش سـرانه مطالعه در سـطح
جامعـه ،طـرح پویـش هـر روز یک زبالـه از زمیـن برداریم
بـا همـکاری مدیریـت پسـماند ،حضـور فعـال و قبـول
باورهـای مجمـع در شـورای شـهر بـه جهـت تنویـر افکار
عمومـی ،همنوایـی بـا سـایر نهادهـای خیریـه بـه جهـت
وفـاق و کمـک به یکدیگر در جهت سـرعت بخشـیدن به
نیازهـای نیازمنـدان در کوتاهتریـن زمـان ،غربـال سـازی
بهداشـت دهـان و دنـدان کـودکان خیابـان و نیازمنـدان
بـا حفـظ کرامـت آنـان ،ارائـه نشسـت های متعـدد بـا
مدیـران سـراها بـه منظور جلـب خیرین بیشـتر بـا معرفی
خیـر نمونـه ،غنی سـازی محتـوای سـایت به عنـوان مغز
متفکـر مجمـع ،برخـورداری از چهره هـای مانـدگار شـهر
بـه جهـت بهبـود برنامه هـای مجمـع و از همـه مهمتـر
تأسـی از نظریـه فقـر فرهنگـی بـه جهـت پاالیـش فقـر
اقتصـادی تـا نیازمنـدان را بـه حقـوق واقعـی شـان آشـنا
کنیم .
طاهـری ادامـه داد :مجمـع توانسـته اسـت بـا ایفـای
نقش هـای متعـدد آمـاده سـازی روانـی و احسـاس درد
در جامعـه را ایجـاد کنـد و بـا ارزیابـی درد افـراد بـا الگوی
محلـه محـوری گام مطلوبـی در جهـت رفـع مشـکالت و
جلـب حمایـت افـراد جامعـه بـردارد.
وی افـزود :مجمـع همچنیـن بـا افزایـش نـرخ تعهـد
پذیـری در شـهروندان بـا دیـدن الگوهای مجمـع ،کمک
بـه بهسـازی مبلمان شـهری بـا اعمار نمادهـای فرهنگی
و مذهبـی در بخشـهای مختلـف ،کمـک بـه مولفـه
خانـواده درمانـی و اصلاح و بازسـازی خـود بـا دریافـت
نقطـه نظـرات مـردم بـه عنـوان ولـی نعمـت حکومـت،
قدم هـای مثبتـی در راسـتای ارتقـای سـطح فرهنگـی
جامعـه برداشـته اسـت.
نایـب رییـس و عضـو هیـأت مدیـره مجمع ،حضـور فعال
در جامعه را نشـانه برخورداری از شـخصیت سـالم عنوان
کـرد و همیـاران مهربـان ترافیـک را از جملـه سـالم ترین
افـراد جامعـه برشـمرد و اضافـه کـرد :بر اسـاس اسـناد و
کتـب و نظریات علمی ،کسـی که به دلیل احسـاس تعلق
و وابسـتگی به شـهر ،دیـن ،مذهب و ارزش هـا ،کمک به
دیگـران را کرامـت مـی دانـد و علاوه بر احسـاس نشـاط
از خدمـت بـه خلق ،نسـبت به تمام زوایای شـهر حسـاس
اسـت و در جهـت جلـب حمایت هـای دیگـران و همـراه

سـاختن بـا خـود در راسـتای حـل معضـل مـردم تلاش
می کند دارای شخصیتی سالم است.
طاهـری بزرگتریـن خدمـت مجمـع خیریـن شهرسـاز
و فرهنـگ سـاز بـه جامعـه را کمـک بـه افزایـش حـوزه
امکانـات سـازمان های دولتـی عنـوان کـرد و گفـت:
مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز توانسـته اسـت
بـا کمـک خیریـن ،بیـش از  139میلیـارد تومـان حـوزه
امکانـات سـازمان های دولتـی را افزایـش دهـد.
حضـور افتخارات جهانی و کشـوری در پوشـش
همیـار مهربان ترافیـک ،افتخاری برای اسـتان
فارس
سـید فرج الله موسـوی رئیـس اداره عملیـات راهنمایی و
رانندگـی ،مجمع خیرین شهرسـاز وفرهنگ سـاز را زبانزد
و نمونه در کشـور و افتخاری برای اسـتان و شـهر شـیراز
نـام بـرد و بـا ایـن عنـوان کـه اقدامـات مجمـع و همیاران
مهربـان ترافیـک بـر هیـچ کس پوشـیده نیسـت از حضور
موثـر همیـاران در ایـام نوروز یـاد کرد.
سـرهنگ موسـوی گفـت :حضـور همیـاران مهربـان
ترافیـک در کنـار پلیـس در ایـام نـوروز افتخـاری بـرای
پلیـس اسـتان بـود؛ چرا کـه افتخـارات جهانی و کشـوری
در پوشـش همیـار مهربـان ترافیـک و هـم دوش با پلیس
راهور در سـطح شـهر به روان سـازی و هدایت شهروندان
و مسـافران مبـادرت ورزیـده و توانسـتند باعـث تسـری به
شهرسـتانهای دیگـر شـوند.
وی افـزود :تلاش ،زحمـت ،پیگیـری و هماهنگـی
همیاران مهربان ترافیک نشـانه آن اسـت کـه این مجمع
بـا شـالوده ای خـوب ،محکـم و قـوی بنـا و نهادینه شـده
اسـت.رئیس اداره عملیـات راهنمایـی و رانندگـی اضافـه
کـرد :بیتردیـد روانی ترافیـک در برخـی از معابر ،افزایش
آمـار توجـه راننـدگان و عابریـن پیـاده بـه چـراغ راهنمـا و
قوانیـن راهنمایـی و رانندگی و کاهش تصادفات شـهری،
نتیجـه تلاش همیـاران مهربـان ترافیک اسـت.
موسـوی همچنیـن همیـاران مهربـان ترافیـک را
مشـاورین معتمـدی بـرای پلیـس راهـور خوانـد و افـزود:
همیـاران مهربـان ترافیـک ،نقص های موجـود در معابر،
از جملـه اسـتقرار چراغ هـای راهنمایـی و رانندگـی،
مشـکالت موجـود در بریدگی هـا ،خـط کشـی ها و
بسـیاری از کمبودهـای دیگـر را به پلیس انتقـال داده و با
اعمـال نظـر شایسـته و مطلـوب ،خدمـات ارزشـمندی به
شـهروندان و پلیـس راهـور ارائـه مـی دهنـد.
وی از همیـاران مهربـان ترافیـک خواسـت کـه بـر
حسـب وظیفـه شـرعی و دینـی از راهـی کـه در آن قـدم
گذاشـته اند؛ خسـته نشـوند و در جهـت ارتقـای فرهنـگ
جامعـه ،همـگام بـا مجموعـه پلیـس قـدم بردارنـد.

نشست تعامل و هماهنگی شهرداری منطقه هفت
و کالنتری های سطح منطقه
در راسـتای تقویـت و هماهنگـی بـا
نیـروی انتظامـی و جلوگیـری از ضایعـات
فروش هـای غیـر مجـاز در سـطح منطقه
و انتقـال آنهـا بـه خـارج از محل سـکونت
شـهروندان جلسـه ای بـا کالنتری هـای
گل سـرخ ،کفتـرک ،پـل فسـا و
شریف آباد برگزار شد.
اکبـری در جلسـه هماهنگـی بـا
نیـروی انتظامی کـه بـا حضـور فرمانـده
کالنتری هـای سـطح منطقـه و معـاون
خدمـات شـهری و مسـئوالن منطقـه
برگـزار شـد با بیـان ایـن مطلب کـه تعامل
شـهرداری و نیـروی انتظامـی الزم و
ملـزوم یکدیگـر اسـت ،گفـت :بـه منظـور
ارائـه خدمـات مطلـوب بـه شـهروندان و
همچنیـن جلوگیـری از تخلف هایـی کـه
در سـطح شـهر اعم از وانت بـار فروش ها
و ضایعـات فروش هـای غیـر مجـاز و ...
انجـام می گیـرد بایـد هماهنگـی و تعامـل
بیـن شـهرداری و نیـروی انتظامی بیشـتر
باشـد.
وی ادامـه داد :در سـطح شـهر برخـی از
سـرقت هایی کـه انجـام میگیـرد ماننـد
سـرقت دریچـه منهـول فاضالب هـا و
 ...بـرای عابـران پیـاده ،موتـور سـوار ها و
خودروها خطر سـاز اسـت و بایـد اقدامات
الزم در جهـت جلوگیـری از سـرقت
تاسیسـات در سـطح شـهر اقدامـات الزم
انجـام گیـرد.
شـهردار منطقـه هفـت تصریـح کـرد:
شـهرداری در جهـت جلوگیـری از
دریچه هـای منهـول فلـزی اقـدام بـه
سـاخت ایـن دریچه هـا بـا مـواد متفـاوت

کـه ارزش دزدیـده شـدن نـدارد نمـوده
اسـت امـا شـاهد دزدیـده شـدن قندیل ها
و عالئم ترافیکی در سـطح شـهر هسـتیم
کـه بایـد تدابیـری اندیشـه شـود کـه از
سـرقت تاسیسات شـهری جلوگیری شود.
اکبـری ادامه داد :در سـطح منطقه هفت
تعـدادی از ضایعات فروشـی هایی فعالیت
دارنـد کـه برخـی بدون مجـوز هسـتند که
از فعالیـت آنهـا جلوگیـری شـده اسـت
امـا برخـی کـه مجـوز دارنـد بایـد خـارج
از محـدوده سـکونت فعالیـت کننـد و بـا
گسـترده شـدن و سـکونت شـهروندان در
اطـراف ایـن کارگاه هـا و رعایـت نکـردن
مـوارد بهداشـتی اقدامـات الزم نسـبت
بـه جمـع آوری و انتقـال آنهـا بـه خـارج از
محـدوده بـا دسـتگاه های قضایـی اقـدام
شـده اسـت.
سـرهنگ رئوفیـان فرمانـده کالنتـری
گل سـرخ نیـز در ایـن جلسـه گفـت:

نیـروی انتظامی تعامـل بسـیار خوبـی بـا
شـهرداری دارد و ایـن تعاملات موجـب
خدمترسـانی مطلوبتـر بـه شـهروندان
خواهـد شـد.
وی ادامـه داد :در خصـوص جلوگیـری از
فعالیـت وانـت بـار فروش هـا و ضایعـات
فروشـی های غیـر مجـاز اقدامـات بسـیار
خوبـی در جهـت همـکاری بـا شـهرداری
انجـام شـده اسـت و در جهـت هرگونـه
فعالیـت غیـر مجـاز در ایـن خصـوص نیـز
همـکاری الزم انجـام خواهـد گرفـت.
سـرهنگ رئوفیـان گفـت :بـا نصـب
دوربین هـای مـدار بسـته در مجتمع های
مسـکونی امنیـت بسـیار زیـادی در
مجتمع هـا می تـوان برقـرار کـرد و
شـهرداری می توانـد بـا اجبـاری کـردن
نصـب دوربیـن مـدار بسـته در مجتمع هـا
در زمـان سـاخت و پایانـکار خدمـات
مطلوبـی در خصـوص امنیـت بـه

شـهروندان ارائـه نمایـد.
سـرهنگ جمشـیدی فرمانـده کالنتـری
شـریف آباد گفت :در خصـوص امنیت در
سطح شـهر نیروهای شـهرداری و ادارات
خدمـات رسـان دیگـر که در شـیفت شـب
فعالیـت دارنـد بـا مشـاهده هرگونـه مـوارد
مشـکوک و تمـاس با  110گـزارش نمایند
تـا در صورت وجود مشـکل نسـبت به رفع
و جلوگیـری از سـرقت اقدام شـود.
وی ادامـه داد :گاهـی بـا خدماتـی کـه
در سـطح شـهر بـه شـهروندان توسـط
شـهرداری ارائـه می شـود می تـوان از
بسـیاری از ناهنجاری هـا جلوگیـری کـرد
و بـا احـداث زمیـن و سـالن های ورزشـی
بیشـتر و سـوق دادن جوانـان بـه سـمت
ورزش بـی شـک شـاهد کاهـش جـرم در
جامعـه خواهیـم بـود.
سـرهنگ رشـیدی فرمانـده کالنتـری پـل
فسـا نیـز در ایـن جلسـه گفـت :برخـی از
سـاخت و سـازهایی کـه در سـطح شـهر
انجـام می گیـرد که به هر دلیـل نیمه تمام
رهـا می شـود محلـی بـرای تجمـع
معتـادان و کارتـن خواب هـا و مصرف مواد
شـده اسـت و باید راهـکاری در جهت رفع
ایـن مـورد انجـام گیرد.سـرهنگ داورپنـاه
فرمانـده کالنتـری کفتـرک در این جلسـه
گفـت :بـا تقویـت کمـپ مرکـز مـاده  16و
نگهـداری افـراد معتـاد و کارتن خـواب در
ایـن مراکـز می تـوان از حضـور ایـن افـراد
در خیابان هـا جلوگیـری کـرد و بـا تـرک
ایـن افـراد و عـدم حضـور در خیابان هـا
می تـوان سـرقت های خیابانـی را کاهـش
داد.
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رییس کل دادگستری فارس:

اجازه خدشه به حرمت سومین
حرم اهل بیت (ع) نمیدهیم
ایرنـا :رئیس کل دادگسـتری اسـتان فارس ،با اشـاره
بـه انتشـار ویدئـو هنجارشـکنی در شـیراز در فضـای
مجـازی گفـت :اجـازه نمی دهیـم کـه برخـی بـا
برنامـه ،حسـاب شـده و بـه شـکل گروهـی و بانـدی
بخواهنـد بـه ارزش های دینـی در سـومین حرم اهل
بیـت (ع) خدشـه وارد کننـد.
حجـت االسلام والمسـلمین سـید کاظـم موسـوی،
در سـخنرانی پیـش از خطبه هـای نماز جمعه شـیراز
افـزود :بـه محـض اطلاع از انتشـار ایـن ویدئـو کـه
دل مومنـان را آزرد ،دسـتور بازداشـت عوامـل و
دسـت انـدرکاران این حرکـت هنجارشـکنانه را صادر
کردیـم و بـه مـردم اطمینـان می دهیـم کـه عوامـل
اصلـی را نیـز دسـتگیر خواهیـم کـرد و شـدیدترین
برخـورد را بـا آنهـا خواهیم داشـت و اجـازه نمی دهیم
چنیـن اتفاقاتـی تکرار شـود.
وی ادامـه داد :بـه قضـات سراسـر اسـتان نیز اعالم
میکنـم کـه اگر کسـانی می خواهند حسـاب شـده و
برنامهریـزی شـده حرمت هـا را زیرپـا بگذارند و خون
شـهدا را پایمـال کننـد مقابل آنها بایسـتید.
او اظهـار داشـت :ادارات متولـی هـم مراقـب باشـند
کـه بـرای هـر کاری مجـوز صـادر نکننـد ،اینجا حرم
سـوم اهـل بیـت (ع) اسـت و بایـد مراقـب بـود کـه
حرمـت متدینیـن حفـظ شـود.
بـه گـزارش ایرنا ،سـاعت  ۱۷سهشـنبه  ۳۱خردادماه
 ۱۴۰۱برنامـهای بـا عنـوان روز جهانـی اسـکیت بورد
در زمیـن همایش هـای شـهری برگـزار شـد کـه طی
آن شـمار قابـل توجهـی از بانـوان نوجـوان و جـوان
شـرکتکننده بـدون پوشـش سـر و برخـی از آنهـا بـا
لبـاس غیرمتعـارف در ایـن برنامـه حضور داشـتند.
برگـزاری دعـاوی الکترونیکـی در محاکـم
شـیراز
رئیـس کل دادگسـتری فـارس ،یکـی از برنامه هـای
ایـن مجموعـه را برگـزاری الکترونیکـی محاکـم
دانسـت و گفـت :امیدواریـم بتوانیـم بـا همـکاری
مـردم  ۴۰درصـد دعـاوی اسـتان را تـا پایـان امسـال
بـه شـکل الکترونیـک برگـزار کنیـم.
حجـت االسلام والمسـلمین موسـوی افـزود:
می خواهیـم شـرایط بـه گونـه ای فراهـم شـود کـه
مـردم از داخـل منـزل و محـل کار خـود بتواننـد بـا
دادگاههـا و محاکـم ارتبـاط برقـرار کننـد و مسـائل
خـود را بـدون نیـاز بـه مراجعـه حضـوری پیگیـری
کننـد.
او اظهـار داشـت :همچنیـن اراده مـا در دادگسـتری
اسـتان ایـن اسـت کـه تـا جایـی کـه تـوان داریـم و
امـکان دارد مشـکالت بیـن مـردم با صلح و سـازش
حـل شـود و همچنیـن از اختیـارات قضـات بـه نفـع
مـردم اسـتفاده کنیـم.
وی گفـت :امـروز  ۴۹درصـد پروندههـای مـا در
شـورهای حـل اختلاف بـه صلـح و سـازش ختـم
می شـود و در همیـن راسـتا سـال گذشـته  ۸۷قتـل
را سـازش دادیـم.

بازدید نماینده شیراز در مجلس
از برخی پروژه های شهر صدرا
عصرمردم:
شـرکت عمـران شـهر صـدرا میزبـان نماینـده مـردم
شـریف شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی شـد.
ابراهیـم عزیـزی نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس
شـورای اسلامی بـا حضـور در شـهر جدیـد صـدرا از
پروژه هـای نهضـت ملـی شـرکت عمـران بازدیـد بـه
عمـل آورد .عزیـزی ضمـن بازدیـد از پروژه هـای
نهضـت ملـی ماهـور  ۱و ماهـور  ۲و تعـدادی از
پروژه هـای مشـارکتی شـرکت عمران از رونـد اجرایی
ایـن پروژه هـا ابـراز خرسـندی کـرد .وی همچنیـن
در خصـوص ارتقـاء خدمـات روبنایـی و زیربنایـی،
هـم راسـتا بـا اقدامـات شایسـته شـرکت عمـران در
اجـرای پروژه هـای نهضـت ملـی راهکارهایـی ارائـه
داد .اضافـه مـی گردد شـهر صـدرا در بین شـهرهای
جدیـد سراسـر کشـور در زمینـه ثبـت نـام  ،پاالیـش و
تخصیـص پـروژه متقاضیـان طـرح نهضـت ملـی
مسـکن دارای مقـام اول اسـت و مجمـوع زمیـن
تخصیـص یافتـه بـه پروژههـای مسـتقیم نهضـت
ملـی مسـکن در شـهر جدیـد صـدرا  ۱۰هـزار و
 ۴۰۰واحـد اسـت کـه شـامل پروژههـای مجتمـع
مسـکونی ماهـور  ۱و ماهـور  ، ۲مجتمـع مسـکونی
برکـت ،مجتمـع فرهنـگ و مجتمعهـای مسـکونی
بنیـاد میشـود و همچنیـن فـاز  ۳پـروژه ماهـور نیز با
ً
۳۵هکتـار زمیـن و ۴هـزار واحـد اخیـرا توسـط رئیس
جمهـور محتـرم کلنگزنـی گردیـده و در دسـتور
کار شـرکت عمـران قـرار گرفتـه اسـت .همچنیـن
مجتمعهـای مسـکونی سـتاره صـدرا ،تابنـاک،
شـهریار ،شـمس ،سـهروردی،هامون،هرمز ،آفتـاب
صـدرا ،فـاز  ۴آسـمان صـدرا و قطعـه  ۶مجتمـع
مسـکونی ارگ بـه صـورت مشـارکتی بـا ۲هـزار و
 ۱۱۸واحـد زمیـن در همیـن راسـتا در شـهر صدرا در
حـال احـداث اسـت .شـهر جدیـد صـدرا  ۴پـروژه را
نیـز بـه صـورت واگـذاری بـا تعهـد سـاخت در دسـت
اقـدام دارد که شـامل مجتمع مسـکونی ارم ،مجتمع
مسـکونی سـهند ،مجتمعهـای مسـکونی بنیـاد
شـهید و مجتمـع مسـکونی ارسـباران میشـود کـه
در مجمـوع  ۴۲۷واحـد زمیـن برای آنهـا تخصیص
یافتـه اسـت.
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خوردن ویتامین ها و مکمل ها
برای اکثر افراد بی فایده است

مهــر :میلیونها نفر هر روز ویتامینها و مکملها را به امید جلوگیری از بیماری قلبی و
سرطان مصرف میکنند ،اما یک گزارش جدید نشان میدهد که شواهدی برای حمایت از
این رویکرد وجود ندارد.
در حالی که تحقیقاتی وجود دارد که نشان میدهد مصرف مولتی ویتامین روزانه ممکن
است کمی خطر سرطان را کاهش دهد ،مطالعه جدید نشان میدهد که شواهد کافی وجود
ندارد که بگوییم مکملها میتوانند به پیشگیری از بیماری قلبی و سرطان کمک کنند.
با این حال ،شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهد مکملهای بتاکاروتن ممکن است
در واقع خطر ابتالء به ســرطان ریه را افزایش دهند ،به ویژه در میان افرادی که در معرض
خطر هســتند ،و همچنین ممکن اســت احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی را افزایش دهند.
عالوه بر این ،ویتامین  Eهیچ مزیتی برای پیشگیری از سرطان یا بیماری قلبی ندارد.
اینها نکات اصلی گزارش جدید کارگروه خدمات پیشــگیرانه ایاالت متحده است ،هیئتی
مستقل از کارشناسان ملی که به طور منظم توصیههای مبتنی بر شواهد را در مورد مسائل
بهداشتی پیشگیرانه ارائه میکنند.
دکتر «مایکل بری» ،نایب رئیس کارگروه ،هشــدار داد« :این یک پیام منفی نیســت ،و
نمیگوید که در مصرف ویتامینها و مواد معدنی مزایای پیشــگیری از ســرطان یا بیماری
قلبی وجود ندارد .بلکه ما خواستار تحقیقات بیشتر با پیگیری طوالنیتر هستیم».
این توصیهها بر اســاس بررســی  ۸۴مطالعه در مورد مولتــی ویتامینها ،مکملها ،و
بیماریهای قلبی عروقی و خطر ســرطان در بزرگساالن سالم است که بین ژانویه  ۲۰۱۳و
فوریه  ۲۰۲۲منتشر شده است.
تحقیقات نشــان داد در بین افــرادی که مولتی ویتامین مصرف میکنند ،در مقایســه
با افرادی که از قرصهای ســاختگی یا دارونما اســتفاده میکنند ،خطر ابتالء به ســرطان
 ۷درصــد کاهــش مییابد .نکته مهم این اســت که توصیههای جدید بــرای افرادی که
کمبودهای تغذیهای یا نیازهای ویژه دارند ،مانند زنان باردار که به اســید فولیک نیاز دارند،
اعمال نمیشود.
محققان توصیه میکنند به جای مصرف ویتامینها ،بر پیروی از یک رژیم غذایی متعادل
که سرشــار از میوهها و سبزیجات است ،ورزش منظم و انجام تستهای غربالگری توصیه
شده برای کمک به پیشگیری از بیماری قلبی و سرطان تمرکز کنید.

زنان در برابر سندرم کووید طوالنی مدت
آسیب پذیرترند

مهر :بر اساس یک بررسی گسترده جدید ،زنان بسیار بیشتر از مردان در معرض ابتال به
کووید طوالنی مدت هســتند .این بررسی شامل  ۱.۳میلیون بیمار بود و نشان داد که زنان
 ۲۲درصد بیشتر در معرض عالئم پایدار پس از عفونت کووید هستند.
برای زنان ،عالئم ماندگار پس از عفونت کووید شــامل خستگی ،مشکالت گوش ،حلق
و بینی؛ و همچنین اختالالت خلقی مانند افســردگی؛ و عالئم تنفسی و اختالالت عصبی،
پوستی ،گوارشی و روماتیسمی بود .در مقابل ،مردان مبتال به کووید طوالنی مدت بیشتر در
معرض اختالالت غدد درون ریز ،از جمله دیابت و مشکالت کلیوی بودند.
«شرلی سیلوســتر» ،سرپرســت تیم تحقیق و مدیر شرکت جانســون اند جانسون در
نیوجرزی ،خاطرنشــان کرد« :تفاوت در نحوه عملکرد سیستم ایمنی مردان و زنان میتواند
عامل مهمی باشد».
وی افزود« :زنان پاسخهای ایمنی ذاتی و سازگاری سریعتر و قویتری دارند که میتواند
آنها را از عفونت اولیه و شدت محافظت کند .با این حال ،همین تفاوت میتواند زنان را در
برابر بیماریهای طوالنی مدت مرتبط با خودایمنی آسیب پذیرتر کند».
محققان میگویند« :تفاوتهای جنســیتی در بروز عوارض در طول شــیوعهای قبلی
کروناویروس گزارش شــده اســت .بنابراین ،تفاوت در نتایج بین زنــان و مردان آلوده به
کروناویروس را میتوان پیشبینی کرد».
محققان خاطرنشــان کردند که زنان در مشاغلی مانند پرستاری و آموزش ممکن است
در معرض خطر بیشــتر کروناویروس باشند .همچنین ممکن است تفاوتهای جنسیتی در
دسترسی به مراقبت وجود داشته باشد که میتواند بر درمان تأثیر بگذارد و منجر به عوارض
بیشتری شود.

استعمال سیگار ریسک ابتال به نارسایی قلبی را
دو برابر می کند

مهر :یک مطالعه بزرگ نشان داد افزایش خطر نارسایی قلبی برای چندین دهه پس از ترک
سیگار توسط افراد همچنان ادامه دارد.
نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که سیگار میکشیدند دو برابر افرادی که هرگز
سیگار نمیکشیدند دچار نارسایی قلبی شدند.
محققان ســوابق حاصل از مطالعه طوالنی مدت حدود  ۹۵۰۰نفر را تجزیه و تحلیل کردند.
این مطالعه نشان داد شرکتکنندگانی که سیگار را ترک کردهاند ،تا دههها پس از ترک سیگار،
با افزایش خطر ابتالء به هر یک از انواع نارسایی قلبی روبرو هستند.
«کونیهیرو ماتسوشــیتا» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشــکده بلومبرگ ،میگوید« :امیدواریم
نتایج ما ســیگاریهای فعلی را تشــویق کند که زودتر سیگار را ترک کنند ،زیرا مضرات سیگار
میتواند تا سه دهه ادامه داشته باشد».
نارســایی قلبی وضعیتی پیشرونده اســت که در آن قلب توانایی پمپاژ خون کافی برای رفع
نیازهای بدن را از دســت میدهد .بر اســاس جدیدترین دادههای مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماری ،این بیماری یکی از شــایعترین علل ناتوانی و مرگ در کشــورهای توسعه یافته است.
عالوه بر ســیگار ،عوامل خطر نارسایی قلبی شامل چاقی ،فشار خون باال ،دیابت ،بیماری عروق
کرونر و سن باال است.
دو نوع نارســایی قلبی وجود دارد :کســر جهشی کاهش یافته و کســر جهشی حفظ شده.
در نارســایی قلبی با کاهش کسر جهشــی ،بطن چپ به عنوان پمپ اصلی قلب ،هنگام پمپاژ
خون به بیرون به اندازه کافی منقبض نمیشــود .نارســایی قلبی با کاهش کسر جهشی بیشتر
با بیماری عروق کرونر مرتبط اســت .درمان شــامل چندین دارو است که پیش آگهی را بهبود
می بخشد.
در نارســایی قلبی با کسر جهشی حفظ شــده ،بطن چپ پس از انقباض به اندازه کافی شل
نمیشــود .درمان نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده بسیار محدود است و پیشگیری از آن
بســیار مهم اســت .در عین حال ،عوامل خطر آن کمتر مشخص است .برخی از مطالعات قبلی
استعمال دخانیات را با خطر باالتر کسر جهشی حفظ شده مرتبط میدانند.

خواص ارگانو را بشناسیم

خواص گوشت اردک برای سالمتی و درمان
بیتوتــه :گوشــت اردک بر خالف گوشــت مرغ
قرمز رنگ اســت و طبعی گرم داشــته ،دیرهضم تر
اســت ولی ارزش غذایی باالتری داشته و مقوی تر
اســت .گوشــت اردک جزو گوشــت های پر چرب
محسوب می شــود بنابراین مصرف آن برای افرادی
که کلسترول باالیی دارند باید با احتیاط باشد .بیشتر
چربی گوشــت اردک در پوست و زیر سینه قرار دارد
که میتوانید قبل از پخت آنها را جدا کنید.
هــر  100گــرم گوشــت اردک بدون پوســت
 201کالری و با پوست  337کالری دارد.
گوش اردک منبع پتاســیم است و با وجودی که
مصــرف متعادل آن میتواند منجر به کاهش فشــار
خون و تقویت ســامت قلب شــود ولی زیاده روی
در مصرف آن به دلیل چربــی باالیی که دارد برای
سالمت مفید نیست.
طبع گوشت اردک در طب سنتی
از نظر طب ســنتی طبع گوشت اردک گرم است
و ارزش غذایی باالیی دارد .چرب گوشت اردک هم
خاصیت گرم و میلن دارد .گوشــت اردک دیرهضم
است و بهتر است برای وعده شام و نزدیک به زمان
خواب مصرف نشود.
مصلــح گوشــت اردک :کرفس ،آویشــن ،پونه،
سرکه ،زنجبیل و گشنیز.
گوشت اردک برای افرادی که معده ضعیفی دارند
زیاد مناسب نیست ولی برای افرادی که قدرت هضم
باالیی دارند فوق العاده مقوی است.
خواص گوشت اردک
گوشت اردک قرمز رنگ است و سرشار از پروتئین
با کیفیت باالست.
مواد مغذی موجود در گوشــت اردک عبارتند از:
فســفر ،آهن ،روی ،ویتامیــن ب  ،6ویتامین ب ،12
سلنیوم ،فوالت و منیزیم گوشت اردک چربی باالیی
دارد ولی از آنجا که نقطه ذوب پایین تری نســبت به
گوشــت مرغ ( 37درجه)  و گوشــت گاو ( 45درجه)
دارد به راحتی در بدن متابولیزه می شود.
دمای ذوب چربی گوشــت اردک  14درجه است
که از دمای طبیعی بدن انســان پایین تر است و به
همین دلیل به راحتی در بدن ذوب می شود بنابراین
مصرف گوشت اردک باعث چاقی نخواهد شد .پخت
گوشــت اردک با پوســت باعث می شود که گوشت
چرب و خوشمزه تر باشــد و کیفیت خودش را بهتر
حفظ کند.
خواص گوشــت اردک براســاس مطالعات تاریخ
پزشکی طب اسالمی عبارت است از:
 تقویت کلیه ها افزایش بنیه -درمان سرفه  و خشکی سینه

ایسنا :یکی از راههای شایع ابتال به وبا خوردن
و آشامیدن غذا و آب آلوده است؛ موضوعی که در
تابستان به دلیل ســفرها و محدود بودن امکانات
بهداشــتی در سفر بیش از ســایر زمانها میتواند
تبدیل به تهدیدی برای ســامت افراد شــود .اما
چگونه میتوان از ابتال به وبا پیشگیری کرد؟
وبا نوعی بیماری حاد و اســهالی اســت که در
اثر عفونت روده با نوعی باکتری ایجاد میشــود.
باکتری وبا معمو ًال در آب یا غذاهایی که توســط
مدفوع فرد آلوده به باکتری وبا آلوده شــده است،
یافت میشــود .این بیماری عموما در مکانهایی
با تصفیه ناکافی آب ،دفع نامناسب و غیر بهداشتی
مدفوع یا فاضالب و نیز مناطق با بهداشت ناکافی
ایجاد شــده و گســترش مــی یابــد .باکتری وبا
همچنین میتواند در محیط رودخانههای شــور و
آبهای ساحلی زندگی کند.
انســان چگونه به بیمــاری وبا مبتال
میشود؟
شــایعترین راه انتقال این بیماری آشامیدن آب
یا خــوردن مواد غذایی آلوده به باکتری ویبریوکلرا
اســت ،آلودگی دســتها نیز ممکن است موجب
انتقال بیماری شــود .در شــرایط همهگیری وبا،
معمو ًال منبع آلودگی ،مدفوع فرد آلوده اســت که
منجــر به آلودگی آب یا مواد غذایی میشــود .در
مناطقــی که تصفیــه فاضالب و آب آشــامیدنی
به خوبــی انجام نمیشــود این بیمــاری میتواند
به سرعت گســترش یابد .بیماری عموما از طریق
تماس مستقیم فرد به فرد منتقل نمیشود .بنابراین
تمــاس تصادفی با یک فرد آلــوده ،عامل خطری
برای ابتال به بیماری نیست.
عالئم بیماری وبا
عفونت وبا اغلب خفیف یا بدون عالئم اســت،
امــا در مــواردی میتواند با عالئم شــدید همراه
باشــد .حدود  ۷۵درصد افراد آلوده به این میکروب
بدون نشــانههای بالینی مشــخص بوده و حدود
 ۲۰درصد آنها دارای عالئم اســهال حاد خفیف
یا متوسط هســتند که از اسهال ایجاد شده توسط
دیگر ارگانیســمها قابل افتراق نیست .تقریب ًا از هر
 ۱۰نفری که به وبا مبتال میشوند ،یک نفر عالئم
شــدیدی مانند اسهال آبکی ،اســتفراغ و گرفتگی
عضالت پا پیدا میکند .در این افراد کاهش سریع
مایعات بدن منجر به کم آبی و شــوک میشود و  
بــدون درمان ،مرگ در عرض چند ســاعت اتفاق
میافتد.
دوره کمون این بیماری یعنی فاصله زمانی بین

 مفید برای افرادی که دچار خونریزی شده اند.درمان کم خونی با گوشت اردک
گوشــت اردک به خصوص جگر و بال اردک به
دلیل داشــتن مقدار زیاد آهــن و روی برای درمان
کم خونی ناشی از فقر آهن به خصوص در زنان باردار
بسیار مفید است.
مقابلــه با رادیکال های آزاد با گوشــت
اردک
گوشــت اردک دارای آنتی اکســیدان است که
می توانــد با اثرات مخرب رادیکالهــای آزاد در بدن
مقابله کند.
گوشت اردک منبع ویتامین های گروه ب
وجــود ویتامین های ب  6و ب  12در گوشــت
اردک باعث افزایش سوخت و ساز بدن  ،بهبود اشتها
و تقویت سیستم عصبی می شود.
کمبود این ویتامیــن ها در بدن باعث کم خونی،
ضعف اعصاب ،سستی و بی حالی و سردرد می شود.
بهبود هضم با گوشت اردک
وجود ویتامین ب  5یا اسید پانتوتنیک در گوشت
اردک بــه کوآنزیم  Aبرای افزایش ســرعت هضم
غذا کمک می کنــد بنابراین اگر به صورت اصولی و
هفته ای  1بار مصرف شــود نیاز بدن به این ویتامین
رفع شــده و سطح جذب مواد مغذی در بدن افزایش
پیدا می کند.

کاهش وزن و الغری با گوشت اردک
گوشت اردک ســیر کننده است و باعث می شود
مقدار کمتری کالــری وارد بدنتان کنید  ،دیر هضم
اســت و باعث می شود مدت زمان بیشتری احساس
سیری کنید و مانع از پرخوری کاذب در فرد می شود  .
با مواد مغذی زیــادی که دارد می تواند انرژی مورد
نیاز بدن در روز را تامین کند.
ویتامین ب  2یا نیاسین که در گوشت اردک وجود
دارد به بهبود متابولسیم چربی در بدن کمک می کند
و باعث نرم و روان شدن دستگاه گوارش می شود و
روی عملکرد صحیح غده تیروئید موثر است.
حفظ سالمت جسمی و ذهنی سالمندان
ترکیب مــواد مغذی متنوع در گوشــت اردک و
پروتئین با کیفیت به حفظ ســامت جسمی و ذهنی
سالمندان کمک می کند.
تقویت عضالت با گوشت اردک
گوشت اردک ترکیبی کامل برای تغذیه عضالت
و بهبود عملکرد کلی بدن اســت و از گرفتگی های
عضالنی پیشگیری می کند.
درمان عفونت های دستگاه تنفسی
ترکیــب مــواد معدنی موجود در گوشــت اردک
می تواند به تســکین گلو درد ،درمان ســرفه ،درمان
خشکی سینه و صاف کردن صدا کمک کند.
تقویت سالمت موها با گوشت اردک

آشنایی با بیماری وبا

ورود باکتری عامل وبا به بدن تا زمان بروز عالئم
بالینی معمو ًال دو تا ســه روز اســت اما این زمان
میتواند از چند ساعت تا  ۵روز نیز به طول انجامد.
چه کسانی بیشتر به وبا مبتال میشوند؟
ابتال به وبا کامال در ارتباط با وضعیت بهداشتی
اســت .افرادی که از آب آشامیدنی ناسالم استفاده
میکنند یا در مناطقی زندگی میکنند که وضعیت
بهداشــتی نامطلوب بوده و مدفوع و فاضالبها به
صورت غیربهداشتی دفع میشوند ،بیشترین خطر
ابتال به وبا را دارند.
اگــر فکــر میکنید شــما یا یکــی از اعضای
خانوادهتان ممکن اســت وبا داشته باشید ،باید فوراً
به دنبال دریافت مراقبتهای پزشکی باشید .از آن
جا که کم آبی بدن میتواند به ســرعت اتفاق افتد
بنابراین جایگزین کردن ســریع مایعات ضروری
است.
اگــر پــودر او .آر.اس ( )ORSجهــت تهیه
محلــول مایع درمانــی خوراکی در اختیــار دارید،
بالفاصله مصرف آن را شــروع کنید .شروع سریع
مصرف مایعات میتواند موجب نجات یک زندگی
شود .نوشیدن  ORSرا در خانه و در فاصله زمانی
تا رســیدن به یک واحد بهداشتی _ درمانی جهت
دریافت خدمات پزشکی ادامه دهید .در صورتی که
فرد مبتال به اسهال حاد آبکی یک کودک شیرخوار
است توصیه میشود ،تغذیه با شیر مادر ادامه داشته
باشد.
تشخیص و درمان وبا

تشــخیص وبا از طریق آزمایش مدفوع است.
برای انجام این آزمایش باید از بیمار نمونه مدفوع
یا ســواب مقعدی تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود
که این آزمایش در سیســتم بهداشــتی کشور به
صورت رایگان انجام میشود.
اســاس درمان در بیماری وبا جبران فوری آب
و امالح از دســت رفته بدن در اثر اسهال است .در
واقع این بیماری میتوانــد به راحتی و با موفقیت
درمان شود .این بیماران باید محلول مایع درمانی
خوراکــی را که از حــل کردن یک بســته پودر
او.آر.اس( )ORSدر یک لیتر آب جوشیده خنک
تهیه میشــود ،به مقدار زیاد و بسته به میزان کم
آبی بدن بنوشند.
افراد با عالئم شدید بیماری که در معرض خطر
ابتال به کم آبی شــدید هســتند نیاز به جایگزینی
مایعات به صورت داخل وریدی دارند  .
بدون دسترسی به مایع درمانی میزان کشندگی
در بیماران مبتال به وبا ۳۰تا  ۵۰درصد است که با
مایع درمانی سریع و مناسب ،این میزان به زیر یک
درصد کاهش مییابد.
اســتفاده از آنتی بیوتیکهای مناســب که در
صورت نیاز توســط پزشک تجویز خواهد شد طول
دوره بیماری را کوتاه و شــدت بیماری را کاهش
میدهد ،اما به انــدازه جبران کمبود آب بدن مهم
نیستند .افرادی که به اسهال و استفراغ شدید مبتال
میشوند بویژه افرادی که در مناطقی که وبا اتفاق
میافتد زندگی میکنند ،باید ســریع ًا به پزشــک

گوشت اردک حاوی ویتامین ب  2یا ریبو فالوین
است که به حفظ سالمت موها و پیشگیری از ریزش
مو  کمک می کند.
تقویت اســتخوان و دندان با گوشــت
اردک
گوشــت اردک منبع غنی از فســفر است که به
تقویت استخوانها و دندان ها کمک می کند.
مضرات گوشت اردک
گوشت اردک جزو گوشــتهای پرچرب محسوب
می شود بنابراین نباید در مصرف آن زیاده روی کنید.
زیــاده روی در مصرف گوشــت اردک می تواند
باعــث باال رفتن چربی و کلســترول شــود و برای
افرادی که ناراحتی های قلبی ،فشار خون دارند مفید
نیســت و می تواند باعث انســداد عروق و باال رفتن
کلسترول خون شود.
روش پخت گوشت اردک
گوشت اردک معموال بوی زهم زیادی دارد برای
از بین بردن گوشت اردک باید  3بار گوشت را در آب
بیندازید و به جوش بیاورید و آب را دور بریزید سپس
پیاز ،ســبزی و ادویه های دلخواهتــان را به قابلمه
اضافه کنید.
می توانیــد قبل از پخت نهایی گوشــت اردک را
نمک بزنید و با کمی روغن در تابه ای نچسب سرخ
کنید.

مراجعه کنند.
بیمــاری وبا معموال مســتقیما از یــک فرد به
فرد دیگر منتقل نمیشــود .بنابراین عموما تماس
تصادفی با یک فرد آلوده عامل خطری برای ابتال
به این بیماری نیست.
راههای پیشگیری از ابتال به بیماری وبا
بنابر اعالم مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار
وزارت بهداشــت ،برای پیشــگیری از بیماری وبا
رعایت موارد زیر ضروری است:
_ از آب آشامیدنی سالم استفاده کنید( .آب لوله
کشی تصفیه شده یا آبهای بطری شده)
_ در مناطقی که دسترســی به آب تصفیه شده
و لوله کشی وجود ندارد و از آب چاه ،آب تانکرها،
آب چشمهها و ...استفاده میشود ،حتما آب را قبل
از مصرف بجوشانید یا کلرزنی کنید.
_ از مصرف یخ غیربهداشــتی ،مــواد غذایی
و غذاهــای آمــاده غیربهداشــتی ،آب میــوه و
نوشــیدنیهای ارائه شــده در بیــرون از منزل و
بهخصوص غذاهای ارائه شــده توسط فروشندگان
دورهگرد خودداری کنید.
_ از شــنا کردن در آب رودخانــه ،جویها یا
استخرهای آلوده خودداری کنید.
_ میوهها و ســبزیها را قبــل از مصرف حتما
شسته و به روش صحیح ضدعفونی کنید.
_ برای اطمینان از سالمت غذا آن را به صورت
کامــل بپزید و از مصرف غذاهای خام یا کم پخت
خودداری کنید.
_ غذایی را که قبال پختهاید قبل از مصرف به
صورت کامل داغ کنید.
_ از ظروف و لوازم تمیز و شســته شده با آب
سالم و بهداشتی استفاده کنید.
_ قبل از تهیه ،توزیــع و خوردن غذا و قبل از
دادن غذا یا شــیر به کودک حتم ًا دستها را با آب
و صابون بشویید.
_ بعد از رفتن به توالت و نیز قبل از دست زدن
به مواد غذایی و خوراکی حتم ًا دســتها را با آب و
صابون بشویید.
_ مــواد غذایی را در یخچــال نگهداری کنید
و از قرار گرفتن مــواد غذایی در معرض مگس و
آلودگیهای دیگر خودداری شود             .
_ هنگام ســفر آب و غذای سالم همراه داشته
باشــید یا از نوشــیدنیها و غذاهای با بستهبندی
مطمئن استفاده کنید.
_ از دفع غیر بهداشتی مدفوع خودداری کرده و
حتما از توالتهای بهداشتی استفاده کنید.

طراح :میترا چراغ پور

ایسنا :یک کارشناس گیاهپزشکی گفت :ارگانو در پیشگیری و درمان قند خون باال مؤثر است.
ســارا علیزاده اظهار کرد :عطر و طعم ارگانو فوق العاده بوده و برای ســامتی فواید بسیاری
دارد.
وی ادامــه داد :ارگانو حــاوی دو ترکیب قدرتمند به نامهای کارواکرول و تیمول اســت که
ویژگیهای ضد باکتریایی و ضد قارچی دارند.
علیزاده افزود :این گیــاه دارویی از ویژگیهای آنتیاکســیدانی ،ضدالتهابی ،ضد میکروبی،
ضد نفخ ،ادرارآور ،معرق و خلط آور است.
این کارشــناس گیاهپزشکی عنوان کرد :از این گیاه میتوان برای درمان سرماخوردگی ،رفع
گرفتگــی بینی ،تقویت سیســتم ایمنی بدن ،رفع گرفتگیهای قاعدگی ،بهبود ســامت قلب،
کاهش خستگی آدرنال و مبارزه با دندان درد استفاده کرد.
وی بیان کرد :ارگانو در پیشگیری و درمان قند خون باال مؤثر است.
علیزاده عنوان کرد :شــما میتوانید مقداری ارگانو خشــک شــده را در سوپها ،ساالدها ،یا
اســموتیها اضافه کنید تا هر چه بیشــتر عطر و طعم آنها را بهتر کنید و همچنین ،می توانید
روزانه چای ارگانو بنوشید.
این کارشناس گیاه پزشکی تصریح کرد :برای تهیه این چای سه قاشق چایخوری برگ ارگانو
را در یک فنجان آب داغ بریزید و اجازه دهید پنج تا  ۱۰دقیقه به همان حالت باقی بماند .چای
را صاف کرده و بنوشید.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :اتاق خواب محلی برای آرامش است .خستگی
روزهای پرمشغله در این اتاق از بین میرود .اهمیت اتاق
خواب نیز مانند سایر قسمتهای خانه است .ما محلی برای
رهایی از خستگی و پیدا کردن ایدههای جدید نیاز داریم.
باید تمام تالشمان را بکنیم تا این مکان بیش از هرجایی
آرامش و انرژی الزم برای کل روز را فراهم کند .بینظمی
یا دکوراسیون کسل کننده نباید در این قسمت از خانه وجود
داشته باشد .منبع الهام و انرژیهای ما بهتر است تا همیشه
مرتب و زیبا باشد.
 .1میتوانید با بازسازی شروع کنی
برای تغییر دکوراسیون یا بازسازی یک اتاق قدیمی چند
قدم کلیدی بردارید .اتاقها و بناهای قدیمی در بسیاری از
موارد دچار ناهمواریهای سطح و کف هستند .این ناهمواری
را در کنج دیوارها نیز خواهید دید .قدم اول تراز کردن سقف،
دیوارها و کف است .یک تراز لیزری کوچک یا جیبی کمک
بزرگی خواهد بود .تراز لیزری به شما نشان میدهد بنایی که
در حال ساخت یا بازسازی آن هستید تا چه اندازه هموار و
صاف است و در چه قستهایی ناهمواری دارد .این قدم اول
را با دقت بردارید تا در ابتدای کار بنای بازسازی یا ساخته
شده نامتناسب نباشد.
 .2کناف و سقف کاذب استفاده کنید
قدم دیگری که برای زیبا سازی و مرتب بودن اتاق باید
انجام دهید تغییر جزئی دکوراسیون است .کناف کاری یک
روش به صرفه برای تغییر شکل سقف و حتی دیوارهای
اتاق خواب و تمام قسمتهای دیگر است .ورقهای نازکی که
بر روی سقف نصب میشوند و با نورپردازی صحیح آرامش
الزم برای اتاق خواب را تامین میکنند .اگر میخواهید دقت
کار خود را باال ببرید و کنافها به دقت در جای درست
قرار بگیرند ،میتوانید از یک جی پی اس ( )gpsجیبی
کمک بگیرید .شما مکان دقیق را روی جی پی اس مشخص
میکنید و آن را عالمت گذاری میکنید تا درصد خطای کار
را پایین بیاورید.
 .3انتخاب رنگ نور صحیح برای اتاق خواب
بهترین نورها ترکیبی از سفید و زرد هستند و در کنار هم
قرار دادن این دو نور ،انرژی محیط را متعادل میکند .نور
اتاق خواب بهتر است از چند منبع مختلف تامین شود .نیازی
به استفاده از لوسترهای مجلل ندارید .اگر عالقه زیادی به
تجمالت دارید میتوانید مدلهای تجمالتی را انتخاب کنید
اما در این روزها سادگی زیبایی زیادی را برایتان به همراه
دارد.
سادگی اجازه فکر کردن به شما را میدهد .اتاقی شلوغ و
پر از مجسمه مجلل نمیتواند محیطی مناسب برای آرامش
شما باشد .پیشنهاد میکنیم نورها را تقسیم بندی کنید .یک
آباژور ،یک چراغ مطالعه پایه باند ،تعدادی چراغ دکوراتیو و
رشتهای در قسمتهای مختلف اتاق خواب به کار ببرید.

این جهان
تکیه کردم بر وفا و اعتماد این جهان
بر سرم رفته کال ِه بس گشاد این جهان
نغمه های عشق و آرامش ،نشاط و آرزو
جملگی را بُرد با خود تندباد این جهان
وحشت و خشم و خشونت ،کینه و جنگ و حسد
عمدتاً باشند امروزه نماد این جهان
خوشدلی کو؟ امنیت کو؟ صلح و آرامش کجاست؟
جایشان بینم ،بالیای زیاد این جهان
دوش گشتم با چراغی تا مگر پیدا کنم
گشتم و پیدا نکردم عدل و داد این جهان
باید اصالح و عوض گردد به کلی بذر آن
نیست انگاری اصیل ای دل نژاد این جهان
ما نمی بینیم اصال از جهان خیری ولی
باز گویم زنده بادا ،نام و یاد این جهان
می برد هی ،سمت و سوی ورطه ی درجا زدن
از بدِ دوران ،زبان بی سواد این جهان
در چنین هنگامه ای باید کجا سنگر گرفت
تا نگیرد دامن ما را فساد این جهان
باز با این حال ،بایستی نباشی نا امید
گشت باید در پی اوقات شاد این جهان
فقر خواهد رفت ،ایمان باز آید جای آن
گر شود ای دل شکوفا ،اقتصاد این جهان
با امید و آرزومندانه می بایست گفت
کاش شادی بخش باشد بامداد این جهان
کاشکی باشد خوشایند ای "غمین" اما ،اگر
تلخ و غم افزا نباشد ،رویداد این جهان
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تکنیک های مهم برای نظم بخشیدن به اتاق خواب

آینههای چراغ دار که به آینههای رینگ الیت معروف هستند
طرفدار زیادی دارند .اگر دکوراسیون اتاق خواب شما با چنین
مدلهایی تناسب دارند یک آینه با این مشخصات به زیبایی
اتاقتان اضافه خواهد کرد.
 .4کمد لباس خود را مرتب کنید
بعضی افراد صندلیهای اتاق خواب خود را با کمد لباس
اشتباه میگیرند و آنقدر لباسهای خود را روی آن تل انبار
میکنند که  دیگر کمد لباسی ندارند .در واقع تمام محتویات
کمد به صندلیهای خالی منتقل شده است .کمی بهتر
عمل کنید و زمانی که از سر کار بازمیگردید ،لباسهای
آلوده را درون سبد لباس چرکها یا درون لباسشویی قرار
دهید .لباسهای تمیز را تفکیک کرده و آنها را داخل کمد
آویز کنید .سعی کنید تا تمامی کفشها ،شال و روسریها،
لباسهای راحتی و لباسهای رسمی را از هم تفکیک کنید
تا در هنگام نیاز به هر مورد تمام کمد را برای پیدا کردن یک
لباس زیر و رو نکنید.
 .5تا حد امکان از تزئینات و تجمالت به دور
باشید
سادگی بهترین انتخاب برای محل استراحت شما است.
نیازی نیست تزئینات طالیی رنگ یا چندین قاب عکس

بزرگ شخصی روی دیوار داشته باشید .شما به یک آینه
قدی یا متوسط ،تخت و پاتختی ،گیاهان سبز و نور کافی
احتیاج دارید .چیزی بیش از این برای اتاق خواب ضروری
نخواهد بود .در صورت نیاز اتاق مطالعه خود را جدا کنید یا
میز مطالعه خود را در قسمتی قرار دهید که بیشترین نور
طبیعی را داشته باشد.
زمانی که پشت این میز مینشینید باید به بهترین شکل
برای روزهای پیش رو برنامه بچینید .روی میز را خلوت کنید
و چند المان انرژی بخش روی آن قرار دهید.
 .6میز آرایشی
این قسمت از اتاق خانمها مخصوصا خانمهای شاغل
چیزی شبیه به میدان جنگ است .فقط خودشان میدانند
که کدام لوازم آرایشی یا محصول پوستی کجای میز قرار
دارد .داشتن نظم جدا از فراهم کردن انرژی باعث حال خوب
خودتان خواهد بود .تمام لوازم آرایشی را دسته بندی کنید و
آنها را از لوازم پوستی تفکیک کنید .دو قسمت مجزا برای
هر کدام در نظر بگیرید.
اگر تعداد زیادی عطر و ادکلن دارید نیازی نیست همه
آنها را روی میز قرار دهید .میتوانید جای مناسبی را درون
کشوی میز به آنها اختصاص دهید .میز آرایش شما هرچه

مواد معدنی چگونه تغییر رنگ میدهند؟

ایسنا :پژوهشگران فنالندی در پروژه جدیدی ،به بررسی این موضوع پرداختهاند
که برخی از مواد معدنی چگونه تغییر رنگ میدهند؟
پژوهشگران هنگام بررسی یک ماده شگفتانگیز طبیعی موسوم به
«هاکمانیت»دریافتند که این ماده به عالوه دو ماده معدنی دیگر ،در مواجهه
مکرر با پرتو ماوراءبنفش میتوانند رنگ خود را بدون فرسودگی تغییر دهند.
نتایج این پژوهش نشان میدهند هاکمانیت که قیمت کمی دارد و تولید آن
آسان است ،به دلیل دوام باال و کاربرد آن برای اهداف مختلف ،یک ماده عالی
به شمار میرود.
گروهی از پژوهشگران «دانشگاه تورکو» در فنالند ،ویژگیهای هاکمانیت را به
مدت یک دهه مورد بررسی قرار دادهاند .فناوریهایی مانند تصویربرداری اشعه 
ایکس نیز براساس توانایی هاکمانیت در تغییر رنگ توسعه یافتهاند.
هاکمانیت تحت تاثیر پرتو ماوراءبنفش ،رنگ خود را از سفید به بنفش تغییر
میدهد و نهایتا اگر پرتو ماوراءبنفش نتابد ،دوباره به رنگ سفید درمیآید.
ویژگیهای ساختاری که چنین تغییرات مکرری را ممکن میسازند ،تاکنون
نامشخص بودهاند .اکنون پژوهشگران ،با بررسی سه ماده معدنی طبیعی
هاکمانیت« ،توگتوپیت»و «اسکاپولیت» ،به پاسخ رسیدهاند.

کانیهایی که قابلیت تغییر رنگ دارند ،مواد طبیعی غیر آلی هستند اما ترکیبات
آلی موسوم به «هیدروکربنها» نیز وجود دارند که به دلیل قرار گرفتن در معرض
تابش میتوانند تغییر رنگ دهند .با وجود این ،هیدروکربنها پیش از این که
ساختار مولکولی آنها تجزیه شود ،تنها چند بار میتوانند تغییر رنگ دهند .این
موضوع به این دلیل است که تغییر رنگ شامل یک تغییر شدید در ساختار است
و متحمل شدن مکرر این تغییر در نهایت باعث شکسته شدن مولکول میشود.
پروفسور «میکا الستوساری» ،پژوهشگر بخش شیمی دانشگاه تورکو گفت :در
این پژوهش برای نخستین بار متوجه شدیم که در واقع ،یک تغییر ساختاری نیز
در فرآیند تغییر رنگ وجود دارد .هنگامی که رنگ تغییر میکند ،اتمهای سدیم
موجود در ساختار ،نسبتا از مکانهای معمول خود دور میشوند و به عقب باز
میگردند .این فرآیند را میتوان تنفس ساختاری نامید و حتی اگر چندین بار

خلوتتر باشد راحتتر میتوانید به هر محصول مورد نظر
خود دسترسی پیدا کنید .برای مثال کرمهای مخصوص
مراقبت پوست مانند کرم دور چشم و کرمهای آبرسان که
استفاده زیادی دارند را در دسترسترین قسمت قرار دهید تا
به راحتی آنها را بردارید و سرجای خود قرار دهید.
 .7کتابخانه
بعضی افراد معتقد هستند که کتاب و کتابخانه نیاز به
اتاقی مجزا دارد و نمیشود کتاب را در محیطی که برای
استراحت انتخاب کردهاید قرار دهید .انتخاب با خودتان است.
کتابها مجموعهای از انرژی روان هستند و هرکتاب انرژی
یک یا چند انسان را منتقل میکند .این مجموعه انرژیها
نیاز به محیطی مجزا برای روان بودن دارند .اتاقی مجزا
برای کتابها و مطالعه داشته باشید و در صورت امکان یک
کتابخانه شخصی بسازید .روزهایی که انرژی زیادی الزم
دارید این اتاق را برای کارهای خود در نظر بگیرید تا حس
خوب مورد نیازتان را بدست آورید.
هر روز اتاق خواب و اتاق استراحت خود را مرتب کنید.
این کار را مانند روتین پوستی خود انجام دهید .روح شما به
نظم یک اتاق تمیز نیاز دارد و تا حد امکان باید این انرژی از
اتاق خواب شما شروع شود.

معدنی میتوانند رنگ خود را تغییر دهند و برای مدت نامحدودی به رنگ اصلی
خود بازگردند.
پیشتر مشخص شده بود که اسکاپولیت بسیار سریعتر از هاکمانیت تغییر رنگ
میدهد؛ در حالی که روند تغییر توگتوپیت بسیار کندتر است« .هانا بایرون» ،از
پژوهشگران این پروژه گفت :ما براساس نتایج این پژوهش متوجه شدیم که
سرعت تغییر رنگ ،به فاصله حرکت اتمهای سدیم بستگی دارد .این مشاهدات
برای توسعه مواد در آینده مهم هستند زیرا اکنون میدانیم که چه مولفهای از
ساختار میزبان برای کنترل و تنظیم کردن تغییر رنگ مورد نیاز است.
الستوساری گفت :هیچ روشی برای پژوهش در مورد کانیهایی که تغییر رنگ
میدهند ،وجود نداشت .به همین دلیل است که ما روشهای جدیدی را توسعه
دادهایم .با وجود این ،تفسیر بدون ابهام نتایج براساس دادههای تجربی ،به تنهایی
دشوار است .در واقع ،ما نمیتوانستیم بدون پشتیبانی قوی از محاسبات نظری،
به نتایج کنونی برسیم زیرا نتایج فقط ترکیب دادههای تجربی و محاسباتی را
نشان میدهند .ما از همکار خود ،پروفسور «تانگوی لو باهرز» و گروهش سپاس
ﺟﺪول 401-2642
فراوان داریم که روشهای محاسباتی مناسبی را با جزئیات و دقتی توسعه دادهاند
که تا چند سال پیش امکانپذیر نبود.

تکرار شود ،ساختار را از بین نمیبرد.
پژوهشگران ثابت کردند که توانایی هاکمانیت در جایگزینی رنگهای سفید و
بنفش ،بسیار قابل تکرار است .به گفته الستوساری ،دوام این مواد معدنی ،به
دلیل ساختار کلی قفسمانند و سهبعدی قوی آنها است که مشابه آن چیزی
است که در «زئولیتها» یافت میشود .به عنوان مثال ،در مواد شوینده ،ساختار
قفسمانند ،زئولیت را قادر میسازد تا منیزیم و کلسیم را از آب حذف کند.
«سامی ووری» ،از پژوهشگران این پروژه گفت :در این کانیهایی که تغییر
رنگ میدهند ،تمام فرآیندهای مرتبط با تغییر رنگ ،در منافذ قفس زئولیت رخ
میدهند؛ یعنی جایی که اتمهای سدیم و کلر در آن قرار دارند .این بدان معناست
که ساختار قفسمانند ،امکان حرکت اتمی در داخل قفس را 2
فراهم میکند و در
عین حال ،خود قفس را دستنخورده نگه میدارد .به همین دلیل است که مواد
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داستان
شنبه  4تیر 1401

باد بدی می آمد و باز ریخته بودند توی گورستان .زیر گونی نویی که
از خیابان پنجاه و دوم یوسف آباد پیدا کرده بودم ،خوابم برده بود ،داشتم
خواب خوب میدیدم .خواب میدیدم دارم روی مخمل چمن غلت میزنم
و توی مشتم دو تا گردوی پوست گرفته است و انگشتهایم از پوست
سبز گردو سیاه شدهاند .یکی از گردوها مال خودم بود آن یکی ولی
نمی دانم برای کی ،و آن دورها یک دوچرخه زنگ می زد ،هرکولس بود،
از آن قدیمیها که زنگشان دلنگدلنگ زنگ مدرسه را میماند ،صورت
راکبش را که انگار پشت یک لیوان بلند بلور مات بارفتن فرو رفتهبود،
نمیدیدم ،مثل خطهای گل و گیاه بود روییده بر سینی نقره ،میخواست
سوارم کند ببردم پیش مادرم که وقتی چالش کردیم توی خاک ،اندازه یک
بچه هفت ،هشتساله بود ،یک تن مچاله کوچک سفید که هرچقدر خاک
رویش می ریختند باز سفیدیاش پیدا بود ،مثل آتشی که از زیر خاکههای
ذغال به سرخی میزند .حاال که فکرش را میکنم میبینم خوب شد که
مادرم همان موقعها که دنیا یک جای بهتری بود ،مرد وگرنه حتما با این
کرونا که میگویند دارد مثل لوله خرطومی جاروبرقی همه مردم را میمکد
و می برد زیر آهک و خاک ،میمرد بدون اینکه بشود لفاف سفید پیچیده
بر گرد تنش را از زیر پارچهپارچه خاکی که رویش میریختند ببینم .آدم
اگر نتواند نعش کفنپیچ مادرش را قبل از وداع ابدی ببیند دیگر چی را
میخواهد ببیند توی این دنیا؟
آن دو سال پیش هم که ریختند تا گورخوابها را جمع کنند و با
خودشان ببرند ،مثل امروز که آمده اند بگویند از گورهایمان درنیاییم،
همین طوری داشت یک باد تندی هردود میکشید توی حفرههای قبر.
من آن روز راضی نشدم باهاشان بروم .خیلیها را بردند کمپ اما کمپ
هم به درد نمیخورد .مگر طاهره نبود؟ طاهره زن قشنگی بود که توی
همین گورها زندگی میکرد و برای یک ساندویچ که شبها بخورد و زنده
بماند هر کاری میکرد ،چند سال آزگار .طاهره را با خودشان بردند کمپ
بیبیسکینه ،ولی وقتی از آنجا بیرون آمد مریض شد و خیلی زود هم مرد.
فقط سه ماه و چند روز آنجا بود .حاال هم که دیگر کمپی ندارند که ما
را ببرند تویش که بمیریم .همه را کرده اند بیمارستان صحرایی ،گفتهاند
بمانید توی همان گورتان و همانجا بمیرید .گورها دارند یکییکی پر
می شوند .اصال بعید نیست دیگر توی قبرستانها جایی برای ما زندهها
بماند بس که آدم دارد میرود زیر خاک و آهک .اما خیلی جالب است که
یک موقعی می ریزند و میزنند و آدم را از گوری که مثل النه یک پرنده
دوستش دارد ،میکشند می برند کمپ ،بعد یک موقع دیگری همانها
میآیند و میگویند همانجا توی گورها بمانید .مچل کردهاند ما را .کاش
که اقال یک بارانی میزد که دلمان باز میشد .اما آن روز هم که آمده بودند
ما را از گور بکشند بیرون ،باران نیامد ،فقط باد آمد .و همهجا سر و صدا
بود یا نمی دانم شاید هم آخرش باران گرفت.
***
سر و صدا که شد از خواب پریدم .فکر کردم رعد و برق شده و میخواهد
باران بگیرد .سرم را که مثل جوانه لوبیای سرمازده ای بود ،از گور بیرون
آوردم و دیدم دارند چند نفرمان را ضرب و شتم می کنند .ایوب و جواد بره
را که عملشان سنگین بود و جان نداشتند از خودشان دفاع کنند .آن روز
همهجا زیر یک حریر شیریرنگ بود ،درختان زبانگنجشک و چنارهای
کوتاه هم رفتهبودند پشت پرده مه .پرندهها هم نبودند که غوغا کنند
البالی شاخهها .روبروی قبر بابا خاکسار که بعضیها میگفتند دیدهاند که
یک لکلک میآید مینشیند روی قبرش ،از آبی که توی گودی حروف
اسمش جمع شده ،مینوشد .شبها که همه خوابند .میگفتند باباخاکسار
حتما آدم خیلی خوبی بوده که یک پرنده مثل لکلک جلد سنگ
مزارش شدهاست .من خیلی دوستداشتم لکلکه را ببینم اما هیچوقت
ندیدهبودمش .میگفتند لکلک خودش را به هر کسی نشان نمیدهد.
اما به طاهره خودش را نشان دادهبود .طاهره میگفت گردن لکلک مثل
گلوی تنگ کوچک آبخوری من است که از جلوی یک خانه اعیانی بلندش
کردهبودم و نفیسترین چیزی بود که در گور خودم داشتم .یک تنگ بلور
که گردنش انگار طنابپیچ بود .سبز مغزپستهای.
خوب به یادم دارم که آن روز داشتند آن دو تا ،ایوب و جواد بره را
می کشیدند روی خاک تا با خودشان ببرند سوار آن ونهایی کنند که از
دور فکر کردم شیشههای دودی دارند .مثل گردی که بنشیند روی حباب
چراغ المپا .سگ ها هم پارس می کردند .نه ،عوعو می کردند .یک کالغ
هم بود .آن دورها روی تیر چراغ برق .کاش روی تنم خاک می ریختند اما
مرا از گورستان نمی بردند .من فقط توی گورستان زنده می ماندم .یک بار
روی نیمکت پارک الله خوابیدم ،نزدیک بود بمیرم .اما آنها می گفتند
مامور شده اند گورستان را پاکسازی ضربتی کنند .می گفتند می بریمتان
یک جای خوب اسکانتان می دهیم.
مثال می ریم اون خونه آجر بهمنی نبش خیابون سعدی که زیرشآتلیه عکاسی داره؟ درخت گوجه سبز داره؟ اینها را او گفت .تکتم ،در حالی
موهایش داشتند در باد می رقصیدند .اما آنها جوابش را ندادند .داشتند پتو
و کتری کوچکم را که هنوز تفاله چای تهش مانده بود ،پرت می کردند
میان نخاله های دیگری که کمی باالتر از گورها روی هم ریختهبودند
و شدهبودند یک کوه .هیچ کس صدای تکتم را نمی شنید اما او باز هم
داشت داد می زد که اگر به خانه نبش خیابان سعدی نمی رویم ،پس با آنها
نمی آید .در حالیکه بچه را سفت بغل کرده بود و می خواست از همه دنیا
قایمش کند .یک بند رخت بستهبود و رخت بچه را پهن میکرد رویش.
یک سر بند رخت به درخت کاج باالی قبر باباخاکسار و آن یکی به درخت
نارون نبش خیابان وصل بود .آنجا از گور ما خیلی دور بود اما عطر رخت
بچه تا گور ما میآمد .فکر کردید چی؟ رخت بچههای ما هم عطر دارد.
اصال رخت همه بچههای دنیا عطر دارد .بچه که نمیشود مثل ما بوی
گند بدهد .بچه حتما بوی خوب میدهد .ردخور ندارد .من به لب های تکتم
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آن لک لک سفید
نسیم خلیلی

نگاه می کردم .لب هایی که می لرزید و رنگ پوست پیاز بود و میدرخشید
توی صورتش که مثل مرمر سفید بود.
بچه ونگ می زد .بچه توی بغل تکتم ونگ میزد .بچه لباس
میخواست .بند رخت دور بود .هیچ کس صدای ونگ بچه را نمی شنید.
داشتند گورخواب ها را با زور می چپاندند توی ماشین هایشان .همان روز
بود که او با بچه فرار کرد .رفت و در بیابان گم شد .مثل شتک آبی
روی کاشی فیروزه ای که زیر آفتاب ظهر تابستان بخار می شود .نیست
می شود .کاش هیچ خبرنگاری پایش به قبرستان نصیرآباد باز نمی شد.
کاش هیچ روزنامهای گزارش زندگی مان در گورها را چاپ نمی کرد .کاش
می گذاشتند با خیال راحت توی گور بخوابیم .من وقتی در گور می خوابیدم،
خواب های خوب می دیدم .مثال خواب موهای تکتم را که وقتی شالل و
زیبا تا پایین کمرش شره می کرد ،صورتش شبیه فرشته های گچی توی
باغها می شد با چشم هایی که انگار اشک از آن ها نمی رفت .با همان
موها دلم را برده بود .توی کوچه که می دوید ،موهایش سردرگم بودند
و دنبال سرش شعر می خواندند و من دلم مالش می رفت .آن وقتها من
فرفره های کاغذی می فروختم .پدرش کاغذ رنگی ها را ارزان به من
می داد .می گفت خرده کاغذهای چاپخانه اند .چاپخانه را او جارو می زد.

بخوابد توی کارتن .گربه ها را نبیند .معتادها را نبیند .گفتم توی کارتن
خوابیدن تن پر زور می خواهد .گریه کرد و موهایش را جلوی چشم هایم
قیچی کرد .زیر کش آن دامن گل گلی همه چیز داشت .تارموها را باد
داشت می برد بریزد توی خیابان شریعتی .جلوی آن کیف و کفش فروشی
که همیشه شلوغ بود و حراج های خوبی داشت .موها را از دست باد گرفتم،
بو کردم ،بوی صابون و کاغذرنگی می داد ،بوی فرفره ،بوی چوب خیس،
بوی بیدمشک .ریختمشان توی جعبه سیگار بهمنم .باز گریه کرد...
***
یه کارتن فرفرهام برای من ،باشه؟ منم میخوام فرفره بفروشم...از آن روز به بعد بیشتر فرفره ساختم تا او هم یک کارتن فرفره داشته
باشد .چوب های حصیر را خودش جمع می کرد و می آورد .یک بار
دنبالش کردند .رفته بود چوب حصیرهای عمارت فضل اللهی را دزیده
بود .تنها خانه اعیانی محله که بزرگ بود و نردههای طارمی داشت،
سرسرا داشت و از پنجره هاللیخور عریضش نور یک چلچراغ بزرگ
و روشن میریخت توی کوچه ،اما صاحبخانه اش یک جوری بود ،مثل
توی قصهها بود ،می گفت اتاق های زیرزمینش را نصف خانه های دیگر
اجاره می دهد .مردم می گفتند در زیرزمین فضل اللهی دیو خوابیده است.

کارخانه نخ ریسی را هم .و پاساژ دو طبقه خیابان نواب را .جارویش یک
دسته خیلی بلند داشت .از قد من هم بلند تر و بوی چوب خیس میداد.
بوی بیدمشک .من کاغذها را می بریدم و تا میکردم و با سوزن تهگرد
میزدم سر چوبحصیر و فرفره می ساختم بعد با کارتن مقوایی پر از
فرفره های رنگی در کوچه ها دنبالش می دویدم .کارتن پر از فرفره ،بال
پروازم بود.
تو که نمی تونی تو کارتن بخوابی کارتن خوابی تن پر زور می خوادغبغبش را باد کرده بود و چشم های بادامی اش بیرون جهیده بودند و
با صدایی که به کشیدن گاری آهنی روی آسفالت می مانست ،گفته بود:
«نگا منم تن پرزور دارم»...
از وقتی معتاد شدم از آن محله بچگیها که خانه تکتم و بابایش هم آنجا
بود ،فرار کردم .از آن به بعد دیگر خانه ای نداشتم ،توی کارتن می خوابیدم،
زیر پل سیدخندان .روزها ضایعات جمع می کردم .زبالهگردی میکردم.
فیلتر سیگار آتش میزدم .او را هم از یاد برده بودم .نمی دانم دوستش
داشتم یا نه .یک بار آمد پیدایم کرد .لکنت گرفته بود .صورتش هم دیگر
گوشتی و بزرگ نبود .آب شده بود .شبیه یک مرغابی کوچک شده بود با
یک گردن دراز مثل لکلک .بریده بریده می گفت دوستم دارد .یک دامن
تریکوی گل گلی تنش بود .گل هایش درشت بود .اندازه کف دست .دامنه
بهش میآمد .خیلی خوشگل شدهبود .گفتم نمی شناسمت .اما او یکی از
فرفره ها را نشانم داد .سوزنش را فرو کرده بود توی کش دامنش .فرفره ها
را یادش مانده بود .پس مادرش دروغ می گفت که تکتم حافظه ندارد.
حافظه داشت .حافظه اش هم خوب کار می کرد .خوب یادش بود که یک
بار زیر بام آهنی آن خانه نبش خیابان سعدی دیده بودمش .خندیده بودم.
خندیده بود .بعد دست هایش را گرفته بودم توی دستم .هنوز آدم بودم.
می توانستم دست های یک نفر دیگر را بگیرم و گرم کنم و حرف های
خوب بزنم .یادم رفته بود اسم مریضی اش چه بود .می خواستم از خودش
بپرسم .اما نپرسیدم .گفته بودم برود برای خودش زندگی کند .موهایش
هنوز شالل و زیبا بود .اما دیگر نمی خواستمش .می گفت جایی ندارد.
دلش می خواست یک کارتن بزرگ یخچال ساید بای ساید داشته باشد.

او با کارتن فرفره هایش در باد می دوید .فرفره ها می چرخیدند .موهایش،
چین دامنش ،اشک چشمانش ...می چرخیدند و می چرخیدند .بچه ها از او
می ترسیدند .می گفتند تکتم دیو خانه فضل اللهی است که روزها با جعبه
فرفره هایش دنبالمان می کند .او می خندید و باز می چرخید و می چرخید
و می چرخید.
دنیا داره دور سرم می چرخه ،می چرخه ،می چرخه  ...آخه کجامی بریدم؟
این دومین بار بود که به گور سیاه و کوچکم حمله شده بود .دفعه پیش
مامورها حمله نکردند ،کارتن خواب ها حمله کرده بودند .آمده بودند آذوقه ام
را ببرند .پتوی پاره ام را ،قابلمه روحی روی اجاقم را ،آن تنگ قشنگی
که ازش آب میخوردم جعبه سیگارم را .نمی دانستند توی جعبه موهای
خرمایی زنی ست که دوستش دارم نه سیگار بهمن .حتی می خواستم
یکیشان را بکشم .گفته بودم آمده اید زن و بچه ام را بدخواب کرده اید.
آنها خندیده بودند و او با یک لحنی که اصال قشنگ نبود گفته بود« :زر
نزن ...آخه کی زن تو میشه دیالق!» آن روز بچه ونگ نزد که بفهمند
راست می گویم .ساکت ساکت بغل مادرش خوابیده بود .مثل مرده ای در
گور .حاال هم که آنها داشتند کتکم می زدند بچه در بیابان بود آنها کتکم
می زدند و او دور بود نمی دید که دارند مرا می زنند .نمی دید .دور بود .دور...
***
با دختره چی کار داشتی؟با هم فرفره می فروشیمبا لگد کارتن فرفره ها را انداخت توی جوی آب کثیفی که قوطی
حلبی کوچکی روی دیواره هایش آهنگ می نواخت .دلنگ دلنگ ...کارتن
فرفره های او هنوز توی بغلم بود .اگر فرفره هایش خراب می شد گریه
می کرد .آن شب مادرم تا صبح بیدار نشست و برایم فرفره درست کرد .با
کاغذ سفید .گفتم اینها را نمیخرند .گفت من کاغذ رنگی ندارم .من فقط
کاغذ سفید دارم.
بندازش زمین-شما از کارتن خواباام بدترین ،ولم کنین...
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تن لش! می خوایم ببریمت یه جا که مثل آدم زندگی کنی زن و بچم چی؟چی میگی تو؟ زن و بچهات کوشن؟ کجان؟ تو کدوم قبرن؟ای لعنت به شماها که تو گورم بچه درست میکنین***
دفعه بعد که آمد پیشم داشتند هتل اینترنشنال را خراب می کردند.
نشستیم روی گارد ریل اتوبان رسالت و به خرابه ها نگاه کردیم و من
گفتم که دوست دارم زنم باشد .دماغ پخش گل انداخته بود و پقی زده
بود زیر خنده .همان روز بود که فهمیدم گوش هایش چقدر کوچک اند و
چشم هایش چقدر ریز و لپ هایش چه سرخ و دست هایش چه کوچک ،اما
خیلی قشنگ بود .خانم فضل اللهی بهش می گفت دختره عقب افتاده .اما
او گریه نمی کرد .من گریه می کردم .می دویدم سمت خانه فضل اللهی
شیشه هایشان را با سنگ می شکستم.
عقب افتاده خودتیگمشو از اینجا! اون دختره منگلم جمع کن این طرفا نیاد .فهمیدیچی گفتم؟
***
میگی تو گور بمونیم نیایم بیرون که کرونا نگیریم خب شیکم زن وبچمونو چهجوری سیر کنیم؟ اینو چرا نمیگی؟ من نباس برم واسه اینا
دنبال یه لقمه غذا تو زباله ها ،تو نخاله ها ...حاال خودم هیچی ،اینا چی؟
چی میگی تو؟ زن و بچهات کوشن؟ کجان؟ تو کدوم قبرن؟نگا!! اونجا بند رخت بچه اس .بو کن .بوی عطر رخت بچه رونمی شنفی؟ این بچه غذا می خواد .کاری نداره که کرونا اومده یا نه.
ای لعنت به شماها که تو گورم بچه درست میکنین.خب ما که خونه نداریم .حتی فضل اللهیام دیگه اتاقای زیرزمینشوبه ماها اجاره نمیده .اصال خونه رو کوبیده و از نو ساخته .یه برج بلند بیا
و ببین.
***
مامورها لباس شخصی تنشان بود .بوی کاغذ می دادند .کاغذ سوخته که
تن آدم را گرم می کند .طاهره هر شب کاغذ ساندویچش را می سوزاند که
گرم بشود .مامورها رفته بودند سراغ بقیه گورخواب ها .صدایشان می آمد:
این یارو زن و بچه داره؟صدایشان می آمد .من می خواستم فرار کنم .بروم به همان سمتی که
تکتم رفته بود .آن دورها ...پشت تپه که رویش پر از گل چایی بود .باد
صدایشان را می آورد.
نه بابا این دیوونهاس .زن و بچه نداره که .اما خیال می کنه داره .شبهاتوی گور با زنش حرف می زنه .قربون صدقه اش میره ،میگه روی بچه
پتو بنداز.
 از همه ما خوشبخت تر همونه چون دیوونهاس .آدم باید دیوونه باشه...***
تکتم دیوونه نیس ،فهمیدنی تکتم دیوونه نیست... تکتم دیوونه نیست تکتم دیوه ،دیو ترسناک!!بچه ها روی کاپوت پیکان جوانان سر کوچه رنج گرفته بودند« :تکتم دیوه
شاخ داره/آقا سیاهه دوستش داره /تکتم دیوه شاخ داره /آقا سیاهه دوسش
داره» من گریه نمی کردم .تکتم گریه نمی کرد .فضل اللهی از محله رفته
بود .خانه اش را هم خراب کردهبود و داد ه بود بسازند اما معاملهشان نشده
بود و زمین خالی ماندهبود .شدهبود پاتوق معتادها .تزریقیها ،چاپخانه و
کارخانه نخ ریسی هم تعطیل شده بودند و مادرم مرده بود .و شده بود اندازه
یک بچه هفتهشتساله .گذاشته بودیمش توی خاک و خاک سفیدی
کفنش را نمیپوشاند .و من دیگر فرفره نمی فروختم چون باران خیسشان
می کرد ...فرفرهها اگر خیس میشدند هیچ کس نمیخرید.
***
و باالخره باران گرفته بود .بعد از آن همه بادی که وزیدهبود .داشتم
خیس خیس می شدم چون باران هی تندتر شده بود و پاکسازی ضربتی
داشت تمام می شد .مامورها باالخره مرا هم گیر آورد ه بودند .دیگر اصال
به حرفهایم گوش نمیکردند .مرا می بردند و من تنم را به سمت بیابان
می کشاندم مثل براده آهن که مکیده میشود سمت آهنربا .بیابان ،جایی
که تکتم در آن گم شده بود ،با بچه مان در بغلش که صدای ونگ ونگش
داشت با باران از ابرهای خاکستری می ریخت روی گورها.
وقتی فریاد زدم« :یه کارتن یخچال ساید بای ساید می خرم و برت می
گردونم پیش خودم» ،مامورها مرا داخل ون سفید چرک مرده ای انداختند
که پرده هایش مثل فرفره در باد می رقصیدند و شیشههایش دودی نبود.
اما یک جایی وسط راه از ون در حال حرکت پریده بودم پایین و زدهبودم
به چاک .طرف های خیابان سعدی بود اما هیچ آتلیهای آن دور و بر نبود.
باید میرفتم دنبال تکتم .نمی شد که با یک بچه باالی آن تپه تنها
بماند.
***
میگویند بمانید توی گورتان .درنیایید .شهر قرنطینه است .اما بچه که
ن حرف ها را نمیفهمد .بچه گرسنه میشود .فقط آدم بزرگها میتوانند
ای 
گرسنگی را تحمل کنند .بچهها نمیتوانند .بچهها هی ونگ می زنند .بعد
ایوب و جواد بره میآیند هی میگویند آن بچه وقوق صاحاب را خفه کن
بذار بخوابیم .شاید بهتر باشد یک شب بیدار بمانم و ببینم لکلکه خودش
را به من هم نشان میدهد که بچه را بدهم دستش از اینجا ببرد یک جای
دیگر؟ آخر آن وقتها مادرم میگفت بچهها را یک لکلک با خودش میبرد
این طرف و آن طرف.
طاهره این گردو رو بخور به من بگو ببینم این لک لکی که میگی،کیا میاد سر قبر باباخاکسار؟ طاهره کجایی؟ مردی؟
-برو بگیر بکپ .طاهره مرده .دو ساله مرده! برو برو بکپ...

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311035000623مورخ  1401/2/25موضوع پرونده کالســه
شماره  1400114411035000590هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسداله ولی زاده به شماره شناسنامه 37
کدملی  2372722621صادره از کازرون فرزند فتح اله در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  199/293مترمربع پالک  8/42538مفروز و مجزی شده از پالک 8/1186
مجزی از  8/14به آدرس شــهرک گویم زمینهای شورا واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای سید فتحعلی جعفری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/4 :
/1712م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی  140160311034000686مــورخ  1401/2/10هیأت 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 خانم زیبا حســینی فرزند شهباز به شماره
شناسنامه  1393و کدملی  2296956181صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  234/13مترمربع پالک  2846فرعی از 2081
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی شهرداری شیراز 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
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/4 :
/1706م 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  140160311034001213مورخ  1401/3/1هیأت 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 آقــای علی بخش میری فرزند حاجی به شــماره
شناســنامه  284و کدملی  4230503954صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  158/18مترمربع پالک  2432فرعی از 2148
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2148اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی محسن صادقی 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
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/4 :
/1710م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی
خانــم مهوش فرهــادی فرزند حســین بــا کد ملی
 2299459006احترامــ ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی
خانم همه گل معصومی به طرفیت شما با کالسه -1587
 1401در مرکز داوری ،وقت جلســه رســیدگی در روز
چهارشنبه مورخ  1401/4/15ســاعت  8:30صبح برگزار،
با همراه داشــتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت
شناسایی در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشانی
خیابان قصردشت خیابان ســید جمالالدین اسدآبادی
(پوستچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی
اســت عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط
مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا آقای محســن متین فر
به عنــوان داور منفرد این پرونــده تعیین گردیده در
صورت جهــات رد ظرف ( 7هفت) روز جهات مذکور را
به این مرکز اعالم نمایید).
 /1762م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

در مصرف برق صرفه جویی کنیم

گردشگری
شنبه  4تیر 1401

بیتوته :به آسیاب هایی که در قدیم برای پودر کردن برخی از مواد
مثل زردچوبه و فلفل استفاده می شده است ،عصار خانه می گفتند .در
عصارخانه ها روغن های اسانس از دانه ها مانند روغن کرچک هم تولید
می شده است .عصارخانه در لغت به معنی عصاره گیری است و کارکرد
آنها در قدیم شبیه به کارخانه های روغن کشی بوده است .آسیاب عصار
خانه دو قطعه سنگ بوده که از یک طرف توسط اهرمی که به یک چهارپا
مثل االغ یا شتر وصل بوده است و با حرکت دروانی حیوان ،سنگ رویی
آسیاب می چرخیده و مواد میان دو سنگ را پودر می کرده است .در وسط
سنگ متحرک باالیی ،حفره ای قرار داشته که مواد را داخلش می ریخته اند
تا کم کم به زیر سنگ برود و پودر شود .به این عصارخانه ها ،روغن گیری
هم می گفته اند .عصارخانه ها نماد صنعتی ایران قدیم بوده اند که در یزد،
اصفهان و چهار محال بختیاری تعدادی از آن ها باقی مانده است.
عصارخانه شاهی کجاست؟
یکی از معروف ترین عصارخانه های به جا مانده از قدیم ،عصارخانه
شاهی اصفهان است که در سال  1021هجری قمری همزمان با بازار
بزرگ قیصریه و مدرسه مالعبداهلل و به دستور شاه عباس اول صفوی
ساخته شد.
عصارخانه شاهی میدان نقش جهان ،از آنجا که در کنار آثاری بسیار
باشکوه از جمله مسجد امام و عالی قاپو قرار گرفته است ،تا حدودی در
زیبایی این آثار محو شده است.
تاریخچه عصارخانه شاهی
از سال  1349 – 1340برای حرکت تیر بزرگ و چرخش آسیاب،
موتور برق به کار گرفته شد و بعد از آن به دلیل صنعتی شدن و تولید
تجهیزات مکانیزه ،کار کردن با آسیاب های قدیمی به صرفه نبود و عصار
خانه به مدت  30سال تعطیل شد .در سال  1379عصارخانه توسط سازمان
نوسازی و شهرداری اصفهان از مالک خریداری شده است و حدود  2سال
مرمت آن طول کشید و سپس درب آن به عنوان موزه برای بازدیدکنندگان
گشوده شد .موزه عصارخانه شاهی اصفهان از سال  1392به عنوان پایگاه
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عصارخانه شاهی اصفهان
یکی از قدیمی ترین موزه های ایران

آﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭼﺎپ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﻣﻲ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ

دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.وﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

آگهی تجدید مزایده فروش زمین

چاپ نوبت دوم :شنبه 1401/4/11
چاپ نوبت اول :شنبه 1401/4/4
ﻫﻤﺮاه
-1ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  859363592ﺷﻬﺮداري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺴﺎﻣﻲ وارﻳﺰ واﺻﻞ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي را
شهرداری حسامی براساس مصوبه شماره  7مورخه  1401/1/31شورای اسالمی شهر در نظر دارد،نسبت به فروش ( 4چهار) قطعه
ﻓﻴﺶ
اﻟﻒ (
ﭘﺎﻛﺖ)
کاربریﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
 1401ﺑﻪ
متری/4/20
 12ﻣﻮرخ
ﺷﻨﺒﻪ
اداري روز
ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ
ﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘ
ﻣﺰاﻳﺪه و
ﻣﺪارك ﺷﺮﻛﺖ در
شرایط
مطابق
مسکونی
فارس ،با
بلوار خلیج
منتهی به
–خیاباندوهای
حســامی
شــهر
خود واقع در
اراضی
زمین از
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.از کلیه متقاضیان واجد شرایط
نماید .لذا
اقدام
رســمی
روزنامه
در
چاپ
و
عمومی
مزایده
آگهی
طریق
از
ذیل
جدول
در
مندرج
ﺳﭙﺮده-ﭘﺎﻛﺖ )ب(ﻛﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه-ﭘﺎﻛﺖ )ج(ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺤﻮﻳﻞ ورﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ
دعوت می شود ضمن بازدید از محل و پس از نشر آگهی نوبت دوم باتوجه به شرایط ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به دبیر خانه شهرداری مراجعه
ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮ
ﺻﻮرت
می ﺳﻮم
اول ﺗﺎ
-2ﺳﭙﺮده ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اطالعاتارداد
تلفن 071-44428771تماس حاصل نمایند.
ﻧﻔﻊشماره
ﺑﻪبه
بیشتر
کسب
تواننددرجهت
نمایند.ومتقاضیان
 859363592شهرداری نزد بانک کشاورزی شعبه حسامی واریز واصل فیش واریزی را
شــماره
سپرده را
بایستومبلغ
-1متقاضیان می
ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
حسابﺑﺮﻧﺪه
ﻣﻠﻚبهﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
درج آﮔﻬﻲ
-3ﻫﺰﻳﻨﻪ
همراه مدارک شرکت در مزایده و قیمت پیشــنهادی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1401/4/20به دبیرخانه شهرداری به ترتیب پاکت(
-4ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
الف) فیش سپرده-پاکت (ب) کپی شناسنامه و کارت ملی شرکت کننده-پاکت (ج)قیمت پیشنهادی تحویل ورسید دریافت نمایید.
ﺧﻮد را ﻧﻘﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در
ﻨﻬﺎدي
ﺸ
ﭘﻴ
ﻣﺒﻠﻎ
ﻫﻔﺘﻪ
ﻳﻚ
ﻣﺪت
انعقادﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
دراز ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺰاﻳﺪه
-5
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
قرارداد به
صورت عدم
اول تا سوم
ﺑﺮﻧﺪه نفر
-2سپرده
مزایده می باشد.
برنده
برعهده
ملک
کارشناسی
و
آگهی
درج
-3هزینه
ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﺳﭙﺮده اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
-4شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-6ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺪوش-ﻣﺒﻬﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-5برنده مزایده میبایســت از تاریخ بازگشــایی پاکتها به مدت یک هفته مبلغ پیشنهادی خود را نقدا به حساب درآمد شهرداری واریز نماید .در
گردد.ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درج اﮔﻬﻲ
شهرداریﭘﺲ از
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ده روز
ارﺳﺎل
غیراینصورتﻣﻬﻠﺖ
-7آﺧﺮﻳﻦ
ضبط می
ایشان به نفع
سپرده
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
وﻛﺮوﻛﻲفاقد
مخدوش-مبهم و
سپرده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ
پیشنهاداتﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت
-6به -ﻣﺸﺨﺼﺎت
8
-7آخرین مهلت ارسال پیشنهادات ده روز پس از درج اگهی نوبت دوم می باشد.
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺒﻠﻎ
از
ﺎﻳﺪ
ﺑ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻣﺒﻠﻎ
9-8مشخصات کلیه قطعات وکروکی پیوست می باشد.
باشد.رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
بیشتر500/
ﻣﺒﻠﻎ 000
ﻣﺰاﻳﺪه
اﺳﻨﺎد
ﻫﺰﻳﻨﻪ
-10-9
پایه
از مبلغ
درﻳﺎﻓﺖباید
پیشنهادی
مبلغ
-10هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ  500/000ریال می باشد.
ردﻳﻒ

ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ)ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ

2

75

270

 3/500/000رﻳﺎل

 945/000/000رﻳﺎل

1

3
4

5

78
8

264/5

268/8

243/8

 3/500/000رﻳﺎل

 3/500/000رﻳﺎل
 3/000/000رﻳﺎل

تخصصی مطالعات فرهنگ عامه ،فعالیت می کند و از سال  1395طرح
تاریخ شفاهی مشاغل سنتی اصفهان در آن اجرا شده است.
موزه عصارخانه شاهی اصفهان محل برگزاری کارگاه های تاریخ
شفاهی ایران شده ا ست و در سال  2017به عنوان برترین موزه کوچک،
نشان جهانی ایکوم (کمیته ملی موزه های ایران) را دریافت کرد.
سبک معماری عصارخانه شاهی اصفهان
مساحت عصارخانه شاهی حدود  380متر مربع است و شامل فضاهای
مختلف از جمله پیشخوان ،بارانداز ،شترخانه ،گرم خانه و تیر خانه است.
مساحت اصلی عصارخانه در قدیم  1800متر مربع بوده است ولی در
حال حاضر بخش های شترخان ،بارانداز و ورودی بازرگانان از بین رفته
است و فقط تیرخانه و دو انبار تو در تو که در بخش شرقی آن است ،در دو
طبقه باقی مانده است .عصارخانه یک طبقه با ارتفاع  11متر و سه فضای
گنبدی شکل با مقطع کجاوه ساخته شده است که سقف ها ،سبک طاق و
چشمه هستند .نورگیرهای سقفی ،روشنایی عصارخانه را تامین می نمایند.
سقف گنبدی شکل عصارخانه ،فضای داخلی را به قدری خنک کرده است
که برای نگهداری روغن مناسب است.
دیوارها و سقف بدون کاربندی ،قاب سازی ،تزئینات و یا پنجره ساخته
شده است .عصارخانه های قدیمی داری چندین در ورودی برای گروه های
مختلف بوده اند مثال یک در برای ورود مشتری و یک در برای ورود
کارگران ،که هنوز هم این درها در عصارخانه قابل مشاهده اند.
موزه عصارخانه شاهی
وجود مجسمه های در حال کار که در عصارخانه قرار گرفته اند فضای
موزه را به گونه ای قابل توجه کرده اند که می توانید به راحتی عصارخانه
را در حال فعالیت تصور کنید.
مجسمه شتری در عصارخانه قرار گرفته است که در حال چرخاندن
سنگ روی آسیاب برای آرد کردن دانه ها است .موزه عصارخانه شاهی
نشان می دهد که اصفهان در عصر صفویه ،شهری صنعتی بوده است.

آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقــای علی مظفری بــا نامه وارده به شــماره  26707مــورخ  1400/12/8از
طرف شــرکت تعاونی مســکن کارکنان زندان های اســتان فارس با تسلیم
استشهادنامه به شــماره  14000215600242000754مورخ  1400/12/7دفترخانه
 230شیراز و اقرارنامه شــماره  58029مورخ  1400/12/8دفترخانه  152شیراز
مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک  1103/23562واقع
در بخش  3شیراز که اعیانی ششــدانگ یکباب آپارتمان به مساحت 165/40
مترمربع ذیل دفتر  724صفحه  137و شــماره ثبت  126967به نام شرکت
تعاونی مســکن کارکنان زندان های استان فارس ثبت و سند مالکیت شماره
چاپی  016213الف 90/صادر شده که به علت جابجایی مفقود گردیده است و
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است و برابر اسناد رهنی به شماره
 32651مورخ  1384/12/27و  36983مورخ  1385/12/26دفترخانه  110شیراز
نزد بانک مسکن در رهن می باشــد 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 ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده
روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم
نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم
کرد.
خواهد
ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ) 4ﭼﻬﺎر( ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ از اراﺿﻲ ﺧﻮد
اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻬﺮداري ﺣﺴﺎﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  7ﻣﻮرﺧﻪ  1401/1/31ﺷﻮراي
/1761م الف
ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ آﮔﻬﻲ
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺣﺴﺎﻣﻲ –ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي  12ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﺎ
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

ﺗﻠﻔﻦ 071-44428771ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
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ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ رﻳﺎل

 925/750/000رﻳﺎل

 47/000/000رﻳﺎل

 940/800/000رﻳﺎل

 47/500/000رﻳﺎل

 731/400/000رﻳﺎل

شناسه آگهی1340363 :

 48/000/000رﻳﺎل

 37/000/000رﻳﺎل

ﻧﻮع ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

روح اله نجف پور
شهردار حسامی

ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ اول  :ﺷﻨﺒﻪ 1401/4/4

ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ دوم :ﺷﻨﺒﻪ 1401/4/11

آگهی مزایده

روح اﻟﻪ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر

ﺣﺴﺎﻣﻲ
ﺷﻬﺮدار
کمیته
تایید
شهرداری حاجی آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  39مورخه  1401/02/06شورای اسالمی شهر حاجی آباد و
انطباق فرمانداری ،تعداد یک قطعه زمین واقع در شــهرک امام علی (ع) در چارچوب قانون و به شرح ذیل از طریق انتشارآگهی
مزایده بفروش برســاند ،لذا از کلیه اشخاص که مایل به خرید زمین مذکور می باشند جهت دریافت فرم مزایده به واحد مالی
شهرداری مراجعه نمایند.
 .1قیمت پایه مزایده:
یک قطعه زمین به شــماره  152به متراژ  275مترمربع با کاربری مســکونی با قیمت پایه هر متر مبلغ  19/000/000ریال واقع در شهرک امام علی(ع)
درب به هال دو طرف راه  ،یک طرف پیاده رو (رو به فضای سبز پارک) و یک طرف ماشین رو(رو به خیابان) می باشد.
 .2محل اطالع از شــرایط و دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها :امور مالی شــهرداری حاجی آباد واقع در خیابان شهرداری به شماره تماس
07153722155
 .3مهلت قبول پیشنهادها :از روز شنبه مورخه  1401/03/28لغایت شنبه مورخه  1401/04/11به مدت  15روز
 .4ســپرده شرکت در مزایده :مبلغ  261/250/000ریال معادل  5درصد مبلغ پایه زمین به عنوان ضمانتنامه شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه
بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره  0108867688000نزد بانک ملی به نام شهرداری حاجی آباد.
تبصره :در صورت عدم واریز مبلغ ضمانتنامه یا عدم ارائه ضمانتنامه بانکی ،به پیشنهادات ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .5چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 .6سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
 .7هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 .8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
 .9به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .10شرکت کنندگان پاکتهای خود را سر بسته و مهر و موم شده تا تاریخ  1401/03/16به امور مالی شهرداری تحویل نمایند.
ضمنادر صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  07153722155و 07153722255آماده پاسخگویی می باشد.
آگهی نوبت دوم 1401/04/04 :
آگهی نوبت اول 1401/03/28 :
آخرین مهلت تحویل مدارک1401/04/11 :
یوسف شفیعی
شناسه آگهی1336961 :
تاریخ بازگشایی پاکتها1401/04/12 :
شهردار حاجی آباد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311006000057مورخ  1401/3/10هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شــهربانو الماسی فرزند فتحعلی به
شماره شناسنامه  50صادره از اســتهبان در یکباب خانه به مساحت
 217مترمربع پالک  34فرعی از  4481اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  4481اصلی واقع در استهبان خیابان شهید فقیهی کوچه برهوتی
خریداری از مالک رسمی آقای علی کامگار محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 اول1401/4/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/20 :
 /699م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311006000055مورخ  1401/3/10هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن کاظمی اصل فرزند بهزاد به
شماره شناسنامه  21475صادره از استهبان در یک قطعه انجیرستان
به مســاحت  7480مترمربع پالک  502فرعی از  7505اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  222فرعی از  7505اصلی واقع در استهبان توبش
غربی خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه کاظمی اصل و خانم فاطمه
مقتدری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم 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 اول1401/4/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/20 :
 /973م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

کارت شناسایی وکالت متعلق به آقای مهدی جهانخواه
وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه  2514فرزند
کریم مفقود گردیده اســت لذا از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء  140160311034000812و  140160311034000813مورخــه
 1401/2/12هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوذر
یکه فرزند خانلر به شــماره شناســنامه  16و کدملی 2299979336
صادره از شــیراز و آقای خانلر یکه فرزند قلی به شــماره شناسنامه
 15و کدملی  2299848371بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  136/02مترمربع پالک فرعی  3134از  2155اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2155اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی غالم قنبری 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 داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/4 :
/1709م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی افراز پالک  878/12واقع در نی ریز بخش  22فارس
تصمیم رئیس ثبت
درخصوص تقاضای آقای حسن جوادپور مبنی بر افراز پالک 878/12
واقع در نی ریز بخــش  22فارس پس از انجام مراحل قانونی و تعیین
وقت و ابالغ به مالکین مشاعی این اداره به محل وقوع مراجعه و پس
از بررسی به موجب گزارش وارده شماره  5002393مورخ 1401/3/29
اعالم نموده اند:
سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه تحت پالک  878/12به مساحت
 244/15مترمربع به نام ماشااله انگیخته و حسن جوادپور صادر و تسلیم
شده است .سند مالکیت پالک یاد شده صحیح صادر و تسلیم شده
و عملیات ثبتی خاتمه یافته اســت و پس از انقضای افراز توسط آقای
حســن جوادپور وقت بازدید محل در مورخه  1401/3/29تعیین و در
شماره  7501مورخ  1401/3/25روزنامه عصرمردم آگهی شده است.
ســپس ضمن بررسی وضع محل و ترسیم نقشه افرازی و با عنایت به
اینکه ملک مــورد تقاضا به صورت یکباب خانه یکپارچه بوده و از نظر
مهندســی عبور خط افرازی به گونه ای که هر دو قســمت مفروزی
قابلیت استفاده و سکونت داشته باشد و ارزش برابر با سهام مشاعی
مالکین باشد ،عمال ممکن نمی باشد لذا با عنایت به مراتب فوق ملک
فوق قابلیت افراز نداشته و این تصمیم به استناد ماده  2قانون افراز
و فروش امالک مشاع ظرف مهلت  10روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض
در دادگستری شهرستان نی ریز خواهد بود.
/2434م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311035000826مورخ  1401/2/28هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محســن گودرزی
ســنگری فرزند علی باش به شماره شناســنامه  11صادره از شیراز
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  182/40مترمربع پالک
 42537فرعی از  8اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  13فرعی از
 8اصلی واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از
مالک رسمی آقای ابراهیم حسینی 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 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/4 :
/1711م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول :مورخ 1401/3/26
نوبت دوم :مورخ 1401/4/4
مناقصه گزار :دهیار روستای سلطان آباد
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
شــرح مختصر کار :تســطیح خاکبرداری دال بتنی ،آسفالت ،جدول،
بیس ریزی ،کانیوا
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ارائه ضمانت نامه بانکی به
مبلغ  10درصد مبلغ برآوردی به نام دهیاری سلطان آباد
زمان فروش اسناد و محل دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی
نوبت اول به مدت  14روز کاری
محل دریافت اسناد مناقصه به آدرس :بخشداری مرکزی
نحوه خرید اســناد :واریز وجه نقد به مبلغ  300/000ریال به شــماره
حساب  02011008334006بانک ملی
مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا پایــان وقت اداری روز
یکشنبه  1401/4/11محل بخشداری
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات :اعالم خواهد شد.
* 30درصد هزینه آسفالت در قالب قیر رایگان از طرف بنیاد مسکن
بعد از انعقاد قرارداد با دهیاری و پیمانکار ،تحویل پیمانکار خواهد شد
و از مبلغ کل پروژه کسر می گردد.
شرایط مناقصه:
کلیه شرکت کنندگان باید دارای صالحیت الزم باشندداشتن حداقل رتبه  5راهسازینفرات اول و دوم و ســوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــدندسپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنده مناقصه ملزم به ارائــه ضمانت بانکی به میزان  10درصد کلمبلغ قرارداد می باشد.
ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.کپی برابر با اصل کلیه مدارک الزامی می باشد.شناسه آگهی1335582 :
شماره های تماس09387185909 :
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لیدرهای هنجارشکنی در شیراز دستگیر شدند
ورود دادگستری فارس به پرونده هنجارشکنی در بولوار چمران شیراز

ایسنا :فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اعالم
کرد که تعدادی از مســببان و لیدرهای برگزاری
تجمع هنجارشــکنانه بولوار شهید چمران شیراز،
دستگیر شدهاند.
ســرهنگ فرج شــجاعی ،جمعــه  ۳تیر به
خبرنگاران گفت :روز چهارشــنبه اول تیر کلیپی
در مورد برپایی تجمع مختلط ورزشــی در بولوار
شهید چمران شیراز در فضای مجازی منتشر شد
که احساسات عمومی را جریحه دار کرد.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز افزود :با
توجه به اینکه برابر قانــون این اقدام جرم بوده
و به دنبال مطالبات مردمــی مبنی بر برخورد با
مسببان و عوامل این تجمع ،بررسی موضوع در
دستور کار قرار گرفت.
شجاعی افزود :ماموران انتظامی تحقیقات خود
را در این زمینه آغاز کردند و مطلع شدند که پس
از برگزاری تجمع مختلط ورزشی در محوطه بازی
اسکیت متاســفانه تعدادی از افراد بدون رعایت
مالحظات شــرعی و موازین قانونــی ،در پایان
مراســم ورزشی اقدام به کشــف حجاب کردند.

فرمانده انتظامی شهرســتان شیراز خاطرنشان
کــرد :روز پنجشــنبه دوم تیرماه بــا هماهنگی
دســتگاه قضایی تعدادی از مســببان و عوامل
مرتبط با این تجمع شناسایی و دستگیر شدند.
شــجاعی با بیان اینکه دستگیرشدگان برای
انجــام مراحــل قانونی تحویل مرجــع قضایی
شــدند ،گفت :برگزاری هرگونه تجمع ورزشی یا
غیرورزشی مختلط بدون رعایت موازین شرعی و
قانونی از نظر پلیس ممنوع بوده و خالف مقررات
است و برابر قانون با برگزارکنندگان آن برخورد
خواهد شد.
ورود دادگســتری فارس به پرونده
هنجارشکنی در بلوار چمران شیراز
ایرنا :روابط عمومی دادگســتری کل اســتان
فارس اعالم کرد :عوامل اصلی برگزاری تجمع
هنجار شــکن بلوار چمران شــیراز تحت تعقیب
قضایی قرار گرفتند.
بنا بر گزارش دریافتی روز جمعه ،در پی انتشار
ویدئو هنجار شکنی جمعی از اسکیت سواران در
شیراز رئیس کل دادگستری استان فارس دستور

بررســی و برخورد با عوامل برگزاری این تجمع
را صادر کرد.
حجت االســام والمســلمین ســید کاظم
موســوی با بیان اینکه این اقدامات ساختارشکن
هویت مذهبی سومین حرم اهل بیت (ع) و وجهه
فرهنگی شیراز را خدشه دار می کند به دادستان
مرکز اســتان تأکید کرد :ضمن تشکیل پرونده
عوامل اصلی برگزاری و هماهنگ کنندگان این
برنامه تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
گفتنــی اســت در پــی دســتور رئیس کل
دادگســتری اســتان فارس دادستان شــیراز از
تشــکیل پرونده در این خصــوص و تحقیق از
تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع خبر داد.
سید مصطفی بحرینی افزود :پنج نفر از عوامل
اصلی پس از شناسایی بازداشت شدند.
بنا بــر این گزارش ،دو روز قبل تجمع جمعی
از اسکیت سواران در شــیراز با هنجار شکنی و
کشف حجاب همراه شــده بود که این موضوع
باعث اعتراض جمــع کثیری از متدینین و مردم
شریف شیراز شد.
بــه گــزارش ایرنا ،ســاعت  ۱۷سهشــنبه
 ۳۱خردادمــاه  ۱۴۰۱برنامــهای بــا عنوان روز
جهانی اســکیت بــورد در زمیــن همایش های
شهری برگزار شد که طی آن شمار قابل توجهی
از بانــوان نوجوان و جوان شــرکتکننده بدون
پوشش سر و برخی از آنها با لباس غیرمتعارف در
این برنامه حضور داشتند.
بولــوار شــهید چمــران یکــی از مهمترین
بولوارهای شهر شیراز است که از نظر جغرافیایی
در شمال غرب شهر قرار دارد و این بولوار مانند
یک کمربندی غرب شــهر یعنی پل معالیآباد را
به شمال شهر یعنی تقاطع غیر همسطح دانشجو
متصل میکنــد .طبیعت زیبا و هوای دلپذیر این
بولوار ،آن را بــه محلی برای پیادهروی و گذران
اوقات فراغت تبدیل کرده است.

 2فوتی و شناسایی  ۲۳۲بیمار جدید کووید۱۹

براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت در طول  ۲۴ساعت ۲ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،از روز پنجشنبه
تا دیروز ( ۳تیرماه  )۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۲۳۲ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۳۰نفر از آنها
بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۲۳۵هزار و  ۹۲۸نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲ ،بیمار
مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست
دادنــد و مجموع جان باختــگان این بیماری ،به
 ۱۴۱هزار و  ۳۷۹نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۶۱هزار و  ۳۵۲نفر
از بیمــاران ،بهبــود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شدهاند.

 ۲۲۸نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۲میلیون و  ۵۵۴هزار و  ۶۵۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۰۶ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۳۴۲شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.

بین الملل

سقوط یک فروند ایلوژن  ۷۶در غرب روسیه

وزارت شرایط اضطراری روسیه از سقوط یک فروند هواپیمای ایلوژن در
منطقه ریازان و کشته و زخمی   شدن  ۹تن خبر داد.
وزارت شــرایط اضطراری روسیه دیروز جمعه اعالم کرد که یک فروند
هواپیمای ایلوژن  )۷۶-IL( ۷۶در شهر ریازان واقع در غرب روسیه سقوط
کرده است.
در اطالعیه وزارت شــرایط اضطراری روســیه آمده اســت« :حادثه در
ساعت ( ۰۳:۱۸به وقت مسکو) در  ۲۴ژوئن  ۲۰۲۲در منطقه ریازان رخ داد.
اداره اصلی وزارت شرایط اضطراری روسیه برای منطقه ریازان پیامی   مبنی
بر سقوط هواپیما در شهر ریازان دریافت کرد».
مقامات محلی روســیه اعالم کردند در پی ســقوط هواپیمای ۷۶-IL
در شــهر ریازان ،چهار نفر کشــته و پنج نفر دیگر مجروح شدند .مقامات
خاطرنشان کردند که مجروحان این سانحه به مراکز درمانی منتقل شده اند
و وضعیت آنها "پایدار" است.
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد این سقوط پس از آن رخ داد که خدمه
هواپیمای باری نظامی   که در حال انجام یک پرواز آموزشــی بود ،به دلیل
نقص در موتور تصمیم به فرود گرفتند ،اما به دلیل ناتوانی در کنترل سقوط
کردند.
پیشتر یک منبع ریانووستی گفت بر اثر سقوط این هواپیما آتش سوزی
رخ داد که در آن  ۵نفر مجروح شدند.

پس لرزه در افغانستان جان پنج تن را گرفت

رســانههای محلی افغانستان از وقوع پس لرزه در مناطق زلزلهزده این
کشور و کشته شدن پنج تن دیگر خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،مرکز لرزه نگاری آمریــکا اعالم کرد :دیروز (جمعه)
پس لرزهای به بزرگی  ۴.۳ریشتر مناطق زلزله زده افغانستان را لرزاند.
یک مقام وزارت بهداشــت افغانستان گفته است که این پس لرزه جان
پنــج نفر را گرفته امــا هنوز از میزان خســارات و مصدومین جدید خبری
منتشر نشده است.
پایان عملیات جستجو در مناطق زلزلهزده افغانستان
مقامــات افغانســتان اعــام کردند :عملیات جســتجو بــرای یافتن
حادثه دیدگان زمین لرزه روز چهارشنبه گذشته به پایان رسید.
محمد نسیم حقانی ،ســخنگوی وزارت بالیای طبیعی دیروز (جمعه) با
بیان اینکه در پی وقوع زلزله در این کشور که بیش از  1500کشته برجای
گذاشت ،عملیات امداد و جســتجوی حادثه دیدگان به پایان رسید ،افزود:
ذخایر کافی دارو و دیگر اقالم ضروری در دسترس نیست.
بنابــر اعالم مقامات این کشــور ،در پی وقوع زلزله  ۶.۱ریشــتری که
بخش های دورافتاده افغانســتان را لرزاند به حدود  ۱۰هزار خانه خســارت
شــدیدی وارد شده یا به طور کامل تخریب شــده اند .همچنین بر اثر این
حادثه حدود  ۲۰۰۰نفر مصدوم شدهاند.

به گزارش خبرگزاری رویترز ،این مقام افغانســتان توضیح بیشتری در
مورد اینکه چرا عملیات جســتجوی حادثه دیدگان پس از  ۴۸ســاعت از
زمان وقوع حادثه متوقف شــد ،ارائه نداده اســت .این درحالی است که در
حوادث مشابه و با گذشت مدت زمان بیشتری احتمال زنده بیرون کشیدن
حادثه دیدگان از زیر آوار وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،روز چهارشــنبه گذشته زلزلهای به بزرگی
 ۶.۱ریشتر حدود  ۱۶۰کیلومتری جنوب شرق کابل و نزدیکی مرز پاکستان
را لرزاند.

آتش سوزی جنگلی در ترکیه

با تداوم آتش ســوزی جنگلی در ترکیه ،نیروهای آتش نشان همچنان
در تالش برای مهار شعلههای آتش در این کشور هستند.
به گزارش ایســنا ،تــاش نیروهای آتش نشــان ترکیه بــرای مهار
آتش ســوزی جنگلی در جنوب غربی کشــور همچنان ادامه دارد و وزش
باد باعث شعلهور شدن شــعلههای آتش و گسترش آن در مناطق جنگلی
شده است.
تصاویر منتشر شده در خبرگزاری رویترز نشان میدهد که دود ناشی از
آتش ســوزی از تپهها بلند میشود زیرا شعلههای آتش در جنگلهای این
منطقه کم جمعیت گســترش یافته و بالگردها و هواپیماها در طول روز در
حال آبپاشی و مهار شعلههای آتش هستند.
نیروهای پلیس نیز با در اختیار قرار دادن خودروهای آب پاش در تالش
برای مهار آتش ســوزی هستند که حدود ساعت  ۲۰روز سه شنبه گذشته
آغاز شد و بیش از  ۳۴۰۰هکتار زمین را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،به گفته وزیر کشور ترکیه ،یک نفر در این
رابطه بازداشــت شده و اعتراف کرده اســت که جنگل را به دلیل خشم و
عصبانیت ناشی از مسائل خانوادگی آتش زده است.

 ۶کشته در پی سقوط بالگردی در ویرجینیای
غربی آمریکا

گزارشها حاکی است که در پی سقوط یک بالگرد در ایالت ویرجینیای
غربی آمریکا شش نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات محلی ،این بالگرد که شش سرنشین
داشته حوالی ســاعت پنج بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته سقوط کرده و
نیروهای امدادی در محل وقوع این حادثه حاضر شدند.
در پی وقوع این حادثه ،مقامات محلی مرگ همه سرنشینان این بالگرد
را تایید کردند.
تاکنون علت وقوع این حادثه مشخص نشده اما گزارش   ها حاکی است
که در زمان وقوع حادثه شرایط جوی نامساعد بوده است.
به گزارش ای بی سی نیوز ،بررســیها برای تعیین جزئیات این حادثه
آغاز شده است.
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بانوی فسایی
زندگی بخش بیماران نیازمند در انتظار پیوند

ایرنا :مســئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:
شــادروان "رباب شــرفی بین" بانوی  ۴۰ســاله ساکن فســا که به دلیل
فشــارخون باال دچار خونریزی مغزی و سپس مرگ مغزی شده بود ،با ایثار
خانواده اش ،زندگی بخش بیماران نیازمند پیوند شد.
راضیه آسوده روز جمعه به ایرنا اظهار داشت :با ایثار این خانواده فداکار و
با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،این خانم تحت عمل
جراحی و جداسازی عضو قرار گرفت.
وی اضافــه کرد :کبد و دو کلیه وی برای پیوند و نجات بیماران نیازمند
به بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد.
آســوده افزود :ایــن ایثارگــری ،اولین اهــدای عضو در بیمارســتان
فوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا در سال  ۱۴۰۱است.

بازرسي منزل و كشف  180كيلو ترياك

فرمانده انتظامي استان گفت :در بازرسي از منزل يك قاچاقچي حرفهاي
در شيراز  180كيلو ترياك كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان با انجام كار فني و
تخصصي از دپو محموله ســنگين ترياك واقع در يك منزل مســكوني در
يكي از محلههاي شيراز مطلع شدند.
وي تصريح كــرد :ماموران ضمن هماهنگي با مقــام قضایي به محل
مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن منزل موفق شــدند  180كيلو ترياك
كشف كنند.
فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكــه در اين خصوص يك قاچاقچي
حرفهاي دستگير شد ،تصريح كرد :متهم پس از انجام مراحل قانوني روانه
زندان شد.

دستگیری عامالن تیراندازی در خرامه

فرمانده انتظامی   خرامه از دستگیری عامالن تیراندازی و کشف دو قبضه
سالح شکاری غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ زماناله کریمی   در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر این اظهار داشــت :در پی اعالم مركز فوريتهاي پليسي
 110مبنی بر دو مورد تیراندازی و مجروح شدن يكي از شهروندان در سطح
شهرستان خرامه ،بالفاصله ماموران پلیس امنیت عمومی   بررسی موضوع را
به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وی افزود :با توجه به حساســیت موضوع ماموران تحقيقات خود را آغاز
کردنــد و با اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند محل اختفاء متهمان را
شناسایی و طي چند عملیات غافلگیرانه  8نفر را دستگیر کنند و در بازرسي
از منازل آنان دو قبضه اســلحه شکاری غیرمجاز استفاده شده در صحنه را
نيز کشف کنند.
سرهنگ کریمی   با بیان اینکه متهمان به منظور انجام مراحل قانونی به
دستگاه قضا معرفی شــدند ،گفت :امنیت مردم خط قرمز پلیس است و به
هنجارشکنان هشدار داد که در صورت انجام اقدام مجرمانه دستگیر و به شدت
با آنان برخود قاطع ميشود.

كشف  90كيلو حشيش در مهر

فرمانده انتظامي مهر از كشــف  90كيلو حشــيش در پاكسازي از محل
تردد قاچاقچيان مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ بهادر رزمجويی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچاقچيان و ســوداگران مرگ ،ماموران
انتظامــي مهر حين گشــتزني در محورهاي مواصالتــي منتهي به اين
شهرســتان به يك پژو  405مشكوك شدند و دستور ايست دادند كه راننده
بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز راننده و سرنشــين كه
عرصــه را بر خود تنگ ديده بودند تعدادي بســتههاي مــواد مخدر را به
بيــرون خودرو پرتاب و با توجه به تاريكي هوا و موقعيت جغرافيايي منطقه
متواري شدند.
فرمانده انتظامي مهر با اشاره به اينكه در پاكسازي از محل تردد خودرو
 90كيلو حشيش كشف شد ،تصريح كرد :تالش براي شناسايي و دستگيري
قاچاقچيان به صورت جدي در دستور كار پليس قرار دارد.

کشف  52فقره انواع سرقت و دستگیری  24سارق

فرمانده انتظامي كوار در تشــریح عملکرد پلیس در خردادماه ،از کشف
 52فقره انواع ســرقت و کشــف  8کیلوگرم مواد مخدر در آن شهرســتان
خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان   هاشمی   در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :پلیس شهرستان کوار با بسیج کلیه امکانات و جلب مشارکت
مردمی   در راســتای ارتقاء امنیت اجتماعی ،مبارزه با ســارقان و سوداگران
مرگ را به صورت مستمر در دستور کار خود قرار داده است.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي در خردادماه ســال جاری  24ســارق را
دستگیر و  52فقره سرقت اعم از کابل و سیم برق ،اماکن خصوصی ،داخل
خودرو و قطعات آن را کشف کردند.
فرمانده انتظامي كوار گفت :کشف  10میلیارد ریال انواع کاالی خارجی
قاچاق و دســتگیری  7نفر و همچنين توقيف  93دســتگاه وســایط نقلیه
متخلف از دیگر نتایج این طرحها بود.

دستگيري اعضاي باند سارقان اماکن خصوصی
در صدرا

فرمانده انتظامی   شیراز از دستگیری باند  2نفره سارقان اماکن خصوصی
با  10فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در محدوده
فاز  2شــهر صدرا ،شناسایی و دستگیری ســارقان در دستور كار مأموران
قرار گرفت.
وي افــزود :مأموران کالنتری  29صدرا پــس از هماهنگی قضایی و با
اقدامات فني و تخصصي موفق شدند  2سارقحرفهاي كه اعضاي يك باند
بودند را در اقدامی   غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگير كنند.
فرمانده انتظامی   شیراز تصریح کرد :پس از بازرسی از محل انبار سارقان،
مقادیری اموال مسروقه از نوع پیک نیک ،ابزار آالت صنعتی ،لوازم یدکی،
کمپرسور باد ،لوله و اتصاالت ،كابل برق و  ...کشف شد.
ســرهنگ شــجاعی با بيان اينكه متهمان در بازجويي اوليه به  10فقره
سرقت از اماکن خصوصی اقرار كردند ،عنوان داشت :برابر نظر كارشناسان

ارزش اموال مســروقه مكشــوفه 700 ،میلیون ريال برآورد شــده است و
متهمان پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

کشف  170تن گندم احتکارشده در خرامه

فرمانده انتظامي خرامه از کشــف  170تن گندم احتکارشــده به ارزش
 19ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ زماناله کریمی   در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبر بيان كرد :در تداوم اجراي طرح تشــديد مبارزه با احتکار
کاالهاي اساسي و در پي دريافت گزارشهاي مردمي مبني بر احتکار گندم
در ســه انبار در يکي از محله   های شهرســتان خرامه ،بررسي موضوع در
دستور کار ماموران انتظامی   قرار گرفت.
وی افــزود :مأموران پــس از هماهنگي با مقام قضایي و بازرســي از
محلهای مورد نظر 170 ،تن گندم احتکارشــده کــه ارزش آن برابر نظر
کارشناســان  19ميليارد ريال برآورد شــده است ،کشــف كردند و در اين
خصوص يك نفر براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

کشف  29کیلو تریاک از پژو  405در الرستان

فرمانده انتظامی   الرستان از کشف  29کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در
بازرسی از یک سواري پژو  405در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ ســیدمحمد یوســفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح این خبر اظهار کرد :ماموران پلیس مواد مخدر الرستان
هنگام نظــارت بر محور مواصالتی بندرعباس-شــيراز با هدف برخورد با
سوداگران مرگ ،به یک سواري پژو  405مشکوک شدند و دستور ايست را
صادر كردند.
وی افزود :راننده بدون توجه به ایســت پلیس با ســرعت زیاد متواری
و مامــوران انتظامي با اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند پس از طي
مسافتي تعقيب و گريز خودرو را توقيف كنند.
فرمانده انتظامی   الرســتان با اشــاره به اينكه در بازرسی از اين خودرو
 29كیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد ،تصريح كرد :در اين خصوص
یک نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

کودک دو ساله در جهرم غرق شد

ایرنا :روابط عمومی   اورژانس جهرم گفت :یک کودک دوساله در حوض
باغی در شهرستان جهرم غرق شد.
محمد رحمانیــان روز پنجشــنبه در گفتوگو با خبرنــگار ایرنا افزود:
در ســاعت  ۱۷:۴۶روز پنجشــنبه در پی تماس با ســامانه  ،۱۱۵مبنی بر
غرقشــدگی کودک دو ســاله داخل حوض باغ در در روســتای گلدامچه،
عوامــل اورژانــس پس از حضور در محل با جســد بیجــان این کودک
مواجه شدند.
وی اظهار کرد :توصیه میشــود به هیچ وجه کودکان خردسال خود را
کنار تشــت   های آب ،وان حمام ،لگن   ها و یــا حوضچههای و جویهای
کوچک آب ،حتی اگر عمقی کمتر از قد آنها داشــته باشــند ،بدون توجه
تنها نگذارید.
وی با تأکید بر اینکه از همشــهریان درخواســت میشــود از شــنا در
اســتخرهای باغی خودداری کنند ،تصریح کرد :کمتر از پنج روز پیش نیز
مردی ۳۷ســاله در اســتخر یکی از باغهای اطراف گــردن میل در محور
جهرم-قیر غرق شد.

زلزله  ۳.۷ریشتری حوالی المرد را لرزاند

زلزله ای به قدرت  ۳.۷ریشتری حوالی المرد در استان فارس را لرزاند.
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری فــارس در گفتگو با خبرنگار مهر
گفت :این زلزله مقارن ساعت  ۱۰:۰۶دقیقه دیروز جمعه به وقوع پیوست.
خلیــل عبدالهی افزود :زلزله مذکــور در عمق  ۱۰کیلومتری زمین و در
 ۱۵کیلومتری المرد رخ داده است.
وی افزود :گزارشی از خسارات زلزله اعالم نشده است.

شهادت مأمور پلیس تهران در هنگام مأموریت

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از شهادت مأمور کالنتری نواب در حین
اجرای مأموریت خبر داد.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس ،رئیس پلیس پیشــگیری
تهران بزرگ از شهادت مامور کالنتری  ۱۰۸نواب در حین اجرای ماموریت
در محله نواب خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشــریح این خبر بیان داست :روز جاری
خانمی با همراه داشتن حکم جلب همسرش به کالنتری  ۱۰۸نواب مراجعه
و در خواست اجرای حکم را داشته که در این رابطه یکی از عوامل کالنتری
سرگرد محمد یاسمی برای انجام این ماموریت با راهنمایی شاکیه به آدرس
مورد نظر اعزام شد.
ســرهنگ موقوفه ای تصریح کرد :در مراجعــه مامور به در منزل متهم
برای تفهیم حکم و انجام دستور مقام قضایی ،متهم به محض بیرون آمدن
با اســلحه کمری ،مامور را از ناحیه سینه هدف گلوله قرار داده و بالفاصله
به سمت شاکی که همسر خود بوده تیراندازی و وی را مجروح و پس از آن
با همان سالح اقدام به خودکشی میکند.
ســرهنگ موقوفه ای خاطرنشــان کرد :مامور وظیفه شــناس به علت
شلیک مستقیم گلوله به قلبش به درجه رفیع شهادت نائل شد.
گفتنی است ســرگرد محمد یاسمی متولد سال  ۱۳۶۳و متاهل و دارای
دو فرزند دختر است.

 ۳کشته در اثر برخورد کامیون با مینیبوس
کارگران معدن "جالل آباد" زرند

ایسنا :رئیس اورژانس کرمان از برخورد یک دستگاه کامیون با مینیبوس
حامل کارگران معدن "جاللآباد" خبر داد و گفت :متاســفانه در این رخداد
راننده مینیبوس ،راننده و سرنشین کامیون کشته شدند.
محمد صابری در تشــریح این خبر گفت :در ســاعت  ۷:۴۹صبح دیروز
ســوم تیرماه به دنبــال دریافت گــزارش برخورد یک دســتگاه کامیون
با مینیبوس در کیلومتر  ۱۰محور "جالل آباد" به "یزدان شهر" شهرستان
زرند بالفاصله  ۳تیم فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
وی از جان باختن سه تن به دلیل شدت جراحات در دم خبر داد و افزود:
متاســفانه در این رخداد راننده مینیبوس ،راننده و سرنشین کامیون کشته
شدند که همگی َمرد و در حدود سن  ۳۵الی  ۴۵ساله بودند.
به گزارش ایســنا ،مینی بوس ســرویس ایاب و ذهاب کارگران معدن
"جالل آباد" شهرســتان زرند بود که حین حادثه سرنشــینی به جز راننده
نداشته است.
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مدیر خانه بالکچین ایران تاکید کرد

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به اموال متروکه رسید
بــه دنبال حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از حقوق
ورودی واردات ،گمرک ایران بر محاسبه عوارض
کاالهای متروکــه که در اختیار ســازمان اموال
تملیکــی قــرار دارد نیز تاکید کرده اســت؛ این
میتواند قیمت مزایده ایــن کاالها را تحت تاثیر
قرار دهد.
به گزارش ایســنا ،در ســوم خردادماه امسال،
گمرک ایران بخشنامه مربوط به اجرای تبصره ۷
قانون بودجه  ۱۴۰۱مبنی بر تغییر مبنای محاسبه
ارز گمرکی کاالهای وارداتی را ابالغ کرد و عمال
ارز  ۴۲۰۰تومانی از محاسبات خارج و نرخ سامانه
معامالت الکترونیک ( )ETSجایگزین آن شد.
این در حالی اســت که دفتــر واردات گمرک
ایــران در روزهای اخیــر طی بخشــنامهای به
گمرک  های اجرایی با اشــاره به بند  ۴بخشنامه
ابالغــی ،اظهارنامههای متروکه را نیز مورد توجه
قرار داده و اعالم کرده اســت که باید محاسبات
مربــوط به این اظهارنامه ها بر مبنای نرخ ETS
باشد.
در بند  ۴بــه جریان مابهالتفاوت دریافتی بابت
ترخیصیهای ابتدای ســال اشاره شــده و آمده
بــود که "با توجــه به الزم االجرا بــودن احکام
قانون بودجه و مفــاد تصویب نامه ابالغی از اول

فروردین مــاه  ،۱۴۰۱درخصوص کاالهای اظهار
و ترخیص شــده از ابتدای امسال با احتساب نرخ
ارز سامانه معامالت الکترونیک و تغییرات حقوق
ورودی بر اساس ماده ( )۱۳۵قانون امور گمرکی
نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی
اقدام کنند .بدیهی اســت کاالهای اظهار شــده
تــا تاریخ صدور این بخشــنامه مشــمول اعمال
جریمه موضــوع ماده  ۱۰۸قانــون امور گمرکی

نخواهد شد" .
به اســتناد این بند ،دفتر واردات گمرک ایران
تاکید کرده که در خصوص اظهارنامههای متروکه
تنظیم شــده از ابتدای ســال  ۱۴۰۱و ارسالی به
ســازمان اموال تملیکی ،نسبت به محاسبه حقوق
ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض
متعلقه ،بر اساس نرخ ارز  ETSو تغییرات حقوق
ورودی اقدام کنند.

پول دیجیتال میتواند زیرساخت مالی فعلی را ساده کند

گمرکها موظف هستند در مورد اظهارنامههای
متروکه که پیش از ایــن ،با نرخ  ۴۲۰۰تومانی و
ماخذ حقوق ورودی قبلی ،تنظیم ولی تشــریفات
متروکه اظهارنامهها به اتمام نرســیده ،اصالحات
را انجام دهند.
با این تغییر نرخ ارز و رشد حداقل پنج برابری
آن از  ۴۲۰۰تومانی بــه بیش از  ۲۵هزار تومان،
هزینههــای مربوط بــه کاالهــای متروکه نیز
افزایش یافتــه و میتواند قیمــت مزایده آنها را
افزایش دهد.
آنطور که اخیرا سازمان اموال تملیکی گزارش
داده است ،میزان فروش سازمان اموال تملیکی از
محل مزایدههای الکترونیکی در سال جاری برای
اردیبهشــت  ۲۱۹و خرداد ماه  ۳۱۵میلیارد تومان
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از
 ۲۰۰درصد افزایش داشته است.
اگر چه جزئیات دقیقی از میزان اظهارنامههای
متروکه اعالم نشــد ولی در این گزارش اشــاره
شــده بود که کاالهای متروکه اعاده شده کاهش
 ۸۱درصدی داشــته اســت؛ به طــوری که هیچ
کاالی ســنواتی مربوط به قبل از سال  ۱۴۰۰در
این خصوص در انبارهــای اموال تملیکی موجود
نیست.

عملکرد سازمان مالیاتی در دو ماهه امسال نشان میدهد

وصول  ۲۷میلیون تومانی مالیات از خانههای باالی  ۱۰میلیارد

در حالیکه انتقاداتی بر روند اخذ مالیات از خانههای لوکس مطرح
میشــود و وزیر اقتصاد نبود ضمانت اجرایــی در این زمینه را مانع
وصول مالیات از این واحدهای مســکونی میداند ،عملکرد دو ماهه
سازمان مالیاتی نشــان میدهد که در این مدت فقط  ۲۷میلیون و
 ۴۰۰هزار تومان از خانههای گرانقیمت وصول مالیات داشته است.
به گزارش ایســنا ،مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویالهایی
که ارزش آنها با احتســاب عرصه و اعیان بیش از  ۱۰میلیارد تومان
باشد ،از سال گذشته عضوی از خانواده پایههای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی شــد و در آن ســال ،بالغ بر  ۱۲هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی
لوکس شناسایی شد.
در این بین ،آخرین آمار اعالم شده به ایسنا در اواخر سال گذشته
درباره وضعیت پرداخت مالیات خانههای لوکس بیانگر این است که
تا آن زمان معادل  ۲۰۰میلیون تومان بوده است.
البتــه ،روند پرداخت این پایــه مالیاتی باز هم از ســازمان امور
مالیاتــی مورد پیگیری قــرار گرفت اما این ســازمان از اعالم رقم
دقیق پرداختیهای مشــموالن امتناع و فقط به بیان اینکه کمتر از

 ۵۰درصــد صاحبان خانههای لوکس در مرحله پذیرش مالیات قرار
دارند ،اکتفا کرد.
در شــرایطی که روند کند اخذ مالیات از خانههای لوکس ،صدای
بسیاری از مسئوالن را بلند کرده بود ،وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت
اجرایی بــرای اخذ مالیات از خانههای لوکس گله کرد و خواســتار
کمک مجلــس به منظور تعییــن ضمانت اجرایی بــرای اخذ این
مالیات شد.
طبــق گفته خاندوزی ،تــا زمانی که صاحب خانه لوکســی که
شناســایی شده است ،قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن
برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشــد ،نمیتوان از وی مالیات گرفت؛
یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد ،ابزاری برای
وصول آن وجود دارد.
این اظهارات خاندوزی در حالی است که بر اساس اعالم مدیرکل
دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی ،در راستای اخذ مالیات از
خانههای لوکس و مطالبه حق دولت ،کســانی که نسبت به پرداخت
این مالیــات اقدام نکنند ،طبق مقررات ماده  ۲۱۸قانون مالیاتهای

مردم چه زمانی میتوانند
سهام سرخابیها را بخرند و بفروشند؟

حدود ســه ماه از پایان پذیرهنویسی سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس میگذرد
و چشــم هواداران و سهامداران این دو باشگاه به تابلو است تا نماد این دو باشگاه قابل
معامله شــود ،موضوعی که هر چند وعدههای زیادی در مورد زمان اجرای آن داده شده
اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش ایسنا ،در زمستان سال گذشــته سرانجام طلسم ورود سرخابیها به تاالر
شیشهای شکسته و فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه انجام شد.
بــر این اســاس پذیرهنویســی تعداد یــک میلیــارد و  ۲۳۶میلیــون و  ۹۹هزار و
 ۶۵۶ســهم از ســهام جدید شــرکت فرهنگی ورزشــی اســتقالل ایران (ســهامی
عــام) در نمــاد معامالتی (اســتقاللح  )۱و تعداد یــک میلیــارد و  ۳۴میلیون و ۸۴۰
هزار و  ۵۶۷ســهم از ســهام جدید شــرکت فرهنگی ورزشــی پرســپولیس (سهامی
عــام) در نمــاد معامالتــی (پرسپولیســح  )۱ناشــی از ســلب حقتقــدم بــه روش
ثبت ســفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران ،از  ۱۵اســفندماه آغاز شد و در
 ۲۸به پایان رسید.
طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس  ۳۲۰هزار نفر مشارکت کردند ۲۶۱ .میلیارد تومان
از ســهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از  ۸۸میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها
خریداری شد.
همچنین  ۲۸۶هزار نفر در پذیره نویسی استقالل شرکت کردند که  ۲۸۰میلیارد تومان
از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و  ۷۹میلیارد تومان توسط حقیقیها خریداری شد.
سپس اعالم شد که پس از انجام فرایندهای الزم از جمله ثبت افزایش سرمایه ،تایید
ســازمان حسابرسی و ...نمادهای دو باشــگاه در بورس معامله شود که البته تاریخ های
مختلفی نیز برای اتمام فرایندهای مذکور و اغاز معامله سهم ها داده شد.
برای مثال در تاریخ نهم خردادماه بود که اعالم شــد نماد اســتقالل قابل بازگشایی
بوده و احتمال دارد همزمان با جشــن قهرمانی این باشگاه ،معامالت سهام استقالل نیز
صورت بگیرد که البته این اتفاق نیفتاد .پس از آن نیز اعالم شــد که احتماال نماد هر دو
باشــگاه در اواخر خردادماه بازگشایی شود که در نهایت خردادماه بدون اینکه شاهد این
اتفاق باشد به پایان رسید.
باالخره بازگشایی نزدیک است یا خیر!؟
حال حسین قربانزاده در آخرین اظهار نظر خود در هفته جاری درباره باز شدن نماد استقالل
گفته اســت که نماد استقالل هفته آینده در فرابورس بازگشایی میشود تا مردم بتوانند
خریدوفروش کنند.
وی دلیل تاخیر در این بازگشایی را مناسب نبودن وضعیت بازار سرمایه اعالم و تاکید
کرده است که این بازگشایی باید زمانی اتفاق میافتاد که سهامدار خُ رد هم متضرر نشود.
بر اســاس این گزارش رئیس سازمان خصوصیسازی در خبری که در پایگاه اطالع
رســانی بازار سرمایه منتشر شده است درباره بازگشایی نماد پرسپولیس نیز توضیح داده
است که نماد پرسپولیس هم تا  ۳هفته آینده باز خواهد شد.
رئیس ســازمان خصوصی سازی در حالی زمان قطعی بازگشایی را اعالم کرده است
که میثم فدایی ،مدیرعامل فرابورس در آخرین اظهار نظر خود در مورد بازگشــایی نماد
اســتقالل و پرسپولیس توضیح داده است که افشــایی های الزم در خصوص استقالل
انجام شده است و فقط چند افشا در مورد صورت های مالی  6ماهه مانده است.
همچنین برای بازگشــایی به یک تاییدیه احتیاج داریم و بازگشــایی نماد استقالل
نزدیک تر اســت .پرســپولیس در مرحله ثبت شــرکت ها بوده و فرآیند آن عقب تر از
استقالل است.
وی بر این موضوع تاکید کرده اســت که هر چند حداکثر پیگیری از شــرکت ها و
سازمان خصوصی سازی از ســوی فرابورس در حال انجام است اما تا افشایی ها انجام
نشود نمی توان گشایش را انجام داد.
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مســتقیم اموالشــان برای وصول مالیات با رعایت مقررات قانونی
مربوطه توقیف خواهد شد.
در حالیکه مشــخص نیســت توقیف اموال صاحبان خانههای
لوکس چه میزان در ترغیب آنها به پرداخت مالیات موثر خواهد بود،
بررســی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دوماهه سالجاری
نیز به نوعی روند کند اخذ مالیات از خانههای لوکس را تایید میکند.
بر اســاس این آمار ،ســازمان امور مالیاتــی در این مدت فقط
 ۲۷میلیون و  ۴۰۰هزار تومان از خانههای گرانقیمت وصول مالیات
داشته است.
در آخر الزم به ذکر است که نرخ مالیات ساالنه خانههای لوکس
به شرح ذیل است:
 -۱نسبت به مازاد  ۱۰میلیارد تا  ۱۵میلیارد تومان؛ یک در هزار
 -۲نسبت به مازاد  ۱۵میلیارد تا  ۲۵میلیارد تومان؛ دو در هزار
 -۳نسبت به مازاد  ۲۵میلیارد تا  ۴۰میلیارد تومان؛ سه در هزار
 -۴نسبت به مازاد  ۴۰میلیارد تا  ۶۰میلیارد تومان؛ چهار در هزار
-۵نسبت به مازاد  ۶۰میلیارد تومان به باال پنج در هزار

مدیر خانه بالکچین ایران تاکید کرد :پول دیجیتال نه تنها میتواند زیرساخت مالی فعلی را
ســاده کرده و انجام تراکنشهای پولی را ارزانتر و سریعتر کند ،بلکه اجرای سیاستهای پولی
توسط بانکهای مرکزی را نیز تسهیل خواهد کرد.
علی پاکباختهگان زنجانی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :تجارت در عصر کنونی از مرزها
عبور کرده و پا به عرصه جهانی گذاشته است .در این میان وجود واسطههای زیاد از جمله نهادهای
بینالمللی باعث افزایش مشــکالت در انجام معامالت جهانی شــده اســت .به همین علت پول
مجازی ایجاد شــد تا دست واسطهها را کوتاه کرده و در روابط پولی و تجاری تسهیل ایجاد کند.
وی ادامه داد :با توجه به عضویت ایران در ســازمان همکاریهای شانگهای در سال  ۱۴۰۰و
ایجاد فرصت مناسب برای به اشــتراک گذاشتن فعالیتهای اقتصادی بین کشورهای عضو این
سازمان ،حوزه خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای هدف ،با بیاثرسازی تحریمها ،قرار است
مهرماه امسال نمایشگاه و همایشی با عنوان اسکوکواکس ،با مشارکت  ۲۶کشور برگزار شود که
ایــن رویداد با هدف ایجاد بانک فرامرزی و ایجاد واحد پول دیجیتالی مشــترک که بتواند رابطه
تجارت کشورها را تسهیل کند خواهد بود.
معاون مالی بانکی رویداد اســکوکوآکس همچنین از ایجاد بانک فرامرزی و ایجاد واحد پول
دیجیتالی مشترک که بتواند رابطه تجارت کشورها را تسهیل کند ،خبر داد.
مدیرعامل خانه بالکچین ایران در عین حال از ایجاد ســازمان توسعه تجارت مشترک میان
کشورهای عضو و تاسیس یک بانک مشترک و ایجاد سامانهای مانند سوئیفت در راستای اهداف
برگزاری این رویداد خبر داد.
پاکباختهگان زنجانی با اشــاره به ایجاد بانک فرامرزی و واحد پول دیجیتالی مشترک برای
تســهیل تجارت کشــورها گفت :در این راســتا تفاهمنامه همکاری بین تجار ایران و روسیه در
راســتای اهداف این رویداد منعقد شــد .ما به دنبال تســهیل در تبادالت مالی با عنوان سوئیفت
هســتیم که در نهایت به نفع مردم است و باعث میشود هر کاالیی را به راحتی با پرداخت پول
دریافت کنیم.
وی تاکید کرد :این رویداد ،یک فرصت اقتصادی فرامرزی است تا بتوانیم تحریمهای ظالمانه
را علیه جمهوری اسالمی ایران ،خنثی کنیم .امسال شعار مقام معظم رهبری در مورد شرکتهای
دانشبنیان بود تا بســتری آماده شــود تا بتوانند در صنعت اقتصادی پیشرو و خط مقدم باشند تا
دیگر نیازمند یک شرکت خارجی نباشیم و در واقع خودمان خودکفا باشیم.
مدیرخانه بالکچین ایران در عین حال بیان کرد :امنیت باال و عدم نیاز به سیستم بانکی یکی از
برجســتهترین و منحصربه فردترین کاربرد پولهای دیجیتال است و هیچ نهاد دولتی و شخص
حقیقی قادر به مسدود نمودن حساب نخواهد بود.

درآمد روزانه  ۱۰۰میلیون دالری روسیه از فروش گاز

روسیه از فروش گاز به اروپا با وجود کاهش تحویل به مصرف کنندگان بزرگ اروپایی ،روزانه
بیش از  ۱۰۰میلیون دالر درآمد دارد.
به گزارش ایســنا ،به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی ،تصور می رود درآمد روســیه از صادرات
گاز برابر با درآمد ســال گذشته این کشور بود که هنوز صادرات گاز به اروپا را محدود نکرده و با
اتحادیه اروپا تنش پیدا نکرده بود.
تام مارزک مانسر ،مدیر تحلیل گاز در شرکت  ICISبه بلومبرگ گفت :این شوکه کننده است
که با وجود کاهش  ۷۵درصدی عرضه روزانه گاز از ســوی شرکت گازپروم به اروپا ،درآمد روزانه
روســیه از فروش گاز ،همچنان به میزان مشابه سال گذشته بوده و مطمئنا بسیار باالتر از دوران
پیش از شیوع پاندمی کووید است.
روسیه طی هفته گذشته عرضه گاز به مشتریان بزرگ اروپایی از جمله مشتریانش در آلمان و
ایتالیا را با وجود این که با درخواســت پوتین برای پرداخت پول خرید گاز به روبل موافقت کرده
بودند ،به میزان قابل توجهی کاهش داد .بعالوه تعمیرات ســاالنه در خط لوله گازی نورد استریم
در پیش است و عرضه از طریق این خط لوله را در ژوئیه به مدت دو هفته متوقف می کند و اروپا
را در شرایط دشوارتری برای ذخیره سازی گاز پیش از فرا رسیدن زمستان قرار میدهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

بعضی پروژههای مسکن مهر هنوز روی خاک است
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید با
بیان اینکه تکمیل مســکن مهر شهر جدید پردیس
 ۸۰۰۰میلیارد و دیگر شــهرها  ۷۰۰۰میلیارد تومان
بودجه نیاز دارد ،گفت :بعضی پروژههای مسکن مهر
هنوز روی خاک اســت که برای پیشبرد کارها تعیین
تکلیف قرارداد پیمانکاران و ســه راهکار برای تامین
بودجه مدنظر را در دســتور کار قرار دادهایم تا بدون
تحمیل هزینه به متقاضیان ،واحدهای مسکن مهر را
تکمیل کنیم.
علیرضا جعفری در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد:
با توجــه به افزایش قیمتهایی که طی ســال  های
اخیــر صورت گرفتــه در حال حاضر مســاله اصلی
برای تکمیل واحدهای مســکن مهــر تامین اعتبار
اســت .عمده واحدهای تحویل نشده مسکن مهر در
شهرهای پردیس ،پرند و هشتگرد قرار دارد.
وی افــزود :طبــق برآوردهــا بودجــه و اعتبار
مورد نظر برای شــهر جدید پردیــس  ۸۰۰۰میلیارد
تومان اســت .حدود  ۷۰۰۰میلیــارد تومان نیز برای
دیگر شــهرها نیاز داریم که بخش اصلی آن مربوط
به پرند و هشــتگرد اســت ،مقداری از این رقم هم
باید برای دیگر شــهرهای جدید تامین شــود .تعداد
 ۸۰هزار واحد مســکن مهر نیمهکاره در شــهرهای
جدیــد قــرار دارد کــه حــدود  ۴۰هــزار واحد آن
تکمیل شده اما به دلیل نبود خدمات و انشعابات ،قابل
بهرهبرداری نیســت ۴۰ .هزار واحد نیز تکمیل نشده
است .عمده این پروژهها در شهرهای جدید پردیس،
پرند و هشتگرد است.

جعفری با اشــاره به تاکید آیتا ...رئیسی بر اتمام
مســکن مهر گفت :در پی دســتور رئیسجمهوری
مبنی بر تکمیل واحدهای مسکن مهر ،جلساتی را به
منظور چگونگی تامین منابع و تعیین تکلیف مسکن
مهــر باقیمانده با معاونــت اجرایی رئیس جمهوری
برگزار کردیم.
هزینهای به متقاضیان تحمیل نمیکنیم
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدید
خاطرنشــان کرد :بعضی از پروژههای مســکن مهر
هنــوز روی خاک هســتند و پیمانکاران شــروع به
ســاخت آنها نکردهاند .بعضی هم که شــروع شده با
مشــکل افزایش قابل توجه در قیمــت قراردادهای

مســکن مهر مواجه شــدند .در بدو عقد قــرارداد با
پیمانــکاران ،قراردادهــا به صــورت قیمت مقطوع
منعقد شــده است و در حال حاضر با افزایش بیرویه
قیمت مصالح ســاختمانی هیچکــدام از پیمانکاران
راضی به اجرای پروژه نیســتند چون مشــمول ضرر
قابل توجهی در ســاخت مســکن مهر میشــوند.
وی ادامه داد :بر این اساس دو مانع اساسی داشتیم
که یکی تعییــن تکلیف قرارداد پیمانکاران و دیگری
بحــث تامین اعتبار مورد نیاز بــود تا بتوانیم صورت
وضعیت پیمانکاران را انجام دهیم .با توجه به اینکه
بودجه و اعتبارات و حتی آورده متقاضیان هزینه شده
بود در واقع هیچ پولی برای تکمیل واحدها نداشــتیم

و هزینه جدید به متقاضیان تحمیل نخواهیم کرد.
جعفری با بیــان اینکه قرارداد پیمانــکاران را در
مراجع مربوطه دنبال کردیم ،گفت :ضرایب مربوط به
قرارداد پیمانکاران مسکن مهر اعمال و این مورد اخذ
شد .در واقع گره اولیه امروز باز شد که اخیرا توانستیم
بــا تنظیم یــک الیحه بــرای قــرارداد ،پیمانکاران
را مطمئــن کنیــم در تکمیل پروژه مشــمول ضرر
نمی شــوند و بتوانند عملیات اجرایــی را ادامه دهند.
حمایت نقدی ،مولدسازی و تهاتر به منظور
تکمیل واحدها
معــاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد :برای
تامین منابع مسکن مهر ســه راهکار پیشبینی شد.
یکی بحث حمایت نقدی برای تکمیل پروژهها بود که
یک نقدینگی اولیه در اجرای پروژهها ایجاد شود .دوم
مولدســازی است که ظرفیت بودجههای مورد نیاز در
اراضی داخل محیطهای شهری یا الحاقات را بتوانیم
استفاده کنیم.
وی ســومین راهکار را تامین منابع از طریق تهاتر
دانست و گفت :از محل زمین یا پروژههای مشارکتی
ارزش افزودهای در شهرهای جدید ایجاد شده که این
منابع میتواند پشتوانه بحث تکمیل مسکن مهر باشد.
از این منابع تهاتر به پیمانکاران اختصاص میدهیم.
بــه گفته جعفــری ،عمده واحدها دچــار نواقصی
همچون نبود انشعابات ،مشــکالت محوطهسازی یا
نبود آسانسور است .این تعداد از دولت قبل باقی مانده
اما فرقی نمیکند که متعلق به کدام دولت است و ما
خود را متعهد به اتمام آن میدانیم.

آخرین وضعیت مالیات از خودروهای گرانقیمت
مالیــات از خودروهــای بــا ارزش بیش از یک میلیــارد تومان
یکــی از پایههای مالیاتی جدید در قانون بودجه ســال گذشــته و
امســال است که بررسی عملکرد ســازمان امور مالیاتی در دو ماهه
ابتدایی سالجاری ،نشان می دهد که معادل  ۵میلیارد و  ۵۵میلیون و
 ۹۰۰هزار تومان درآمد از انواع خودروهای ســواری و وانت دوکابین
دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیمت حاصل شده است.
به گزارش ایســنا ،بر اساس قانون بودجه ســال گذشته ،مالکان
انــواع خودروهای ســواری و وانــت دو کابین که در ابتدای ســال
 ۱۴۰۰مالــک خــودروی مزبــور بودهاند ،به شــرح زیر مشــمول
مالیات شدند:
 )۱اشــخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش روز
باالتر از یک میلیارد تومان.
 )۲اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای خود و فرزندان
کمتر از  ۱۸سال تحت تکفل خود باالی یک میلیارد تومان باشد.

در ایــن بین ،نــرخ مالیات ســاالنه مجمــوع ارزش روز انواع
خودروهای سواری و وانت دو کابین به شرح زیر است:
 -۱تا مبلغ  ۱.۵میلیارد تومان نســبت به مازاد یک میلیارد تومان
معادل یک درصد
 -۲تا مبلغ ســه میلیارد تومان نسبت به مازاد  ۱.۵میلیارد تومان
معادل دو درصد
 -۳تا مبلغ  ۴.۵میلیارد نســبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل
سه درصد
 -۴نسبت به مازاد  ۴.۵میلیارد معادل چهار درصد
آخرین اعالم سازمان امور مالیاتی به ایسنا حاکی از آن است که
حدود  ۵۰تا  ۶۰میلیارد تومــان مالیات از محل خودروهای لوکس
شناسایی شده در سال گذشته وصول شده است.
همچنین ،بررســی عملکرد درآمدی ســازمان امــور مالیاتی در
دو ماهه ســال جاری نیز نشــان میدهد کــه در این مدت معادل

 ۵میلیــارد و  ۵۵میلیون و  ۹۰۰هزار تومان از محل مالیات بر انواع
خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی
گرانقیمت مالیات اخذ شده است.
البته ،باید به این نکته توجه داشت که مالیات خودروهای لوکس
برای امســال نیز الزماالجراســت و طبق گفته مدیر کل طراحی و
تحلیل فرآیندهای مالیاتی خودروهای لوکس برای ابتدای امســال
احصا شــدهاند و ناجــا باید اطالعــات آنها را به ســازمان امور
مالیاتی بدهد؛ بنابراین ،مشــخص نیســت که درآمــد  ۵میلیاردی
ســازمان مالیاتی در دو ماهه ابتدایی امســال از خودروهای لوکس
به خودروهای شناســایی شده در ســالجاری یا سال گذشته مربوط
میشود.
الزم به ذکر اســت که برای اخذ مالیــات از خودروهای لوکس
در ســالجاری ،مجموع ارزش مالک نیســت و هر خودروی باالی
یک میلیارد تومان مشمول مالیات خواهد شد.
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

رئیس هیات اسکیت فارس در پی برنامه هنجارشکنانه شیراز برکنار شد
ایرنا :انتشــار فیلمی از گردهمایی روز جهانی
اســکیت بازان در شبکه های اجتماعی و پوشش
نامناسب برخی شرکتکنندگان ،واکنش مدیرکل
ورزش و جوانان را به دنبال داشت و وی در اولین
اقدام ،رییس هیات اسکیت فارس را برکنار کرد.
مدیــرکل ورزش و جوانان فــارس روز جمعه
در گفتوگــو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برنامه
هنجارشکن اسکیت بازان در بولوار هدفمند بوده
است اعالم کرد :با این حال در اولین اقدام رییس
هیات اسکیت فارس را برکنار کردیم.
حیــدر صفرپور افــزود :به تمــام هیات های
ورزشــی ابالغ کرده ایم که تمــام رویداد های
ورزشــی باید با مجوز اداره کل برگزار شود و ما
نیز در جریان برگزاری این برنامه هنجارشــکن
نبودیم.
وی تاکید کرد :تمــام دیگر عوامل هیات چه
استان و چه شــیراز در صورتی که در این برنامه
دخیل بودند ،از کار برکنار خواهند شد.
اســکیت بهانه ای بوده برای اجرای
برنامه هدفمند هنجارشکنان
ایــن مقام مســئول اضافه کــرد :در تصاویر
اینگونه نشان می دهد که افراد باتیپ های خاص

شــرکت کرده و اســکیت بهانه ای برای اجرای
برنامه هدفمند آنها بوده است.
صفرپور بیان داشت :این کار در فضای عمومی
انجام شــده و قرار بوده ایــن برنامه ها حتی در
دیگر جاهای شــهر شیراز و با استفاده از دوچرخه
برگزار شود اما ورزش اسکیت و دوچرخه سواری
بهانه  ای بیش نبوده است.
وی بیــان داشــت :با کســانی کــه موجب
هنجارشــکنی و عدم رعایت شــئونات اسالمی

شدند بر خورد خواهیم کرد و از تمامی مسئوالن
این هیات خواســته  ایم که جهت ارایه توضیح به
اداره حراست ورزش و جوانان مراجعه کنند.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســاعت  ۱۷سهشــنبه
 ۳۱خردادماه  ۱۴۰۱برنامهای با عنوان روز جهانی
اســکیت بــورد در زمین همایش های شــهری
برگزار شد که طی آن شمار قابل توجهی از بانوان
نوجوان و جوان شرکتکننده بدون پوشش سر و
برخی از آنها با لبــاس غیرمتعارف در این برنامه

حضور داشتند.
در تبلیغات برنامه روز جهانی اسکیت بورد در
شیراز ،نشان سه برگزارکننده درج شده است که
آرم هیات اسکیت استان فارس و شهرداری شیراز
قابل تشخیص است.
در همین پیوند ،شــهرداری شیراز در بیانیهای
هرگونه صدور مجوز به منظور دعوت شهروندان
بــرای تجمــع در گردهمایی اســکیتبازان با
مشــارکت این نهــاد در بولوار شــهید چمران را
تکذیب کرد.
فرماندار شــیراز این حرکت را با برنامهریزی
قبلی دانست و گفت :عوامل اصلی این برنامه که
بدون مجوز بوده ،بازداشت شدند .لطفا ...شیبانی
شــامگاه پنجشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد:
با بررســی که انجام دادیم و بر اســاس اقدامات
ضابطین قــوه قضاییه و نیــروی مقتدر انتظامی
متوجه شــدیم که مراســمی که برگزار شــده با
طرح و برنامه بوده و عوامل برگزار کننده ،برنامه
مستمری هم برای آینده داشتهاند.
شــیبانی عنوان کرد :بدون تردید این حرکات
و برنامهها با قصد شکســتن احکام و هنجارهای
اجتماعی ،دینی و ملی انجام میشود.

وی اضافه کــرد :زمان آغاز تمرنیات تیم نیــز به زودی اعالم
می   شود.
گفتنی اســت اصغر اکبری ،جمشید غدیری و مهرداد شکاری از
جمله مربیان شــیرازی بودند که برنامه خود را برای سکان این تیم
به باشــگاه فجر داده بودند که در نهایت قرعه به نام مهدی رجب
زاده رقم خورد.
به گزارش ایســنا ،مهدی رجب زاده  ۴۱ساله و متولد شهرستان
کازرون اســت .او فوتبال خود را باشــگاه جم شیراز آغاز کرد و در
ســال  ۷۸با پیراهن فجرشهیدسپاسی نخستین بار حضور در لیگ
برتر فوتبال کشور را تجربه کرد و در اوایل دهه هشتاد راهی ذوب
آهن اصفهان شد.
رجب زاده در سال  ۱۳۹۰بار دیگر به فجر پیوست و با گل   های
حساسی که به ثمر رساند ،مانع سقوط این تیم شد و یک سال بعد
دوباره به ذوب آهن برگشت و تا پایان دوران فوتبالش در سال ۹۷
در این تیم اصفهانی مانــد و پس از آن نیز مدتی به عنوان کمک
مربی در این تیم فعالیت کرد.
در سال  ۱۴۰۰مهدی رجب زاده به عنوان سرمربی تیم قشقایی
شیراز انتخاب شد و با کسب نتایجی فراتر از انتظار ،در مقطعی این

ناهید کیانی قهرمان تکواندوی آسیا شد

ناهیــد کیانی نماینده وزن  -۵۳کیلوگرم تکواندوی بانوان ایران با شکســت رقبای خود به مدال
طالی آسیا رسید.
بــه گزارش ایســنا ،بیســت و پنجمیــن دوره رقابت هــای تکوانــدو قهرمانی آســیا با حضور
 ۳۸۶تکواندوکار از  ۳۴کشور از ادیروز جمعه به مدت  ۴روز و به میزبانی کره جنوبی در سالن «هوبان»
شهر چانچئون آغاز شد.
تیم ملی بانوان ایران در روز نخســت این مســابقات دو نماینده داشــت کــه حاصل تالش آنها
یک طال و یک برنز بود و تنها نماینده تیم مردان ایران نیز به یک مدال برنز رسید.
ناهیــد کیانی نماینــده وزن  -۵۳کیلوگرم ایران در مبارزه پایانی برای کســب مدال طال به دیدار
«چاروس کامایوا» نفر  ۱۳رنکینگ جهانی و دارنده مدال طالی آســیا و ارتش های جهان رفت و در
نهایت دو بر صفر صاحب پیروزی شد و بر روی سکوی نخست آسیا ایستاد.
کیانی پیش از این دور نخست استراحت داشت سپس  ۲بر یک (راند اول  )۳ - ۸و (راند دوم ۱۵
 )۳برابر کانابال از فیلیپین به برتری رســید و در دیدار دوم نیز با نتیجه  ۲بر صفر (راند اول  )۴-۶و(راند دوم  )۲-۱۲برابر «وانگ ژیالو» از کشور چین به پیروزی رسید و راهی فینال شد.
دانیال بزرگی در وزن  -۶۸کیلوگرم دیگر نماینده تیم مردان ایران در روز نخســت بود .وی ابتدا
برابر ژانگ از کره جنوبی  ۲بر صفر و با نتایج  ۱۱بر ۳و  ۱۴بر ۲پیروز شد و سپس مقابل حسین لطفی
از افغانستان با حساب  ۲بر یک (  ۱۶بر ۱۴ ،۴بر  ۱۶و  ۱۶بر  )۱۰به برتری رسید و راهی مرحله نیمه
نهایی رسید اما در مرحله نیمه نهایی برابر اولوگبک رشیدوف از ازبکستان و قهرمان المپیک توکیو با
نتیجه  ۲بر صفر( ۱۱بر  ۷و ۱۱بر  )۳شکست خورد و به مدال برنز رسید.
همچنین زهرا شیدایی در وزن  -۵۷کیلوگرم نیز دیگر نماینده بانوان ایران در روز نخست قهرمانی
آسیا بود .شیدایی پس از یک دور استراحت ،در مرحله یک چهارم نهایی برابر یاسین یارا محمد از اردن
 ۲بر صفر( ۶بر ۴و  ۲بر صفر) به برتری رســید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت .شــیدایی در مرحله
نیمه نهایی برابر لو زونگشــی از کشــور چین با نتیجه  ۲بر صفر (  ۱۲بر  ۱۲ ۲بر  ) ۳شکست خورد
و به مدال برنز بسنده کرد.

 ۴۲مدرسه فارس در سفر وزیر آموزش و پرورش
صاحب زمین چمن شدند

ایرنا :طرحهای ورزشــی آموزش و پرورش اســتان فارس در قالب طرح شــهید سلیمانی روز
پنجشــنبه همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به شــیراز ،به بهرهبرداری رسید که افتتاح ۴۲
زمین چمن مدارس از جمله آنها بود.
به گزارش ایرنا ،مدیرکل آموزش و پرورش فارس در نشســت منتخبی از فرهنگیان استان با
وزیر آموزش و پرورش در شــیراز افزود :ساخت  ۸۹مکان ورزشی با تخصیص اعتبار صددرصدی
در فارس در حال انجام است که  ۴۲زمین چمن مصنوعی در سراسر استان به بهره برداری رسید.
محمدخلیل عسکری به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد.

برگزاری کارگاه آموزشی نورو اسپورت
با حضور  80مربی و نخبه ورزشی

معاون توســعه امور ورزش بانوان فارس گفت :کارگاه آموزشی نورو اسپورت با موضوع الگوی نوین
ارتقای حرفه  ای ورزشــکاران برپایه دینامیک مغز با حضور  80نخبه ورزشــی و مربی ملی در شــیراز
برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومــی   و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فــارس ،فریبا خالدی معاون
ورزش بانــوان فارس با اعالم این خبر گفت :کارگاه آموزشــی نورو اســپورت با موضوع الگوی نوین
ارتقای حرفه ای ورزشــکاران برپایه دینامیک مغز با حضور  80نخبه ورزشــی و مربی ملی در شیراز
برگزار شد.
وی افــزود :این کارگاه به همت معاونت ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانان فارس در محل
سالن آموزش این اداره کل برگزار شد.
خالدی ادامه داد :تدریس این دوره برعهده دکتر نامی   دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مغز
و شناخت دانشگاه   هاروارد و عضو کارگروه سالمت روان این دانشگاه بود.

ایســنا :با حضور وزیر آموزش و پرورش ،کلنگ احداث خوابگاه دهکده ورزش دانش آموزی و
سالن زورخانهای و پهلوانی در استان فارس زده شد.
وزیر آموزش و پرورش عصر پنجشــنبه در آیین احداث خوابگاه دهکده ورزش دانش آموزی و
سالن زورخانهای و پهلوانی فارس گفت ۸ :دهکده ورزشی در کشور احداث خواهیم کرد که سهم
فارس در این رابطه یک دهکده ورزشی می   باشد.
یوسف نوری افزود :در این دهکده   ها انواع فعالیت   های ورزشی انجام خواهد شد.
او گفت :باید به بحث ورزش در کنار تهذیب و تحصیل پرداخته شود و در همین راستا احداث
 ۲هزار و صد فضای ورزشی درون مدرسه ای را در دستور کار قرار دادهایم.
وزیر آموزش و پرورش گفت :استعدادیابی ورزشی را نیز آغاز کرده ایم تا هم استعدادها را کشف
کنیم و هم جامعه را بانشاط تر کنیم.
نوری گفت :المپیادهای ورزش دانش  آمورزی و مسابقات ورزشی فرهنگی را با شتاب بیشتری
دنبال خواهیم کرد و فضاهای ورزشی را آزادسازی کردهایم.
گفتنی اســت ،خوابگاه دهکده ورزش دانش  آمورزی در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع
و زیر بنای  ۸هزار متر مربع در  ۸طبقه با اعتباری بالغ بر  ۵۶۰میلیارد ریال احداث خواهد شد.
احداث  ۳۲زورخانه برای تقویت هویت ملی و اسالمی   دانش آموزان در کشور
به گزارش خبرنگار مهر ،وزیر آموزش و پرورش گفت ۳۲ :زورخانه را برای تقویت هویت ملی
و اسالمی   دانش آموزان در سراسر کشور تا پایان سال احداث خواهیم کرد.
همچنین ســالن زورخانه ورزشــی در زمینی به مســاحت  ۴۰۰مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۶
میلیارد ریال احداث خواهد شد.

بهرهبرداری از  18طرح ورزشی در استان فارس
نهضت ملی ایجاد  2100فضای ورزشی در کشور آغاز شده است

رجبزاده هدایت فجر را به عهده گرفت
مربی پیشــین قشقایی هدایت فجرسپاســی شیراز را به عهده
گرفت.
به گزارش ایسنا ،مهدی رجبزاده ،مربی فصل گذشته قشقایی
و کاپیتان پیشین فجر سپاسی شــیراز با مدیران این تیم به توافق
رسید.
این مربی با عقد قراردادی به جمع فجریها اضافه شــد تا این
تیم را در فصل پیشرو در لیگ دسته یک هدایت کند.
با روی کارآمدن مدیرعامل جدید تیم فجرشهید سپاسی ،تالش
برای انتخاب سرمربی جدید این تیم آغاز و طی هفته اخیر ،سوابق
و عملکرد مربیان مختلفی توســط اعضای هیأت مدیره این باشگاه
بررسی شــد و در نهایت پیش از ظهر روز پنجشــنبه دوم تیرماه،
کاپیتان پیشــین فجری   ها و سرمربی فصل گذشــته قشقایی ،به
عنوان سرمربی جدید طالیی پوشان شیرازی برگزیده شد.
همچنین مدیر رسانه ای باشگاه فجر روز پنجشنبه در مصاحبه
با خبرنگار ایرنا ،افزود :رجب زاده امروز در باشگاه فجر حضور یافت
و پس از مذاکره با مدیر عامل باشگاه ،قرارداد خود را امضا کرد.
حســین عمادی ادامه داد :قرارداد ســرمربی جدید تیم به مدت
یک سال است اما هنوز اعضای کادر فنی تیم مشخص نشده اند.

ساخت خوابگاه دهکده ورزش دانش آموزی در فارس
آغاز شد

تیم را در صدر جدول لیگ دســته اول قــرار داد اما پیش از پایان
نیم فصل نخســت ،به دلیل شرایط حاکم بر این تیم ،از سمت خود
کناره گیری کرد.
در کارنامــه مهدی رجب زاده  ۳۶بــازی و  ۵گل ملی نیز دیده
می   شود.
به گزارش ایسنا ،تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز که فصل
گذشته با کســب نتایجی ضعیف در انتهای جدول رده بندی لیگ
برتر قرار گرفت ،از اواسط مردادماه مسابقات فصل جدید را در لیگ
دسته اول فوتبال کشور آغاز خواهد کرد.

معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش گفت :نهضت ملی ایجاد  ۲۱۰۰فضای ورزشی مزین
به نام شهید سلیمانی ،با حضور خیرین و مشارکت استانها آغاز شده ،که اکنون  18طرح ورزشی
از این نهضت در استان فارس به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،صادق ستاری فرد در نشست با فرهنگیان استان فارس
که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد ،اظهار داشت :برای توسعه نشاط در میان مدارس
و دانشآموزان باید ابتدا به زیرساختهای ورزشی توجه شود.
وی با بیان اینکه در این راســتا نهضت ملی ایجاد  2100فضای ورزشــی مزین به نام شهید
ســلیمانی آغاز شــد ،گفت :با پای کار آمدن خیرین و مشارکت استانها اقدامات خوبی در عرض
ســه ماه ،اقدام جهادی انجام شــد که به صــورت نمونه در فارس هــر  2روز ،یک پروژه ایجاد
شده است.
معــاون وزیر آموزش و پــرورش با بیان اینکه مقــام معظم رهبری فرمودنــد که تحول جز
بــا اقدام جدی و مجاهدانه رخ نمیدهــد ،تاکید کرد :افتتاحهای پروژههای ورزشــی یک اقدام
مجاهدانه است.
محمدهادی ایمانیه ،اســتاندار فارس نیز در این مراســم گفت :توســعه ورزش برای جوانان و
نوجوانان الزم است؛ چرا که سالمت جسمی   آنها از این طریق تامین میشود.
استاندار فارس با اشــاره به افتتاح  18پروژه ورزشی استان فارس به نام شهید سلیمانی افزود:
یکی از ویژگیهای این پروژهها این بود که منحصر به یک محدوده نمانده و همه نقاط اســتان
برای تعریف پروژه دیده شده است.
ایمانیــه تاکید کرد :قول میدهیم در کنار مجموعه آموزش و پرورش تا آخر باشــیم و آخرین
پروژه هم در عرض یک سال آینده جمعبندی و نهایی شود.

حیدر صفر پور:

ورزش فارس ،اصالت و غنای خود را مرهون پیشکسوتان است
مدیر کل ورزش و جوانــان فارس در دیدار با
بانوان پیشکســوت ورزش اســتان گفت :ورزش
فارس ،اصالت و غنای خود را مرهون پیشکسوتان
است و ارتباط نسل جدید با آنان تداوم درخشش
ورزش استان را تضمین می   کند.
بــه گزارش روابــط عمومی   و پایــگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان فار ،مدیر کل ورزش
و جوانان بــا حضــور در منزل فروزنــده زرآور
پیشکســوت ورزش شنا و شــیرجه استان با تنی
چند از بانوان پیشکســوت ورزش استان دیدار و
گفت و گو کرد.
در این دیدار صمیمی   مدیر کل اداره ورزش و
جوانان استان با اشاره به پیشینه درخشان ورزش
اســتان گفت :ورزش فارس ،اصالت و غنای خود
را مرهون پیشکسوتان است و ارتباط آنان با نسل
جدید تداوم درخشــش ورزش استان را تضمین
می   کند.

صفر پور حضور بانوان ورزشــکار در ســطح
ملی و بین  المللی را شــاخص برشــمرد و گفت:
پرچمــداری بانــوی شــیرازی در رقابت   هــای
پاراالمپیک نشان از آن اســت که اکنون ورزش

بانوان نقش تعیین  کننده ای در سطح کشور دارد.
وی توســعه ورزش بانوان را با توجه به تاکید
اســتاندار فــارس از اولویت   ها دانســت و گفت:
مــادران نقــش تعیین  کننده ای در ســوق دادن

خانواده بــه ورزش دارنــد و با توســعه ورزش
بانوان می  توان زمینه ســاز ترویج ورزش در بین
تمامی   اقشار جامعه شد.
مدیــر کل ورزش و جوانان افزود :در شــرایط
کنونی برخی مسئولیت   های کلیدی مانند رییس
گروه توســعه ورزش همگانی اســتان ،ریاســت
ورزش و جوانان شهرستان جهرم و را  ...به بانوان
سپرده  ایم.
صفر پــور در پایان ســخنان خــود از عموم
پیشکســوتان ورزش خواســت بــا همفکری و
همراهی خود یاریگری ورزش استان باشند.
محمد مهدی ســرفراز شــکوهی سرپرســت
معاونت فرهنگی و امور جوانان ،نسرین بشیریان،
ناهید دســتوری ،شهره سجادی ،نرگس رستمی  ،
محبوبه زرنویــس  زاده ،لیال جاهدی ،لیال زرآور و
فروزنده زرآور پیشکســوتان حاضر در این دیدار
بودند.

با حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک و مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

قدیمی   ترین سالن کشتی شیراز جان تازه ای گرفت

به همت کمیته ملی المپیک ،فدراسیون کشتی
و اداره کل ورزش و جوانان فارس با اهدا  2تخته
تشک کشتی به سالن کشتی شهید تیمور فروغی،
قدیمی  ترین ســالن کشتی شــیراز جان تازه ای
گرفت.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری ورزش
و جوانان اســتان فارس ،طی مراســمی   با حضور
کیکاوس ســعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک و
حیــدر صفرپور مدیر کل ورزش و جوانان  2تخته
تشک کشتی به سالن کشتی شهید تیمور فروغی،
قدیمی ترین سالن کشتی شیراز اهدا شد.
کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک
در آیین رونمایی از دو تخته تشک کشتی اهدایی
کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی و اداره کل
ورزش و جوانان فارس به سالن کشتی محله الینز
شیراز اظهار داشــت :توفیق دارم نزدیک به چهار
دهه به عنوان یک شــیرازی در عرصه ورزش در
سطح کشور مسئولیت   های مختلفی داشته باشم و
تمام تالش خود را نیز جهت کمک به ورزش شهر
خود هرچند کوچک به کار بسته ام.
وی افزود :در استان فارس و شهر شیراز هرگاه

سخن از فوتبال می   شود نام غالم پیروانی در ذهن
ما می درخشــد و در کشتی این شهر قهرمان پرور
نیز نخســتین نام که به ذهن شــما می  آید امید
نــوروزی و برادران گرایی   ها و مرحوم فرخی   ها و
دیگر پیشکسوتان نامی   است.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ادامه داد :اســتان
فارس در ورزش کشــور ظرفیت باالیی دارد و از
افتخار آفرینی ورزشــکاران استان فارس و شهر

شــیراز در میادیــن جهانــی و بین المللی به خود
می   بالیم ،بنده نیز به عنوان یک اســتان فارســی
وظیفه خود می دانم که هر قدمی   که بتوانم هرچند
کوچک برای ورزش استانم برداشته و به افتخارات
کسب شده توسط همشهریان خود ببالم.
حیــدر صفر پــور مدیــر کل ورزش و جوانان
اســتان فارس نیز در این مراســم اظهار داشت:
امروز افتخار این را داریم که در خدمت چند نسل

پیشکســوتان ،بزرگان و نــام  آوران ورزش فارس
باشیم و همچنین مربیانی که با پرورش قهرمانان
عرصه کشــتی فرنگــی همچون امیــد نوروزی،
محمدرضا گرایی ،محمدعلی گرایی ،میثم دلخانی
و قهرمانان نسل آینده محمدرضا مختاری   ها برای
کشورمان افتخار آفرین شدند.
مدیر کل ورزش و جوانان در ادامه بیان داشت:
کالنشهر شــیراز به عنوان مرکز اســتان پهناور
فــارس برخالف انتظــار فقیرترین شــهر از نظر
امکانات ورزشی و ســرانه فضای ورزشی استان
است.
وی تجهیــز اماکن ورزشــی را از دیگر نیاز   ها
برشــمرد و گفت :با همت کمیتــه ملی المپیک،
فدراســیون کشــتی و اداره کل ورزش و جوانان
فارس دو تشــک کشــتی به قدیمی  ترین باشگاه
کشتی شیراز اهدا شــد و تا پایان سال  1401نیز
به عنوان هدیه به کشــتی  گیران استان این مکان
بازسازی و به جامعه کشتی فارس تقدیم می   شود.
حیدر صفر پور در پایان از تالش   های کیکاوس
ســعیدی دبیر کل کمیته ملــی المپیک تقدیر و
تشکر کرد.
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برگزاری طرح «کتابستان»
در کتابخانههای عمومی   فارس

مدیرکل کتابخانههای عمومی   اســتان فــارس از برگزاری طرح
کتابســتان خبر داد و گفت :کتابخانههای عمومی   اســتان فارس در
تابســتان  1401میزبــان برنامههای متنوع فرهنگــی و ترویجی با
محوریت پرکردن اوقات فراغت کاربران خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل کتابخانه   های عمومی   اســتان
فارس ،روح ا ...منوچهری با اشاره به برنامه   های پیش روی مجموعه
کتابخانه   های عمومی   اســتان فارس ،عنوان کرد :برنامه   های متنوع
فرهنگی و ترویجی با عنوان «طرح کتابستان» در فارس برنامه ریزی
شده است.
مدیرکل کتابخانه   های عمومی   فــارس اضافه کرد :این برنامه   ها
در تمامی   کتابخانه   های عمومی   فارس از  1تیرماه تا  31شــهریورماه
 1401و بــا هدف پرکردن اوقــات فراغت اعضــای کتابخانه   ها و
عالقه مندان به حوزه کتاب اجرا می   شود.
وی با اشــاره به اینکه این طرح با برگزاری کارگاه آموزش شــعر
در شــیراز آغاز شده اســت ،افزود :کارگاه آموزش شعر فارسی همراه
با معرفی و شعرخوانی شــاعران به همت محفل ادبی قند پارسی در
شیراز برگزار می   شود.
منوچهری اضافه کرد :نشســت   های کتابخوان ،نشست   های نقد
و بررســی کتاب ،جلسات جمع  خوانی ،نشســت   های محافل ادبی و
کارگاه آموزشی مختلف همچون شعر و داستان نویسی ،مهارت   های
قصه گویی ،آموزش نقاشی ،آموزش خطاطی ،مشاوره خانواده ،آموزش
کامپیوتــر ،آموزش دوره   های کمک درســی ،مهارت   های اجتماعی،
دوره   هــای تحکیم و تعالــی خانواده و ...از جملــه برنامه   های طرح
کتابستان است.
وی خاطرنشان کرد :عالقه مندان می   توانند برای اطالع و شرکت
در برنامه   هــا به نزدیک ترین کتابخانه عمومی   محل ســکونت خود
مراجعه کنند.
مدیرکل کتابخانه   های عمومی   استان فارس همچنین با اشاره به
توســعه خدمات فرهنگی و ترویجی در کتابخانه   های عمومی   گفت:
کتابخانه   های عمومی   در مسیر پیشرفت خود به سوی تبدیل شدن به
پایگاه   های اجتماعی گام بر میدارند و از تعریف سنتی که کتابخانه   ها
تنها مکانی برای امانت کتاب است ،فاصله گرفته اند .برنامه ریزی برای
رفع نیازهای آموزشــی و پرکردن اوقــات فراغت کاربران با توجه به
نیازهای جامعه از اولویت   های این مجموعه است که به جذب هرچه
بیشــتر افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخانه
کمک می   کند.

نشست هماهنگی رویدادهای هنرهای
تجسمی   برگزار شد

رویدادهای پیشــنهادی هنرهای تجسمی   برای سال جاری باید
هرچــه زودتر برای بررســی ،تصویب و هماهنگیهــا به این اداره
داده شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی   اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی   استان فارس؛ ســید رسول موسوینژادیان ،معاون
امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس
به همراه   هادی ورشــویی ،مدیرگروه امور هنری و کوشیار ضیایی،
کارشناس هنرهای تجسمی   این اداره ،در نشستی با انجمن هنرهای
تجســمی   فارس ،راهکارهای پویایی بیشتر هنرهای تجسمی   فارس
را بررسی کرد.
موسوینژادیان در این نشست گفت :در پی آن هستیم تا هرچه زودتر
مؤسسه فرهنگی و هنری انجمن هنرهای تجسمی   فارس ،ثبت شود.
وی افزود :رویدادهای پیشــنهادی هنرهای تجســمی   برای سال
جاری باید هرچه زودتر برای بررسی ،تصویب و هماهنگیها به این
اداره داده شــود .معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی   فارس بر پشتیبانی جدی و کارا از رویدادهای هنرهای
تجسمی   در فارس از سوی این اداره تأکید کرد.

افسوس  های ناشی از کوتاهی نمودن در کار را به یاد آر
و دوراندیشی را در پیش گیر.
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غبارمحلی گاهی وزش باد

پایگاه میراث جهانی تختجمشید پاسخ داد

احمد     رضا سهرابی

توهم گنج در زیرزمین تختجمشید

Ahmad Reza Sohrabi

«کشــف گنج مخفی در زیر زمین تختجمشــید و پنهانکاری
میــراث فرهنگی» عنوان فیلم کوتاهی اســت که در شــبکههای
اجتماعی منتشر شده ،درحالیکه پایگاه میراث جهانی تختجمشید،
مطالب آن را غیرواقعی و توهم بدخواهان میراث فرهنگی دانســته
و در پاســخ به آن و برای روشــنگری درباره آنچــه در زیرزمین
تختجمشید وجود دارد ،ویدئویی را منتشر کرده است.
به گزارش ایســنا ،پایگاه میراث جهانی تختجمشید همچنین
توضیح داده که چنین مطالبی صرفا برای تشویق و ترغیب مردم به
گنجیابی و تخریب آثار تاریخی ایران از سوی متوهمان و بدخواهان
میراث فرهنگی منتشــر میشــود و در ادامه ،ویدئویی را همراه با
توضیحات مدیر این پایگاه درباره زیرزمین تختجمشــید منتشــر
کرده است.
درباره آنچه در زیرزمین تختجمشــید مشــاهده شده ،به نقل
از اریک اف اشــمیت ـ باستانشــناس آلمانی و اســتاد موسســه
خاورشناسی شیکاگو ـ از جلد اول کتاب تخت جمشید ،آمده است:
«بنیانگذار تختجمشــید و معماران وی به خوبی از اثر ویرانکننده
بارانهای زمســتانی آگاه بودند .برای حفظ ابنیۀ آنجا که قســمت
عمده آنها از خشت ساخته شده بود ،شبکه مجاری آبراههها تعبیه
کردند تا آب خیابانها و حیاطها به ســهولت بیرون رود و دیوارها
خراب نشــود .محلی که بیش از همهجا در معرض ســیالب قرار
داشت قسمت شرقی تختجمشــید در امتداد پای کوه رحمت بود
که آب باران و سیالب به آن سرازیر میشد ،خندقی در این قسمت
وجود داشــت که قســمت زیادی از آب باران را دفع میکرد .آنچه
از خندق فزونی مییافت و از بــاالی خندق ریزش میکرد و یا از
نهرهای سرپوشــیده واقع در زیر استحکامات جاری میشد و آبی
در حیاطهای مقر ســکونت پادگان جمع میشد به وسیله مجرای
زیرزمینی که زیر خانه ســربازان در صخره ســنگ کنده شده بود
به خارج روان میشــد .پرفسور هرتســفلد و دیگران قسمتهایی
از مجاری ســنگی زیرزمینی مشــابهی را در زیر محوطه کاخهای
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تخت جمشید پیدا کردند .در بسیاری محلها ثابت شد که آب سقف
و بام به وســیله ناودانهای درون دیوار به طرف مجرای زیرزمینی
روان میشد».
حمید فدایی ـ مدیر پایگاه میراث جهانی تختجمشید ـ در این
ویدئو توضیح میدهد که «شــبکه آبراههها یکی از شــگفتیهای
مهندســی در تختجمشید است که بعد از گذشت  ۲۵۰۰سال این
شــبکه همچنان کارکــرد خود را به عنوان پدیده مهندســی حفظ
کرده اســت ،به خصوص پایشــی که همکاران ما در ســالهای
گذشــته بهویژه در بارندگیهای سیلآسای فروردین  ۱۳۹۸انجام
دادند ،نشــان میدهد این شبکه چگونه توانست به هدایت سریع و
مناسب و به هنگام سیالبها ،سبب نجاتبخشی کاخها و بناهای
و تختها از آبگرفتگی و فرسایش شود».
او اضافه میکند« :البته احیای دوباره این مســیرهای آبراهه را
مرهــون کاوش و خاکبرداری از  ۹دهه گذشــته تا امروز میدانیم،
بهویژه در چند سال گذشته پنج فصل کاوش علمی و باستانشناسی
را در این آبراهههای تختجمشــید تا امروز دنبال کردیم .آبراههها
عمدتا مملو از خاک و رســوبات میشــوند که دیگر کارایی خود را
از دســت میدهند ،کاوش های علمی ایــن بخشها برای احیای
کاربری آبراههها از دهههای گذشته تا امروز به صورت مداوم دنبال
شده است».
علی اسدی ـ سرپرست کاووشهای آبراهههای تختجمشید ـ
نیز توضیح میدهد :تختگاه تختجمشــید ۱۲.۵هکتار وسعت دارد.
در مواقع بارندگی ،آبهایی که روی ســطح تختها فرود میآیند
اگر سیســتم دفع آب وجود نداشت ،به سمت بخشهای پایینتر و
یا دارای ارتفاع کمتر حرکت میکرد و در زمان حیات تختجمشید
موجب از بیــن رفتن بناها میشــد .معماران هخامنشــی از ابتدا
میدانستند این مشکل وجود خواهد داشت و بارندگیهای سیلآسا
وجود خواهد داشت و باید قبل از ساخت کاخها فکری برای سیستم
دفع در این محوطــه انجام دهند،در نتیجــه مهمترین کاری که

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس:

همراهی با همه توان برای برگزاری شب شعر عاشورا
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس در برگزاری
شب شعر عاشورا با همه توان همراهی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی   اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   اســتان فارس؛ حمیدرضا
قانعی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس به همراه
غالمرضا خوشاقبال ،معاون امور فرهنگی و رسانه و سید
رسول موسوینژادیان ،معاون امور هنری و سینمایی این
اداره کل در دیداری با عبدالحســین فرهنگ ،پیشکسوت
و پویشگــر فرهنــگ دینی ،دربــاره برگــزاری رویداد
مردمی   شب شعر عاشــورا و دیگر رویدادهای فرهنگی و
هنری آیینی گفتگو کردند.
حمیدرضا قانعی در این دیدار شــب شعر عاشورا را از
مهمتریــن رویدادهای فرهنگی فارس در ماههای محرم
و صفر دانســت و گفت :آیینهای مردمی   عاشــورایی،
گنجینهای فرهنگی و هنری اســت کــه باید آن را پاس
داشت و در نگهداری آن کوشید.
قانعی افزود :شــب شعر عاشورا بســتری برای رشد
و توسعه شــعر عاشورایی اســت؛ از این رو استمرار این
رویداد در ســالهای گذشته آن را به يکی از مهمترین و
قدیمیترین آیینهای هنری و مذهبی سومین حرم اهل
بیت تبدیل کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی   فارس با تأکید
بــر اینکه پشــتیبانی از ایدههای نوآورانــه و خالقانه در
حوزههــای آیینی و عاشــورایی را در دســتور کار دارد،

افزود :ســالهای گذشته در شهر شیراز و استان فارس با
همکاری هنرمندان و فرهنگوران ،آیینهایی عاشورایی
با رویدادهای گوناگــون و متنوع ،رونقی دو چندان یافت
که گرافیک و هنرهای تجسمی   پیشتاز آن بودند.

هیأتی و دلی و تنها با نیت برافراشــته شدن پرچم اسالم
و شیعه ،با عشق به اهلبیت (ع) به ویژه امام حسین (ع)
انجام میشود.
این پویشــگر فرهنــگ دینی ،برگــزاری کارگاهها و

عبدالحسین فرهنگ نیز با گرامیداشت یاد همکاران،
هنرمنــدان و فرهنــگوران گمنامی   کــه در برگزاری
ایــن رویداد فرهنگــی و هنری در گذشــته بدون هیچ
چشمداشتی همه داشتهها و توانمندیهای خود را به کار
میگرفتند و میگیرند ،گفت :همواره شب شعر عاشورا با
کمترین هزینه برگزار شــده است؛ چراکه کارها به شیوه

دیگر رویدادهای فرهنگی در راســتای پرورش جوانان و
نوجوانان به عنوان شــاعر آیینی را از رویکردهای مهم و
البته فراموش شده شب شعر عاشورا دانست.
حمیدرضا قانعــی در پایان این دیدار با پاسداشــت
تالشهای عبدالحســین فرهنگ از گذشته تا کنون ،از
وی تقدیر و تجلیل کرد.

برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم "خنده بیدلیل گوزنها"
فیلمسازی دارای دو بخش آشنایی و
کارکرد با ابزار و پرداخت داستانی است.
گاه میتــوان یک داســتان و موضوع
بسیار دیده شده را با پرداختی دیگرگونه
و نو ،بــه گونهای به روی پرده آورد که
برای همه تازگی داشته باشد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی و
روابــط عمومــی   اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اسالمی   اســتان فارس؛ نشست
نقد و بررسی فیلم کوتاه "خنده بیدلیل
گوزنها" به نویســندگی مازیار تهرانی
و کارگردانی ســجاد ایمانی ،فیلمسازی
از نورآباد ممســنی ،با حضور کارگردان
و مهــدی نامجو ،کارگــردان و بهروز
مرامی ،منتقد ســینما در سرای سخن
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی شیراز
برگزار شد.
ایمانی در این نشست با بیان این که
فیلمسازی را با فیلم کوتاه داستانی آغاز
کردم و سپس به ســوی مستندسازی
رفتــم و با فیلــم  22دقیقــهای خنده
بیدلیــل گوزنها ،بازگشــتی به فیلم
داســتانی داشــتم و در گام پیــش رو،
امید دارم تا بتوانم نخســتین فیلم بلند
داســتانی خود را به جشنواره فیلم فجر

امسال برسانم ،گفت :فیلم خنده بیدلیل
گوزنهــا ،در فضایی نیمه فانتزی و گاه
طنزآمیز ،با نگرش به لبخند تمسخرآمیز
چهره گوزن همراه با نشــانهگذاریها
ساخته شد.
کارگــردان فیلم کوتاه خنده بیدلیل
گوزنها افزود :تالش داشتهام تا با گریز
از برجستهســازی گریم ،لباس یا حتی
زیباییهای طبیعی ،فیلم را با محوریت
و برجســتگی داســتان ،ورای هر چیز
پیرامونی بسازم؛ از این رو شخصیتهای
فیلم نیز همگی خاکستری هستند.
وی بــر این باور اســت که به جای

سخن گفتن درباره چگونه فیلم ساختن،
باید فیلم ساخت تا با نقد و بررسی آن،
پلههای بالندگی و شــکوفایی را بتوان
با تکیه بر تجربه و ســواد برآمده از هر
کار یافت و ادامه داد :فیلمسازی دارای
دو بخش آشــنایی و کارکــرد با ابزار و
پرداخت داســتانی اســت .گاه میتوان
یک داستان و موضوع بسیار دیده شده
را با پرداختی دیگرگونه و نو ،به گونهای
به روی پرده آورد که برای همه تازگی
داشته باشد.
بهــروز مرامــی ،نویســنده ،مدیر
فرهنگی و هنری و منتقد و کارشــناس

فیلم و ســینما نیز در این نشست گفت:
برگــزاری چنیــن نشســتهای نقد و
بررســی به ویژه برای فیلمهای کوتاه
میتواند فیلمســازان جــوان را افزون
بر دوســتی و همکاری ،بــا تجربهها و
دانشهای یکدیگر بیشتر آشنا کند.
مرامی ،بهرهگیری از قالب فانتزی و
نمادها و نشــانهها ،را در این فیلم بسیار
مناســب و هماهنگ بــرای یک فیلم
سهپردهای دانســت و افزود :طنزی ریز
و بدون هجو در این فیلم با قواعد فیلم
طنز همخوانی دارد.
مهــدی نامجــو ،فیلمنامهنویس و
کارگردان هم گفت :هرچند فیلم دارای
آغــازی در فضای رئال بــود ،کمکم از
فضــای رئال به فضای فانتزی همراه با
طنز وارد میشد که این خود بر جذابیت
فیلم میافزاید.
وی گریز از کلیشه فضای روستایی و
داستان را از ویژگیهای این فیلم خواند
و افزود :ســبک کارگردانی ،دانای کل
اســت و با این همه شخصیتپردازیها
بــه گونــهای اســت کــه گاه در
پیدا کردن شــخصیت اول و دوم دچار
سردرگمی   میشویم.

انجام میدهند این اســت که شبکهای از آبراههها زیر تمام کاخها
و حیاطهای تختجمشــید تعبیه میکنند و با شــیب مناسب این
آبراههها به ســمت گوشه شــرقی تختگاه حرکت داده میشوند و
از آنجا با دریچهای که وجود دارد آبها به محوطه قســمت جنوبی
تختجمشید هدایت میشد و بیرون میرفت.
وی اضافه میکند :شــبکه آبراهههای تخت جمشــید شــامل
چهار قســمت اصلی است که اصلیترین شــاخه این آبراههها در
محدوده کاخهای آپادانا ،صدستون حیاط شمالی آپادانا و تا دروازه ملل
را پوشش میدهد و آبهای سطحی آن منطقه را به سمت خروجی
هدایت میکرد .شاخه دوم ،آبهای سطی کاخهای تچر ،هدیش و
شورا و بخشهای جلویی کاخ ملکه را به سمت خروجی هدایت میکرد.
شــبکه سوم هم که یک آبراه اصلی است و در شرق تخت جمشید
به ســمت جنوب امتداد دارد ،تمام آبهای دو شــبکه دیگر را به
ســمت خروجی هدایت میکند .یک شبکه هم مختص بنای خزانه
اســت که اصلیترین شبکه روسطحی تختگاه است و در نهایت به
ســمت خروجی آبراههها در جنوب تختگاه متصل بود و همه این
شبکه ،یک کل واحد را تشکیل میداد.

وضعیت فوق اورژانسی سینما
به روایت آمار

یک کارشناس سینما با اشاره به اینکه بررسی آمار سالهای
اخیر ،وضعیت فوق اورژانســی سینما را نشــان میدهد ،گفت:
اگــر تمهیــدات الزم برای مدیریت بحران ســینما اندیشــیده
نشــود ،پیشبینی کاهش حدود  ۸تــا  ۱۰میلیون مخاطب برای
سینمای امســال به قطعیت خواهد رســید و برای جلوگیری از
تعطیلی سینماهای کشور ضروری است که اصالحات اساسی در
سیاستهای تولید ،توزیع و نمایش فیلم ایجاد شود.
به گزارش ایســنا ،امیرحسین علمالهدی در مقایسهای آماری
میزان فروش و مخاطب سینما را در فصل بهار سالهای ۱۳۹۵
تا  ۱۴۰۱بررســی کرده و نتیجــه آن را در اختیار این خبرگزاری
قرار داده است.
او در مقدمه این بررســی نوشــته است« :سه ماه دیگر هم از
ورود به قرن جدید گذشــت و برای سینمای ایران  -با نگاهی به
آمار میزان کارکرد سه ماه  -نشان دهنده ادامه وضعیت بحرانی
سینما نســبت به نیمه دوم دهه  ۱۳۹۰است و باز هم بهتر است
متولیان دولتی و صنفی ســینما برای خــروج از این بحران فکر
اساسی و عاجل نمایند».
آمار نشــان میدهد که مخاطب  ۹میلیون و  ۶۷۲هزار نفری
بهار ســال  ۱۳۹۵سینمای ایران به  ۳میلیون و  ۷۲۲هزار نفر در
بهار  ۱۴۰۱رسیده است.
علمالهــدی دربــاره ایــن مقایســهها تاکید میکنــد :آمار
نشاندهنده وضعیت کلی ســینما در سال جاری است و کاهش
بیش از  ۶میلیون نفر مخاطب امســال به نســبت سال ۱۳۹۸
مؤید این نکته اســت که سینما در وضعیت فوق اورژانسی است.
با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی قشــر "ســینمارو" اگر باز
هم تمهیدات الزم برای مدیریت بحران ســینما اندیشیده نشود،
پیشبینی کاهش حدود  ۸تا  ۱۰میلیون مخاطب برای ســینمای
امسال به قطعیت خواهد رسید .با توجه به رونق نسبی سینمای
جهان باید جهت جلوگیری از تعطیلی سینماهای کشور اصالحات
اساسی در سیاستهای تولید ،توزیع و نمایش فیلم ایجاد شود تا
توان ادامه حیات سینما حداقل تضمین اولیه داشته باشد.

کشف مقبره باستانی زیر یک خانه

باستانشناســان بقایای یک مقبره دوران «اینکا»ها را زیر
خانــهای که در قلب پایتخت کشــور «پرو» قرار دارد کشــف
کردهاند.
به گزارش ایســنا و به نقل از رویترز ،باستانشناســان اعالم
کردنــد مقبرهای را زیر خانهای واقع در «لیما» پایتخت کشــور
«پرو» کشف کردهاند .این مقبره به دوران «اینکا»ها تعلق دارد
و گمان میرود بقایای اشــرافزادگان ،چند شــیء سرامیکی و
کاالهای نفیس در آن قرار داشته باشد.
«جولیو آبانتو» باستانشــناس ارشد این پروژه در گفتوگو با
«رویترز» بیان کرد که در این مقبره  ۵۰۰ساله چندین شیء که
پارچهپیچ شدهاند وجود دارد.
به گفته «آبانتو» ،کسانی که در این مقبره دفن شدهاند احتماال
به اشرافزادگان جامعه «روریکانچو»( )Ruricanchoتعلق
دارند .این گروه از مردم زمانی در «لیما» کنونی سکونت داشتند.
«هیپولیتو تیکا» ،مالک خانهای که این مقبره زیر آن کشــف
شده اســت در گفت و گویی گفت این اکتشاف او را شگفتزده
کرده اســت .کاوش در این خانه از یک ماه پیش و زمانی شروع
شد که «تیکا» تصمیم گرفت خانهاش را بازسازی کند .با توجه
به اینکه ،پیش از این صدها اکتشــاف باستانشناسی متعلق به
فرهنگهای قبل و بعد از «اینکا»ها در منطقه نزدیک این خانه
صورت گرفته اســت ،باستانشناســان این خانه را مورد بررسی
قرار دادند.

