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جزییات جلسه مشترک رئیس کل
بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس
رئیـس سـازمان بـورس گفـت :در جلسـه مشـترک بـا رئیـس کل بانک
مرکـزی مقـرر شـد بـا توجه بـه اثراتـی که نـرخ بهره بیـن بانکی بـر بازار
سـرمایه و کلیـت اقتصـاد دارد ایـن موضـوع مدیریـت و رونـد صعـودی
آن متوقـف شـود.به گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از بازار سـرمایه،
مجیـد عشـقی ،رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در تشـریح
جزئیـات جلسـه مشـترک دیـروز خـود بـا علـی صالـح آبـادی رئیس کل
بانـک مرکـزی گفـت :قـرار بـر ایـن شـد کـه در خصـوص نـرخ بهـره
بیـن بانکـی ،موضـوع مدیریـت شـود و بـا توجـه بـه اثراتـی کـه بر بـازار
سـرمایه و کلیـت اقتصـاد دارد ،ایـن موضـوع مدیریـت و رونـد صعودی
آن متوقـف شـود و رونـد کاهنـدهای پیـدا کنـد.
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سه بانوی والیبالیست
فارس در راه مسابقات
کشورهای اسالمی
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ایمانیه استاندار فارس:

قصوری در سیل استهبان و نی ریز رخ نداده است
4

طاهری رئیس شورای شهر:

 ٦٦درصد مصوبات شورای شهر
شیراز توسط شهرداری اجرا نشده
است

رئیس جمهور در گردهمایی
سراسری ائمه جمعه:

تذروی رئیس کمیسیون
حمل ونقل شورای شهر:

مذاکرات میتواند منتج
به نتیجه شود

سازمان تاکسیرانی شیراز
مستقل می شود
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان فارس:

عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس خبر داد

امیر قطر ،تأثیرگذارترین
شخصیت مسلمان جهان
در سال ۲۰۲۲
2

فرمانده انتظامی استان فارس اعالم کرد؛

دستگیری باند آدم ربایان و سارقان
مسلح در شیراز
9

آمادگی آتش نشانی شیراز برای مواجهه با بارندگی های پیش رو

شارمهد در ششمین جلسه محاکمه :جز تأسف خوردن صحبتی ندارم

قـم ،برنامهریـزی بـه قصـد انفجـار در حـرم مطهـر
حضـرت معصومـه (س) ،برنامـه ریـزی بـه قصـد
بمـب گـذاری در حـوزه علمیـه امامـزاده شـاه فیـض
شـیراز ،برنامـه ریزی بـه قصد بمبگذاری در مسـجد
دانشـگاه شـیراز ،برنامـه ریـزی بـه قصـد بمبگذاری
در سـرویسهای حمل و نقل پرسـنل سـپاه و بسـیج،
برنامهریـزی بـه قصـد تـرور امـام جمعـه وقت شـیراز،
برنامـه ریـزی بـه قصـد سـرقت مسـلحانه از بانکهـا
و صرافیهـا ،برنامـه ریـزی بـه قصـد انفجـار در
نمایشـگاه بینالمللـی کتـاب تهـران ،برنامهریـزی بـه
قصـد انفجـار در حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیـم
حسـنی در شـهرری ،برنامهریـزی بـه قصـد عملیـات
تروریسـتی در مجلس شـورای اسلامی ،برنامهریزی
جهـت انفجـار در وزارت امـور خارجـه و طراحـی ۳۰
اقـدام دیگـر که بـا اشـراف اطالعاتی سـربازان گمنام
امـام زمان (عج) خنثی شـده اسـت ،تفهیـم و قرائت،
دفاعیـات خـود را بیـان کنیـد.
متهـم شـارمهد در ابتـدای دفاعیـات خـود گفـت:
مـوارد مطـرح شـده را قبـول نـدارم.
در ادامـه دادگاه قاضـی صلواتـی از متهـم خواسـت
تـا در خصـوص نحـوه جـذب بـه گروهک تروریسـتی
تندر ،سـرکردگی و هدایت آن و انفجار حسـینه شـیراز
توضیـح دهد.
متهـم شـارمهد افزود :فعالیت من زمانی شـروع شـد
کـه در حـال مهاجـرت از آلمان به آمریـکا بودم.
متهـم شـارمهد اظهـار داشـت :در سـال  ۲۰۰۲در
آمریـکا شـرکت نـرم افـزاری تشـکیل دادم و در ادامه
بـه برخـی از موضوعـات مربـوط بـه تاریـخ ایـران و
اسلام عالقـه منـد و آنهـا را تبلیـغ کـردم.
قاضـی صلواتـی در ادامـه از متهـم خواسـت تـا در
خصـوص انفجـار حسـینیه شـیراز توضیـح دهـد.
متهـم شـارمهد گفـت :ایـن انفجـار توسـط یکـی از
انجمنیهـا بـه نـام مجیـد راسـتگو در داخـل شـیراز
انجـام شـد ،راسـتگو بـا مـن تمـاس گرفـت و ارتبـاط
برقـرار کـرد و گفـت :طرحـی دارد و میخواهـد آن را
انجـام دهـد کـه من بـه وی گفتـم که هر زمـان طرح
نهایـی شـد بـه مـن اعلام کن.
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آمادگی کامل نیروهای عملیاتی
در مواجهه با مشکالت احتمالی
سیل پیش رو
4

رئیسجمهور وزرای
کار ،صمت و بازرگانی
را همزمان به مجلس
2
معرفی میکند

ششـمین جلسـه محاکمه جمشـید شـارمهد سـرکرده
گروهـک تروریسـتی تنـدر امـروز سهشـنبه چهـارم
مردادمـاه در شـعبه  ۱۵انقلاب و بـه ریاسـت قاضـی
ابوالقاسـم صلواتـی و با حضور مستشـار دادگاه ،وکیل
متهـم و نماینـده دادسـتان تهـران برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایرنـا از مرکز رسـانه قـوه قضائیـه ،قاضی
ابوالقاسـم صلواتـی در ابتـدای ایـن جلسـه از دادگاه با
فراخوانـدن متهم جمشـید شـارمهد به جایـگاه از وی
خواسـت تـا برابـر اتهامات ،دفـاع کند.
شـارمهد در جلسـه ششـم دادگاه با حضـور در جایگاه
گفـت :جمشـید شـارمهد فرزنـد حمید هسـتم ،متولد
سـال  ۱۳۳۴هجری شمسـی ،متاهل ،سـاکن آمریکا
_ کالیفرنیـا بـوده و دارای تابعیـت ایرانـی _ آلمانـی
هستم .
قاضـی صلواتـی در خصـوص اتهامـات متهـم بیـان
کـرد :اتهامـات جمشـید شـارمهد فرزنـد حمیـد
کـه براسـاس کیفرخواسـت صـادره در جلسـات
دادگاههـای گذشـته قرائـت شـد ،دائـر بـر افسـاد
فـی االرض از طریـق هدایـت و رهبـری گـروه
تروریسـتی تنـدر ،طراحـی و هدایـت اقدامـات
تروریسـتی ،بمـب گـذاری در حسـینیه شـیراز مورخـه
 ۲۴فروردیـن سـال  ۱۳۸۷کـه موجـب بـه شـهادت
رسـیدن  ۱۴نفـر و مجـروح شـدن بیـش از  ۳۰۰نفـر
شـده اسـت ،بمب گـذاری در دهانه تونل سـد سـیوند
در شـیراز و برنامـه ریـزی و طراحـی جهـت تـرور
مسـئوالن ،برنامهریزی و سـاخت بمب جهـت انفجار
در کتابخانـه و حوزه علمیـه آیتالله گلپایگانی (ره) در
قـم کـه منجر بـه آتشسـوزی در هتـل جهـان تهران
شـد ،انفجـار در کفشـداری حـرم مطهر حضـرت امام
خمینـی (ره) و بـه هالکـت رسـیدن تروریسـت بیـژن
عباسـی در  ۳۰خـرداد  ،۱۳۸۸انفجـار دکل صـدا و
سـیمای شـیراز ،انفجـار بمـب صوتـی در پاالیشـگاه
آبدانـان ایلام ،تحریـق پاالیشـگاه شـاهرود ،افشـای
اطالعـات طبقـه بنـدی شـده مختصـات موشـکی
سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی ،ارتبـاط و همکاری
بـا افسـران اطالعاتی دولـت متخاصم آمریـکا و رژیم
صهیونیسـتی و تامیـن مالـی اقدامـات تروریسـتی در
ایـران بـه مبلـغ بیـش از  ۳۰هـزار دالر اسـت.
قاضـی صلواتـی همچنیـن در توضیـح دیگـر اتهامات
شـارمهد اظهار داشـت :برنامهریزی و طراحی انفجار
لولههـای انتقـال نفـت بنـدر گنـاوه ،برنامـه ریـزی
بـه قصـد تـرور یکـی از مقامـات محلـی شهرسـتان
مریـوان ،برنامـه ریـزی بـه قصـد بمبگـذاری در
سرکنسـول گـری روسـیه در رشـت ،برنامـه ریـزی بـه
قصـد بمـب گـذاری در مصلـی رشـت حیـن برگـزاری
نمـاز جمعـه ،طراحـی و برنامهریـزی بـه قصـد تـرور
اسـتاندار وقـت گیلان ،طراحـی و برنامـه ریـزی
بـه قصـد مسـموم کـردن آب شـرب شـهر مقـدس
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قاضـی صلواتـی خطـاب بـه متهـم شـارمهد گفـت:
چـه پاسـخی در خصـوص اظهـارات و صحبتهـای
خانـواده معظـم شـهدای حسـینیه شـیراز داریـد؟
متهـم شـارمهد گفـت :جـز تاسـف خـوردن صحبتـی
ندارم.
قاضـی صلواتـی :شـما کـه می دانسـتی در داخـل
حسـینیه شـیراز هـم کـودک وجـود دارد و هـم زن.
متهم شارمهد :نه ،نمیدانستم.
قاضـی صلواتـی :جزئیـات محـل را بـه شـما اعلام
کـرده بودنـد.
متهم شارمهد :کی اعالم کرده بود؟
قاضی صلواتی :متهمان؛ اسالمیان و راستگو.
بـه دسـتور قاضـی صلواتـی ،فیلـم مربـوط بـه جلسـه
دادگاه متهم محسـن اسلامیان و اقاریر وی در سال
 ۱۳۸۷منتشـر شد.
پـس از پخـش فیلـم مذکـور قاضـی صلواتـی خطـاب
بـه متهم شـارمهد گفـت :در این رابطـه چه توضیحی
دارید؟
متهـم شـارمهد در پاسـخ بـه سـوال ریاسـت دادگاه
پاسـخی نـداد.
قاضـی صلواتی :مسـئولیت انفجار حسـینیه شـیراز را
در بیانیـه خـود برعهـده گرفتی؟
متهم شارمهد :بله اما من کاری انجام ندادم.
بـه دسـتور قاضی صلواتـی فیلم بیانیه متهم شـارمهد
پس از انفجار حسـینیه شـیراز در جلسـه دادگاه پخش
شد.
قاضـی صلواتـی در ادامـه گفـت :تمـام ایمیلهـای
شـما موجـود اسـت کـه دسـتور انفجـار در حسـینیه
شـیراز را صـادر کردیـد.
بـه دسـتور قاضـی صلواتـی فیلـم مربوط بـه اظهارات
اسلامیان در جلسه دادگاه سـال  ۱۳۸۷در خصوص
ارتباطشـان بـا متهـم جمشـید شـارمهد ،در جلسـه
دادگاه پخـش شـد.
قاضـی صلواتـی در ادامـه بـا اعلام ختـم این جلسـه
از دادگاه گفـت :زمـان برگزاری جلسـه بعـدی متعاقبا
اعلام خواهد شـد.
گـروه انجمـن پادشـاهی ایـران (تندر) ،یـک گروهک
تروریسـتی و ضـد انقلاب اسـت کـه در جریـان
گروههـای معانـد و طرفـداران رژیـم پهلـوی فعالیـت
میکنـد .موسـس ایـن گروهـک طبـق اطالعـات در
دسـترس فتحاللـه منوچهـری بـا نـام مسـتعار فـرود
فوالدونـد اسـت و تـا سـال  ۱۳۸۵سـرکردگی آن را
برعهـده داشـته ،امـا پـس از او ،جمشـید شـارمهد در
همـان سـال مسـئولیت آن را برعهـده گرفتـه اسـت.
شـارمهد  ۱۱مـرداد  ۹۹توسـط وزارت اطالعـات
دسـتگیر شـد و اکنـون پرونده رسـیدگی بـه جنایات و
اقدامـات ایـن گروهـک تروریسـتی در جریان اسـت و
تاکنـون  ۶جلسـه آن برگـزار شـده اسـت.
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اصناف بیش از  ۱۱هزار میلیارد
تومان مالیات دادند
10

آمادگی ۱۰۰درصدی مدیریت بحران برای مقابله با سیل در جنوب کشور
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور از
آمادگــی صدرصــدی مدیریــت بحــران بــرای
مقابلــه بــا ســیل در چهــار اســتان جنوبــی کشــور
خبــرداد.
محمــد حســن نامــی در جریــان بازدیــد از غرفــه
خبرگــزاری ایســنا در نمایشــگاه همافزایــی
مدیریــت کــه در مصلــی امــام خمینــی(ره) در
حــال برگــزاری اســت ،دربــاره آمادگــی مدیریــت

بحــران بــرای مقابلــه بــا ســیل در چهــار اســتان
جنوبــی کشــور بــه ایســنا گفــت :بــا توجــه بــه
هشــدار قرمــز ســازمان هواشناســی کشــور
احتمــال جــاری شــدن ســیل در اســتانهای
سیســتان و بلوچســتان ،کرمــان ،هرمــزگان و
فــارس تــا پایــان هفتــه جــاری وجــود دارد .ایــن
ســیل هــم اکنــون در بخشهایــی از سیســتان
و بلوچســتان جــاری شــده کــه تاکنــون خســارت

جانــی نداشــته اســت.
وی ادامــه داد :از زمــان اعــام هشــدار
هواشناســی ،ســازمان مدیریــت بحــران آمادگــی
صــد درصــدی خــود را بــرای مقابلــه بــا ســیل
احتمالــی اعــام کــرده و مدیــران بحــران
اســتانها و همچنیــن دســتگاههای امــدادی،
خدماتــی و انتظامــی را در ایــن اســتانها بــه
حالــت آمادهبــاش درآورده اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور
افــزود :ســتاد مدیریــت بحــران مراکــز اســتان و
شهرســتانها در حالــت آمــاده بــاش قــرار دارنــد
کــه در صــورت بــروز هرگونــه اتفــاق در محــل
حادثــه حاضــر باشــند و بــه مــردم کمــک کننــد.
نامــی همچنیــن رســانهها را بازویــی مهــم در
اطالعرســانی و آ گاهــی بخشــی چــه در زمــان
بحــران و چــه در شــرایط عــادی و پیــش از وقــوع
حــوادث و بحرانهــا توصیــف کــرد و گفــت:
خوشــبختانه خبرگــزاری ایســنا نیــز بــا رویکــردی
صحیــح و حرفـهای بــه موضــوع بحــران پرداختــه
تــاش دارد تــا در کنــار انتشــار اخبــار ،نســبت بــه
ارائــه آمــوزش و فرهنگســازی نیــز اقداماتــی را
انجــام دهــد کــه ایــن رویکــرد خوبــی اســت.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

کمبود "آن"
چنـد روزقبـل از وقـوع سـیل در جنـوب شـرقی
فـارس  ،اداره ی هواشناسـی بـدون اشـاره بـه
نقطـه ای خـاص از چنیـن رخدادی خبـر داده بود و
تصاویـر ماهواره ای که در فضـای مجازی رد و بدل
می شـد نیـز بـه چنیـن گمانـه ای دامن مـی زد  .به
هـر تقدیـر بارندگی غیـر متعـارف در  37کیلومتری
نقطـه ای کـه  23قربانی گرفت رخ می دهد و سـیل
خـار و خاشـاک و سـنگریزه را بـا خود برداشـته و
بـا هیبتـی خوفنـاک بـه راه می افتـد  .تنـی چنـد از
جوانـان غیرتمنـد بـا مشـاهده ایـن پدیـده ی کم
نظیـر و پیش بینـی ذهنی از فاجعه ای که در مسـیر
پیـش رو قابل وقوع اسـت با موتورسـیکلت و پیاده
بـه راه می افتنـد تـا مردمی کـه در حاشـیه رودخانه
مشـغول تفریـح و سـایه نشـینی هسـتند را مطلع
سـازند  .مردمی کـه در حاشـیه رودخانـه بـه تفریح
مشـغول بودنـد بعضـا هشـدارهای این جوانـان را
ترفنـدی بـرای اشـغال جـای خـود تلقـی می کنند
و بـا پاسـخ های طعنـه آمیـز بـه آنهـا می گوینـد
" چیـزی زده ایـد " یعنـی ایـن کـه مـا حرف هـای
شـما را بـاور نمی کنیـم و بعضـا می گوینـد شـما
می خواهیـد مـا را از اینجـا بلنـد کنیـد و خودتـان
بنشـینید  .یکـی از این جوانـان غیور سـعی می کند
بـا پرتـاب سـنگ حاشـیه نشـینان رودخانـه را به
دنبـال خـود بکشـاند بدیـن امیـد کـه از تیـررس
سـیل خـارج شـوند  .البتـه تعـداد زیـادی پـس از
حرف شـنوی نجـات می یابنـد اما عـده ای که باور
چنیـن هشـداری بـرای آنهـا سـخت بـوده گرفتار
می شـوند و کشـته و مصـدوم می شـوند و یـا ایـن
کـه خـودرو آنهـا را آب می بـرد و زیـان می بیننـد .
ایـن خالصـه ماجراسـت  .امـا اگـر نگاهـی زیـر
پوسـتی بـه ایـن رویـداد داشـته باشـیم بـه نکته
ای جالـب می رسـیم و آن ایـن کـه مـردم حتـی
اعتمـاد خـود نسـبت بـه یکدیگـر را نیز از دسـت
داده انـد و گرنـه چـه دلیلـی دارد کـه تصـور کننـد
ایـن همـه هشـدار و داد و فریـاد و التمـاس بـرای
ایـن اسـت که عـده ای جای آنهـا را بگیرنـد ؟ این
ذهنیـت از کجـا آمـده اسـت ؟ اگـر به پنجاه سـال
پیـش ازایـن برگردیـم آیـا رد پایی از ایـن ذهنیت
را خواهیـم دیـد ؟ آن هم در محیطی بیرون از شـهر
؟ بـه راسـتی چـه اتفاقـی افتاده کـه روسـتائیان و
شهرسـتانی ها کـه در گذشـته مظهـر صداقـت و
سـادگی بوده اند و نشـت و برخاسـت بـا آنها برای
شهرنشـینان یـک موهبت محسـوب می شـد تا در
سـایه سـار ایـن همنشـینی  ،بی ریایـی را تجربـه
کننـد و طعـم سـادگی را بچشـند  ،تـا ایـن انـدازه
نسـبت به هـم بدگمان شـده اند و با ذهنی آسـیب
دیـده از بی اعتمادی ها  ،از شـنیده ها و مشـاهدات
برداشـتی تلـخ دارند ؟ آیـا این ذهنیت هـا نتیجه ی
اختالس هـا و ریاکاری هـا  ،گرانی هـا و سـهم
خواهی هـای بـی حسـاب و کتـاب و دزدی هایی که
ماننـد سـیلی ویرانگر اعتماد مـردم را بـه یغما برد
نیسـت ؟ بـه راسـتی چـرا در حالی کـه می دانیم در
گذشـته روزگار چندان دلچسبی نداشـتیم و فقر در
همسـایگی مـان بـود اما باز هـم دلمـان می خواهد
بـه گذشـته برگردیـم ؟ گاهـی دلمـان می خواهـد
آنقـدر به عقـب برگردیـم که سـر از غارهـا بیرون
بیاوریـم و البه الی شـاخ و بـرگ درخت هـا بیتوته
کنیـم امـا یکدیگـر را فریـب ندهیم ! آنهایـی که پا
بـه سـن گذاشـته انـد بـا گذشـته غریبه نیسـتند
و می داننـد کـه اغلـب روسـتا ها آب آشـامیدنی
بهداشـتی نداشـتند و از گازکشـی هم خبـری نبود
و جاده هـا اغلـب مالـرو بودنـد و زندگـی تـا ایـن
انـدازه با تجمـل و امکانات درنیامیخته بـود ولی در
عیـن حال باز هـم می خواهنـد به گذشـته برگردند
! حافـظ شـعر زیبایـی دارد کـه می گویـد :
شـاهد آن نیسـت کـه مویـی و میانـی دارد بنـده
طلعـت آن بـاش کـه آنـی دارد
"آن" چیسـت ؟ "آن" همـان صداقـت و سـادگی و
بـی آالیشـی اسـت  .در جـای دیگـری می گوید :
لطیفه ای است نهانی که عشق از آن خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است
"لطیفه ی نهانی " در واقع همان "آن" است .
مـا در عصـر ارتباطـات و بـی رحمی هـا و رواج و
نهادینه شـدن خشـونت بـا کمبـود "آن" روبـرو
هسـتیم  .کسـی چـه می دانـد شـاید همنشـینی
بـا گربـه و سـگ و حتـی مـار و مـور کـه بعضی ها
بـه دنبالـش هسـتند بـرای این اسـت که بـه زعم
آنهـا ایـن حیوانـات قابـل اعتمـاد تـر از آدم هـا
تلقـی می شـوند زیـرا نمی تواننـد دروغ بگوینـد
و در امانـت خیانـت کننـد و بـی وفـا باشـند  .رواج
همنشـینی بـا حیوانـات خانگـی در اروپـا نیـز پس
از جنـگ حهانـی دوم بیـش از پیـش رواج یافـت .
تلـخ تریـن رمان هـا کـه پوچی و بـی هدفـی را به
صـورت زیرپوسـتی ترویـج می دادنـد نیـز پس از
جنـگ جهانـی اول و دوم به رشـته ی تحریر درآمد
؟ آیـا تاکنـون کسـی برخـی از پدیده هـای غیـر
متعـارف رایـج شـده در جامعـه مـا را علـت یابـی
کـرده اسـت ؟ چرا بـه دنبـال انگیـزه یابـی برخی
رفتارهـای غیرمتعارف نیسـتیم و پشـت سـر هم از
قانـون سـخن می گوییـم !
چـرا بایـد عـده ای تصـور کننـد آن کسـی کـه بـا
فریـاد آنهـا را بـه زندگـی و فـرار از مـرگ فـرا
می خوانـد  ،رقیـب آنهـا و کاله بـردار اسـت ؟ ایـن
تجربـه ذهنـی سـر در آبشـخور کـدام ترفنـد
تکـراری دارد کـه حافظـه تاریخی مردم را اشـغال
کـرده اسـت ؟ چـرا در بیشـتر مغازه هـا بـا ایـن
نوشـته روبـرو می شـویم کـه نسـیه نمی دهیـم
و در اغلـب مغازه هـا دوربیـن نصـب شـده و اگـر
هـم نصـب نشـده در جایـی نوشـته انـد کـه ایـن
مـکان بـه دوربیـن مدار بسـته مجهز اسـت ؟ مگر
اد امه د  ر ستون روبرو
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زیر دفاع عراق:

رئیس جمهور در گردهمایی سراسری ائمه جمعه:

مذاکرات میتواند منتج به نتیجه شود
رئیـس جمهـور آئیـن سیاسـی عبـادی نمـاز جمعه
را از مهمتریـن تریبونهـای تبییـن مواضـع
اصولـی نظـام اسلامی خواند و بـر نقشآفرینـی
جـدی ائمـه جمعـه در تحکیـم ارتباط میـان دولت
و ملـت ،تاکیـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـیدابراهیم رئیسـی
صبـح دیـروز سهشـنبه در بیسـتوپنجمین
گردهمایـی سراسـری ائمه جمعه کشـور ،در تبیین
جایـگاه و اهمیـت واالی آئیـن عبـادی سیاسـی
نمـاز جمعـه در کشـور گفـت :امـروز تریبـون نمـاز
جمعـه محلی بـرای تبیین مسـائل کشـور و کانون
ایجـاد امیـد و بیـان دغدغههای مردم اسـت .ائمه
جمعـه حلقـه واسـط میـان مـردم و مسـئوالن بـه
شـمار میآینـد و بـر همیـن اسـاس میتـوان گفت
کـه ایـن علمای بزرگوار نقش بسـیار حائـز اهمیتی
در کارآمـدی نظـام حکمرانـی دارنـد و در توفیقـات
دولت سـهیم هسـتند.
رئیـس جمهـور بـا تاکید بر نقـش مهم ائمـه جمعه
در شـکلگیری ارتبـاط موثـر و مفیـد و میان دولت
و ملـت ،افـزود :ائمـه محترم جمعـه از فرماندهان
جهـاد تبییـن در اقصینقـاط کشـور هسـتند و بـه
دلیـل ارتبـاط وثیقـی کـه بـا بدنـه جامعـه دارنـد،
زبـان گویـای مـردم بـه شـمار میآینـد لـذا نقـش
مهمـی را انتقـال مطالبـات مـردم بـه مسـئوالن
ایفـا میکننـد .از ایـن منظـر ،نقش ائمـه جمعه در
سـاختار نظـام حکمرانی کامال مبنایـی و راهبردی
است.
رئیسـی در دومیـن بخـش از سـخنرانی خـود ،بـه
تبییـن عملکـرد دولـت در عرصههـای مختلف در

یک سـال گذشـته پرداخت و با اشـاره بـه توفیقات
بدسـت آمـده در حوزه دیپلماسـی ،اذعان داشـت:
از ابتـدای اسـتقرار دولـت اعالم کردیـم که تقویت
سیاسـت همسـایگی ،اصل مبنایـی دولت در حوزه
دیپلماسـی اسـت و در همین راسـتا گام برداشتیم.
خوشـبختانه ایـن تغییـر ریل راهبردی ،سـبب شـد
کـه تـراز تجاری ایران با همسـایگان مثبت شـود و
ارزش مبـادالت بـه چندیـن برابر گذشـته ارتقا یابد.
رئیـس جمهـور برنامهریـزی بـرای تامیـن امنیـت
غذایـی و افزایـش حجـم تولیـدات کشـاورزی
را دیگـر توفیـق دولـت در ماههـای گذشـته
خوانـد و گفـت :در بخـش کشـاورزی در اثـر
برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه ،شـاهد افزایـش
قابـل توجهـی در حجـم تولیـدات بودهایـم و تـا بـه
امـروز قریـب  ۷میلیـون تن محصول از کشـاورزان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

خریـداری شـده اسـت.
رئیـس جمهـور در ادامـه در تشـریح برنامههـای
دولـت در حـوزه جـذب سـرمایهگذاری ،گفـت:
رونـق اقتصـاد ملـی و ارتقـای شـاخصهای
اقتصـادی در کشـور بـدون جـذب سـرمایهگذاری
داخلـی و خارجـی ممکـن نیسـت .دولـت
برنامههـای متنوعـی در ایـن حـوزه دارد و تلاش
میکنـد از طریـق جـذب سـرمایهگذاری در
راسـتای توسـعه اشـتغال پایدار ،رونق تولید و رشـد
اقتصـادی گامهـای مسـتحکمی بردارد.
رئیسـی همچنیـن بـا اشـاره بـه تالش دولـت برای
عدالتمحـور کـردن بودجه  ۱۴۰۱براسـاس سـند
آمایـش سـرزمینی ،اظهـار داشـت :جهتگیـری
مبنایـی دولـت ،در راسـتای مردمی کـردن اقتصاد
و عدالتمحـوری در همـه عرصههاسـت .بـر

همین اسـاس چـه در قانـون بودجه سـالیانه و چه
در تدویـن برنامـه هفتـم توسـعه ،تلاش داریـم به
سـمت تحقـق عدالـت و مـردم محـوری حرکـت
کنیم .
رئیـس جمهـور بـا اشـاره به برخـی مطالـب مطرح
شـده از سـوی ائمـه جمعـه ،مبنـای انتصابـات
در دولـت را جـذب نیروهـای کارآمـد ،پرتلاش
و باانگیـزه عنـوان کـرد و گفـت :بارهـا تأکیـد
کردهایـم و دولـت از نیروهـای کارآمـد ،جـوان و
انقالبـی اسـتفاده شـود و نیروهـای بیانگیـزه و
ناکارآمـد کنـار گذاشـته شـوند.
رئیسـی همچنیـن بـا اشـاره بـه بحـث عفـاف و
حجـاب گفـت :اجـرای قانـون ملاک اسـت و در
ایـن زمینه نباید بر اسـاس سلایق شـخصی عمل
کرد.
رئیـس جمهـور در بخـش پایانـی سـخنان خـود به
موضـوع مذاکـرات بـرای رفـع تحریمهـا اشـاره
کـرد و گفـت :جمهـوری اسلامی ایران هرگـز از
میـز مذاکـره کنـار نرفـت .ایـن غربیهـا بودنـد که
در حیـن انجـام مذاکـرات بـا صـدور قطعنامـه در
شـورای حـکام آژانـس بینالمللـی انـژری اتمی در
ایـن مذاکـرات بحـران ایجـاد کردنـد.
رئیسـی با بیـان اینکه بـه نتیجه رسـیدن مذاکرات
بیـش از همـه چیـز نیازمنـد اراده طـرف مقابـل
اسـت ،خاطرنشـان کـرد :موضـوع جمهـوری
اسلامی ایران منطقـی و عقالنـی اسـت و بدیهـی
اسـت طـرف مقابـل هـم اگـر منطقـی و عقالنـی
رفتـار کنـد ،مذاکـرات میتوانـد منتـج بـه نتیجـه
شـود.

گانتس:

رئیسجمهور وزرای کار ،صمت و بازرگانی را توافق هستهای تنها پیشرفت هستهای ایران
را کند میکند
همزمان به مجلس معرفی میکند

عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای
اسلامی در رابطـه بـا عـدم معرفـی وزیـر تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعـی از سـوی رئیـس جمهـور
گفـت :بـا بررسـی کـه انجـام دادیـم گفتنـد کـه
قـرار اسـت رئیس جمهور سـه وزیـر کار ،صمت و
بازرگانـی را بـا هـم بـه مجلـس معرفـی کنـد.
سـیدکریم حسـینی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در
رابطـه بـا اینکـه چـه زمانـی قـرار اسـت وزیـر
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـه مجلـس معرفـی
شـود ،اظهـار کـرد :از نظـر قانونی رئیـس جمهور
سـه مـاه وقـت دارد تـا گزینـه پیشـنهادی خـود را
معرفـی کنـد.

وی افـزود :بـا پـرس و جویی که صـورت گرفته و
اطالعـی کـه داریـم گفتنـد آقـای رئیـس جمهور
می خواهـد سـه وزیـر را بـا هـم معرفی کنـد ،البته
بعـد از اینکـه وضعیـت وزارت صمـت و تشـکیل
وزارت بازرگانی مشـخص شـد.
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای
اسلامی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا تـا تعیین
تکلیـف وزارت صمـت و بازرگانـی مهلـت معرفـی
وزیـر تعـاون بـه پایـان نمیرسـد ،گفـت :بایـد
مهلـت گذاشـت چون دولـت هنوز الیحـه نیاورده
و تکلیـف را مشـخص نکـرده اسـت ،همچنیـن
وضعیـت وزارت کار هـم اگـر بـه این شـکل بماند
وضعیـت مناسـبی نیسـت و تقریبـا حالـت جمـود
و سـکونی در وزارتخانـه و در همـه شـاخه های
آن وجـود دارد و تحرکـی هـم از سـوی سرپرسـت
وزارتخانـه دیـده نمی شـود.
نماینـده مـردم اهـواز در مجلـس در پاسـخ به این
سـوال کـه آیـا کمیسـیون اجتماعی در ایـن رابطه
تذکـری داشـته اسـت ،اظهـار کـرد :هـم رئیـس
کمیسـیون و هـم برخـی از اعضـای کمیسـیون
اجتماعـی مجلـس تذکـر شـفاهی و تذکـر در
جلسـات دادنـد کـه جـواب این اسـت کـه در حال
بررسـی گزینه هـا هسـتند.

یمن:

ادامه محاصره ،تمدید آتش بس را
با مانع روبرو می کند

معـاون وزیـر خارجـه یمـن گفـت :ادامـه محاصره
ملـت یمـن ،تمدیـد آتـش بـس را بـا مانع و مشـکل
روبـرو می کنـد .بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا از
شـبکه المسـیره یمـن ،حسـین العـزی افـزود:
محاصـره جنایـت جنگـی و جنایتـی ضـد انسـانی
اسـت.وی اضافـه کـرد :بسـیار ننگ آور اسـت که
نقـش کشـورهای غربـی و سـازمان ملـل متحد به
محکـم کـردن محاصـره و قانونـی کـردن ان بـه
عنـوان یـک سلاح نظامـی و مذاکراتـی محـدود
شـود.العزی گفـت :سـازمان ملـل و دولت هـای
غربـی میـان هویـج کشـورهای خلیـج فـارس و
چمـاق آمریـکا گرفتارند و ارتباطی بـا قوانین ندارند

و ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه در تاریـخ اتفـاق
می افتد.بـه پیشـنهاد سـازمان ملـل متحـد یـک
آتـش بـس دوماهـه از دوم آوریـل ( ۱۳فروردیـن)
در یمـن برقـرار شـد کـه از مهمترین مفـاد آن ورود
 ۱۸کشـتی حامـل سـوخت بـه بنـادر الحدیـده و
اجـازه دو پـرواز رفت و برگشـت هفتگـی از فرودگاه
صنعاسـت؛ امـا ایـن آتـش بـس تاکنـون صدهـا
بـار توسـط ائتلاف متجـاوزان نقـض شـده اسـت.
عربسـتان سـعودی از ششـم فروردین  ۹۴در قالب
ائتالفـی از چنـد کشـور عربـی از جمله امـارات و با
کمـک و چراغ سـبز آمریـکا ،حمالت گسـتردهای
را علیـه یمـن -فقیرتریـن کشـور عربی -آغـاز کرد
تـا بـه بهانـه بازگردانـدن عبدربـه منصور هـادی
رئیـس جمهـوری مسـتعفی و فـراری این کشـور به
قـدرت ،بـه اهـداف و زیـاده خواهیهـای سیاسـی
خـود جامـه عمـل بپوشـاند.نهادهای وابسـته بـه
سـازمان ملـل متحـد از جملـه بهداشـت جهانـی و
یونیسـف بارهـا هشـدار دادهانـد کـه بـر اثـر ادامـه
حملات متجـاوزان بـه یمـن ،مـردم ایـن کشـور با
قحطـی و بـروز یـک فاجعـه انسـانی کـه در قـرن
گذشـته بیسـابقه اسـت ،روبـه رو هسـتند.

وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی بـا گفتـن ایـن
کـه ایـن رژیـم توافـق هسـتهای را صرفـا توافقـی
میدانـد کـه بـه طـور موقـت موجـب بـه تعویـق
افتـادن پیشـرفت هسـتهای ایـران میشـود،
مدعـی شـد رژیـم صهیونیسـتی میتوانـد بـه
برنامـه هسـتهای ایـران «آسـیبی جدی» برسـاند.
بـه گزارش ایسـنا به نقـل از روزنامه صهیونیسـتی
تایمـز آو اسـراییل ،بنـی گانتـس ،وزیـر جنـگ
رژیـم صهیونیسـتی دیـروز بـا تکـرار ادعاهـای
ضدایرانـیاش گفـت ،اسـرائیل تـوان وارد کـردن
آسـیبی جـدی بـه برنامـه هسـتهای ایـران را دارد
و هشـدار داد کـه احیـای توافـق هسـتهای بـرای
متوقـف کـردن فعالیتهـای هسـتهای ایـران
فقـط تاکتیکـی بـرای بـه تعویـق انداختـن آن
خواهـد بـود.
گانتـس در یـک نشسـت در کانـال  ۱۳ایـن رژیم،
مدعـی شـد :ایـران یـک مشـکل جهانـی اسـت.
فقـط مشـکل مختص اسـراییل نیسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا رژیـم صهیونیسـتی
تـوان متوقـف کـردن یـا ایجـاد تاخیـر در توسـعه
هسـتهای ایـران را دارد یـا نـه ،گفـت :مـا تـوان
ایـن را داریـم کـه بـه طـور جـدی بـه ایـن برنامـه
هسـتهای آسـیب بزنیـم و آن را بـه تاخیـر

بیاندازیـم.
وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی دربـاره تمایـل
جـو بایـدن ،رییـس جمهـور آمریـکا بـرای احیای
توافـق هسـتهای گفـت کـه ایـن «فکر بیاسـاس
و اشـتباهی» نیسـت.
او افـزود :مـا هنـوز از ایـن توافـق کـه بـه دلیـل
تعویقـی موقـت ،توافق بـدی خواهد بـود ،رضایت
نداریم.
گانتـس مدعـی شـد ،انتظـار نـدارد در آینـدهای
نزدیـک توافـق انجـام شـود.

امیر قطر؛

تأثیرگذارترین شخصیت مسلمان جهان
در سال ۲۰۲۲

مرکـز پژوهشهـای راهبـردی کـه مقـر آن در
امـان ،پایتخـت اردن اسـت ،امیـر قطـر را بـه
عنـوان تأثیرگذارتریـن شـخصیت مسـلمان در
جهـان معرفـی کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری آناتولی،
براسـاس فهرسـت  ۵۰نفـری از شـخصیتهای
تأثیرگـذار مسـلمان در جهـان و طبـق اعلام
نسـخه  ۲۰۲۲مجلـه سـاالنه " ۵۰۰شـخصیت
مسـلمان" ،تمیـم بـن حمـد آل ثانـی ،امیـر قطـر،
رتبـه نخسـت را از ِآن خـود کـرد.

ایـن مجلـه توسـط مرکـز پادشـاهی پژوهشهـای
راهبـردی منتشـر شـده کـه مقـر آن در پایتخـت
اردن اسـت.بر اسـاس نسـخهای از ایـن مجلـه
کـه در سـال  ۲۰۲۲منتشـر شـد ،تمیـم بـن حمـد
آل ثانـی  ۴۲سـاله ،بـه عنـوان "میانجیگـر صلـح"
معرفـی شـده اسـت.
در ایـن مجلـه آمـده اسـت ،امیـر قطـر بـا روابـط
خـوب و حسـنه و سـرمایهگذاری خارجـی
ادامـهدار ،نقـش منطقهای کشـورش را بـه عنوان
"میانجیگـر صلـح" معرفی کـرده و نقش کلیدی در
زمینـه بینالمللـی ایفـا کـرده اسـت.
از سـوی دیگر ،اوگور شـاهین ،دانشـمند آلمانی-
ترکـی بـرای دومین سـال متوالی لقب "مرد سـال"
جهـان اسلام را حفظ کرد.
ایـن مجلـه از سـال  ۲۰۰۹توسـط مرکـز
پژوهشهـای راهبـردی اسلامی در امـان تهیه و
چـاپ میشـود و چـاپ سـیزدهم آن بـرای سـال
 ۲۰۲۲در مـاه جـاری میلادی منتشـر شـد.
ایـن مرکـز ،یـک نهـاد تحقیقاتی مسـتقل وابسـته
بـه موسسـه پادشـاهی آل البیـت بـرای اندیشـه
اسالمی اسـت.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها خبر داد:

روند انتخاب شهرداران شفاف می شود
سـخنگوی کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و شـوراها
از تصویـب کلیات طرح انتخاب شـهرداران در جلسـه
امـروز ایـن کمیسـیون خبر داد.
علـی حـدادی در گفتوگـو بـا ایسـنا؛ ضمـن تشـریح
جلسـه دیروز کمیسـیون امور داخلی کشـور و شوراها،

بیـان کـرد :در جلسـه امرور کمیسـیون کلیـات طرح
انتخـاب شـهرداران مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت
و در نهایـت بـه تصویـب کمیسـیون رسـید .بر اسـاس
ایـن طـرح قبـل از ثبـت نـام شـوراها ،داوطلبـان
شـهرداری بایـد ثبـت نـام کننـد تـا اسـتعالمات الزم

انجـام شـود .در ادامـه شـوراها بـه ترتیـب سـه گزینـه
بـرای شـهرداری معرفـی میکنند و بدیـن ترتیب روند
انتخـاب شـهرداران شـفاف خواهد شـد.
وی اظهـار کـرد :بـر اسـاس ایـن طـرح مـردم ضمن
اینکـه بـه شـوراها رای میدهنـد ،بـا واسـطه

شـهرداران را هـم انتخـاب میکننـد کـه ایـن مهـم
موجـب رفـع برخـی نگرانیهـا و مسـائل خواهـد شـد.
بـا ایـن حرکت مشـارکت مـردم در انتخاب شـهرداران
رقـم میخـورد .در جلسـات آینـده جزییـات ایـن طرح
مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.
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میتوانیم با حمالت ترکیه
مقابله کنیم ،اما منتظر راهحل
دیپلماتیک هستیم
وزیـر دفـاع عـراق در سـخنانی گفـت کـه ارتـش کشـورش قـادر به
مقابلـه بـا حملات ترکیـه بـه خـاک ایـن کشـور اسـت ،امـا راهحل
دیپلماتیـک بـرای حـل و فصـل ایـن مشـکل مناسـبتر اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از المعلومـه ،جمعـه عنـاد ،وزیـر دفاع
عـراق در سـخنانی درباره حملات ترکیه به خاک کشـورش اظهار
کـرد :ارتـش عـراق قـادر بـه ممانعـت از هرگونـه تجـاوز خارجـی و
حفاظـت از خـاک خود اسـت.
وی گفـت :ارتـش عـراق توانایـی مقابلـه بـا نیروهـای ترکیـه را دارد
و میتوانـد آنهـا را وادار بـه توقـف تجـاوز بـه عـراق بکنـد ،امـا مـا
منتظـر نتایـج راهحلهـای سیاسـی و دیپلماتیـک هسـتیم؛ چراکـه
جنـگ فقـط ویرانـی و قتل و کشـتار بـرای ملتهـا به همـراه دارد.
جمعـه عنـاد در ادامـه اظهـار کـرد :اوضـاع در مـرز ترکیـه و عـراق
بسـیار خطرنـاک اسـت و مـا در شـرایط کنونـی در حـال تقویـت
نیروهـای گارد مـرزی و تجهیـز آنهـا بـرای مقابلـه بـا اقدامـات
پ.پ.ک و پایـان دادن بـه حضـور ترکیـه در عـراق هسـتیم.
وی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـه وضعیـت ارتش کشـورش
در زمـان اشـغال عـراق توسـط آمریـکا اشـاره کـرد و گفـت :ارتش
عـراق در زمـان اشـغال کشـور توسـط آمریـکا منحـل شـد و
تمامی نیروهـای آن خانـه نشـین شـدند و در حـال حاضـر در حـال
سـازماندهی مجـدد آن هسـتیم.
ترکیـه هرازچندگاهـی بـه بهانـه مقابلـه بـا نیروهـای حـزب کارگران
کردسـتان (پ.پ.ک) مناطـق شـمالی عـراق را هـدف حملات
خـود قـرار میدهـد.

جانسون میخواهد
نخستوزیر انگلیس بماند
یـک مقـام سـابق انگلیـس گفـت ،بوریـس جانسـون بـه او گفتـه
اسـت کـه میخواهـد در انتخابـات بعـدی بـه عنـوان رهبـر حـزب
محافظـهکار شـرکت کنـد و بـاور دارد کـه پیـروز خواهـد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،لـورد کـروداس ،رئیـس سـابق خزانـه حـزب
محافظـهکار انگلیـس کـه در تلاش اسـت تـا بوریـس جانسـون،
نخسـتوزیر ایـن کشـور را در جایگاهـش نگـه دارد ،بـه روزنامـه
تلگـراف گفـت کـه جانسـون «قصـد نـدارد اسـتعفا دهـد».
او بـه گزارشـگر تلگـراف گفـت :جانسـون میخواهـد در دور بعدی
انتخابـات سراسـری ،بـه عنـوان رهبـر حـزب محافظـهکار رقابـت
کند .
بـا ایـن حـال ،یـک منبـع محافظـهکار گفـت :بوریـس جانسـون
از کارزاری کـه توسـط کـرادوس بـرای ابقـای وی بـه راه افتـاده
حمایـت نکـرده و بـه رونـد انتخـاب رهبـر احتـرام میگـذارد .او از
هیـچ کارزاری بـرای رهبـر شـدن خـود حمایـت نکـرده و از رهبـر
بعـدی حمایـت خواهـد کـرد.
امـا لـرد کـروداس مدعـی شـد کـه جانسـون بـه او گفتـه اسـت که
از کارزار جمـعآوری امضـای او حمایـت کـرده و میخواهـد کـه این
کارزار پیروز شـود.
او گفـت :هیـچ ابهامـی در سـخنان بوریـس نبـود .بـه هیچوجـه
نمیخواهـد اسـتعفا دهـد .او میخواهـد ادامـه دهد و بـاور دارد که
اگـر اعضـا از او حمایـت کننـد ،میتوانـد.
وی افـزود :جانسـون بـه مـن گفت کـه خشـم اعضای حـزب را به
دلیـل اتفاقاتـی کـه افتـاده میفهمـد و آرزو کرد که بتوانـد به عنوان
نخسـتوزیر انگلیـس بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد .او گفـت کـه
نمیخواهـد اسـتعفا دهد.
بـه گفتـه کـروداس ،جانسـون همچنین در ایـن دیدار از اسـتعفای
خـود ابـراز پشـیمانی کرده و گفته اسـت :اگر یک عصـای جادویی
داشـتم ،هرچیـزی کـه مانـع نخسـتوزیریام میشـود را محـو
میکـردم! اگـر همیـن فـردا انتخابـات برگـزار شـود و مـن رئیـس
حـزب محافظـهکار باشـم ،پیـروز خواهم شـد.

حمایت چین از عضویت
بالروس در سازمان همکاری
شانگهای
سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن اعلام کـرد ،پکـن از درخواسـت
بلاروس بـرای عضویت در سـازمان همـکاری شـانگهای حمایت
میکنـد.
بـه گزارش ایسـنا ،به نقـل از خبرگزاری اسـپوتنیک ،ژائـو لیجیان،
سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن گفت :چین از درخواسـت بالروس
بـرای عضویـت در سـازمان همـکاری شـانگهای حمایـت کـرده و
آمـاده اسـت تـا اایـن درخواسـت را فعاالنه بررسـی کـرده و بههمراه
دیگـر کشـورهای عضـو ،دربـاره آن تصمیمگیـری کند.
لیجیـان بیـان کـرد کـه بلاروس  -کـه اکنـون عضـو ناظـر ایـن
سـازمان اسـت  -در فعالیتهـای سـازمان همـکاری شـانگهای
حضـور فعاالنـه داشـته و خدمـت مهمی بـه توسـعه «سـالم و
پایـدار» ایـن سـازمان کـرده اسـت.بالروس درخواسـت عضویـت
خـود در ایـن سـازمان را در اوایـل مـاه میلادی جاری اعلام کرد.
ژانـگ مینـگ ،دبیـرکل این سـازمان دریافـت درخواسـت عضویت
بلاروس را تاییـد کـرده و گفـت آمـاده اسـت تـا رونـد قانونـی الزم
را آغـاز کنـد .والدیمیـر نـوروف ،وزیـر خارجـه ازبکسـتان گفـت،
احتمـال دارد کـه روند پیشـبرد عضویت بالروس در نشـت آتی این
سـازمان در ماه سـپتامبر اغاز شـود .این نشست در سـمرقند برگزار
خواهـد شد.سـازمان همـکاری شـانگهای در سـال  ۲۰۰۱توسـط
چین ،قزاقسـتان ،قرقیزسـتان ،تاجیکسـتان ،روسـیه و ازبکسـتان
ایجاد شـد .کشـورهای ناظر در این سـازمان افغانسـتان ،بالروس،
ایـران و مغولسـتان هسـتند و کشـورهای شـریک آن ارمنسـتان،
آذربایجـان ،کامبـوج ،نپـال ،سـریالنکا و ترکیـه هسـتند.
اد  امه از ستون روبرو

ایـن مردم همـان کسـانی نبودنـد که یک سـال از
قصابـی محـل گوشـت می خریدنـد و چـوب درازی
بـه همـراه داشـتند کـه قصـاب خطـی روی آن به
نشـانه ی خرید می کشـید و سـر خرمن یا سـر برج
متناسـب بـا تعـداد خط هـا پولـش را می گرفـت ؟
ایـن روزها اگـر تمامی ریش و سـبیلت را هـم از ته
بتراشـی و گـرو بگـذاری حتـی یک پاپاسـی هم به
تـو قـرض نمی دهند زیرا سـیل بـی اعتمـادی همه
را بـا خـود برده وغـرق کرده اسـت  .خالصـه کالم
یعنـی ایـن کـه کمبـود "آن" داریم !

فارس
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 ٦٦درصد مصوبات شورای شهر شیراز توسط شهرداری اجرا نشده است
مهدی طاهری با بیان اینکه  ٦٦درصد مصوبات شــورا توسط شهرداری شیراز اجرا
نشده است ،گفت :تاکنون تنها  ٣٤درصد از ...

«محسن علیزاده» رئیس جدید مجمع
نمایندگان فارس شد
مهر«:محســن علیــزاده» نماینــده مــردم ســپیدان و بیضــاء در مجلــس
شــورای اســامی ،رئیــس مجمــع نماینــدگان فــارس شــد.
بعــد از ظهــر ســه شــنبه نشســت مجمــع نماینــدگان فــارس بــا دســتور کار
انتخــاب هیأترئیســه مجمــع برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ،محســن علیــزاده نماینــده مــردم ســپیدان و بیضــاء در
مجلــس شــورای اســامی با رأی نماینــدگان اســتان ،بــه عنــوان رئیــس
مجمــع نماینــدگان اســتان فــارس انتخــاب شــد.
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حذف پروژههای فاقد لیست هزینه در شهرداری شیراز
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه ،امور حقوقی و امالک شورای شهر شیراز ،از حذف
پروژههای فاقد لیست هزینه در شهرداری این کالنشهر خبر داد ...

آمادگی آتش نشان شیراز برای مواجهه با بارندگی های پیش رو
 ۲۳ایستگاه عملیاتی فعال در کالن شهر شیراز برای امداد و نجات سریع با توجه به
شروع سامانه بارشی و احتمال جاری شدن سیالب آمادگی کامل دارند ...

طاهری رئیس شورای شهر:

زهرا جعفری

ترابی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر خبرداد

راهاندازی پلیس ساختمان در شیراز
زهرا جعفری

رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری شــورای شــهر شــیراز ،از راهانــدازی
پلیــس ســاختمان در راســتای نظــارت بیشــتر بــر رونــد ســاخت وســازها خبــر
داد و گفــت :کنتــرل و نظــارت بــر حــوزه ســاخت وســازها دغدغــه مهــم شــورا
اســت.
غالمعلــی ترابــی بــا بیــان اینکــه پیگیــری تحقــق ســرانه خدمــات زندگــی بهتــر
ومطلــوب در دســتور کار قــرار دارد ،گفــت :در حــوزه شهرســازی و معمــاری
نگاههــا بایــد جامــع ،کامــل و بــر مــدار برنامــه و توســعه کالن باشــد.
او افــزود :در همیــن راســتا کمیســیون ســه برنامــه مصــوب کــه شــامل
طرحهــای تفضیلــی ،موضوعــی و موضعــی میشــود را محــور قــرار داده و بــه دنبــال تدویــن طــرح جامــع ر
راهبــردی شــهر شــیراز در حوزههــای مرتبــط بــا معمــاری و شهرســازی اســت تــا رصــد آینــده شــهر بــر اســاس
ایــن محورهــا دنبــال شــود.
ترابــی در خصــوص اختــاف نظــر شــورا بــا اســتانداری پیرامــون مصوبــه عوارضــی ســال  ١٤٠١شــهرداری
شــیراز هــم گفــت :بــه نظــر میرســد موضــوع را سیاســی کــرده و قصــد تخریــب شــورا را دارنــد ،زیــرا چیــزی
کــه واقعیــت خارجــی نــدارد را اعــام میکننــد.
او ادامــه داد :عــوارض در ســال  ١٤٠١بــه صــورت میانگیــن افزایــش  ٣٠درصــدی داشــته و اعــام میکنــم
هــر گونــه اعــام چنــد برابــری عــوارض ســخنی گــزاف بیــش نیســت.
عضــو شــورای شــهر شــیراز تاکیــد کــرد :افزایــش ســهم خدمــات یــا کســری پارکینــگ نیــز مطابــق مــاده یــک
قانــون شــهرداریها تعییــن تکلیــف شــده و اصــا در زمــره مباحــث عوارضــی نیســت.
ترابــی خاطرنشــان کــرد :در واقــع بــا افزایــش قیمــت زمیــن کــه بــه دلیــل تــورم حاکــم بــر کشــور انجــام شــده،
ایــن عــوارض چنــد برابــر شــده اســت.
او ادامــه داد :ســهم خدمــات و کســری پارکینــگ جــزو کدهــای عوارضــی نیســت امــا شــورا در راســتای
تســهیل و کمــک بــه مــردم بــه ایــن موضــوع ورود کــرده و دو طــرح مصــوب کــرده امــا مجموعــه فرمانــداری و
اســتانداری آن را تاییــد نکردهانــد.
ترابــی عنــوان کــرد :در آخریــن جلســه شــورا نیــز طــرح تقســیط پرداختهــا در ایــن دو کــد در شــورا مصــوب
شــده کــه منتطــر نظــر فرمانــداری در ایــن خصــوص هســتیم.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی
شهرداری شیراز منصوب شد
عصرمردم:
شــهردار شــیراز طــی حکمی پژمــان شــفیعی را بهعنــوان سرپرســت ســازمان
ســاماندهی مشــاغل و فرآوردههــای کشــاورزی منصــوب کــرد.
در حکــم ســید احســان اصنافــی بــه پژمــان جمشــیدی بهعنــوان سرپرســت
ســازمان ســاماندهی مشــاغل و فرآوردههــای کشــاورزی آمــده اســت کــه بــا
توجــه بــه تعهــد و تخصــص جنابعالــی بــه ایــن ســمت منصــوب میشــوید
و امیــد اســت بــا بهرهگیــری از تــوان نیروهــای موجــود و رعایــت قوانیــن و
مقــررات مدنظــر قــرار دادن مصالــح عمومــی و صرفــه و صــاح شــهرداری در
انجــام امــور محولــه موفــق و مؤیــد باشــید.
اجــرای آییننامههــا ،دســتورالعملها ،بخشنامــه و ضوابــط مربوطــه ،نظــارت بــر انجــام معامــات ســازمان
و حســاب هزینــه و همچنیــن نظــارت بــر اعتبــارات مصرفشــده واحدهــا ،نظــارت بــر کلیــه مناقصههــا و
مزایدههــای موردنیــاز و عملکــرد کلیــه واحدهــا و کوشــش در رفــع مشــکل کمبودهــای موجــود ،شــرکت در
کمیســیونها و جلســاتی کــه طبــق آییننامههــای ذبربــط بــر عهــده رئیــس ســازمان اســت ،نظــارت بــر تعییــن
صالحیــت پیمانــکاران متقاضــی انجــام کار در ســایت ســاماندهی و نظــارت بــر اجــرای پروژههــای ســاماندهی
و عمرانــی ســازمان ازجملــه وظایفــی اســت کــه شــهردار شــیراز بــر عهــده پژمــان شــفیعی گذاشــته اســت.
پیــش از ایــن مهــدی بابایــی رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری وفرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری
شــیراز بــود.

حذف پروژههای فاقد لیست
هزینه در شهرداری شیراز
زهرا جعفری

عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

سازمان تاکسیرانی شیراز مستقل می شود

رئیــس کمیســیون حمــل ونقــل شــورای شــهر شــیراز ،بــا اشــاره بــه اجرایــی
شــدن آییــن نامــه خریــد خدمــت بهــره بــرداری از نــاوگان حمــل ونقــل مســافر
درون شــهری توســط بخــش خصوصــی ،عمومــی و غیردولتــی ،گفــت :ظــرف
یــک مــاه آینــده ســازمان تاکســیرانی مســتقل خواهــد شــد.
محمــد تقــی تــذروی از راهانــدازی اداره حمــل ونقــل مســافر در مناطــق
۱۱گانــه شــهرداری شــیراز خبــر داد.
او بــا بیــان اینکــه هــزار میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت خط۲متــرو شــیراز
تأمیــن شــده اســت ،افــزود :اخــذ عــوارض صــدور مجــوز تــردد خودروهــای
باربــر نیــز در مرحلــه عملیاتــی قــرار دارد.
ایــن عضــو شــورای شــهر شــیراز بــا اشــاره بــه نارضایتــی مــردم نســبت بــه اتوبوسهــای گاز ســوز ،گفــت:
اولویت،جایگزینــی اتوبوسهــای جدیــد بــا اتوبوسهــای گازســوز خواهــد بــود.
تــذوری تصریــح کــرد :از مــردم عذرخواهــی میکنــم کــه اگــر شــعاری دادیــم امــا در میــدان نتوانســتیم آن را
عملیاتــی کنیــم.
رئیــس کمیســیون اقتصــاد و ســرمایه گــذاری شــورای شــهر شــیراز نیــز از تدویــن شــیوه نامــه ســرمایه گــذاری و
جــذب مشــارکتهای مردمی خبــر داد و گفــت :اطلــس جامــع ســرمایه گــذاری و ســند جامــع آســیب شناســی
ســرمایه گــذاری در کالنشــهر شــیراز مصــوب شــده و بررســی و اصــاح آییــن نامــه جــذب کارگــزار بازاریابــی
بــه اتمــام رســیده اســت.
سیدمحمدحســن اســدی بــا بیــان اینکــه شــهرداری شــیراز ملکــف بــه  ١٥هــزار میلیــارد تومــان انعقــاد
قراردادهــای ســرمایه گــذاری اســت ،گفــت :رویکــرد  ٥٦مصوبــه ایــن کمیســیون ،در راســتای ریــل گــذاری
مســیر ســرمایه گــذاری در شــهر شــیراز بــوده و شــهرداری دیگــر بــرای هیــچ کــدام از فعالیتهــای اقتصــادی
و مشــارکتی خــود ابهامی نــدارد.
او همچنیــن گفــت :احــداث پــارک آبــی ،آکواریــوم ،تلــه کابیــن ،بــاغ پرنــدگان ،شــهرک صنعتــی ویــژه،
بــاغ گیاهــان دارویــی ،رســتوران ایــران اســامی ،شــیراز قدیــم و محــور امــام رضــا(ع) از جملــه بســتههای
سرمایه گذاری تعریف شده در این کمیسیون است.

حسینی عضو شورای شهر خبرداد

 ٦٦درصد مصوبات شورای شهر شیراز
توسط شهرداری اجرا نشده است

تذروی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر:

زهرا جعفری

مهـدی طاهـری بـا بیـان اینکـه  ٦٦درصـد مصوبات شـورا
توسـط شـهرداری شـیراز اجرا نشـده اسـت ،گفت :تاکنون
تنهـا  ٣٤درصـد از مصوبـات بـه صورت کامل اجرایی شـده
است.
او افـزود :در طـول  ٦٨جلسـه برگـزار شـده در ایـن مـدت
 ٤٦٤طـرح و الیحـه در شـورا مـورد بررسـی قـرار گرفته که
منجـر بـه  ٤١٦مصوبه شـده اسـت.
رئیـس شـورای شـهر شـیراز ،جمـع تصمیمـات و مصوبات
شـورای شهر شـیراز در یکسال گذشـته را  ٦٨٦فقره اعالم
و اضافـه کـرد :در ایـن مـدت سـه بـار از شـهردار طـرح
سـئوال داشـته و  ١٧مـورد نیـز تذکـر دادهایـم
طاهـری تعـداد جلسـات غیرعلنـی شـورا را نیز  ١٩نشسـت
اعلام کـرد و افـزود :از  ٣١٩طـرح مطـرح شـده در شـورا
 ٥٩طـرح دو فوریتـی ٩ ،طـرح یـک فوریتـی بوده اسـت.
او تعـداد مصوبـات مـورد تاییـد فرمانـداری را  ٣١٣عـدد
اعلام و اضافـه کـرد ٥٩ :مصوبه شـورا توسـط فرمانداری
تاییـد نشـده و  ١٨طـرح مصـوب نیـز بـه دلیـل عـدم تایید،
بـه شـورای حـل اختالف ارسـال شـده اسـت.
رئیـس شـورای شـهر شـیراز بـا بیـان اینکـه  ۷۵درصـد
مصوبـات ایـن شـورا توسـط فرمانـداری تایید شـده اسـت،
اضافـه کـرد :در خصـوص  ٢٦مصوبـه نیـز فرمانـداری
تاکنـون اظهارنظـری نداشـته اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکه شـورای ششـم نسـبت بـه سـایر ادوار
شـوراها در شـیراز از نظـر تعـداد جلسـات و مصوبـات
پیشـرو اسـت ،گفـت :کمتریـن میـزان اجـرای مصوبات از
سـوی شـهرداری مربـوط بـه کمیسـیونهای سـاماندهی
حاشیه نشـینی ،عمـران و هوشمندسـازی اسـت و پـس از
آن کمیسـیون شـیراز ،سـومین حـرم اهـل بیـت(ع) .قـرار
دارد.رئیـس شـورای شـهر شـیراز ادامـه داد :کمیسـیون
حمـل و نقـل و ترافیـک ،تلفیـق و برنامه و بودجـه به ترتیب
بیشـترین اجـرای مصوبـات توسـط شـهرداری را بـه خـود
اختصـاص دادهانـد.
طاهـری تاکیـد کرد :شـورای شـهر شـیراز به شـدت پیگیر
نظـارت بـر حسـن اجـرای مصوبـات و کمیسـیونهای

شـورا بـوده و دنبـال ایجـاد وحـدت رویـه در تعریـف
سیاسـتگذاریها ،نظـارت ،اجـرا و بهـره بـرداری اسـت.
او از تشـکیل کمیتـه شـفافیت ،صیانـت از حقـوق
شـهروندان و مبـارزه بـا فسـاد خبـر داد و گفت :شـهرداری
ملـزم بـه پیگیری و تصویب مسـیرهای تسـهیل دسترسـی
بـه حـرم مطهـر احمـد بـن موسـی(ع) اسـت.
اگـر قرار باشـد بـا تحکـم با شـورا برخورد شـود،
کل شـورا را تعطیـل کنید
رئیـس شـورای شـهر شـیراز در پاسـخ بـه سـئوالی در
خصـوص اصـرار اسـتانداری فـارس بـر اصلاح مصوبـه
افزایـش عـوارض در بودجه شـهرداری گفـت :از دغدغه و
توجه مسـئوالن سپاسـگزاریم اما شـورای شـهر یـک اداره
و سـازمان دولتـی نیسـت.
او گفـت :یـک سـازمان مـردم نهـاد بـزرگ مردمی اسـت
کـه مـردم در قالب مردم سـاالری دینـی نماینـدگان خود را
انتخـاب میکننـد لـذا اگـر ایـن انتخاب متناسـب بـا ذائقه
و سـلیقه عـدهای نیسـت ،عذرخواهـی و اعلام میکنـم
شـورا براسـاس قانـون در قالـب مدیریت شـهری دیدگاهها
و تصمیمـات خـود را دنبـال میکنـد و اگـر قـرار باشـد بـا
تحکـم بـا ایـن نهـاد مردمی برخـورد شـود و اجـازه تصمیـم
داده نشـود ،پاسـخ صریـح و روشـن مـا ایـن اسـت کـه کل
شـورا را تعطیـل کنیـد.
طاهـری در ادامـه در خصـوص آخریـن وضعیـت پرونـده
شـهردار شـیراز در دیـوان عدالت اداری و مهلت سـه ماهه
بـه شـهردار شـیراز هـم گفـت :شـخصا پیـش معـاون وزیر
رفتـه و بـه صـورت شـفاف و روشـن ایـن سـوال را مطـرح
کـردم و گفتـم که از نماینـده ولیفقیه در فارس تا اسـتاندار
مـورد سـوال قـرار گرفتهایـم که باالخـره تکلیف روشـن این
پرونـده چیسـت؟ زیـرا شـهر را بـا امـا و اگـر نمیشـود اداره
کرد.
او عنـوان کـرد :معاون وزیر صراحتا پاسـخ داد که شـهردار
شـیراز بـه هیـچ وجـه مشـمول رای صـادره دیوان نیسـت و
ارتباطـی با شـهر شـیراز هم ندارد و شـهردار با قـوت به کار
خـود ادامـه میدهد.
رئیـس شـورای شـهر شـیراز در خصـوص کاندیداتـوری

خـود بـرای انتخابـات هیـأت رئیسـه در سـال دوم شـورای
شـهر شـیراز گفـت :کاندیداتوری خـود را اعالم کـرده و در
صحنـه میمانـم.
طاهـری هـم چنیـن از شـکل گیـری طـرح تحقیـق و
تفحـص اعضـای شـورای شـهر شـیراز پیرامـون نیروهای
وارد شـده به شـهرداری اشـاره کرد و گفت :شـهرداری باید
بـه ایـن سـوال پاسـخ دهـد کـه از سـال  ٨٥تـا پایـان سـال
 ١٤٠٠چـه حجـم از نیـرو و از چـه طریقـی وارد شـهرداری
شـیراز شـده است.
او بـا بیـان اینکـه این طـرح در حـال حاضر قابلیت انتشـار
نداشـته و محرمانـه اسـت ،گفـت :بعضـی از افـراد بـا یک
تلفـن یـا یادداشـت بـر سـرکار در شـهرداری آمـده و امـروز
مسـئولیت گرفتهانـد و طبـق قانـون بررسـی و اعلام
میکنیـم کـه چـه کسـانی میتواننـد بماننـد و چـه کسـانی
بایـد بروند.
رئیـس شـورای شـهر شـیراز تاکیـد کـرد :در همیـن راسـتا
شـورا مصوبهای داشـته است که براسـاس آن ورود هرگونه
نیـرو بـه شـهرداری شـیراز بـدون اخـذ مجوزهـای قانونـی
ممنوع اسـت.
طاهـری همچنیـن از راهانـدازی سـایت جدیـد شـورا خبـر
داد و گفـت :ایـن سـایت کـه بـه زودی جایگزیـن سـایت
کنونی میشـود دارای  ٨٠درصد پیشـرفت فیزیکی اسـت.
او بـا بیـان اینکه چارچوب اختیارات شـوراها بسـیار ضعیف
اسـت ،تاکیـد کـرد که شـورا قـادر به نظـارت کامل بـر روند
انتخـاب مدیران سـطوح مختلف شـهرداری نظـارت کامل
داشـته باشد.
رئیـس شـورای شـیراز گفـت :امـروز اختیـار شـورا در قالب
تذکـر ،سـئوال و اسـتیضاح اسـت و نمیشـود تمـام وقـت
شـورا را در طول مدت  ٤سـاله مدام درگیر این مباحث کرد.
طاهـری خاطرنشـان کـرد :احکامی بـرای برخـی مدیـران
شـهرداری شـیراز صـادر شـده کـه رزومهها به هیـچ عنوان
بـا واقعیت انطباق نداشـته یـا در چارچوب مسـئولیت نبوده
کـه شـورا نمیتوانـد ورود الزم بـه موضـوع بـدون طـرح
سـئوال یا اسـتیضاح داشـته باشـد لـذا چارچـوب اختیارات
شـوراها ضعیف اسـت.

آمادگی آتش نشانی شیراز برای مواجهه با بارندگی های پیش رو
عصرمردم:
 ۲۳ایسـتگاه عملیاتی فعال در کالن شـهر
شـیراز بـرای امـداد و نجات سـریع بـا توجه
به شـروع سـامانه بارشـی و احتمـال جاری
شـدن سـیالب آمادگی کامـل دارند.
بـا توجـه بـه اعلام سـازمان هواشناسـی و
شـروع بارش هـای جـوی و بـه دنبـال آن
احتمـال وقـوع حادثـه ،ایـن سـازمان بـا به
روزرسـانی آموزش هـا ،تجهیزات و ماشـین
آالت و  ۲۳ایسـتگاه فعـال ،آمادگی خود را
جهـت حـوادث احتمالـی اعلام کرد.
محمد هـادی قانـع رییـس سـازمان آتـش
نشـانی شـیراز اظهارداشـت :تیم هـای
چشم شیشه ای

تخصصی این سـازمان اعم از کوهسـتان،
غواصـی ،چـاه نـورد ،واکنـش سـریع بـا

برگـزاری مانورهـای عملیاتـی و بررسـی
ماشـین آالت و تجهیـزات در آمـاده بـاش

کامـل بـوده تـا در مواجهـه بـا حـوادث بـا
آگاهـی و سـطح اطمینـان باالتـری ،
وظیفـه امدادرسـانی را انجـام دهنـد.
قانع با اشـاره براینکه سـازمان آتش نشـانی
شـیراز در تمامی شـرایط پاسـخگوی مـردم
اسـت تاکیـد کـرد :همشـهریان میتواننـد
در صـورت گرفتـار شـدن در سـوانح و
حـوادث بـا شـماره  ۱۲۵تمـاس بگیرنـد تـا
امدادرسـانی با سـرعت جهت ایـن عزیزان
انجام شـود.
آمـاده بـاش آتـش نشـانان تـا عادی شـدن
وضعیـت جـوی ادامـه دارد.
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رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه ،امـور حقوقـی و
املاک شـورای شـهر شـیراز ،از حـذف پروژههـای
فاقـد لیسـت هزینـه در شـهرداری ایـن کالنشـهر
خبـر داد.
سـید ابراهیـم حسـینی در نشسـتی کـه بـه منظـور
ارائـه گـزارش عملکـرد شـورای شـهر شـیراز طـی
یکسـال گذشـته در حوزههـای مختلـف برگـزار شـد،
گفـت :در راسـتای تلاش بـرای شـفافیت سـازی
در ابعـاد مختلـف شـهرداری موضوعـات مرتبـط بـا
دیـون ،مـازاد درآمـد و هزینههـای کسـر شـده تعیین
تکلیف شـده و شـهرداری ملزم به اجـرای طرح داده
آمایـی شـده اسـت.
او همچنیـن از تدویـن آییـن نامـه سـاماندهی و
طبقـه بنـدی فرآینـد انبارهـا سـخن گفـت و افـزود:
در کنـار تالشهـای انجـام شـده ،سـعی کردهایـم تـا
بدهیهـای شـهرداری پرداخـت شـود
عضـو شـورای شـهر شـیراز ادمـه داد :به شـهرداری
اجـازه داده شـده اسـت تـا در برابـر بدهکاریهـا اقدام
بـه تهاتـر ملـک کند.
حسـینی بـا بیـان اینکـه ایـن کمیسـیون تاکنـون ۵۸
مصوبـه داشـته اسـت ،تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه
مـازاد نیـروی سـه برایری شـهرداری شـیراز و مصوبه
ممنوعیـت ورود نیروهـای جدیـد بـه شـهرداری،
علاوه بـر طـرح تحقیـق و تفحـص از شـهرداری،
موضـوع سـاماندهی توزیع نیروی انسـانی و اسـتفاده
از پرسـنل در جایگاه اسـتخدامی بدو ورود ،در دسـتور
کار قـرار گرفتـه اسـت.
رئیـس شـورای شـهر شـیراز نیـز کـه در غیـاب
رئیـس کمیسـیون سـومین حـرم اهـل بیـت و
گردشـگری سـخن میگفـت ،افـزود :سـاخت
سـریال شـاهچراغ(ع) ،احـداث قطعـهای بـرای باغ
مـزار مشـاهیر و مفاخـر ،ایجـاد پـارک موضوعـی،
المانهـای شـهری و طراحـی المـان مزیـن بـه نـام
امـام حسـین(ع) و طراحـی و راهانـدازی سـامانه
جامـع موزه داری شـهر شـیراز از عمـده مصوبات این
کمیسـیون اسـت.
علیرضـا اسـکندری ،رئبـس کمیسـیون عمـران
شـورای شـهر شـیراز نیز بل بیان اینکه از  ٢٥مصوبه
ایـن کمیسـیون تنهـا عملیـات اجرایـی دور برگـردان
غیرهمسـطح چمران-نیایـش در حـال اجراسـت،
گفـت :ایـن کمیسـیون  ١٨٣پـروژه هـدف تـا سـال
 ١٤٠٤تدویـن کـرده کـه  ٥٤پـروژه آن بـزرگ مقیاس
و  ١٨پـروژه ویـژه اسـت.
او تاکیـد کـرد ١٢٩ :پـروژه نیـز در مناطـق  ١١گانـه
شـیراز بـا تاثیـرات محلـه ای تعربـف شـده اسـت.
اسـکندری ادامـه داد :در حـوزه عمـران ،نقشـه راه
و هـدف مشـخص شـده است.شـهرداری بایـد بـرای
عملیاتـی شـدن پروژههـا پـای کار بیایـد.
رئیـس شـورای شـهر شـیراز مجـددا بـه دلیـل
عـدم حضـور رئیـس کمیسـیون هوشمندسـازی و
فناوریهـای نویـن اطالعـات شـورای شـهر شـیراز،
گفـت :از  ١٩مصوبـه ایـن کمیسـیون ١٧ ،مصوبـه
در قالـب طـرح بـوده کـه نشـانگر ایـن اسـت کـه
کمیسـیون بـه جـای بدنـه شـهرداری ،بـه دنیـال
مسیر سازی بوده است.
مهـدی طاهـری همچنیـن تکمیل پـروژه مرکـز داده
دیتاسـنتر ،نظـارت بـر اجـرای صحیـح حوزههـای
فنـاوری و الـزام شـهرداری بر ایجـاد مدیریت متمرکز
اسـناد شـهرداری را از مهمتریـن مصوبـات ایـن
کمیسـیون برشـمرد.
او تاکیـد کـرد :الکترونیکـی شـدن اسـناد در
شـهرداری یکـی از مهمتریـن رویکردهایـی اسـت که
بایـد دنبـال شـود امـا این پـروژه روند پیشـرفت کندی
داشـته و روی زمیـن کشـیده میشـود.
طاهـری همچنیـن تدویـن الیحـه سـند راهبـردی
فنـاوری اطالعـات شـهرداری و الـزام شـهرداری بـه
عکسهـای جدیـد و بـه روز رسـانی نقشـه شـهر را از
دیگـر مصوبـات ایـن کمیسـیون اعلام کـرد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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سامانه امالک و اسکان مالک رسیدگی به اختالفات موجر و مستاجر است
رئیس کل دادگســتری فارس ،مالک رســیدگی اختالفات اجــاره بهاء بین موجر و
مستاجر در توسعه حل اختالف ،داوری و یا مراجع قضایی ...

انتخاب ها در دولت مردمی بر اساس شایسته ساالری است
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در جمع حامیان دولت در شهرستان
آباده با بیان اینکه هر منطقه ای مشکالت خودش را ...

غالمی معاون شهرداری شیراز مطرح کرد:

ایمانیه استاندار فارس:

قصوری در سیل استهبان و
نی ریز رخ نداده است
ایسـنا :اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد :بـر اسـاس
بررسـی های صـورت گرفتـه قصـوری در وقـوع
سـیل اسـتهبان و نی ریـز رخ نـداده اسـت بلکـه بـه
گفتـه کارشناسـان بـرای پیـش بینـی باران هـای
نقطـه ای نیازمنـد یـک شـبکه ماهـواره ای مرکـب از
 ۱۹ماهـواره هسـتیم کـه اکنـون تنهـا در آمریـکا این
شـبکه موجـود اسـت.
محمد هـادی ایمانیـه در نمایشـگاه هـم افزایـی
مدیریـت در ایـران ،بـا اشـاره بـه جزییـات سـیل اخیر
در اسـتهبان و نیریـز ،بیـان کـرد :آنچـه کـه بنـده از
مدیـر هواشناسـی اسـتان سـوال کـردم گفتنـد پیـش
بینـی صـورت گرفتـه بـه صـورت کلـی بـوده اسـت.
پیـش بینـی هواشناسـی رگبارهـای پراکنـده و وزش
بـاد در شـرق اسـتان بـوده اسـت .در فصـل تابسـتان
نیـز مرتـب ایـن پیـش بینـی تکـرار می شـود .بنابراین
طبیعـی بـوده مردمی کـه در کنـار رودخانـه در حـال
تفریـح بودنـد باورشـان نمیشـده کـه سـیل در کمین
آنهاسـت.
وی در ادامـه گفتوگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد :در
حالـی کـه همـان نقطـه آفتابی بـوده سـیلی رخ داده
کـه آنهـا را نیـز بـا خـود بـرده اسـت .در فاصلـه ۳۷
کیلومتـری آنهـا بـاران شـدید باریـده و اثـرش را در
ایـن نقطـه بـه صـورت سـیل نشـان داده اسـت .خود
هواشناسـی هـم مدعی نیسـت کـه پیش بینـی کرده
باشـد کـه یـک رگبـار بـا ایـن خطـر رخ خواهـد داد.
بنـده از کارشناسـان سـوال کـردم و بـه بنـده گفتنـد
کـه بـرای پیـش بینـی باران هـای نقطـه ای نیـاز بـه
یـک شـبکه ماهـواره مرکـب از ۱۹ماهـواره اسـت که
اکنـون فقـط در آمریـکا وجـود دارد .واقعـا قصـوری
رخ نـداده اسـت .کسـی بـاورش نمیشـده کـه ایـن
رگبـار بـه سـیل تبدیـل شـود.
اسـتاندار فـارس در ادامـه تصریـح کـرد :خداونـد
خیلـی بـه افـراد کنـار رودخانـه کمـک کـرده اسـت.
حـدود  ۲تـا  ۳هـزار نفـر در کنـار رودخانـه بودنـد.
البتـه جـای تاسـف دارد کـه مـا  ۲۳نفـر را از دسـت
دادیـم .بایـد خـدا را شـاکر باشـیم کـه تلفـات بیش از
ایـن نبوده اسـت .ظاهـرا دهیاران و اعضای شـورای
روسـتا بـا موتـور و در حـال دویـدن کنـار رودخانـه
هشـدار دادنـد کـه سـیل در حـال آمـدن اسـت .امـا
عـده ای باورشـان نشـده و فکـر کردنـد افـرادی کـه
هشـدار میدهنـد میخواهنـد جـای آنـان را بگیرنـد.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :یکـی از گام هـا بـرای
پیشـگیری ایـن اسـت کـه اجـازه ندهیـم کسـی کنـار
رودخانـه اسـکان یابـد و بـه زودی ایـن تدبیـر را
خواهیـم کـرد .بایـد محوطـه محافظـت شـده ایجـاد
شـود .نبایـد اجـازه داد اتومبیـل به کنـار رودخانه برده
شـود .خیلـی از افـرادی کـه گرفتـار شـدند بـه خاطـر
ایـن بـود کـه میخواسـتند اتومبیـل خـود را از کنـار
رودخانـه بردارنـد .بایـد مناطقـی شـبیه ایـن نقطـه
محافظـت شـده باشـد.

موسوی رئیس کل دادگستری فارس:

سامانه امالک و اسکان مالک
رسیدگی به اختالفات موجر
و مستاجر است

ایسـنا :رئیـس کل دادگسـتری فـارس ،ملاک
رسـیدگی بـه اختالفـات اجـاره بهـاء بیـن موجـر و
مسـتاجر در توسـعه حـل اختلاف ،داوری و یا مراجع
قضایـی ،اطالعـات ثبـت شـده در سـامانه و دریافت
کـد رهگیـری املاک و اسـکان اسـت.
حجـت االسلام سـید کاظـم موسـوی سهشـنبه
 ۴مـرداد در نشسـت شـورای سیاسـتگذاری توسـعه
حـل اختلاف و داوری فـارس بـا اشـاره بـه افزایـش
قابـل توجـه رشـد اجـاره بهـاء در سـال جـاری و
همچنیـن بازگشـت پیـک جدیـد کرونـا افـزود :برابـر
مصوبـه سـران سـه قـوه ،همـه قراردادهـای اجـاره
واحدهـای مسـکونی در سـال جـاری در کالن
شـهرها و شـهرهای بـزرگ  ۲۵درصـد و سـایر نقـاط
شـهری صرفـا ۲۰درصـد افزایـش مییابـد و مطابـق
دسـتورالعمل ابالغـی بـه مـدت یـک سـال تمدیـد
میشـود.او بـا اعلام ایـن کـه توافـق مالـک و
مسـتاجر با نرخهـای کمتـر از مـوارد اعالمی بالمانع
اسـت ،اظهـار کـرد :ملاک رسـیدگی اختالفـات
اجـاره بیـن موجر و مسـتاجر در توسـعه حـل اختالف
 ،داوری و سـایر مراجع قضایی ،اطالعات ثبت شـده
در سـامانه و دریافـت کـد رهگیری امالک و اسـکان
اسـت.رئیس کل دادگسـتری فـارس بـا بیـان اینکـه
قانـون در ایـن خصـوص بـه صراحت مـوارد اسـتثناء
را مشـخص کـرده اسـت ،عنوان کـرد :در این راسـتا
شـعب ویـژهای بـرای رسـیدگی سـریع و دقیـق بـه
اعتراضـات تخلیـه منزل در شـوراهای حـل اختالف
و دادگاههـا در نظـر شـده اسـت.
در ادامـه نشسـت رئیس شـعبه توسـعه حـل اختالف
و داوری فـارس بـه ارائـه گـزارش عملکـرد شـعب
شـوراهای حـل اختلاف اسـتان پرداخـت و گفـت:
همـه تلاش قضـات و اعضـا و کارکنـان توسـعه حل
اختلاف بـر ایـن اسـت کـه پروندههـای ارجاعـی را
بـا اتخـاذ تدابیـر و راهکارهـای مناسـب بـا رضایـت
طرفیـن مختومـه کننـد.
حجـت االسلام توانـی افـزود :آمـار و عملکـرد
مصالحـه پروندههـای اسـتان مطلـوب اسـت و در
برخـی مـوارد نیـاز به تالش بیشـتر قضـات و اعضای
توسـعه حـل اختلاف اسـتان دارد کـه امیدواریم این
امـر در ماههـای آینـده سـرعت بیشـتری یابـد.
رئیـس شـهبه توسـعه حـل اختلاف و داوری فـارس
همچنیـن و بـر اجـرای دقیـق بخشـنامه مربوطـه
تاکیـد کـرد.
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قانع مدیرکل تبلیغات اسالمی اعالم کرد:

عبور از شرایط بحرانی با مشارکت شهروندان
عصرمردم:
جلسـه سـتاد مدیریت بحران شـهرداری شـیراز به ریاسـت
معاون محیط زیسـت و خدمات شـهری شـهرداری شـیراز
برگزار شـد.
غالمرضـا غالمی هـدف از تشـکیل ایـن جلسـه را جمـع
بنـدی گزارشهـا ،انجـام اقدامـات در راسـتای کاهـش
بحـران و افزایـش آمادگـی نفـرات و تجهیـزات بیـان کـرد
و افـزود :در راسـتای مدیریـت سـیالب نیازمنـد اجرایـی
سـازی سلسـله اقداماتـی در مقاطـع کوتـاه و بلنـد هسـتیم
تا کالنشـهر شـیراز آمادگـی الزم را برای مواجـه با خطرات
احتمالـی داشـته باشـد.
وی بـا تشـریح برخـی از اقداماتـی کـه توسـط شـهرداری
شـیراز در ماه هـای اخیـر بـه منظـور حفـظ آمادگـی
کالنشـهر در مقابـل سـیالب های تابسـتانی انجام شـده،
خاطرنشـان کـرد :بازدیـد از کانال هـا ،بررسـی جـداول
مسـیر آب هـای سـطحی ،بازدیـد از پروژه هـا و مـواردی
از ایـن دسـت نقـش مهمـی در کاهـش خطـرات سـیالب
خواهـد داشـت.
معـاون شـهردار شـیراز در بخـش دیگـری از سـخنانش
خواسـتار هـم افزایـی رسـانه ها در حـوزه اطلاع رسـانی
بحـران شـد و افـزود :رسـانه های ارتباطـی بـازوان
قدرتمنـد مدیریـت شـهری در امـر اطالع رسـانی و انتشـار
اطالعیه هـا و هشـدارها هسـتند و از ظرفیت هـای ارزنـده
آنهـا در حـوزه اطالع رسـانی و همـکاری با سـتاد مدیریت
بحـران شـهرداری شـیراز اسـتفاده خواهـد شـد.
غالمـی در ادامـه خبـر از تلاش شـبانه روزی واحـد
اطلاع رسـانی شـهرداری شـیراز تقدیـر کـرد و افـزود:
بـه مـوازات همـکاری بـا صـدا و سـیمای مرکـز اسـتان
و سـایر رسـانه های ارتبـاط جمعـی ،شـهرداری شـیراز
سلسـله اقداماتـی در حـوزه اطلاع رسـانی شـامل نصـب
بنـر عـدم تجمـع خـودرو و شـهروندان در نقـاط حادثه خیز

را در دسـتور کار قـرار داده و خواسـتار عـدم ترددهـای
غیرضـروری شـهروندان در زمـان بارندگـی شـده اسـت.
وی در بخش دیگری از سـخنانش در دومین جلسـه ستاد
مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز از منطقـه بنـدی نقـاط
حادثـه خیـز خبر داد و افزود :مشـکالت و اتفاقات سـطح
شـهر از طریـق مرکـز کنتـرل و ترافیـک شـهرداری شـیراز
بـه صـورت متـداوم مستندسـازی خواهـد شـد و از نقـاط
پرخطـر نظیـر حوزه هـای آبریـز مراقبـت بـه عمـل می آید.
معـاون محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـهرداری
شـیراز خواسـتار تـداوم همـکاری همیشـگی شـهروندان
فرهنگمـدار شـیراز بـا مجموعـه مدیریـت شـهری شـد
و افـزود :بـا راه انـدازی مجـدد پویـش در خانـه بمانیـم و
جلوگیـری از مسـافرت غیـر ضـروری بـه شـیراز می توانیـم
در کاهـش پیامدهـای سـیالب نقـش موثـری ایفـا کنیـم.
وی خواسـتار هـم افزایـی همـه نهادهـا و دسـتگاه های
اسـتان بـرای مقابلـه بـا بحران هـای احتمالـی در روزهای
پیـش رو شـد و افـزود :تامیـن سـوخت مـورد نیـاز ماشـین
آالت شـهرداری شـیراز بـا همراهـی شـرکت ملـی نفـت
انجـام می شـود و از سـایر دسـتگاه ها انتظـار مـی رود تـا با
حضـور در سـتاد بحـران نقـش موثـری در خدمـت رسـانی
داشـته باشند.
ایـن مقام مسـئول از احتمال تعطیلـی تفرجگاه ها خبر داد

و افـزود :رسـیدگی بـه پارک هایـی کـه در مسـیر رودخانـه
قـرار دارنـد در اولویـت قـرار گرفتـه و ابالغیه هایـی بـه
پیمانـکاران شـهرداری جهـت تعطیل شـدن عملیات های
حفـاری و موکـول شـدن فعالیت هـا بـه هفتـه آینـده
صـادر شـده اسـت .همچنیـن از ظرفیـت پیمانـکاران در
حوزه هـای مختلـف نظیـر پسـماند ،فضـای سـبز ،عمران
و غیـره بـه منظـور همـکاری در شـرایط خـاص بارندگـی و
سـیالب بهـره گیـری خواهـد شـد.
غالمـی در بخـش دیگـری از سـخنانش در دومیـن
جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز از پایـش
فعالیت هـا توسـط تیم های بازرسـی و حراسـت خبـر داد و
افـزود :پل هـا بـه منظـور جلوگیـری از ثبت تصاویر توسـط
شـهروندان و بـه خطـر افتـادن جـان مـردم در زمـان بـروز
سـیل مسـدود می شـوند.
معـاون محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـهرداری
شـیراز در بخش پایانی سـخنانش از احتمال بسـته شـدن
کنارگذرهـا در صـورت بـروز سـیل و اطلاع رسـانی بـه
شـهروندان خبـر داد .او از شـهروندان درخواسـت کـرد تـا
از طریـق رسـانه های ارتبـاط جمعـی نظیـر صـدا و سـیما،
خبرگزاری هـا ،پایگاه هـای خبـری ،روزنامه هـا و سـایر
رسـانه های رسـمی و معتبـر در جریـان اخبـار موثـق قـرار
گیرنـد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:

آمادگی کامل نیروهای عملیاتی
در مواجهه با مشکالت احتمالی سیل پیش رو
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان فـارس از آمادگـی کامـل نیروهـای
عملیاتـی ایـن شـرکت در شـرایط نامسـاعد
جـوی و مواجهـه بـا مشـکالت احتمالـی
شـبکه توزیـع بـرق در سـیل پیـش رو خبـر
داد .حمیدرضـا کریمی فـرد گفـت :پیـرو
هشـدار سـطح قرمـز سـازمان هواشناسـی
درخصـوص شـرایط نامسـاعد جـوی و
تقویـت سـامانه جدیـد بارشـی در سـطح
اسـتان فـارس بـه خصـوص در مناطـق
جنوبی و شـرق اسـتان و بارش سـنگین در
مـدت زمـان کوتـاه طـی روزهـای دوشـنبه
ایـن هفتـه تـا اواخـر هفتـه آینـده  ،جهـت
مقابلـه بـا حـوادث احتمالی کلیـه نیروهای
عملیاتـی و اجرایـی ،سـیمبانان و مدیران و
کارکنـان در حـوزه سـتادی و مدیریت های
تابعـه ایـن شـرکت درحالـت آمـاده بـاش
کامـل قـرار گرفتنـد.
کریمی فـرد بـا بیـان اینکـه در ایـن اسـتان
تیمهـای عملیاتـی از قبـل آمـاده بـوده و
بـه طورکامـل توانایـی مدیریـت بحـران و
رویارویی با شـرایط نامسـاعد جـوی را دارند
خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه وضعیـت
جـوی روزهـای آینـده در اسـتان فـارس،
ایـن شـرکت ضمـن رصـد لحظه بـه لحظه
مدیریـت و راهبـری شـبکه توزیـع بـرق در
سراسـر اسـتان بـا تمـام تـوان و آمادگـی

کامـل نسـبت بـه پایایـی و پایـداری شـبکه
اقـدام می نمایـد تـا همـه مشـترکان در
مناطـق شـهری و روسـتایی اسـتان از
نعمـت بـرق پایـدار ومطمئـن برخـوردار
باشـند.
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر هیـچ گونـه
مشـکل خاصـی در رونـد پایـداری شـبکه
توزیـع برق مشـترکان اسـتان فـارس وجود
نـدارد و همـه تغییـرات جـوی اسـتان رصد
می شـود ،تشـریح کـرد :تجهیـزات الزم
بـرای مقابلـه بـا حـوادث احتمالـی در نظـر
گرفته شـده اسـت و شـهروندان در صورت
بـروز هـر گونه خاموشـی و خسـارت ناشـی
از طوفـان و بارندگـی بـه شـبکه توزیـع

بـرق مراتـب را از طریـق سـامانه  ۱۲۱بـه
مرکـز اتفاقـات ایـن شـرکت اعلام کننـد و
همـکاران این شـرکت بـه محـض دریافت
اطالعـات درکمتریـن زمان ممکن نسـبت
بـه رفـع خاموشـی و عـادی سـازی شـبکه
اقـدام خواهنـد کـرد.
حمیـد رضـا جالیـر تاکیدکـرد :بـا توجـه
بـه ایـن شـرایط جـوی ،شـهروندان
حتـی المقـدور در خانـه مانـده و از تـردد
غیـرضروری پرهیـز کنند ،همچنیـن افراد
از مجـاورت پایه هـای بـرق  ،تجهیـزات
شـبکه توزیـع بـرق و تجمـع در مناطـق
احتمالـی جاری شـدن سـیل دوری کنند و
از دسـت زدن بـه تجهیـزات برقـی تخریب
شـده در اثـر طوفـان؛ خـودداری نماینـد.
رئیس شـورای هماهنگـی مدیران مدیریت
بحـران و پدافنـد غیرعامـل صنعـت آب
و بـرق اسـتان فـارس نیـز در ایـن رابطـه
گفـت :بـا توجه بـه شـرایط نامسـاعد جوی
در روزهـای آتـی در اسـتان ،جلسـه فـوق
العـاده سـتاد مدیریت بحران شـرکت توزیع
نیروی برق اسـتان فارس در حوزه سـتادی
و مدیریت هـای تابعـه ایـن شـرکت بـه ویژه
شهرسـتان های جنوبـی و شـرق اسـتان
برگـزار گردیـد .بهمـن قدیـری افـزود :در
ایـن جلسـه مقـرر شـد کلیـه مرخصی هـا و
ماموریت هـای غیـر ضـرور لغـو و نیروهای
عملیاتـی ،اجرایـی ،اتفاقـات ،فنـی و

پشـتیبانی تـا پایـان بحران به صـورت آماده
بـاش در محـل واحدهـای مربوطـه حضور
فعـال داشـته باشـند.
وی برقـراری کشـیک دایـم و مسـتقر
در شهرسـتان ها و سـتاد ،آمـاده بـاش
 34شـرکت پیمانـکاری طـرف قـرارداد،
آمـاده بـاش  152گـروه عملیاتـی بـا 304
سـیمبان راننـده و  87دسـتگاه خـودرو
مجهـز عملیاتـی و  10گـروه ویـژه خط گرم
بـه همـراه  10باالبـر خـط گـرم ،بررسـی
اجنـاس و لـوازم مـورد نیـاز مدیریت هـا و
تهیـه و ارسـال آنهـا بـه شهرسـتان ها قبـل
از شـروع بحـران ،تشـکیل کمیته هـای
عالـی و فرعـی مدیریـت بحـران و پدافنـد
غیرعامـل در سـتاد و مدیریت هـای تابعـه
و اتخـاذ تمهیـدات الزم و هماهنگـی و
برنامـه ریزی هـای الزم جهـت آمادگـی
بـرای مدیریـت بحـران ،بازدیـد و هـرس
فـوری درختـان در حریم شـبکه های توزیع
بـرق از جملـه اقدامـات مهم بـرای آمادگی
ذکـر کـرد و بیـان داشـت :بـا توجـه بـه
وضعیـت جوی حاکـم بر اسـتان و احتمال
بـارش و سـیالب ناخواسـته در روزهـای
آینـده شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
فـارس بـرای مقابلـه بـا حـوادث احتمالـی
و بحـران بـا تمـام تـوان و آمادگـی کامـل
نسـبت بـه تأمیـن بـرق پایـدار مشـترکان
اقـدام خواهـد کـرد.

کاظمی مدیر آموزش وپرورش شهرستان ارسنجان:

دوران بازنشستگی نقطه اوج فرهیختگی است
داوریزدانی  /ارسنجان
همزمـان بـا سـوم مـرداد مـاه روز خانـواده و تکریـم
بازنشسـتگان مدیـر و کارکنـان آمـوزش و پرورش ،مسـئول
کانـون بازنشسـتگان ،مدیـر ،کارکنـان و دانـش آمـوزان
مدرسـه شـاهد اصغـر ابراهیمی بـا تنـی چنـداز فرهنگیـان
بازنشسـته و خانـواده آنهـا دیدارواززحمـات ایـن عزیـزان
قدردانـی بـه عمـل نمودنـد درایـن دیدارهـا سـید اکبـر
کاظمی مدیـر آمـوزش و پـرورش ضمـن تبریـک روز
سـوم مردادمـاه خدمـت بازنشسـتگان و خانـواده ایـن

عزیـزان گفـت بایـد تکریـم بازنشسـتگان بـه یـک فرهنگ
عمومی تبدیـل شـود.
در ایـن دیـدار صمیمی بازنشسـتگان ضمـن تشـکر از مدیر
آمـوزش و پـرورش و هیـأت همـراه بـه بیـان تجربیـات
و خاطـرات دوران فعالیـت خـود در آمـوزش و پـرورش
پرداختنـد.در ادامـه دانـش آمـوزان بـا خوانـدن دلنوشـته،
شـعر و مقالـه از مقـام شـامخ ایـن عزیـزان تجلیـل نمودنـد
در پایـان ایـن دیـدار بـا اهـدا شـاخه گل و هدیـه از ایـن
معلمـان فرهیختـه تقدیـر بـه عمـل امـد.

محبیپور معاون سیاسی استاندار فارس درآباده :

انتخاب ها در دولت مردمی بر اساس شایسته ساالری است
آمالی  /آباده
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار فـارس در
جمـع حامیـان دولـت در شهرسـتان آبـاده بـا بیـان اینکـه
هـر منطقـه ای مشـکالت خـودش را دارد و بایـد بـه
مسـائل رسـیدگی شـود ،گفـت :امـروز در جامعـه نیازمنـد
امیدآفرینی هسـتیم و خوشـبختانه اسـتقرار دولت مردمی و
اقدامـات انجـام شـده امیـدوار کننـده اسـت.

محبیپـور بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه درچنـد ماه گذشـته
حرکـت فرمانـدار در شهرسـتان از نـگاه مـردم موفـق بـوده
اسـت ،افـزود :آباده بیسـت و ششـمین شهرسـتانی اسـت
کـه بـه آن سـفر کـردم و قطعـا اینجـا شـهر ادب ،فرهنـگ
و هنـر اسـت.وی بـا بیـان اینکـه دولـت هیچ نـگاه تبعیض
آمیـز و قومی بـه شهرسـتان ها نـدارد گفـت :انتخاب هـا در
دولـت مردمی بـر اسـاس شایسـته سـاالری اسـت و قطعـا

قصوری در سیل استهبان و نی ریز رخ نداده است
اســتاندار فارس تاکید کرد :بر اساس بررســی های صورت گرفته قصوری در وقوع
سیل استهبان و نیریز رخ نداده است بلکه به ...
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در انتخـاب فرمانـداران ،شایسـته سـاالری از بومی بـودن
مهتر اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا توجـه بـه اقدامـات صـورت گرفته در
شهرسـتان آبـاده اظهـار کرد :گـردش کار فرمانـداری ویژه
آبـاده انجـام شـده و اینموضـع در حـال پیگیری اسـت.
فرمانـدار آبـاده نیـز در این جلسـه بـه ارائه گـزارش عملکرد
سـه ماهه خـود پرداخت .

عزاداری  ۷هزار هیأت مذهبی فارس در سوگ سرور و ساالر شهیدان
مهر:مدیـرکل تبلیغـات اسالمی اسـتان فـارس گفـت ۷ :هـزار هیـأت مذهبی
مراسـم عـزاداری اباعبدالله الحسـین(ع) را در اسـتان فارس برگـزار می کنند.
حجتاالسلام حسـن قانـع بـا اشـاره بـه فرارسـیدن ایـام محـرم و صفـر و
فعالیـت گسـترده هیأتهـای مذهبـی در اسـتان فـارس تاکیـد کـرد :حضـور
هیأتهـای مذهبـی بایـد بـه گونـهای باشـد کـه بتوانـد تمامی آحـاد جامعـه را
بـه سـمت ایـن نهـاد اجتماعـی سـوق دهـد و توجـه بـه هیأتهـای نخبگانـی
میتوانـد عاملـی بـرای انسانسـازی در گام دوم انقلاب شـود.
وی ادامـه داد :سـازمان تبلیغات اسلامی در گام تحولی که بـرای هیأتهای
مذهبـی در نظـر گرفتـه ،فعالیـت هیأتهـا را بـا مأموریـت تمـدن سـازی
اسلامی مدنظر قـرار داده کـه میتـوان بـا نـگاه ویـژه بـه ظرفیتهـای هیأتهـای مذهبـی ،عملگرایـی را در
فعالیـت تشـکلهای مردمی محقـق کـرد.
مدیـرکل تبلیغـات اسلامی فارس تصریـح کـرد :آنچـه کـه در ایـام محـرم و صفـر سـال جـاری بایـد مـد نظـر
هیأتهـای مذهبـی اسـتان فـارس ،توجـه ویـژه بـه نوجوانـان و جوانـان اسـت زیـرا بایـد داشـتههای خـود را بـه
نسـلهای آینـده انتقـال دهیـم.
حجـت االسلام قانـع یادآور شـد :در اسـتان فـارس حدود  ۷هـزار هیأت مذهبـی فعالیت میکنند که این نشـان
از عالقـه همیشـگی مـردم فارس به اهل بیت (ع) اسـت.
وی تاکیـد کـرد :انچـه کـه بایـد مسـئولین هیأتهـای مذهبـی مـد نظـر قـرار دهنـد اسـتفاده از روحانیـت بـرای
تبییـن سـیره و روش زندگـی حضـرت امـام حسـین (ع) و یـاران اسـت.

موصلی مدیر کل امداد خبر داد

ارائه  1052خدمات حقوقی به مددجویان در فارس
عصرمردم:
در  3ماهـه نخسـت امسـال  1052خدمـت حقوقـی شـامل تنظیـم و تدویـن
قـرارداد ،اسـتعالم و اظهارنامـه حقوقـی ،الیحـه دفاعیـه ،دادخواسـت،
شـکوائیه ،شـرکت در جلسـات دادگسـتری و  ...بـه مددجویـان تحـت حمایـت
کمیتـه امـداد فـارس ارائـه شـده اسـت.
مرتضـی موصلـی ،مدیـرکل امـداد فـارس بـا اشـاره بـه خدمـات حقوقـی ارائـه
شـده بـه مددجویـان تحـت حمایـت اسـتان گفـت :در  3ماهـه امسـال تعـداد
 1052مـورد خدمـت حقوقـی بـه مددجویـان تحـت حمایـت ایـن نهـاد شـامل
تنظیـم و تدویـن قـرارداد ،اسـتعالم و اظهارنامـه حقوقـی ،الیحـه دفاعیـه،
دادخواسـت ،شـکوائیه ،شـرکت در جلسـات دادگسـتری و اعلام وکالـت در پرونده های قضایی از سـوی وکالی
معاضدتـی و همـکار بـه صـورت رایـگان ارائـه شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در مـدت مذکور  205میز خدمت و مشـاوره حقوقی در اسـتان فارس برپا شـده اسـت ،افزود:
در همیـن راسـتا تعـداد  155وکیل نیکوکار بـا کمیته امداد فارس همـکاری کردند.
موصلـی در ادامـه یـادآور شـد :از دیگـر خدمـات حقوقـی ارائـه شـده بـه مددجویـان می توان بـه تنظیـم  53مورد
اظهارنامـه 62 ،مـورد دادخواسـت 2 ،مـورد شـکوائیه 64 ،مـورد الیحـه دفاعیـه و  55مـورد شـرکت در جلسـات
دادرسـی اشـاره کرد.
مدیـرکل امـداد فـارس بـا اعلام اینکه  284مورد قـرارداد و تفاهـم نامه تنظیم و تدوین شـده اسـت ،افزود230 :
اسـتعالم حقوقـی و  97مـورد شـرکت در کمیسـیون های مختلـف نیز در این مدت انجام شـده اسـت.
وی در پایـان اظهـار داشـت :ایـن نهـاد بـا انعقـاد تفاهـم نامـه بـا بسـیج حقوقدانان اسـتان نسـبت به اسـتفاده از
ظرفیـت حقوقدانـان آن سـازمان در قالـب مشـاوره حقوقـی و دفاع از مددجویـان در محاکم قضایـی اقدام نموده
است.

توکل فرمانده سپاه کازرون مطرح کرد:

همت گروه های جهادی برای ساخت مسکن محرومین
عصرمردم:
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه
شهرسـتان کازرون در بازدیـد از خانـه محـروم روسـتای سـیف آبـاد از بخـش
مرکـزی شهرسـتان کازرون بیـان داشـت :تلاش گروههـای جهـادی در
راسـتای سـاخت 8مسـکن محرومیـن در کازرون ادامـه دارد.
وی در ایـن بازدیـد ضمـن خداقـوت به بسـیجیان گروه جهادی والیت مسـجد
سیدالشـهداء(ع)حوزه امام علی(ع)سـپاه ناحیه کازرون بیان داشـت :امسـال
بسـیج سـازندگی شهرسـتان کازرون و کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان
در راسـتای محرومیـت زدائـی 8خانـه مسـکن محرومیـن در حـال سـاخت
می باشـد .
سـرهنگ تـوکل ادامـه داد :سـاخت خانه هـای مسـکن محرومیـن بـا کمک بسـیج سـازندگی و کمیته امـداد که
مددجـو توسـط کمیتـه امـداد معرفی می شـود و گروههای جهادی بسـیج سـازندگی سـپاه با هزینـه 220میلیون
شـامل 120میلیـون وام و 100میلیـون بالعـوض اقـدام به سـاخت مسـکن می نمایند.
وی تصریـح داشـت :خانه هـای در حـال احـداث شـده بـا زیـر بنـای 54متـر بـرای هـر مـدد جـو بـا مـدت زمـان
 2سـاله سـاخته خواهـد شـد کـه علاوه بـر هزینـه 220میلیـون وکمک هـای خیریـن ،با نظـارت مهندسـی بنیاد
مسـکن شهرسـتان احـداث خواهد شـد.
فرمانـده سـپاه شهرسـتان کازرون بـا بیـان اینکـه بسـیج ،سـپاه و کمیتـه امـداد از بـرکات انقلاب اسالمی اسـت
کـه بـا اراده بنیانگـذار کبیـر انقالب تأسـیس شـدند ،گفت :همکاری بسـیج و کمیتـه امداد عالوه بر تشـکیالتی
و سـاختاری ،یـک همـکاری اعتقـادی بـرای کمک بـه محرومیت زدائی و سـاخت مسـکن محرومان می باشـد.
وی در پایـان بـا دعـوت از خیریـن کازرونـی جهـت مشـارکت در ایـن کار خداپسـندانه اشـاره داشـت :گروههـای
جهـادی بسـیج سـازندگی سـپاه ناحیـه کازرون با مدیریت بـرادر محمد موجی و شـماره تمـاس 09176036041
و شـماره کارت 6273811157311157بنام گروه جهادی شـهید همدانی ناحیه بسـیج کازرون آماده مشـارکت
و کمک هـای مردمی خصوصـا خیریـن جهـت رفـع محرومیـت زدائـی و سـاخت مسـکن بـرای خانوادههـای
کم برخوردار می باشد.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون:

کارگاه آموزش مدیریت مصرف برق ویژه خواهران
در کازرون برگزار شد
عصرمردم:
سـرگرد پاسـدار سـید اصغـر حسـینی جانشـین ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه
شهرسـتان کازرون بیـان نمـود :در راسـتای رزمایـش ملـی صرفـه جویـی سـپاه
پاسـداران انقلاب اسلامی و وزارت نیـرو بـا هـدف مشـارکت بسـیج در فرهنگ
سـازی و اطلاع رسـانی صحیـح شـیوه های مدیریـت مصـرف انـرژی کارگاه
آمـوزش مدیریـت مصـرف بـرق ویـژه خواهـران در کازرون برگـزار شـد.
وی ادامـه داد :برگـزاری نشسـت های آموزشـی بـا حضـور رابطیـن انـرژی و
فرماندهـان پایگاه هـای بسـیج ادارات شهرسـتان کازرون و کارگاه آموزشـی
مدیریـت مصـرف بـرق در بخـش اداری و خانگـی ویـژه فرماندهـان پایگاه هـای
بسـیج خواهـران در محـل سـالن آمفـی تئاتـر سـپاه کازرون برگـزار شـد.
جانشـین سـپاه ناحیه بسـیج شهرسـتان کازرون ادامه داد :در راسـتای هماهنگی و تعامل بسـیج و مدیریت برق با
توجـه بـه ابالغ هـای انجام شـده ،نشسـت ها و کارگاههـای در خصـوص مصرف بهینه بـرق در شهرسـتان کازرون
از اواخـر خردادمـاه جهـت برطـرف شـدن مشـکل خاموشـی بـا حضـور ادرات و خواهـران بسـیجی در جلسـه های
متعـدد برگـزار شـده اسـت.همچنین در کارگاه آموزشـی مدیریـت مصـرف بـرق کـه بـا حضـور ادارات و خواهـران
بسـیجی در سـالن آمفـی تئاتـر شهرسـتان کازرون برگـزار شـد محمد باقـری ،رییـس اداره خدمات مشـترکین توزیع
بـرق کازرون بـا تاکیـد بـر ضـرورت فرهنـگ سـازی مصـرف بهینـه و همچنیـن آگاه سـازی مشـترکان برق بـه ویژه
مشـترکان خانگـی ،گفـت :کاهـش بارندگیهـا ،کمبـود منابع آب و همچنین محدودتر شـدن اسـتفاده از پتانسـیل
نیروگاههـای بـرق آبـی ،در تابسـتان سـال جـاری باعـث شـده تـا تـراز تولیـد و مصـرف بـرق متعـادل نباشـد کـه این
امـر ضـرورت مدیریـت مصـرف بـرق را در جهـت جلوگیـری از اعمال خاموشـی های اضطـراری دوچنـدان می کند.
باقـری ،نقـش اطلاع رسـانی و آگاهی بخشـی بـه عموم جامعـه در خصـوص راهکارهـای مدیریت مصـرف برق و
تاثیـر مطلـوب آن بـر کاهـش مصـرف انـرژی در ایام سـال و به ویـژه در فصل تابسـتان را مهم توصیف کـرد و ادامه
داد :تنویـر افـکار عمومـی و آگاهـی بخشـی بـه جامعـه توسـط پایگاه هـای بسـیج ،ضمن کمـک به تحقـق اهداف
مدیریـت مصـرف ،بـه نهادینهسـازی فرهنـگ مصـرف بهینـه بـرق در سـطح جامعـه منجر خواهد شـد.

سالمت
چهارشنبه  5مرداد 1401

تشخیص زودهنگام آلزایمر از  ۱۷سال قبل

مهر :محققان می توانند با یک حسگر ،بیومارکرهای پروتئینی چندتاشده را در خون شناسایی
کنند .این روش فرصتی را برای تشــخیص بیماری آلزایمر قبل از بروز هر گونه عالئمی فراهم
می کند.
بیماری آلزایمر یک دوره بدون عالمت  ۱۵تا  ۲۰سال قبل از ظهور اولین عالئم بالینی دارد.
یک تیم تحقیقاتی در آلمان با اســتفاده از یک حســگر ایمنی مادون قرمز توسعه یافته ،قادر به
شناســایی عالئم بیماری آلزایمر در خون تا  ۱۷سال قبل از ظهور اولین عالئم بالینی است .این
حسگر تا شدن اشتباه بیومارکر پروتئین آمیلوئید بتا را تشخیص میدهد .با پیشرفت بیماری ،این
تا شدن نادرست باعث بروز رسوبات خاصی در مغز میشود که اصطالح ًا پالک نامیده میشود.
پروفسور «کالوس گرورت» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بوخوم آلمان ،میگوید« :هدف
ما تعیین خطر ابتالء به آلزایمر در مراحل بعدی با یک آزمایش خون ســاده حتی قبل از تشکیل
پالکهای سمی در مغز است تا اطمینان حاصل کنیم که درمان میتواند به موقع شروع شود».
محققان پالسمای خون شرکت کنندگان را برای نشانگرهای زیستی احتمالی آلزایمر تجزیه
و تحلیل کردند .نمونههای خون بین سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۲گرفته شده و سپس منجمد شده
بودند .در آن زمان ،شــرکت کنندگان در این آزمایش بین  ۵۰تا  ۷۵ســال سن داشتند و هنوز
بیماری آلزایمر در آنها تشخیص داده نشده بود.
برای مطالعه حاضر ۶۸ ،شــرکتکننده انتخاب شدند که در طی  ۱۷سال پیگیری با بیماری
آلزایمر تشــخیص داده شده بودند .آنها با  ۲۴۰فرد کنترل بدون چنین تشخیصی مقایسه شدند.
هدف تیم پی بردن به این موضوع بود که آیا عالئم بیماری آلزایمر را میتوان در ابتدای مطالعه
در نمونههای خون یافت.
حسگر ایمنی مادون قرمز توانست  ۶۸نفر از افراد مورد آزمایش را که بعداً به بیماری آلزایمر
مبتال شده بودند را با درجه باالیی از دقت آزمایش شناسایی کند.
محققان بوخوم امیدوارند که تشخیص زودهنگام مبتنی بر آمیلوئید-بتا به استفاده از داروهای
آلزایمر در مراحل اولیه کمک کند که تأثیر قابل توجهی بهتری داشته باشند.

شناسایی خطرات کووید طوالنی در کودکان

مهر :بر اساس مطالعه ای که در هشت کشور انجام شد ،نزدیک به  ۶درصد از کودکانی که با
کووید ۱۹به بخش اورژانس مراجعه کردند ۹۰ ،روز بعد عالئم کووید طوالنی را گزارش کردند.
بســتری اولیه کودکان در مدت  ۴۸ســاعت یا بیشتر ،وجود چهار عالمت یا بیشتر در ویزیت
اولیه اورژانس و سن  ۱۴سال یا باالتر با بروز سندرم کووید طوالنی مرتبط بود.
محقق اصلی «اســتفن فریدمن» ،از دانشــگاه کلگری در کانادا ،گفت« :ما دریافتیم که در
برخی از کودکان ،بیماری کووید  ۱۹با گزارش عالئم پایدار پس از  ۳ماه همراه اســت .نتایج ما
نشان میدهد که راهنمایی و پیگیری مناسب ،به ویژه برای کودکانی که در معرض خطر باالی
ابتالء به کووید طوالنی هستند ،مورد نیاز است».
این مطالعه شــامل  ۱۸۸۴کودک مبتال به کووید  ۱۹بود که  ۹۰روز تحت نظر بودند .کووید
طوالنی مدت در حدود  ۱۰درصد از کودکان بســتری در بیمارســتان و  ۵درصد کودکانی که از
اورژانس مرخص شده بودند ،یافت شد.
فریدمن گفت« :میزان گزارششده ابتالء به کووید طوالنی در بزرگساالن به طور قابلتوجهی
بیشتر از آنچه در کودکان یافتیم ،است».
بیشــترین عالئم پایدار گزارش شــده در کودکان بعد از بهبود از کووید  ۱۹شامل خستگی
یا ضعف ،ســرفه ،مشــکل در تنفس یا تنگی نفس بود .به گفته محققان ،متأسفانه ،هیچ درمان
شناخته شــدهای برای کووید طوالنی مدت در کودکان وجود ندارد و تحقیقات بیشتری در این
زمینه مورد نیاز است.

مکمل ویتامین  B۶به کاهش اضطراب
کمک می کند

مهر :افزایش ســطح ویتامین B۶
ممکن اســت بــه کاهش احســاس
اضطــراب و افســردگی کمــک کند.
محققــان میگویند دوزهــای روزانه
باال ویتامین  B۶و تــا حدی ویتامین
 ۱۲میتوانــد به کاهــش اضطراب و
افســردگی کمک کند .کارشناســان
میگوینــد یافتههــا مهم هســتند اما
تحقیقات بیشــتری الزم است .در این
مطالعــه ،محققان اثــرات مصرف دوز
باالی ویتامیــن  B۶و  B۱۲به مدت
یــک ماه را بــر کاهش افســردگی و

اضطراب بررسی کردند.
محققان گفتند که یافتهها نشان میدهد که ویتامین  B۶به ویژه مواد مغذی ضروری را برای
عملکــرد صحیح تنظیم خلق و خو فراهم میکند .به گفته محققان ،ویتامین  B۶باعث کاهش
اضطراب در شرکت کنندگان در مطالعه و همچنین روند کاهش افسردگی میشود.
آنها گفتند که ویتامین  B۱۲باعث ایجاد تغییراتی در سطح اضطراب و افسردگی میشود.
«ایمی ســاپوال» ،گفت« :داروهای ضد بارداری خوراکی باعــث کاهش ویتامینهایی مانند
ریبوفالوین ،B۱۲ ،B۶ ،اســید فولیک ،ویتامین  Cو مواد معدنی مانند منیزیم ،سلنیوم و روی
میشوند».
به گفته ساپوال ،افراد ممکن است به دالیل زیر دچار کمبود ویتامین شوند:
• دریافت ناکافی از طریق رژیمهای غذایی (رژیمهای غذایی گیاهخواری)
• جذب ناکافی به خاطر ابتالء به بیماری های التهابی روده ،کرون ،سلیاک و کولیت اولسراتیو
• مصرف الکل
به گفته ساپوال ،منابع گیاهی ویتامین  B۶عبارتند از:
• نخود
• سیب زمینی
• اسفناج
• موز
• آجیل
• دانه آفتابگردان
• کشمش
• پیاز
• هندوانه
غالت صبحانه غنی شده نیز میتواند منابع خوبی از ویتامین  B۶باشد.
به گفته ســاپوال ،منابع گوشتی شامل گوشت گاو ،مرغ ،ماهی قزل آال ،ماهی تن و بوقلمون
است.

«تب زرد» چیست؟

باشــگاه خبرنگاران :ســاعتهای اپی ژنتیک،
با هدف اندازه گیری ســن بیولوژیکی ،به شــدت
عوارض و مرگ و میر مرتبط با ســن را همراه با
دیگر جنبههای سالمت پیش بینی میکنند.
اکنون ،دانشمندان دانشــکده پزشکی ییل ،با
همکاری همکاران پژوهشــی بینالمللی ،رویکرد
جدیدی را ایجاد کردهانــد تا به طور قابلتوجهی
قابل اعتمادتر شوند.
بر اســاس ایــن مطالعه کــه در Nature
 Agingمنتشــر شده اســت ،تخمینهای سن
اپی ژنتیکی یک فرد با استفاده از ساعتهای قب ً
ال
توسعهیافته اغلب میتواند تا  ۹سال متفاوت باشد،
زمانی که دو یا چند اندازهگیری (به نام تکرارهای
فنی) از یک نمونه خون تخمین زده میشود.
این نویز کاربرد ســاعتهای اپــی ژنتیک را
محدود میکنــد ،بهویژه بــرای مطالعات طولی
که تغییرات ایــن اندازهها را در طول زمان دنبال
میکنند .بــا این حــال ،یک رویکــرد جدید از
آزمایشگاه دکتر مورگان لوین که قبال در دانشکده
پزشکی ییل بود ،توانســت این اختالف را تقریب ًا
به طور کامل کاهش دهد.
دکتر آلبرت هیگینز-چن ،استادیار روانپزشکی
و نویســنده اول مقاله ،گفت :رویکرد محاسباتی
جدید میتواند برای جداســازی و حذف «صدای
فنی» از آزمایشهای بیوشیمیایی به منظور پیش
بینی پیری و مرگ و میر استفاده شود.
هیگینز-چــن گفــت :توجه نســبتا کمی به
قابلیت اطمینان تست-آزمایش مجدد ساعتهای
اپی ژنتیکی شده است .ما ساعتهای اپی ژنتیکی
پیــدا کردیم که میتوانســت بگوید شــما از نظر
بیولوژیکی در یک آزمایش  ۵۰ســاله هســتید و
سپس  ۵۹ساله هســتید .ما با ساعتهای موجود
و معمولی شــروع کردیم و متوجه شدیم که یک
تغییر واحــد  -افزودن تکنیکی بــه نام تجزیه و
تحلیل اجزای اصلی  -میتواند سیگنالهای پیری

باشگاه خبرنگاران :نوشیدن  ۱۰۰درصد آبمیوه
تــازه میتواند راهی آســان و لــذت بخش برای
دریافت برخی از مواد مغذی ضروری باشــد که در
غیر این صورت ممکن اســت به ســختی دریافت
کنید.
گرچه هنگام نوشــیدن آبمیوه ،چیزهای خوبی
مانند فیبر و پروتئین را از دست میدهید ،اما با این
وجود ،آب میوهها فواید زیادی برای ســامتی به
ویژه در دوره پنجاه سالگی به بعد دارند.
افزایش ســن به این معنی اســت که بدن شما
نیازهای تغذیهای متفاوتی خواهد داشــت و گاهی
اوقات دریافــت آنها فقط از وعدههای غذایی که
در طول روز میخوریم دشوار است.
به همین دلیل اســت که متخصصــان تغذیه
نوشــیدن برخی از بهتریــن آبمیوههایــی را که
میتوانید بعد از  ۵۰ســالگی مصرف کنید ،توصیه
میکنند.
آب پرتقال غنی شده
ما با آب پرتقال تازه غنی شده شروع میکنیم،
که میتواند بدن شــما را با مواد مغذی ارزشمندی
را تقویت کند.
شــاینا جارامیلو ،متخصص تغذیه ،میگوید :آب
پرتقال غنی شــده با ویتامین  Dیک گزینه عالی
برای افراد مسن اســت ،زیرا رژیم غذائی ما غالبا
ویتامین  Dکمی دارند .دریافت ویتامین  Dکافی
برای حمایت از ســامت استخوان با افزایش سن
بسیار مهم است.
آب انار
آب انار یکی از مهمترین آب میوههای سرشــار
از آنتی اکســیدانها و مواد مغذی مفید ضد پیری
است.

مهر :محققان می گویند  ۱۵دقیقه ســونا بعد از
ورزش ،فواید بیشتری برای سالمت قلب دارد.
«اریک لی» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه
جیواسکیال فنالند ،گفت« :مشخص شده است که
برخی از واکنشهای قلبی عروقی ناشــی از حمام
ســونا با ورزش با شــدت متوســط ،قابل مقایسه
است».
این مطالعه نشان داد افرادی که بعد از ورزش از
سونا استفاده میکنند ،فشار خون و سطح کلسترول
کمتری نســبت به افــرادی که ســونا نمیرفتند،
داشــتند .به طور خاص ،فشــار خون سیستولیک
(عدد باالتر در اندازه گیری فشــار خــون) تقریب ًا
 ۹میلی متر جیوه کاهش یافت و ســطح کلسترول
باال افراد به محدوده قابــل قبول در میان افرادی
که پس از ورزش سونا رفتند ،رسید .در این مطالعه
هشــت هفتهای ۴۷ ،بزرگسال نسبت ًا کم تحرک در
رده سنی  ۳۰تا  ۶۴ساله ،به سه گروه از لحاظ انجام
ورزش تقســیم شــدند :ورزش مقاومتی و هوازی
ســه بار در هفته به مدت  ۵۰دقیقه در هر جلسه؛
ورزشهای مقاومتی و هوازی ســه بار در هفته به
مدت  ۵۰دقیقه در هر جلســه و ســپس  ۱۵دقیقه
سونا؛ یا عدم انجام فعالیتهای ورزشی یا سونا.
فعالیتهای هــوازی مانند دویدن یا پیاده روی
تند قلب را پمپــاژ میکند در حالی که ورزشهای
مقاومتی عضالت را میسازند.

ساعتی که زمان مرگ را پیش بینی میکند

را حفظ کند در حالی که نویز را بهطور چشمگیری
کاهش میدهد.
اکنون ،برای اکثر آزمایشها ،دو اندازهگیری که
به طور همزمان انجام میشوند کمتر از یک سال
با هم تفاوت دارند .این مطلب به این معنی اســت
که تغییر ســاعت طولی یک فــرد به احتمال زیاد
پیری بیولوژیکی واقعی را منعکس میکند.
یافتهها پیامدهای عمــدهای برای کاربردهای
مختلف از مطالعات اپیدمیولوژیک تا آزمایشهای
بالینی دارند .این ســاعتهای اپی ژنتیکی که به

تازگی ســاخته شــدهاند ،نتایج بیماری و پیری را
مشابه ساعتهای سنتی پیشبینی میکنند ،اما با
ردیابی طولی ،مســیرهای پایدارتری را نیز نشان
میدهند.
ایــن تیم همچنین نشــان داد که اســتفاده از
نسخههای ســاعت اپی ژنتیک جدید میتواند به
شــدت نیاز به اندازه نمونــه را در آزمایش مداخله
و آزمایشهــای بالینی کاهش دهــد ،زمانی که
ســاعتهای اپی ژنتیک به عنــوان نقطه پایانی
بالینی استفاده میشوند.

بهترین نوشیدنیها برای داشتن سالمتی
بعد از  ۵۰سالگی

انار سرشار از آنتی اکسیدانهایی مانند پلی فنول
است که نشان داده شده است به کاهش التهاب و
فشار خون کمک میکند ،که میتواند برای کسانی
که از درد مفاصل رنج میبرند یا ســطح اســترس
باالیی دارند بسیار مهم باشد.
کورتنــی دی آنجلــو ،نویســنده کتاب Go
 Wellnessمیگویــد :یکی دیگــر از مزایای
منحصــر به فــرد انار خــواص ضد پیــری مانند

 urolithin Aاســت که بــه تقویت عضالت و
سالمت میتوکندری کمک میکند.
آب چغندر
دوســتداران چغندر میتوانند از این واقعیت که
این سبزی ریشــه خاکی سرشار از فواید سالمتی
است خوشحال شوند.
تحقیقات بیشتر نشان داده است که چغندر برای
کاهش فشار خون و جلوگیری از زوال شناختی ،دو

سونا بعد از ورزش
برای تقویت سالمت قلب مفید است

همه افراد شــرکت کننده در این مطالعه حداقل
یک عامل خطر برای بیماری قلبی داشــتند ،مانند

کلسترول باال ،فشار خون باال ،چاقی ،سیگار کشیدن
یا ســابقه خانوادگی بیماری قلبی .شرکت کنندگان

مورگان لوین کــه قبل از انتقــال اخیرش به
آزمایشــگاههای آلتــوس ،آزمایشــگاه پیری در
سیستمهای زندگی را در دانشگاه ییل در دپارتمان
آسیبشناســی اداره میکرد ،هشــدار میدهد که
در حالــی که ســاعتهای اپی ژنتیــک بهعنوان
نشانگرهای زیســتی پیری بســیار امیدوارکننده
هستند ،اگر بخواهیم روزی از آنها برای آزمایش
مداخالت در پیری و بیماری استفاده کنیم ،به طور
مــداوم برای قابل اعتمادتــر و معتبرتر کردن این
اقدامات تالش کنیم.

مشکل رایج در میان سالمندان ،مفید است.
در یــک مطالعه کــه روی افراد مســن انجام
شــد ،رژیم غذایی دو فنجــان آب چغندر در صبح
با افزایش جریان خــون در مغز در ناحیهای که به
تقویت حافظه فعال کمک میکند ،مرتبط بود.
آب آلو
آب آلو ،میتواند بیشــتر از آنچه که اغلب مردم
تصور میکنند برای بدن شما مفید باشد .مطالعات
نشان داده است که مصرف  ۴تا  ۱۰آلو خشک در
روز از تحلیل اســتخوان در زنان یائسه جلوگیری
میکند.
با توجه به اینکه از دســت دادن اســتخوان به
طور طبیعی پس از  ۴۰سالگی رخ میدهد و پوکی
اســتخوان یک نگرانی رو به رشد در افراد مسنتر
اســت ،آب آلو یک راه عالی برای تقویت سالمت
اســتخوان است .به عالوه ،همه ما میدانیم که آلو
روده ما را نیز سالم نگه میدارد! درست کردن آب
آلو آسان است ،فقط آلو را در آب گرم خیس کنید،
سپس آنها را با آب اضافی مخلوط کنید.
آب جامو
پنجمین و آخرین آب میوه در لیســت ما ،جامو
با منشــا آن اندونزی اســت که با بسیاری از مواد
ضد التهابی و آنتی اکســیدانی باال مانند زردچوبه،
زنجبیل ،عســل و لیمو ساخته شده است .زردچوبه
یک ضد التهاب طبیعی است که میتواند به بهبود
سالمت مفاصل و گوارش و بسیاری از موارد دیگر
کمــک کند .زنجبیل برای کاهش وزن منحصر به
فرد است ،زیرا حاوی ترکیباتی به نام جینجرول و
شوگاول است .این ترکیبات یک اثر آنتی اکسیدانی
در بدن ایجاد میکند که آسیب رادیکالهای آزاد را
در بدن کاهش میدهد.

اگر گرما اذیت شــأن میکرد میتوانســتند قبل از
 ۱۵دقیقه ســونا را ترک کننــد ،اما هیچ کس این
کار را نکرد .افرادی که در گروههای ورزش-سونا
و فقط ورزش بودند ،در مقایسه با افراد گروه کنترل
بدون ورزش و سونا ،میزان حداکثر مصرف اکسیژن
شأن افزایش یافت .میزان حداکثر مصرف اکسیژن،
به میزان اکســیژنی که بدن شما میتواند در حین
ورزش اســتفاده کند ،اشــاره دارد و هر چه بیشتر
باشد ،آمادگی جسمانی شما بهتر است.
این مطالعه نشان داد که عالوه بر کاهش فشار
خون و کلســترول ،افرادی که پــس از ورزش از
سونا استفاده میکردند ،نسبت به همتایان خود در
گروهی که فقــط ورزش میکردند ،حتی افزایش
بیشتری در میزان حداکثر مصرف اکسیژن داشتند.
محققــان در مورد تأیید فواید ســونا میگویند:
«گرما باعث میشــود رگهای خونی گشاد شوند
تــا بدن بتواند دمای خــود را حفظ کند و این روند
جریان خــون و ضربان قلــب را افزایش میدهد.
گرمادرمانی همچنین دسترســی به اکسید نیتریک
را بهبود میبخشــد و عملکرد رگهای خونی جز
واقع ًا مهم سالمت قلب و عروق است».
محققان معتقدند بهتر اســت بالفاصله پس از
ورزش ،زمانی که دمای بدن شــما باال است ،سونا
بگیریــد .دمای باالتر بدن بیشــتر باعث بروز این
تغییرات مثبت میشود.

طراح :میترا چراغ پور

ایســنا :تب زرد یک بیماری حاد ویروسی اســت که باعث خونریزی شده و توسط پشههای
آلوده منتقل میشــود .عالئم تب زرد شــامل تب ،ســردرد ،یرقان ،درد عضالنی ،حالت تهوع،
استفراغ و خستگی هستند .بخش کوچکی از بیمارانی که به این ویروس مبتال میشوند ،عالئم
شــدیدی پیدا میکنند و تقریب ًا نیمی از آنها هم در عرض هفت تا  ۱۰روز جان خود را از دست
می دهند.
بومی مناطق گرمسیری آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی است.
این ویروس ِ
هنگامی که افراد مبتال به این ویروس آن را به مناطق پرجمعیت با تعداد پشههای زیاد وارد
میکنند و اکثر افراد نیز به دلیل عدم واکسیناســیون ،ایمنــی کمی دارند یا اص ً
ال ایمنی ندارند،
ممکن است این بیماری به صورت گسترده شیوع یابد .در این شرایط گونه ای از پشه های آلوده
به این عامل بیماریزا با نام «پشه تب زرد» ،ویروس را از فردی به فرد دیگر منتقل میکنند.
می توان از تب زرد با تزریق یک واکســن بســیار موثر که ایمن و مقرون به صرفه اســت،
پیشگیری کرد.
تنها تزریق یک دز واکسن تب زرد برای ایجاد مصونیت پایدار و محافظت مادامالعمر در برابر
این بیماری کافی است .این واکسن ،ایمنی موثری را در عرض  ۱۰روز برای  ۸۰تا  ۱۰۰درصد
از افراد واکســینه شــده و در عرض  ۳۰روز برای بیش از  ۹۹درصد از افراد واکسینه شده ایجاد
می کند .در حال حاضر هیچ داروی ضد ویروسی خاصی برای تب زرد وجود ندارد.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :روابط خواهر و برادر در رشد ابعاد شخصیت ،هوش
و پیشرفت اجتماعی آن ها تاثیر بسیار زیادی دارد .کودکان
در روابط نزدیک و صمیمی خود با خواهر و برادرشان،
مهارت های اجتماعی و شناختی زیادی بدست می آورند.
سازگاری و صمیمیت فرزندان با هم باعث ایجاد حس آرامش
در ووالدین می شود ولی باید توجه داشته باشید که صرف
نظر از خصوصیات رفتاری و شخصیتی فرزندان ،روش
برخورد والدین تاثیر بسیار زیادی در ایجاد صمیمیت بین
خواهر و برادر خواهد گذاشت.
اهمیت صمیمیت بین خواهر و برادر
ایجاد صمیمیت بین خواهر و برادر باعث می شود که در
شرایط مختلف حامی یکدیگر باشند.
بهبود رشد اجتماعی ،عاطفی و شناختی
تجربه ای مفید برای برقراری روابط دوستی با دیگران
داشتن سیستم پشتیبانی در خانواده
شکل گیری بهتر شخصیت اجتماعی
تنظیم هیجانات از جمله کنترل خشم و کاهش پرخاشگری
شکل گیری هویت با تقلید از یکدیگر
عوامل دعوا ،خواهر و برادر
از آنجا که خواهر و برادرها زمان زیادی را با هم می گذرانند
بنابراین بحث و دعوا می تواند یک امر کامال طبیعی بینشان
باشد .خواهر و برادرهایی که جنس مخالف دارند می توانند
روابط عاطفی عمیق تری را تجربه کنند و نسبت به
تفاوت های جنسی و هویتی خود آگاهی بیشتری پیدا کنند.
خواهر و برادرها تاثیر بسیار زیادی روی هم می گذارند و
می توانند عادات خوب و بد یکدیگر را تقویت کنند.
یکسری عوامل طبیعی هستند که باعث ارتباط بهتر و
صمیمی تر بین خواهر و برادر می شود .به عنوان مثال:
اگر فاصله سنی بین فرزندان بیشتر از  4سال باشد ،احتمال
صمیمیت در آنها بیشتر می شود.
صمیمیت بین دو خواهر یا دو برادر بیشتر از صمیمیت بین
خواهر و برادر است.
ولی یک سری عوامل دیگر هم می توانند روی کیفیت رابطه
خواهری و برادری نقش منفی بسیار زیادی داشته باشند.
برخورد متفاوت والدین با فرزندان
پدر و مادرها ادعا می کنند که رفتارشان با فرزندان ،یکسان
و به دور از تبعیض است ولی در واقع به دلیل تفاوت ها و
ویژگی های مختلف کودکان از جمله سن ،جنسیت ،ظاهر،
اخالق و غیره ،والدین رفتار   یکسانی با آنها ندارند .فقط
زمانی که والدین فرزند دوقلو داشته باشند می توانند تا حدود
زیادی به طور یکسان با آن ها رفتار کنند.
مثال زمانی که مادر با فرزند کوچک تر خون مهربان تر است
و کنترل بیشتری روی رفتارش دارد ،خواهرها و برادرهای
بزرگتر احساس بی ارزشی پیدا کرده و نسبت به فرزند
کوچک تر حسودی می کنند.
معموال در این شرایط کودک ،برخورد متفاوت والدین و فرق
گذاشن آن ها و بی توجهی شان نسبت به خودش را می بیند،
احساس دوست داشتنی نبودن پیدا میکند و همین مسئله
باعث بروز اختالل بین خواهر و برادر می شود.
پدر و مادرها اگر می خواهند بین فرزندانشان صمیمیت و
یکدلی وجود داشته باشد باید با همه آنها مهربان باشند و
متناسب با سن و خواسته هایشان به آن ها رسیدگی و توجه
کنند .در این صورت شدت اختالف بین آن ها کاهش پیدا
می کند.
ویژگی های اخالقی بچه ها
هر کودکی خلق و خوی منحصر به فرد خودش را دارد .معموال
کودکی که رفتار هیجانی دارد و میزان تحرک و رفتارهای
تکانشی در او بیشتر است احتمال این که روابط منفی با
خواهر و برادرش داشته باشد بیشتر است .براساس مشاهدات
انجام شده ،خصوصیات اخالقی فرزند اول نشان دهنده حال
و هوای روابط بین سایر خواهران و برادران است.
صرف نظر از این که خلق و خوی فرزند کوچک تر چطور
باشد ،بداخالقی فرزند اول می تواند بر فرزندان کوچک تر
تاثیر بگذارد .البته در خانواده هایی که تعداد فرزندان زیاد

سگ داری
دوره ما دوره سگ داری است
دوره ناجور سگ پنداری است
یک سگ و قالده و یک تکه گوشت
این نشان بارز بیماری است
یارو با قالده سگ را بسته است
سگ جلو ،خود هم پی سگ جاری است
می رود هرجا که آن سگ می رود
سگ چو اسب و او هم عین گاری است
نیست او را مشکلی زیرا که او
فکر سگ ،در خواب و در بیداری است
در پیاده رو کند ادرار سگ
کار آن سگ روز و شب ادراری است
صاحبش را می کشد دنبال خود
رفتن دنبال او ،اجباری است
کار این سگها که لوسند و ننر
کی نگهبانی و شب بیداری است
کار آنان خوردن و خوابیدن است
اینچنین سگ کی زرنگ و کاری است
دزد آید گر شبی ،نیمه شبی
کی بداند حال وقت یاری است
هست در حمام یا در خواب ناز
یا پی درمان توی بهداری است
سگ وفا دار است ،این باشد قبول
گاه اما ناقل بیماری است
اینچنین سگ پرخطر باشد «غمین»
از همانها که دچار هاری است
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اهمیت صمیمیت بین خواهر و برادر
و راه های افزایش صمیمیت

است ،خلق و خوی پرخاشگر و فرصت طلب فرزند دوم
می تواند خلق و خوی آرام فرزند اول را تحت تاثیر قرار داده
و سایر کودکان را پرخاشگر کند.
کیفیت رابطه بین زن و شوهر
مشکالت زناشویی باعث افزایش تصاعدی اختالفات بین
خواهر و برادرها می شود .مشاهده دعوا و بحث های والدین
باعث افزایش اضطراب شده و تنش ارتباطی بین فرزندان را
افزایش می دهد .صمیمیت بین زوجین و صمیمیت والدین با
فرزندان ،تضمین کننده صمیمیت بین خواهر و برادر است.
وسایل و اتاق مشترک
وسایل و اتاق مشترک می تواند زمینه ساز بسیاری از
دعواهای میان خواهران و برادران باشد به خصوص اگر هر
دو نفر بخواهند به طور همزمان از یک وسیله استفاده کنند.
در صورتی که آن وسیله به هر دلیلی خراب شود ،دعوای
بزرگتری شروع خواهد شد.
زمانی که برای  بچه ها حریم خصوصی قائل نباشید و مدت
طوالنی در یک اتاق مشترک باشند ،احتمال بروز جنگ و
دعوا بیشتر خواهد شد.
تفاوت سنی بین فرزندان
تفاوت سنی بین فرزندان به دلیل تفات در محدودیت ها و
آزادی هایی که برای آن ها از سمت خانواده تعیین می شود
می تواند باعث بروز اختالف بین آن ها شود.
به عنوان مثال فرزند بزرگ تر می تواند به تنهایی با دوستانش
بیرون برود ولی فرزند کوچکتر این اجازه را ندارد و نمی تواند
علت این محدودیت را درک کند در نتیجه شروع به
ناسازگاری با فرزند بزرگ تر می کند.
رقابت برای جلب توجه والدین
تحسین و توجه والدین برای فرزندان بسیار خوشایند است
ولی همین تشویق باعث ایجاد اختالف بین فرزندان می شود.
رقابت بر سر جلب توجه والدین و تشویق شدن می تواند
باعث ایجاد اختالف بین فرزندان شود و برای این که ثابت

برای افزایش صمیمیت بین خواهر و برادرهای خودتان به
این نکات توجه نمایید:
 – 1پشت سر هم بدگویی نکنید به خصوص وقتی کنار
دوستان یا فرزندانتان هستید.
 – 2اگر ازدواج کرده اید و جدا از هم زندگی می کنید ،روابط
رسمی را کنار گذاشته و صمیمی تر برخورد کنید.
 – 3به تفاوت عقیده و تفاوت دیدگاه هم احترام متقابل
بگذارید.
 – 4وجود اختالف نظر و تفاوت عقیده کامال طبیعی است،
اگر با خواهر و برادرتان تفاوت عقیده و دیدگاه دارید با هم
بحث نکنید و احترام متقابل را فراموش نکنید.
 – 5از کارهای هر چند کوچک برای خوشحالی هم استفاده
کنید مثال دعوت به یک وعده غذا بیرون از خانه می تواند
شما را با هم صمیمی تر کند .به آن ها نشان دهید که
خوشحالیشان باعث خوشحالی شما می شود و ناراحتیشان
شما را ناراحت می کند.
 – 6همیشه در برخورد با خواهر و برادرتان صادقانه رفتار
کند .احساسات واقعیتان را بیان کنید و نشان دهید که چقدر
از دیدنشان خوشحالید و چقدر دوستشان دارید .دیدن روابط
صمیمانه شما با یکدیگر باعث می شود روابط بین فرزندانتان
بهبود پیدا کند.
سن جدا کردن خواهر و براد از هم و تاثیر آن بر
صمیمیت فرزندان
بچه ها بعد از مدتی از تفاوت و هویت جنسی یکدیگر آگاه
می شوند و دیگر هم اتاقی بودن یا با هم حمام بردنشان کار
درستی نیست .جدا کردن خواهر و برادر از هم در صورتی
که رفتار صحیحی با آن ها داشته باشید تاثیری بر کاهش
صمیمت آن ها نخواهد داشت.
وسایل اتاق فرزندان را مشابه هم تهیه کنید.
در مورد تفاوت جنسی آنها به صورت جداگانه و به اندازه ﺟﺪول 401-2668
درکشان با هم صحبت کنید تا علت کار  شما را متوجه شوند.

کنند باهوش تر و با ارزش تر هستند با هم دعوا کنند.
پس اگر به دننبال ایجاد صمیمیت بین فرزدانتان هستید  باید
مراقب باشید که به یک اندازه از فرزندانتان  تعریف کنید.
تاثیر والدین در ایجاد صمیمیت بین خواهر و برادر
 – 1کودکانتان را تشویق کنید که به یکدیگر احترام بگذارند.
شما نباید رفتارهای آسیب زا و بی احترامی بین فرزندانتان را
تحمل کنید .شما با احترام گذاشتن به فرزندانتان باید الگوی
عملی در این زمینه برای آن ها باشد.
 – 2برای هر کدام از فرزندان زمانی مجزا را اختصاص بدهید
و اجازه  دهید در این زمان به فعالیت مورد عالقه خودش
بپردازد .این رفتار با از بین بردن امکان رقابت بین خواهر و
برادر ،باعث تقویت صمیمیت بین فرزندان شده و مانع از
ایجاد تبعیض و دشمنی بین فرزندان می شود .شما با صرف
وقت برای هر کدام از آن ها ،احساس مهم بودن و مورد توجه
بودن را به تک تک آن ها انتقال می دهید.
 – 3به کودکان فرصت حرف زدن و اظهار نظر بدهید .اجازه
دهید نظراتشان را هر چند پیش پا افتاده است را بدون نگرانی
از قضاوت بیان کنند.
 – 4به کودکان بیاموزید که اختالف نظر داشتن کامال
طبیعی است و برای تصمیم گرفتن باید باهم مذاکره کنید.
اگر دعوایی بین بچه ها ایجاد می شود ،وقفه ای بین آن
ایجاد کنید و از آن ها بخواهید نفس عمیق بکشد و برای
مدتی از هم فاصله بگیرند تا بتوانند بر اعصابشان مسلط شده
و راه حلی معقوالنه برای آن پیدا کنند و اختالف خود را با
آرامش حل کنند.
برای مسائل قابل پیش بینی قانون وضع کنید و زمانی که
دعوا رخ می دهد ،قوانین را به آن ها یادآور شوید و از بچه ها
بخواهید به قوانین پایبند باشند.
روش های افزایش صمیمیت بین خواهر و برادر
زمانی که خودتان رابطه 2
ای صمیمانه با خواهر و برادرتان
داشته باشید ،الگویی مناسب برای فرزندانتان خواهید بود پس

1

جدول شماره 1401/2669
1
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13
15

عمودی:
-1برادر حضرت موسی -از بیماری های چشمی
-2ضمیر اشاره به دور -آشپز -درد
-3از شهرهای واقع شده در یکی از استان های
مرزی -جمع دلیل -کشوری در حاشیه خلیج فارس
-4ســام تلفنی -بی خطر -شهری در ترکیه-
محافظ بدن در برابر تیر و سنان

1

2

3
4
5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ت

ي

م

ف

ج

ر

س

پ

ا

س

ي

ب

ا

د

ا

م

ك

ر

ر

و

ك

ه

ف

ت

ر

ا

ا

ل

ا

و

ت

ل
م

7

ن

9

ك

ا

ك

ش

13

ر

خ

15

ن

ي

8

ي

10

و

12

ا

11

14

ا

ا

و

ي

و
ا

ز

م

ر

د

ت
ن

ه

ا

ن

ح

ي

و

ن
د

ه

و

و

و

ن

ا

ب

ا

د

ي

ه

ش
ر

ا

م

ا

س

ط

ف

ظ

ق
خ

ا

ن

ن

ي

ش
ت

ح

ج

م

ل

ن

و

ح

ا

ن

ه

و

ر
ا

-5درجه -بدهکار -آدم دم بریده
-6کشوری اروپایی -چهره
-7قهرمان شــاهنامه -برابر -در کنار
گفتار و پندار
-8قــرض -قوس و قزح -ســوره ای
قرآنی
-9محــل کار کارمنــد -پــروردگار-
جانشینان
-10پودر کشــنده -از توابع اســتان
اصفهان -تلخ
-11بعد -زبانی -پســوندی که مصدر
جعلی می سازد
-12شیوه -شــکایت و شکوه -تاالب-

م

ل

ب

ا

ي

م
ا

م

ج

ي

ن

س

ي

ي

م

ه

م

ب

ذ

س

ق

ب

و
ب

م
ا

12
ر

م
ف
ز

ا

13

14

15

ا

و

ت

م

ر

ز

ا

ل

ا

ب

ر

ك

ي
ق

ي

ب

ن

ل

ت

ي

ا

ش
ك

ا

ن

ك

ر

ر

و

ز

ي

ب

ر
ن

ي

ا

غ

ل

و

ا

ي
ي

ا

ت

تند رفتار
-13معادل  3کیلو -فرق سر را گویند-
ساکت
-14فرخندگی -پهلوانان -شراب
-15از تنقالت تابستانی -شش -وسیله
پخش فیلم در سینما

طراح :میترا چراغ پور

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

افقی:
ﺟﺪول 1401-2669
-1نام قدیمــی اش هگمتانه بوده اســت -از
بیماری های روانی
-2نقش -از رونق افتاده -گوشه و زاویه
-3پلیس راهنمایی و رانندگــی -ارتباط -بوی
خوش
-4صدای ســاعت پاندول دار -مطلق -از بحور
عروضی -چاشنی اغلب غذاها
-5مرکز استان سیســتان و بلوچستان -همزاد
افسوس -حیوان باوفا
-6تازیانه -تب شیری
-7ماه پاییزی -باالتر -پایانی
-8حاصــل جابجایی هوا -ضمیر اول شــخص
مفرد -از ماه های زمستانی -مخابره
-9آفریده شده -شهری در غرب شیراز -گریه
-10مرض سگی -نیکان -توان
-11تعجب زنانه -جدید -از حشــرات انگلی-
مرکز مغز
-12غربال خانگی -خسارت -گهواره روستایی-
ولی
-13جمع رمز -پادشاه -مقدمه الکل زایی میوه
جات
-14چیــن و چروک صــورت -ایالتی در هند-
برنامه تفریحی تلویزیونی
-15دارای دسته -از بیماری های ریوی

جواب جدول شماره 1401/2668

طرح :عصرمردم

7

کشکول
چهارشنبه  5مرداد 1401

 27ذیالحجه 1443

Jul 27، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7535

پرنده ای که منقارش طالئی بود
ابوالقاسم فقیری

هنوز خیلی کوچک بود نه غم و اندوه را می شناخت
و نه از مرگ چیزی می دانســت .به آنچه انس داشــت
مادرش بود که بیمارگونه به نظر می رســید .پدرش که
همیشه سیگار می کشــید و انگشتان بلند و کشیده اش
رنگ انداخته بود.
کوچه شان قلبه کاری بود و در کمرکش کوچه المپ
گرد گرفته ای آویزان بود ،و آقای ناظم که تنها اسمش
کافی بود که پشــت بچه ها را بلرزاند ،مدرسه که بوی
مخصوصــی می داد و خانم معلم کــه زنی بود مهربان
و دوست داشــتنی و بابای مدرسه با شکم گنده اش ،با
نان های پــا درازی که خیلی آرام از گلو پائین می رفت
و ننه ی مدرســه که از زور چاقی خیلی ســخت نفس
می کشــید و صدای نفس هایش از دور شنیده می شد و
دســت های ُکپل و پر گوشتش که از پایین به باال پر از
النگو بود و مخصوصا اصرار داشت آنها را به همه نشان
دهد و بچه های قد و نیم قد همســایه که همه یک سر
و گــردن ازش بلندتر بودند .این بــود آنچه که وقت و
بی وقت به آنها فکر می کرد.
***
مادرش کوتاه بود با صورتی گوشــتی و چشــم های
درشت مشکی که بی شباهت به چشم های خودش نبود.
پــدرش کارمند بود ،صبح می رفــت و بعدازظهر در
خانه پیدایش می شد با دســته ای روزنامه زیر بغل .آن
وقت می نشستند دور هم ناهار می خوردند بعد پدر دراز
یکی بود و یکی نبود
اال خدا هیشکه نبود
در زمان های بسیار قدیم شــهری بود که نزدیک
یک کوه پر از دره بنا شده بود .به این کوه خرمن کوه
می گفتند .پادشاه آن شهر روزی به فکر افتاد که تعداد
دره های خرمن کوه را بشمارد .ابتدا از درباریان پرسید،
ولی کسی نتوانســت جواب پادشــاه را بدهد .پادشاه
تصمیم گرفت موضوع را با مردم شهر در میان بگذارد.
پس فرمان داد جارچی ها در شــهر جار بزنند« :آهای
مردم شــهر هر کس بتواند تعداد دقیق دره ها را بگوید
عالوه بر جایزه ای بزرگ« ،ماهگل» دختر پادشاه را به
زنی خواهد گرفت .در صورتی که جوابش درست نبود،
هر کس باشد سرش را به باد خواهد داد.
خبر در شــهر پیچید .همه جا صحبت از فرمان تازه
پادشاه بود.
بشــنوید که در آن شــهر دو تــا کاکا بودند که با
مادرشان زندگی می کردند ،آنها وضع درست و حسابی
هم نداشتند .کاکای کوچک تر که جوانی خوش قلب و
مهربــان بود به کاکای بزرگش گفت :ای کاکا بیا تا ما
هم برویم شانســمان را امتحان کنیم .دره ها را یکی
یکــی می گردیم تعداد آنها را می شــماریم و جوابش
را برای پادشــاه می بریم .شــاید درست بود .آن وقت
صاحب مال و منالی می شــویم و زندگی مان روبه راه
خواهد شد.
کاکای بزرگ تر قبول کرد .موضوع را با مادرشــان
در میان گذاشــتند .مادر مخالفت کرد و گفت :امکان
ندارد شــما موفق شــوید .از شــما زرنگ تر خیلی ها
هســتند ،می روید و جانتان را هم از دست می دهید و
من پیرزن هم بی یار و یاور می شوم.
کاکای کوچک تر گفت :ما می رویم و به خدا توکل
می کنیــم .تو هــم ناراحت نباش خداوند یــار و یاور
درماندگان است و بدان ای مادر که هرچه خدا بخواهد
همان خواهد شد.
ســرانجام دو تــا کاکایی پیــرزن را راضی کردند.
خوراک دو روز و دو شبشــان را برداشــتند و از شهر
بیــرون زدند .رفتند و رفتند تا به دامنه کوه رســیدند.
چون شب بود تصمیم گرفتند همانجا بخوابند .شامشان
را خوردند حاال دنبال جائی می گشتند چون در آن کوه
جانور درنده بسیار بود.
نشســتند به فکر کردن ،کاکای کوچک تر ناگهان
فکری به خاطرش رسید و گفت :کاکا پیدا کردم طوری
می خوابیــم که هر جانوری ما را ببیند خیال کند که ما
حیوانی دو سریم .پس پاها را در شلوار یکدیگر کردند
و خوابیند .چشم هر کس به آنها می افتاد آنها را آدمی

می کشــید و روزنامه می خواند .چون پایش به مدرسه
رسید ،دنیای کوچکش یک مرتبه توسعه یافت ،چیزهای
تازه ای می دید که هر کدام کافی بود که ســاعت ها به
آنها بیاندیشد ،عصرها که از مدرسه به خانه برمی گشت
با بچه های همسایه بازی می کرد .راحت می خندیدند.
صدای خنده شان تا دوردســت ها کشیده می شد .تازه
کالس دوم را شــروع کرده بود که مادرش مریض شد.
دکترها دردش را نفهمیدند .این را از دیگران شنیده بود.
تنها شیشــه های دوای قد و نیم قد را که باالی سرش
قطار شده بود می دید .مصرف سیگار پدر زیاد شده بود.
پدر زیادتر فکر می کرد و مادر روز به روز الغرتر می شد.
حاال خانه شان سوت و کور شده بود ،تنها مادربزرگ بود
کــه به جمع خانواده اضافه شــده بود ،که آن هم برای
تر و خشــک کردن مادر بود که اکنون به جز پوست و
استخوانی دیگر چیزی برایش باقی نمانده بود.
می دید که آن میل و رغبت ســابق را در بازی ندارد.
بــا بچه ها کمتر می جوشــید حتی با پرویــن کوچولو،
گل ســرخی کــه در کوچه شــان روئیده بود .بیشــتر
می نشست و به چشم های مادرش که االن به سختی از
هم گشوده می شد نگاه می کرد ولی پرنده نگاه مادرش
بی طاقت هر لحظه گوشه ای می نشست ،برای او رنجی
بود این ناآرامی پرنده ها.
***
آن شب بعد از آنکه تکلیف شبش را نوشت خواست

بخوابــد ولی هرچه این دنده و آن دنده شــد ،خواب به
چشمانش ننشست .مادرش در بستر باالی اطاق خوابیده
بود .مادربزرگ کنار دســتش نشسته بود و نگران به او
می نگریست .مروارید اشک را که در صدف چشم های
مادربزرگ دیده می شد ،می دید.
برایش عجیب بود .تاکنون هرگز اشک مادربزرگ را
ندیده بود دلش برای مادربزرگ سوخت ،خواست او هم
بگرید ولی چشمه اشــکش در آن لحظه خشکیده بود.
بعد صدای مادربزرگ بلند شد که می گفت:
چرا نمی خوابی؟خوابم نمی برهسعی کن بخوابیباشه .سعی می کنم.دیری از شب می گذشــت .همه جا سکوت بود .بعد
صدای ساعت شاه چراغ بلند شد که نصف شب را اعالم
می کرد و باز هم سکوت بود و سکوت.
سرانجام دروازه چشم هایش روی هم افتاد .آن وقت
بود که خوابی دید ،خوابی که برایش از هر لحاظ تازگی
داشت.
پرنده ای با منقار طالئی و پرهای چون برف ســفید
در اتاق پرپر می زد و می خواســت به دنیای خارج راهی
یابد .ولی درها بســته بود با شتاب به جلو می رفت و به
شیشــه های بسته در می خورد .پرپر می زد ،برمی گشت
و دوباره از ســر نو شروع می کرد .سینه اش سخت باال

می رفت و به چشم های کوچک و زیبایش غم نشسته
بود.
تحمل این صحنه ها را نداشت .از جا برخاست و در
را باز کرد .پرنده چون دود در فضای الیتناهی گم شد.
از تعجب فریادی کشــید و همــان موقع بود که بیدار
شــد .نور ماه از پشت شیشــه ها به داخل نفوذ کرده و
روی گلهای خوشرنگ قالی ولو بود .نگاهش به طرف
دیگر اتاق چرخید .مادرش را دید که روی دست های
لرزان مادربزرگ از شــانه نفس می کشــید .مادربزرگ
می کوشــید که چیزی به او بخوراند .بعد چانه مادرش
لرزید و حرکتی در دســت و پایش و سپس آرامشی در
تمام وجودش .مادربزرگ او را خواباند .دســت هایش را
کنارش قرار داد و چشــم هایش را بست .هنوز نفهمیده
بود که چه شده ولی در یک لحظه به یاد آن پرنده افتاد
و نابودیش ...آن وقت بود که مرگ را شناخت.
***
مدتی گذشت .رفت وآمدها تمام شد .دوباره خانه شان
سکوت ســابق را به خود گرفت .دیگر صحبت از مادر
نبود .گویی انگار نه انگار روزی وجود داشــته است .این
را با قلب کوچکش احســاس می کرد .ولی یاد مادرش
با او بود .هر پرنده ای را که می دید یادش به آن شــب
و آن پرنــده منقار طالئی می افتــد .اکنون دیگر غم را
می شناخت.
بعدازظهر پنجشــنبه ای بود که به اتفاق مادربزرگ
به قبرســتان رفتند .قبرســتان با خودش خلوت کرده
بود .گرچه قبرســتان را برای اولین بار نبود که می دید،
ولی این بــار آنچه را می دید از هر لحاظ برایش تازگی
داشت .در آسمان آبی باالی قبرستان قطعات ابری دیده
می شــد .مادربزرگ قبر مادر را نشانش داد .بی اختیار به
چشمانش اشک نشست .در میان گریه بود که گفت:
مادربزرگبله جانممن قلکم را شکستم.چرا؟آخه می دانی ســینه های مادرم الغر شده بود .حتااین گل هایی را که ریختند روش سینه اش درد می گیرد.
خاک ها و سینه ها به هم جور درنمی یاد .پول هایم یازده
تومن میشه ،ایناهاش .با خودم آوردمش .این پول ها را
بگیر بده به یکی که خاک ها را از روی ســینه اش پس
بزنه ،مادربزرگ میدی؟ ها؟
مادربزرگ حرفی نداشت که بزند .کودک به خودش
می اندیشــید :حتما مادربزرگ هم این کار را نمی کند.
باید یکی دیگر را ببینم ،راســتی شاید یازده تومن پول
کمی باشد ،باید پول بیشتری جمع کنم.
همان موقع بود که احساس کرد پرنده منقار طالئی
خودش را نشانش داد و به طرفی پرواز کرد.
کودک فریاد کرد :اون بود ،پرید و رفت!
عزیزم کی؟همون پرنده که منقارش طالئی بود.مادربزرگ اندیشید :گردنم بشکنه کاشکی طفلکی را
با خود نیاورده بودم و اشکش سرازیر شد.
منبع :کتاب اجاق کور -ناشر :کانون تربیت
شیراز 1347

قصه ی خرمن کوه
روایت جهرم

دو سر می دیدند.
بشــنوید نیمه های شــب بود .دیوی که از قله کوه
برمی گشت چشمش به آنها افتاد تعجب کرد .این دیگر
چه جانوری است .اطراف آنها گشتی و زد و گفت:
گشتم صد و سی دره
ندیدم آدم دو سره
دیو که از آنها ترسیده بود راهش را گرفت و رفت.
نگــو که کاکای کوچک تر بیــدار بود .حرف دیو را
شنید ولی از ترس لب از لب باز نکرد.
دیــو که رفت کاکاش را صدا کرد و گفت :ای کاکا
تو همین جــا بمان من در شــهر کاری دارم می روم
و برمی گردم .بعد با هم دره ها را می شــماریم از کجا
معلوم که این دیو درست گفته باشد.
برادر بزرگ تر خودش را به شهر رساند .به کاخ شاه
رفت .اجازه ورود خواست و گفت :جواب پرسش شاه را
یافته ام جواب چنین است:
گشتم صد و سی سه دره
ندیدم آدم دو سره

پادشــاه را میگی نگاهی به قد و باالی او کرد .سر
و وضعــش را دید با خود گفــت :این حرف از این آدم
نمی تواند باشــد .حتما باید زیر این کاسه نیم کاسه ای
باشد.
حاال این ها را همین جا بگذاریم برویم سراغ کاکای
کوچک تر .آخرهای شب سر و کله دیو پیدا شد ،او را با
یک سر دید .تعجب کرد که یعنی چه؟
او را از خــواب بیدار کرد ماجرا را پرســید .کاکای
کوچک تر که می ترســید صادقانه همه چیز را تعریف
کرد و گفت :کاکام به شهر رفته...
دیو متوجه شد که کاکای بزرگ تر به او کلک زده،
و به شهر رفته که تعداد دره ها را به شاه بگوید و جایزه
را صاحب شود.
پس دیــو گفت :ای آدمیزاد من یکــی از دره ها را
نشــمردم ،رفتم و شــمردم اگر می خواهی سر از بدن
کاکات جدا نشــود فورا به شهر برو و همه چیز را برای
پادشاه بگو.
کاکای کوچک تر به طرف شهر حرکت کرد به کاخ

گردآورنده :ایرج قزلی

شاه رفت و حقیقت را گفت.
شاه دریافت که برادر بزرگ تر دروغ گفته حکم داد
تا برادر بزرگ تر را گردن بزنند و «ماهگل» را عقد کرد
و به برادر کوچک تر داد.
کاکای کوچک تر که فرمان قتل برادرش را شــنید،
دنیا پیش چشمش تیره و تار شد .پس رو به پادشاه کرد
و گفت :به شرطی دامادیت را قبول می کنم که از سر
گناه کاکام بگذری و او را عفو کنی.
پادشاه که دریافته بود با جوان خوش قلب و مهربانی
روبرو است خواهش او را پذیرفت.
شــهر را آذین بستند و دختر پادشاه را برای کاکای
کوچک تــر عقد کردند و از همان زمان بود که کاکای
بزرگ تر از خجالت گم و گور شد و هنوز هم که هنوز
است کسی از او سراغی ندارد.
قصه ما به سر رسید
غالغو اَ خونه ش نرسید.
منبع :قصه های مردم فارس -جلد سوم
ناشر :بنیاد فارس شناسی -ابوالقاسم فقیری

غزلی به لهجه جهرمی از زنده یاد
حسین حقایق

آدِی شدم از درد م ِِث ُگرز وارونده
سِ یلم تو بکن هیچی ازم باقی نمونده1
هر چی که فلک غصه و درد الکی داشت
دل زار من چپونده2
با ِ
دست نسیم دِر ِ
آخی اَ دِلم وای ا دِلم بخت با من نیس
طوفان بال رطب پنگ من تکونده3
هرجا که غمی بود ،اومد صاف تو قلبم
بی خود نی که شالده دلم از بیخ پکونده4
گفتم ترک غم بکنم بندازمش دور
غافل که ا سرتاسر دل ریشه دونده5
از لنج و لویرم غم دل گشته نمایون
بد عهدی و نامردمی یا دلم سوزنده6
اونکس که می گفت یار توام خصم دلم شد
صد بار دلم تش زده صد بار شکونده7
پی نویس:
-1آ دی= دائــی ،آقــا -گرز وارنده= شــاخه درخت نخل که
برگ هایش را کنده باشند -سیل= سیر تماشا کردن ،نگاه کردن
-2الکی= بیهوده -چپونده= به زور جای دادن چیزی در جائی
-3آخی= حرف افســوس -اَ دلم= از دلم -وای اَ خودم= وای
به خودم -رطب= خرمای تازه -پنگ= خوشــه خرما -تکونده=
تکانیده
-4نی= نیست -شالده= شالوده -پکونده= پاره کرده
-5ترک= درخت خرما ،نخل -دوونده= دوانیده
-6لنج و لویر= لب و لوچه
-7تش= آتش

چند دو بیتی از شاعران معاصر

تو که باال بلند نازنینی
تو که شیرین لب و عشق آفرینی
کنارم لحظه ای بنشین چه حاصل
که فردا بر سر خاکم نشینی
**
به دریا شکوه بردم از شب دشت
وزین عمری که تلخ تلخ بگذشت
به هر موجی که می گفتم غم خویش
سری می زد به سنگ و باز می گشت
**
پری بودی و با من ناز کردی
به نام و عشوه ،عشق آغاز کردی
مرا آواز دادی چون رسیدم
کبوتر گشتی و پرواز کردی
**
نگاه چشم بیمارت چه خسته است
کبوتر جان که بالت را شکسته است
کجا شد بال و پرواز بلندت؟
سفید خوشکلم پایت که بسته است
**
پرستوی فراری از بهارم
یک امشب مهمان این دیارم
چو ماه از پشت خرمن ها برآید
به دیدارم بیا چشم انتظارم
**
کنار چشمه ای بودیم در خواب
تو با جامی ربودی ماه از آب
چو نوشیدم از آن جام گوارا
تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب
**
اگر خورشید ما بی اعتباره
اگر قلب شقایق داغداره
من از بی خانمانی غم ندارم
که پشت هر زمستانی بهاره
**
خیالم پر زده تا کوی دلبر
دلم آشفته چون گیسوی دلبر
رفیقان الله بر قبرم گه آرید
اگر مردم ندیدم روی دلبر
**
به هر کس می رسی دل می فروشی
چه بی حاصل ،چه غافل می فروشی
به من تا می رسی از چیست آخر
که ذره ،ذره مشکل می فروشی؟
**
در این دنیا به هر کس یار دادند
یکی را گل یکی را خار دادند
ولی بستند چشم دلبر آنگاه
به عاشق فرصت دیدار دادند
**
نظر خوردی و رو پنهون نکردی
حذر از چشم بد چشمون نکردی
پر آن چارقد تور سفیدت
چرا اسفند آویزون نکردی؟
**
گل سرخ و سفیدم جات خالی
به هر باغی رسیدم جات خالی
میون گندمای خوشه کرده
تو را گشتم ندیدم جات خالی

(فریدون مشیری)

(هوشنگ ابتهاج -سایه)

(سیاوش کسرائی)

(محمد نوعی)

(تیمور گرگین)

(منوچهر نیستانی)
منبع :کتاب ترانه و ترانه سرائی در ایران -محمد احمد پناهی
سمنانی
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گردشگری
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بیتوته :کویر لوت یا دشت لوت بیابانی پهناور با وسعت  120هزار کیلومتر
است که  10درصد ایران را در بر گرفته است .کویر لوت جزو مناطق خشک
و بسیار گرم و  25امین بیابان پنهاور جهان محسوب می شود.
تا مدت ها چال گرم مرکزی گندم بریان در کنار این کویر را به عنوان
گرم ترین نقطه زمین می شناختند .در سال  2005رادیومتر فروسرخ ماهواره
اکوآی ناسا دمای مناطق مرکزی کویر لوت را  70.7درجه سانتیگراد
اندازه گیری کرده است .در مجموع ترکیب آهن در سطح زمین و ماسه های
تیره رنگ لوت علت دمای بسیار زیاد آن محسوب می شود ولی بادهای
 120روزه سیستاندر فصل تابستان عامل تعدیل هوای این منطقه محسوب
می شوند.
کویر لوت سرشار از ناشناخته هاست و به قدری جذاب و اسرار آمیز است
که به عنوان اولین اقر طبیعی ایران در فهرست میراث یونسکو ثبت جهانی
شده است .در حال حاضر شهداد و کلوت های کرمان تنها مسیر دسترسی
به کویر لوت برای عالقمندان کویر گردی و بیابان گردی محسوب می شود
و سایر مناطق کویر لوت فاقد هر گونه فاکتور ایمنی برای گردشگری است.
بهترین زمان سفر و بازدید از کلوت های شهداد فصل بهار و پاییز است.
کویر لوت یا بیابان لوت
کویر لوت در جنوب شرقی ایران است و به عنوان بکرترین نقطه ایران
شناخته می شود .کلمه “لوت“ در زبان بلوچی به معنی برهنه ،بی آب و
علف ،تشنه و خالی از همه چیز است .بخش بزرگی از این بیابان را ماسه زار و
ریگ زار تشکیل داده است و سایر مناطق حالت کویری دارد.
بیایان به مناطقی گفته می شودکه بارش ساالنه کمتر از  50میلی متر
است و پوشش گیاهی بسیار فقیری دارد ولی کویر به زمین های رسی گفته
می شودکه نمک بسیار باالیی داشته و به عنون شوره زار شناخته می شوند.
زمان تشکیل اغلب کویر ها به دوره سوم زمین شناسی برمیگردد که قبال
به جایشان دریاچه های باستانی قرار داشته است و حاال در اثر تبخیر آب
دریاچه ها در سالیان دور فقط نمک از آن ها به جا مانده است که مانع از رشد
هر گیاهی در منطقه می شود.
بنا به تعریفی که در باال گفته شد اغلب زمین شناسان بر این باورند که
تنها بخشی از بیابان پهناور لوت حالت کویری دارد بنابراین درست نیست از
اصطالح کویر لوت استفاده شود.
کویر لوت کجاست؟
کویر لوت محدوده ای بسیار وسیع است که بخش هایی از سه استان
سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و کرمان را فرا گرفته است .کویر لوت
سوزان از شمال به جنوب امتداد دارد ،از غرب با گسل نای بند و از شرق با
گسل نهبندان محدود شده است .میانگین طول بیابان لوت از شمال به جنوب
حدود  900کیلومتر و از شرق به غرب حدود  300کیلومتر است.
حدود  70درصد این بیابان وسیع در استان کرمان و  30درصد دیگر در
استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است.
کویر نوردی در بیابان لوت معموال ازمسیرهای شناخته شده انجام می شود
که پرطرفدارترین آن ها منطقه شهداد و کلوت های کرمان است.
اسرار کویر لوت
در باور عوام ،لوت مرکزی با داستان های ماوراءالطبیعه پیوند تنگاتنگی
دارد .کویر لوت به عنون صعب العبور ترین بیابان جهان شناخته می شود.
عده ای این مکان را شهر نفرین شده قوم لوط می دانند که به سنگ تبدیل
شده است و وجه تسمیه نام گذاری کویر لوت را همین موضوع می دانند .پای
انسان هرگز به بخش هایی از کویر لوت نرسیده است.
در حاشه کویر لوت و شهداد آثار تمدن های باستانی شامل سفالینه ها و
ظروف سنگی مربوط به  3000سال قبل از میالد مسیح کشف شده است.
بخش هایی از کویر مرکزی به قدری داغ است که حتی باکتریها هم قادر
به زنده ماندن در آنجا نیستند .در منطقه زنگی احمد که هیچ اثری از آب و
آبادانی نیست ،آثار بنایی به شکل برج های مخروبه مشاهده می شود که در
اطرافش سفال و شیشه های رنگی کشف شده است .گفته می شود که در
سال های اخیر فسیلی از ناخن دایناسور در کویر لوت کشف شده است که
البته نیاز به بررسی دقیق تر دارد.
بخش های مختلف کویر لوت
کویر لوت بیابانی پست با ارتفاع و ویژگی های جغرافیایی نامتقارن است و
به واسطه شکل ناهمواریها و پراکندگی جغرافیایی ،زمین شناسان ،به صورت
طبیعی کویر لوت را به سه بخش تقسیم کرده اند:
لوت شمالی
شمالی ترین منطقه لوت که بیشتر در استان خراسان جنوبی و اطراف
بیرجند واقع شده و به نام لوت خراسان و لوت بیرجند شناخته می شود.
ارتفاع آن در شمالی ترین نقطه به  1000متر می رسد و به سمت جنوب تا
 500متر کاهش پیدا می کند .بافت لوت شمالی ریگی و شنی است و قسمت
جنوبی آن بریدگی های نامنظمی دارد که به رود شور بیرجند می رسد .وجود
کوه ها و تپه های رسوبی و آتشفشانی در این منطقه جلب توجه می کند که
باعث بروز زلزله های زیادی در لوت شمالی می شوند.
لوت مرکزی
لوت مرکزی متفاوت ترین قسمت کویر لوت محسوب می شود .این بخش
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معرفی کویر لوت بزرگترین کویر جهان
 162کیلومتر طول و  52کیلومتر عرض درد و به نام چاله لوت شناخته می شود
که پوشیده از توده های عظیم به هم پیوسته ماسه است.
کویرهای نمک و گچ به طور پراکنده در این بخش یده می شود که
می تواند به کویر ملک محمد در بخش غربی ریگ یالن اشاره نمود.
لوت جنوبی
جنوبی ترین منطقه کویر لوت که از نظر پوشش گیاهی و آثار به جا مانده
تمدن های باستانی ،پربارتر از دو قسمت قبلی است .این منطقه به نام لوت
زنگی محمد شاخته می شود که بخش عمده ای از استان کرمان و شمال
سیستان و بلوچستان را در بر گرفته است و از لحاظ ژئومورفولوژی به سه
بخش تقسیم می شود:
دشت سر یا سنگ فرش بیابان
متمایل به مرکز کویر لوت است و عالقمندان زیادی دارد  .دشت سر از
غرب به کلوت ها و کلوتک ها و از شمال به مسیر ارتباطی شهداد – نهبندان
و منطقه های باالزرد و پوزه کال ،از شرق به ریگ یالن و از جنوب به هامون
شور و لوت جنوبی می رسد.
این منطقه در منابع خارجی به نام هامادا شناخته می شود که پوشیده از

گاهی تا  10متر ارتفاع دارند .از نظر مقایسه می توان گفت که بلندترین نبکا
در صحرای بزرگ آفریقا فقط  3متر ارتفاع دارد.
این پدیده شگفت انگیز زمانی ایجاد می شد که سطحی هموار ماسه ای
رطوبت کافی داشته باشد .نمونه های بزرگ تر و پیچیده تر با مخروط های
بیشتر از “نبکا“ در لوت وجود دارد که به نام “ربدو“ شناخته می شود .ربدو در
کمتر نقطه ای از زمین به چشم می خورند.
جانوران کویر لوت
در شرق کویر لوت جانواران مقاوم به بی آبی زندگی می کنند از جمله مار،
پرندگان الشخور ،جرد د ،پامسواکی ،روباه ،گربه شنی و انواع آگما.
حدد  70گونه پرنده در کویر لوت زندگی میکنند که نقطه مشترک همه
آن ها رنگ سفیدشان است که بعث می شود گرمای کمتری جذب بدنشان
بشود .این پرندگان آب مورد نیازشان را از خوردن حشرات یا شبنم صبحگانی
تامین می کنند.
زیبایی کویر لوت در شب
مانند سایر مناطق بیابانی اختالف دمای کویر لوت در روز و شب محسوس
است .از آنجا که پوشش گیاهی بیابان کم است و گیاهی نیست که شبها

سنگ های کوچک و بزرگ است که انگار توسط استادکارانی توانمند کنار
هم قرار گرفته اند .به همین دلیل به نام سنگ فرش بیابان شناخته می شود.
دلیل پیدایش این منطقه بدون هر گونه پوشش گیاهی ،فرسایش باد ،تغییرات
شدید دما و فرسایش توسط آب های جاری است.
کلوت ها
کلوت اصطالحی محلی است که به خندق های عمیق و هرم های ماسه ای
بزرگ گفته می شود که در اثر فرسایش خاک بوجود آمده است و پدیدهای
منحصر به فرد است .کلوت های کویر لوت در  42کیلومتری شهداد و در
محدوده ای با عرض  80و طول  145کیلومتر قرار دارد.
این کلوت های تماشایی اصلی ترین جاذبه لوت به شمار می ایند که در اثر
فرسایش رود شور و بادهای  120روزه سیستان بوجود آمده اند.
تپه های ماسه ای
در قسمت شرقی لوت مرکزی ،محدوده ای  50هزار هکتاری پوشیده از
تپه های ماسه ای قرار دارد که ارتفاع برخی از این تپه های هاللی شکل یا
برخان تا  500متر تخمین زده می شود.
پوشش گیاهی کویر لوت
در بخش های مرکزی کویر لوت به احتمال زیاد حیاتی وجود ندارد ولی
در شرایط آب و هوای مساعدتر می تواند حیات موقت و مقطعی مشاهده
نمود مثال در فصل بهار در منطقه دشت سر ،بعد از باران های محدود فصلی
گیاهان چمنی رشد می کنند که در زمانی کوتاه می سوزند و خشک می شوند.
در بخش ریگ یالن گونه های متعدد گیاهان ماسه پسند قرار دارند از
جمله اسکنبیل ،تاغ و نسی .تراکم این پوشش گیاهی در شرق لوت بیشتر
است .در  20کیلومتری منطقه شهداد ،درختان و درختچه های گز مشاهده
می شود.
گلدان های ماسه ای کویر لوت
یکی از متفاوت ترین منظره های کویر لوت ،نبکا یا گلدان های ماسه است
که یکی از جاذبه های شگفت انگیز و منحصر به فرد کویر لوت محسوب
می شود .تل های ماسه ای که مانند گلدان ،درختچه های گز را در بر گرفته اند

فتوسنتز انجام دهد و دما را تعدیل کند و عدم جذب گرمای روز توسط شن و
ماسه  ،باعث کاهش دما در شبهای کویر می شود.
البته بادهای  120روزه سیستان نقش تعدیل کننده هوای کویر لوت را ایفا
می کنند و باعث می شوند که در روز دما خیلی افزایش نیابد و در شب کاهش
دمای کمتری احساس شود .آسمان شب کویر لوت بهشت ستاره شناسان
محسوب می شود و بکر بودن لوت نسبت به سایر بیابان های ایران باعث شده
عکاسان و ستاره شناسان و محققان زیادی به این منطقه سفر کنند.
دریاچه کویر لوت
تعدادی روان آب به خصوص در حاشیه کویر وجود دارد .بازمانده بسترهای
خشکیده رودها و فرسایش زمین در چاله مرکزی رود نشان دهنده وجود
روهای پرآب در گذشته در این منطقه بوده است که امروزه هنگام بارش های
فصلی با کمی آب روان می شوند .در قسمت غربی کویر لوت به دلیل وجود
کوههای مرتفع کرمان ،چند رود از سمت کوه به چاله مرکزی سرازیر می
شوند اغلب در تمام سال آب کافی دارند.
رود شور در شمال غرب منطقه از آب زیادی برخوردار است .آب رود شور
در چاله های بین کلوت روی زمین پخش می شود و زمین های اطراف را در
تمام طول سال مرطوب نگه می دارد .پروانه هایی که در این منطقه زندگی
می کنند آب بدنشان را از رطوبت خاک تامین می نمایند.
در اطراف شهداد دو رود بزرگ دیگر به سمت لوت می رون که مقدارکمی
از آبشان به مصارف کشاورزی می رسد.
بارش های فصلی قابل توجه در سال  1398باعث ایجاد دریاچه ای در
منطقه شهداد شد که باعث حیرت همگان شده است .این دریاچه به نام
“جون نمکسر“ شناخت می شود و به اندازه ای زیباست که بازدیدکنندگان
زیادی به سمت رنگ فیروزه ای آن در وسط بیایان سوزان جلب کرده است.
این دریاچه در مسیر شهداد به نهبندان تشکیل شده و بخش زیادی از جاده
را زیر آب برده است.
مسیر رفتن به کلوت شهداد در کویر لوت
برای رفتن به کلوت شهداد ابتدا باید به کرمان بروید .فاصله تهران تا

شهداد از مسیر زمینی حدود  10ساعت است و به دلیل جاده های ناهموار
شهداد ،مسافت از شهداد به سمت کلوت ها حدود  2ساعت طول می کشد .در
طول مسیر تهران به شهداد از شهرهای قم ،کاشان ،یزد ،رفسنجان و کرمان
عبور می کنید.
برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از هر قسمت کشور باید
مقصدتان را کرمان انتخاب کنید و از آنجا به سمت شهداد بروید.
از شهداد تا ابتدای منطقه کلوت ها حدود  45کیلومتر راه است .در کیلومتر
 20جاده شهداد به سمت کلوتها به یک سه راهی می رسید که سمت راست
به سمت کمپ کویری می رود.
منطقه کلوت های شهداد به سه بخش سبز ،نارنجی و قرمز تقسیم می شود
که بازدید از منطقه سبز برای عموم آزاد است ولی بازدید از منطقه نارنجی
و قرمز ممنوع بوده و برای ورود به این منطقه نیاز به راهنما و گرفتن مجوز
دارید .از آنجا که احتمال گم شدن در کویر بسیار بسیار زیاد است حتی افراد
حرفه ای هم بدون حضور راهنما به مشکل خواهند خورد.
شهر باستانی کلوت های شهداد
شهر باستانی شهداد مرکز حکومت “آرتا“ در ایران باستان بوده است و
قدیمی ترین پرچم فلزی جهان به نام “درفش شهداد“ در این منطقه کشف
شده است .امکانات گردشگری این شهر ناکافی است ولی پدیده بی نظیر
کلوتها و جاذبه های خیال انگیز کویری زیادی دارد .قدمت کلوت های شهداد
به  20هزار سال قبل می رسد.
بازدید از کلوت های این منطقه شما را به سمت تمدن های باستانی
می کشاند .نام علمی این پدیده “یاردانگ“ است .این پدیده سحرانگیز زمین
شناسی به عنوان چهارمین اثر طبیعی شگفت انگیز شناخته می شود.
یاردانگ یا کلوت ها برجستگی هایی هستند که در بین خندق ها و شیارهای
 Uشکل قرار گرفته اند و در راس آن ها زاویه ای قائمه دیده می شود ولی
در سمت رو به باد یاردانگ  ،سطحی با شیب تند قرار دارد.
یاردانگها در طی فرسایشی  20هزار ساله توسط باد و آب تراشیده شده اند
و تبدیل به هنر دست ماندگار طبیعت شده اند .شن و ماسه هایی که توسط
بادهای شدید در هوا به پرواز در می آیند در طی سالیان در برخورد با صخره ها
باعث صیقل دادن و تراش خوردن آنها شده اند .رود شور کویر هم مانند
سفالگری کهنه کار با حوصله در شکل گیری کلوت ها نقش داشته است.
کم ارتفاع ترین نقطه فالت ایران با ارتفاع  56متر از سطح آب در شهداد
قرار دارد .کلوت های شهداد در وسعت  11هزار کلومتر مربع و با کمتر
نشانه های حیات قرار گرفته اند.
در سال  65جسد  15گاو در این منطقه کشف شده بود که به دلیل حرارت
و نمک زیاد خاک بدون پوسیدگی خشک شده بودند.
برای سفر به شهداد می توانید در کمپ های اختصاصی که با کپرهایی از
جنس درخت خرما ساخته شده است یا اکوکمپ ها اقامت کنید.
اقامتگاه های بوم گردی پرشماری در این منطقه وجود دارد.
تفریحات کویر لوت
امکانات رفاهی و تفریحی کویر لوت کمتر از کویر مرکزی است ولی
جاذبه های منحصر به فرد و متفاوتی دارد که می تواند برای گردشگران جذاب
باشد.
موتورسواری و سافاری در لوت
اگر به ماجراجویی در طبیعت بکر و آفرود و مشاهده مناظر بی بدیل کویر
لوت عالقمندید می تواند با اجاره کردن وسیله نقلیه در کویر به گردش
بپردازید.
شتر سواری در لوت
سفر به کویر بدون تماشای شترها یا شتر سواری لطفی ندارد .در کویر لوت
می توانید این فرصت را مغتنم شمرده و شتر سواری را تجربه کنید.
عکاسی و پیاده روی در کویر لوت
مناظر کویر بسیار بکر و زیبا است .قدم زدن در مناطق حاشیه ای حفاظت
شده فرصتی عالی برای گرفتن عکس های منحصر به فرد از طبیعت و از
خودتان به شما می دهد که هیچ کجای دیگر امکان تکرارش برای شما وجود
نخوهد داشت.
تماشای آسمان شب کویر
تماشای ستارگان شب در آسمانی شفاف و بدون آلودگی یکی از
شاخصه های سفر به مناطق کویر است .زیباترین منظره ای که به عمرتان
ندیده اید را می توانید با تماشای آسمان شب کویر تجربه کنید .از آنجا که
اقامت شبانه در کویر کار بسیار خطرناکی است حتما برای اقامت شبانه در
کمپ بمانید.
قلعه شفیع آباد
قلعه شفیع آباد در ابتدا به عنوان کاروان سرا مورد استفاده قرار می گرفت
که تزئینات آجری منحصر به فردی دارد و بخش عمده روستای شفیع آباد را
تشکیل می دهد.
آب انبار شهداد
آب انبار تاریخی شهداد به نام آب انبار حاج محمد تقی شناخته می شود و
یکی از جاذبه های شهر به حساب می آید .از این آب انبار به عنوان محلی
برای ذخیره مواد فاسد شدنی در گرمای کویر استفاده می شده است.

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  140160311035000279مــورخ  1401/1/30موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000400هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حســنعلی برومند به شــماره شناسنامه 15259
کدملی  2291263641صادره از شــیراز فرزند عطاء در ششدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  199/54مترمربع به پالک 8/42598
مفروز و مجزی شده از پالک  8/1143مجزی شده از  8/14به آدرس
گویم شورا فاز دو خیابان شــهید معصومی نژاد کوچه اول کدپستی
 7198475734واقع 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 میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/20 :
/1834م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/2098واقع در بخش  3شیراز
حســب درخواســت خانم زهره صداقت فرد با تســلیم سه برگ
استشهادیه که در دفترخانه  333شــیراز تنظیم شده است مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  630مترمربع تحت پالک  8/2098واقع در بخش 3
شــیراز که ذیل ثبت  27481صفحه  443دفتر  55امالک استنساخی
به نام آقای سید عنایت اله هاشــمی ثبت و سند مالکیت به شماره
 107141صادر و به موجب ســند  3924مورخ  1390/7/28دفتر 334
شیراز مع الواسطه به خانم زهره صداقت فرد فرزند علی جان منتقل
شده است که به دلیل اسباب کشی مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتــب طبق اصالحیه
تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به
تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1836م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/7018واقع در بخش  3شیراز
حسب درخواست محمدرضا یقطین با تسلیم سه برگ استشهادیه که
در دفترخانه  59شیراز تنظیم شده است مدعی است که تعداد یک
جلد ســند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
یک هزار مترمربع تحت پالک  8/7018واقع در بخش  3شیراز که ذیل
ثبت  48505در صفحه  404دفتر  71امالک استنساخی به نام خانم فرح
میر مطهری ثبت و سند مالکیت به شماره  072244الف 80 /صادر و به
موجب سند انتقال قطعی  134150مورخ  1390/10/8دفتر  59شیراز مع
الواسطه به آقای محمدرضا یقطین فرزند غالمعلی منتقل شده است
که به دلیل آتش سوزی اداره ثبت صدرا از بین رفته است و نامبرده
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره
یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به تملک
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1835م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی
جناب آقای احمد آزاد به استحضار شما می رساند که همسر شما طی دادنامه شماره  2813مورخ  1401/1/27شعبه  11دادگاه خانواده شیراز قصد
ثبت طالق در این دفترخانه واقع در شیراز چهارراه دروازه سعدی جنب داروخانه دکتر خورسند را دارد لذا به شما اعالم می گردد که ظرف مهلت
هفت روز پس از درج آگهی در روزنامه به این دفترخانه مراجعه فرمایید واال مطابق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/1833م الف
سردفتر طالق  174شیراز
علی نوروزی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به اینکه برابر رأی شماره  140060311019000138مورخ 1400/12/2
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی بوانات تصرفات
بالمعــارض متقاضی آقای منوچهــر احمدی فرزنــد فریدون به
شماره شناســنامه  904صادره از بوانات در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  273مترمربع تحت پالک  343/2843قسمتی از پالک
 343/4خریــداری از آقای حمیدرضا کریمی فرزند ارغوان واقع در
قطعه  3بوانات علیا بخش  14فارس جیان محرز گردیده است .لذا
به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست 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 اول1401/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/5/5 :
/1001م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک بوانات
سید محمدرضا قرشی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311036000496هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
فاطمه السادات ســبحانی فرزند سید جالل به شــماره شناسنامه 11580
صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  109/32مترمربع
پالک فرعی یک از  5025اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  5025اصلی
واقع در بخش یک خریداری از مالک رســمی خانم ســکینه دالوری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/5 :
/1799م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر احترام بگذاریم
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فرمانده انتظامی استان فارس اعالم کرد؛

دستگیری باند آدم ربایان و سارقان مسلح در شیراز

فرمانده انتظامی استان از دستگیری  3نفر از
اعضای باند آدم ربایان و سارقان مسلح در شهر
شیراز خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبــی در گفت و گو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشت :در پی
وقوع یک فقره آدم ربایی و ســرقت مسلحانه در
یکی از خیابان های شهر شیراز ،پیگیری موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی استان فارس قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهــان اداره مبارزه با جرائم

جنایی با بررسی اظهارت شاکی و بررسی صحنه
وقــوع جرم متوجه شــدند صاحب یــک مغازه
صرافی در حالی که با راننده اش در حال حرکت
در یکی از خیابان های سطح شهر شیراز بوده اند،
توســط  3سرنشین یک خودرو سمند و با تهدید
یک قبضه سالح کلت کمری مورد ضرب و شتم
و ربایش قرار گرفته اند.
فرمانــده انتظامی اســتان فــارس گفت :در
بررســی های انجام گرفته مشــخص شد مبلغ
 6هزار دالر که همراه فرد شــاکی بوده است نیز

توســط سارقان به ســرقت رفته و آدم ربایان با
تهدیــد وی را مجبور کرده انــد که طی تماس
تلفنی ،دوســتش تعداد  ۱۰۰سکه طال را جهت
آزادی وی بــه محــل اعالمی بیــاورد که آدم
ربایان پس از تحویل ســکه ها ،فرد شــاکی و
دوســتش را رها کرده و با خــودرو وی از محل
متواری شدند.
ســردار حبیبی تصریح کرد :با انجام اقدامات
شــبانه روزی و کارهــای اطالعاتی گســترده،
کارآگاهــان پلیس آگاهی کمتر از  72ســاعت،
 3متهم این پرونده را شناســایی و در یک اقدام
ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی افــزود :متهمان پــس از انتقال به پلیس
آگاهی در بازجویی های صورت گرفته به کشیدن
نقشــه آدم ربایی و سرقت مســلحانه اعتراف و
انگیزه خــود از انجام ایــن کار را باج خواهی و
به دست آوردن پول عنوان کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت :تعدادی
اموال مســروقه از متهمان کشــف و آنان پس
از تشــکیل پرونده و انجام مراحل قانونی روانه
زندان شدند.
سردار حبیبی امنیت مردم را خط قرمز پلیس
عنوان کرد و گفت :کسانی که بخواهند امنیت و
آرامش مردم را مختل سازند ،با برخورد قاطعانه و
قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

افزایش دوباره آمارهای کرونا در ایران
 ۴۱فوتی و شناسایی  ۱۱۰۳۵مبتالی جدید کرونا
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
مبتالیان شناســایی شــده و همچنین متاسفانه
فوتیهای ناشی از کرونا در کشور افزایش دوباره
داشته؛ به طوری که  ۱۱۰۳۵بیمار جدید شناسایی
شدند و  ۴۱بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز دوشــنبه تا دیروز
 ۴مردادماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۱۰۳۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی و  ۱۵۳۳نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۳۴۸هزار و  ۹۶۳نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ساعت ۴۱ ،بیمار مبتال

به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۱هزار
و  ۷۵۸نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون و  ۷۴هزار و
 ۹۹۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۱۰۳۹نفــر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۷۴هزار و  ۵۱۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،آمار تزریق واکسن

کرونا نیز در این مدت افزایشــی بوده اســت؛ به
طــوری که تا کنــون  ۶۴میلیــون و  ۷۶۰هزار
و  ۱۸۷نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۱۲۵هزار و ۲۰۸
نفــر ُدز دوم و  ۲۹میلیون و  ۹۸۷هزار و  ۱۸۴نفر
نیز ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده
اند .به این ترتیب مجموع واکســن های تزریق
شــده در کشــور به  ۱۵۲میلیون و  ۸۷۲هزار و
ُ ۵۷۹دز رسید.
همچنیــن در حال حاضر  ۵۷شهرســتان در
وضعیت قرمز ۸۶ ،شهرستان در وضعیت نارنجی،
 ۱۹۹شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۰۶شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

مرگ ساالنه بیش از  ۲۳۶هزار نفر در جهان بر اثر غرق شدگی
ســازمان جهانی بهداشــت ( )WHOدر روز
جهانی پیشــگیری از غرق شدگی تاکید کرد که
برای نجات جان انسانها اقدام کنید.
به گزارش ایسنا ،ساالنه بیش از  ۲۳۶هزار نفر
بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست می دهند
و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افراد یک تا
 ۲۴ساله و سومین علت اصلی مرگ و میر ناشی
از جراحات در سراسر جهان به حساب می آید.
سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه همه افراد
را دعوت کرد تا برای نجات جان انســانها اقدام
کنند .این درخواســت در روز جهانی پیشــگیری
از غرق شــدگی ،اقداماتی را که افراد ،گروهها و
دولتهــا میتوانند انجام دهند ،تشــریح کرده و
ابتکاراتــی را که پیش از این در برخی کشــورها
انجام گرفته ،برجسته میکند.
اکثر مرگ و میر ناشی از غرق شدگی ،بیش از
 ۹۰درصــد موارد ،در کشــورهایی با درآمد کم و

متوســط رخ می دهد و کودکان زیر پنج سال در
معرض بیشترین خطر قرار دارند.
بیشتر مرگ و میرها قابل پیشگیری
هستند
این مرگ و میرها اغلب با فعالیت های روزمره
مانند اســتحمام ،جمــع آوری آب برای مصارف
خانگی ،ســفر بــا قایق یا کشــتی و ماهیگیری

مرتبط اســت .تاثیرات بادهای موســمی و دیگر
حوادث آب و هوایی فصلی یا شدید نیز از عوامل
موثر هستند.
"تدروس آدهانوم" دبیر کل ســازمان جهانی
بهداشــت گفت :هر ساله در سراسر جهان صدها
هزار نفر غرق می شوند .بیشتر این مرگ و میرها
از طریق راه حل های مبتنی بر شواهد و کم هزینه
قابل پیشگیری هستند.
به گزارش سایت اطالع رسانی سازمان ملل،
سفیر جهانی سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه
با بیماریهای غیرواگیر و جراحات نیز اظهار کرد:
در بســیاری از موارد ،می دانیم که چه اقداماتی
برای جلوگیری از غرق شدن کمک کننده است.
ما ابزارها و دســتورالعمل  هایی را برای کمک به
دولتها در اجرایی شدن راهحلها در اختیار داریم
و اگر با هم اقدام کنیم میتوانیم جان هزاران نفر
را نجات دهیم.

اعتراف به قتل دختر خردسال توسط مرد جوان

ایرنا :رییس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری
قاتل فراری توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی خبــر داد و گفت :متهم پس از چند ماه،
به قتل کودک پنج ساله اعتراف کرد.
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی اظهار کرد:
اردیبهشــتماه سال جاری رســیدگی به مرگ
دختر  ۵ســالهای براثر ضــرب و جرح در یک
بیمارســتان در دســتور کار تیمی از کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود :مادر مقتول در تحقیقات ابتدایی
ادعا کرد همسر خود ،عامل این جنایت بوده ،اما

وقتی پدر کودک بازداشــت شد مدارکی کشف
شــد که نشــان میداد وی در این قتل نقشی
نداشته است.
رییــس پلیــس آگاهــی تهــران افــزود:
بررســیهای بیشــتر کارآگاهــان اداره دهم
پلیــس آگاهــی نشــان داد ،پدر و مــادر این
کــودک با هم اختالف داشــته و جــدا از هم
زندگــی میکردند اما کارآگاهان با تیزهوشــی
پــی بردنــد ،زن جوان با یک مــرد به صورت
پنهانی ارتباط دارد.
ســرهنگ گودرزی عنوان کرد :همین کافی

بود تا کارآگاهان ،زن و مــرد جوان را به اتهام
قتل دســتگیر کننــد و پس از انتقــال به اداره
آگاهی آنها را هدف تحقیقات قرار دهند.
این مقام پلیســی در ادامه گفت :زن و مرد
جوان در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی ،منکر قتل دختر پنج ساله و رابطه
پنهانی با یکدیگر شدند تا اینکه مرد جوان پس از
سه ماه تحقیقات در اداره دهم پلیس آگاهی لب به
اعتراف گشود و به قتل ناخواسته و شکنجه مرگبار
دختر پنج ســاله به دلیل عصبانیت لحظهای از
مقتول اعتراف کرد.

زورگیری مأموران قالبی از اتباع خارجی
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری
سه زورگیر مامورنما خبر داد.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس،
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دســتگیری
 3زورگیر مامورنما که خود را مامورهای امنیتی و
انتظامی به اتباع سایر کشورها معرفی می کردند،
خبر داد.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان در تشریح جزییات
ایــن خبر بیان داشــت :در پی وقــوع یک فقره
زورگیــری در محدوده خاورشــهر ،تحت عنوان
ماموران امنیتی و انتظامی با یک دستگاه خودرو
و زورگیری تلفن همراه ،وجه نقد ،موتورسیکلت از

یکی از اتباع کشور همسایه با توجه به حساسیت
موضوع بررســی پرونده را تیم عملیات کالنتری
خاورشهر بر عهده گرفت.
وی افزود :با انجام تحقیقات میدانی و استفاده
از تجهیزات پلیســی نوین مشخص شد سارقان
 3نفر بودند و با یک دســتگاه پژو  405نقره ای
زورگیری را مرتکب شــده اند که در ادامه هویت
و مخفیگاه آنها شناســایی و پــس از هماهنگی
قضایی در محل حاضر شدند.
سرهنگ جلیلیان با بیان اینکه در این عملیات
ضربتی هر  3سارق دستگیر شدند ،گفت :در بازدید
از مخفیگاه آنان یک عدد دستبند و موتورسیکلت

مســروقه و یک گوشــی تلفن همراه هوشمند
مســروقه کشف شد که اموال کشف شده توقیف
و به همراه متهمان به کالنتری انتقال یافت.
سرهنگ جلیلیان اظهار داشت :در تحقیقات و
پی جویی های انتظامی ســارقان به بزه ارتکابی
معترف و مالکان اموال کشف شده شناسایی و به
کالنتری دعوت شدند.
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فارس

یک مصدوم در پی انفجار منزل مسکونی

ایرنا :مدیرعامل آتش نشــانی مرودشت با اشاره به انفجار منزل مسکونی
در این شهر در پی نشت گاز اعالم کرد :این حادثه یک مصدوم داشت.
یــزدان رحیمی بوگــر اظهار کــرد :ســاعت  ۱۶:۴۱دقیقــه بعدازظهر
روز دوشــنبه یک ســاختمان یک طبقه در شهر مرودشت به علت نشت گاز
خانگی منفجر شد.
مدیرعامل آتش نشــانی مرودشت ادامه داد :به دلیل انفجاری که رخ داده
بود در و پنجره از ساختمان جدا شد.
رحیمی اظهار کرد :تیم آتشنشــانی ســه دقیقه پس از اعالم انفجار این
منزل مسکونی از سوی مرکز فرمانداری در محل حادثه حاضر شد و اقدامات
ایمنی از جمله قطع گاز و برق را انجام داد.
وی بــا بیان اینکه ایــن حادثه یک مصــدوم به همراه داشــت ،گفت:
خوشــبختانه کســی در هنگام وقوع انفجار در منزل نبود و فقط یک رهگذر
که در حال گذشــتن از کنار این ساختمان بود به دلیل سقوط پنجره مصدوم
شــد که ســریعا اقدامات و مراقبت های فوری بــرای وی صورت گرفت.

دستگیری  70سارق در کازرون

فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
و دســتگیری  70ســارق و کشف  133فقره انواع ســرقت در یک ماه گذشته
خبر داد.
سرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در راســتاي برقراري نظم و امنيت جامعه و افزایش رضایتمندی
شــهروندان ،طرح عملیاتی مبارزه با ســارقان و پیشــگیری از وقوع سرقت،
طی یک ماه گذشته در شهرستان کازرون اجرا شد.
وی افزود :اجرای این طرح در ســطح شهرســتان نتایــج خوبی به دنبال
داشــت کــه در این خصوص می توان به دســتگیری  70ســارق و کشــف
 133فقره انواع سرقت اشاره کرد.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در الرستان

فرمانده انتظامی كوهچنار از کشــف کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و
 200میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :ماموران انتظامي كوهچنار هنگام گشــتزني در شــهر قائمیه
به یک دســتگاه ســواری ســمند حامل بار مشكوك شــدند و با هماهنگی
مقام قضایی نسبت به توقیف و انتقال آن به مقر انتظامی اقدام کردند.
وي افزود :مأموران در بازرسي از این خودرو 240،ثوب لباس ورزشی قاچاق
و فاقد مدارک قانونی كشف کردند و در اين خصوص یک متهم دستگير و براي
انجام مراحل قانوني تحويل مرجع قضایي شد.

فرمانده انتظامي الرســتان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعي در طی 48
ساعت خبر داد.
ســرهنگ سید محمد یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان کرد :طرح ارتقاء امنیت اجتماعي در راستای افزایش احساس امنیت در بين
شهروندان ،توسط يگان هاي انتظامي شهرستان اجرایی شد.
دســتگیری  24متهــم تحت تعقیــب ،جمــع آوری  8معتــاد متجاهر و
خــرده فــروش مواد مخدر ،کشــف  9هــزار و  520نخ انواع ســیگارقاچاق،
توقیف 2دســتگاه خــودرو حامل  24راس احشــام فاقد مجوز ،دســتگیری
ســارق اماکن دولتی و خصوص و کشــف  14فقره سرقت مربوطه ،دستگیری
ســارق موتورســیکلت و کشف  2دســتگاه موتورسیکلت ســرقتی و توقیف
 2دســتگاه اتوبوس حامل  2هزار و 520لیتر ســوخت غیــر مجاز از مهمترین
نتایج اجرای این طرح بود که توســط فرمانده انتظامی شهرستان الرستان به
آنها اشاره شد.

دستگيري سارق كنتور آب در جهرم

کشف احشام قاچاق در داراب

كشف کاالی قاچاق میلیاردی

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم از دستگيري يك سارق كنتور آب و کشف
 10فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ خســرو رزمجويي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در پي وقوع چند فقره ســرقت كنتــور آب از اماكن خصوصي
در سطح شهرســتان جهرم ،بررسي موضوع در دســتور كار ماموران انتظامي
قرار گرفت.
وی افزود :ماموران كالنتري 12مطهري پس از تحقيقات فني و تخصصي
موفق شــدند يك متهم را در اين رابطه شناســایي و پس از اخذ مجوز قضایي
وي را دستگير كنند.
فرمانــده انتظامي شهرســتان جهرم با بيان اينكه متهــم در بازجويي هاي
تخصصي پليس به  10فقره سرقت كنتور آب اعتراف كرد ،گفت :سارق پس از
تشكيل پرونده ،جهت انجام مراحل قانوني تحويل مقام قضایي شد.

فرمانــده انتظامــی داراب از کشــف  46رأس احشــام قاچــاق به ارزش
یک میلیارد و 600میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ علیرضا نوشاد در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کاال و احشــام ،مامــوران انتظامی این
شهرســتان هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی به 3
دســتگاه خودرو سواری پژو  405و یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شدند و
آنها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بررســی های صورت گرفته مشخص شد این خودروها حامل
 46رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز هستند.
ســرهنگ نوشــاد با بیــان اینکه در این رابطه  4متهم دســتگیر شــدند،
افزود :ارزش احشــام قاچاق کشــف شــده توسط کارشناســان یک میلیارد و
 600میلیون ریال برآورد شده است.

بین الملل

اولین مورد آبله میمونی در ژاپن تأیید شد

ژاپن اولین مورد ابتال به آبله میمونی را در توکیو تأیید کرد.
به گزارش ایســنا ،وزارت بهداشت این کشــور میگوید :نتیجه آزمایش
مردی در دهه  ۳۰ســالگی ساکن توکیو که اخیرا سفری به خارج از کشور
داشته ،روز دوشنبه مثبت شده است.
مقامــات میگویند کــه این مرد پس از بروز خارش پوســتی ،تب باال،
ســردرد و خستگی مفرط به یک مرکز درمانی مراجعه کرد .عالئم بیماری
او از  ۱۵ژوئیه آغاز شــده بود .آنها میگویند که او در بیمارستانی در توکیو
بستری شده است و شرایط جسمیاش پایدار است.
این وزارتخانه ملیت فرد بیمار را فاش نکرد.
مقامات میگویند که او اواخر ژوئن ســفری به اروپا داشته و اواسط ماه
ژوئیه به ژاپن برگشــته است .گزارش شده است که او در زمان اقامتش در
اروپا با فردی مبتال به این ویروس در تماس بوده است.
به گزارش شــبکه تلویزیونی ان اچ کی ،هماکنون وزارت بهداشت ژاپن
سعی دارد مسیر ابتالی این فرد را مشخص کند و دریابد که چه کسانی در
ارتباط نزدیک با این فرد بودهاند.

تیراندازی در فرودگاه داالس

رسانههای آمریکایی از وقوع تیراندازی در فرودگاه داالس خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات ،یک زن  ۳۷ساله اواخر روز دوشنبه
(به وقت محلی) در محوطه فرودگاه الو فیلد چندین گلوله به سمت سقف
شلیک کرده و پس از آن با شلیک یک افسر پلیس زخمی شد.
رئیس پلیس داالس در یک کنفرانس خبری گفت :این زن حدود ساعت
 ۱۱صبح وارد فرودگاه شده و به سمت سرویس بهداشتی حرکت می  کند .او
پس از پوشیدن یک لباس کالهدار به سالن بازگشته ،اسلحه خود را بیرون
آورده و چندین تیر به سمت سقف شلیک می  کند.
گفته شده ،افســری که در همان نزدیکی حضور داشته ،به سمت متهم
شــلیک و او را مجروح کرد .متهم به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان
قرار دارد.
در ایــن حادثه به هیچ یک از افراد حاضر در فــرودگاه به غیر از متهم
آسیب وارد نشده است .به گزارش آسوشیتدپرس ،گزارشی از انگیزه احتمالی
این زن منتشر نشده است.

برپایی  ۱۰۰مرکز واکسیناسیون آبله میمونی
در فرانسه

فرانســه از بسیج حمایت های بیشتر جهت واکسیناسیون افراد در برابر
بیماری آبله میمونی همزمان با ابتالی  ۱۷۰۰نفر خبر داد.
به گزارش ایســنا" ،فرانسوا براون" وزیر بهداشــت فرانسه اعالم کرد:
تاکنون حدود  ۱۷۰۰نفر در این کشور به بیماری آبله میمونی مبتال شدهاند.
بــه گفته وزیر بهداشــت فرانســه ،دولــت تاکنون حــدود  ۱۰۰مرکز
واکسیناســیون را برای بیماری آبله میمونی برپا کرده و بیش از  ۶۰۰۰نفر
در برابر بیماری واکسینه شدهاند.
وزیر بهداشــت این کشــور گفت :فرانســه حمایتهای بیشــتری را
بســیج خواهد کرد تا این اطمینان حاصل شود که واکسن کافی در اختیار
افراد است.
وی از بیمارانــی که با بثورات پوســتی یا عالئم دیگر مواجه هســتند
درخواســت کرد تا در اســرع وقت خود را قرنطینه کنند .همچنین تهدید
جــدی متوجه عموم مردم نیســت و دولت برنامه واکسیناســیون را روی
گروه های هدف که در معرض بیشترین خطر قرار دارند ،متمرکز می  کند.
به گزارش فرانس  ،۲۴به گفته وزیر بهداشــت فرانسه ،بیماران مبتال به
آبله میمونی عمدتا مردانی هستند که با مردان دیگر رابطه جنسی داشته اند
اما ممکن است بر اثر تماس با تاول های بیمار نیز منتقل شود.

هفتتیرکشی در حومه ونکوور

تیراندازی در استان "بریتیش کلمبیا" در کانادا منجر به مرگ سه تن و
زخمی شدن دستکم دو تن دیگر شده است.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات پلیــس محلی در این حادثه چندین
تیراندازی نیمه شــب دوشــنبه به وقت محلی در نزدیکــی "ونکوور" رخ
داده است.
بر اســاس گزارشها ،چهار تن توســط مردی هدف گلوله قرار گرفتند
کــه دو تن از آنها جان خود را از دســت داده انــد .همچنین در این حادثه
یک مرد و یک زن نیز زخمی شــده اند که وضعیت جســمانی زن مجروح
وخیم اعالم شده است.
مقامــات پلیس محلی همچنین افزودند کــه مظنون این حادثه پس از
شناسایی توسط ماموران به ضرب گلوله کشته شده است.
بــه گزارش خبرگــزاری رویترز ،این مقامات اظهــار کردند که در حال
بررســی جزئیات حادثه هستند و تاکنون مشــخص نیست که این حادثه
یــک مظنون داشــته یا فرد دیگــری نیز در ایــن تیرانــدازی ها نقش
داشــته اســت .با این حال بررسی های اولیه نشــان میدهند که ضارب
همدستی نداشــته و در حال حاضر نیز هیچ تهدیدی برای امنیت عمومی
وجود ندارد.

تفریحی روسیه
سیل شدید در بزرگترین شهر
ِ
قربانی گرفت

وقوع سیل در "سوچی" ،بزرگترین شهر تفریحی روسیه منجر به مرگ
یک تن و زخمی شدن چندین نفر دیگر شده است.
به گزارش ایســنا ،بارش شــدید باران منجر به وقوع سیل در سوچی،
بزرگترین شهر تفریحی روسیه شد.
گزارش ها حاکی اســت که این ســیالب شــدید منجر به قطع برق،
آبگرفتگی منازل و طغیان رودخانه ها شــده و همچنین این حادثه طبیعی
تاکنون یک قربانی داشــته است .حوادث مرتبط با این سیالب درعین حال
چندین زخمی و مصدوم در پی داشته است.
به گزارش "مســکوتایمز" ،یکی از کارشناسان محیط زیست در روسیه
وقوع سیل را با تغییرات اقلیمی مرتبط دانست.

شناسایی موارد جدید ابتال به آبله میمونی
در عربستان

ســخنگوی وزارت بهداشت عربستان سعودی اعالم کرد که این کشور
تاکنون سه مورد ابتال به آبله میمونی را شناسایی کرده است.
به گزارش ایسنا ،ســخنگوی وزارت بهداشت عربستان همچنین افزود:
این سه بیمار مبتال به آبله میمونی همگی از اروپا بازگشته اند.
گزارشها حاکی اســت اولین مورد ابتال به آبله میمونی در عربستان در
تاریخ  ۱۴ژوئیه سال جاری میالدی ( )۲۰۲۲شناسایی شد.
وزارت بهداشــت عربســتان همچنین اعالم کرد که همــه موارد ابتال
به آبله میمونی در این کشــور تحت مراقبت های پزشــکی هستند و تمام
تماس های آنها نیز بررسی می شوند.
وزارت بهداشت عربستان همچنین از مردم خواست تا دستورالعمل های
بهداشتی و پیشگیرانه آبله میمونی را رعایت کنند و در صورت شناسایی فرد
مشکوک به این بیماری آن را به مقامات بهداشتی گزارش دهند.
ســازمان جهانی بهداشت ( )WHOنیز روز شنبه شــیوع بیماری آبله
میمونی را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت جهانی اعالم کرد.
به گزارش العربیه ،بر اســاس آمارهای رســمی تاکنون حدود  ۱۷هزار
مورد ابتال به آبله میمونی در بیش از  ۷۰کشور جهان شناسایی شده است.
عالئم این بیماری به طور معمول بثورات پوســتی ،تب ،ســردرد ،درد
عضالنی ،کمردرد و ورم غدد لنفاوی و خستگی هستند.

اقتصاد
چهار  شنبه  5مرداد    1401

 27ذیالحجه 1443

Jul 27، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7535

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد

کنترل تورم از اولویتهای رییسجمهور است
افزایش  ۵۸۰درصدی وصول درآمدهای نفتی
ســخنگوی اقتصادی دولت با اعالم اینکه برای
کنترل تورم و جلوگیری از برداشــتن از جیب مردم و
فعاالن اقتصادی تالشهایی صورت گرفت ،نتایج آن
را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،احســان خاندوزی در نشست
خبــری هفتگی خود در پاســخ به پرسشــی درباره
دستاوردهای ســفر پوتین و اردوغان به ایران ،اظهار
کرد :این ســفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر
عمومی سیاست همسایگی دولت پیگیری میشود و
ســفری که آقای پوتین داشت بر محور اجرایی شدن
توافقاتی بود که در ســفر آقای رئیســی به آنها اشاره
شــده بود ،از جمله استفاده از روبل در بازار متشکل و
موارد دیگری که بر آنها تفاهم شده بود.
وی افزود :همچنین قرارداد انتقال گاز ما به ترکیه
و نیــز اجماع نظر دو رییس دولت بر افزایش ســقف
مــراودات تجاری هــم از جمله مــواردی بود که در
گفتوگو با آقای اردوغان مطرح شد.
خاندوزی با اشــاره به اینکه یکــی از اولویتهای
رئیس جمهور کنترل تورم است ،گفت :بعد از افزایش
قیمتهایی که در خرداد و اردیبهشــت وجود داشت،
اقدامهایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است.
وی ادامــه داد :تا حد خوبی در کاهش کســری
بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایســه با سال
قبل  ۴۸درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده
است.
افزایش  ۵۸۰درصدی وصول درآمدهای
نفتی
ســخنگوی اقتصادی دولت تصریــح کرد :برای
کنتــرل تورم و جلوگیری از برداشــتن از جیب مردم
و فعاالن اقتصادی تالشیهایی صورت گرفت که به
مرور نتایج آن را میبینیم.
خاندوزی همچنین تاکید کــرد :وصولی خزانه از
فروش نفــت خام و میعانات در چهار ماهه نخســت
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۵۸۰درصد
رشد داشته است.
ســخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت
صــدور مجوز در درگاه ملی ،گفت :یکی از نقاط مورد
تاکید دولت در سال کمک به تولید ،کاهش هزینهها
و رفع موانع تولید از جمله در مجوزهاست که پیگیری
میشــود و تاکنون  ۱۷۵هزار درخواست مجوز موجه
به دســتگاههای دولتی وصول شــده است که یک
ســوم این درخواســتها منجر به صدور مجوز شد و
درخواست کننده بدون عبور از مسیر مراجعه حضوری
تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت
کرد.
وی افزود ۷۰ :درصد دیگر در حال بررسی هستند
و برخی دستگاهها تخلف کردند و برخی هم در اتصال
به شبکه ملی درگاهها دچار مشکل هستند.
روزانه  ۷۰میلیارد تومان خرید نان ثبت
میشود
خاندوزی با اشــاره به طرح هوشمندسازی یارانه
نان ،گفت ۹۰ :درصد خرید نان کشــور ذیل این طرح
انجام می شــود و روزانه  ۷۰میلیارد تومان خرید نان
ثبت می شود که شامل  ۱۰۰میلیون قرص نان است.
وی ادامه داد :با ســامانه محیا ایــن امکان برای
نخستین بار فراهم شــد تا دولت نظارت کند که هر
کیســه آرد چقدر مصرف میشود و چقدر انحراف در
مسیر دارد ،چون بسیاری از این آردها پخت نمیشد و
با تکمیل این سامانه شاهد کاهش  ۲۵تا  ۳۰درصدی
مجموعه آرد توزیع شده در خبازیها باشیم تا به مسیر
اصلی خود برگردد.
خاندوزی افزود :بیــش از  ۶۵هزار واحد صنفی ما
تحت پوشش این سامانه قرار دارد.
طرح آزمایشی بنزین در کیش متوقف شد
ســخنگوی اقتصادی دولت در پاســخ به پرسش
ایســنا در زمینه اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین که
ﻧﻮﺑﺖ اول1401/04/29 :

در کیش انجام شد و موفقتآمیزبودن آن و اینکه آیا
زمانــی برای اجرای این طرح در کل کشــور در نظر
گرفته شــده ،تصریح کرد :این طرح از ابتدای اسفند
به شــکل آزمایشی انجام شــد و بعد از پنجماه دوره
آزمایشــی ،از ابتــدای مردادماه متوقف شــد و نتایج
ارزیابی این دوره قرار شــد که در جلســهای خدمت
رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی مطرح و بعد
تصمیمگیری شــود که اگر ایراداتی آشــکار شده چه
اصالحاتی باید انجام شود.
خاندوزی یادآور شــد :همچنین اگر قرار است این
طرح توســعه پیدا کند یا همینطور به شکل آزمایشی
متوقف باقی بماند ،هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته
نشــده اســت اما هر تصمیمی که باشــد ناقض این
امر که در ســال جاری افزایش قیمت بنزین نداریم،
نخواهد بود.
پیگیری ورود روبل به بازار متشکل ارزی
با بانکمرکزی است
وی درباره ورود روبل به بازار متشکل ارزی ،تاکید
کرد :مسئولیت پیگیری این محور مهم برعهده بانک
مرکزی اســت و اقدامات خوبی هم شروع شده است.
در ســال های گذشــته علیرغم اینکه تکلیف قانون
برنامه ششــم بود ،درصد عملکرد و تحقق پایینی را
شاهد بودیم.
ســخنگوی اقتصــادی دولت افزود :بــا توجه به
اراده دولت اعم از انعقــاد پیمانهای پولی دوجانبه و
چندجانبه اولینگام را با روســیه برداشتیم و در عمل
منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد .گامهای
بعد چه با روســیه و چه با سایر شرکای اقتصادی در
پیش است و امیدواریم امسال سال خبرهای متناوبی
در اینمحور باشد.
خبری از استعفای رییس بانک مرکزی نبود
وزیر اقتصاد در پاســخ به پرسشی درباره نرخ سود
بینبانکی اظهار کرد :به شــایعات بیپایه دامن نزنید.
استعفایی از ســوی رییس بانکمرکزی در کار نبوده
اســت و سیاست ســتاد اقتصادی دولت همانی است
که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابالغ شد
که تکالیف متعددی برای دســتگاه ها وجود داشت؛
از جمله ســود بین بانکی و موضــوع جدیدی دنبال
نمیشود .بنا اســت موضوع در جلسه شورای پول و
اعتبار مطرح شود.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره آخرین وضعیت
بازماندگان سهام عدالت هم گفت :در بین بازماندگان
دو ســطح را داریم که ســطح اول برمیگشــت به
گروههایی که تحت پوشــش نهادهای حمایتی قرار
دارند ،سطح دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در
قانون اجرای سیاستهای اصل  ۴۴آمده که آنها هم
میتوانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند ،اما
تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.
خانــدوزی ادامه داد :با توجه بــه اینکه دولت باید
تکالیف دیگری را هم در زمینه واگذاری سهام امسال
انجام میداد ،اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که
ﺗﺠﺪﻳﺪآﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ
در سریعترین زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد

تحت پوشش نهادهای حمایتی این کار را انجام دهیم
که طبق اطالعاتی که بین دســتگاهها رد و بدل شده
قریب به سه میلیون نفر افراد بازمانده از سهام عدالت
هســتند که اطالعاتشــان در نهادهای تحت پوشش
کشور وجود دارد و مشمول دریافت سهام هم هستند،
ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده شد
که در کمیســیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و
در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد .امیدواریم که
در همین مردادماه مصوبه هیأت دولت را در این زمینه
داشته باشیم.
وزیــر اقتصــاد گفــت :در خصوص ســطح دوم
کــه تعداد زیادی از مردم هســتند کــه در  ۶دهک
اول درآمــدی قــرار دارنــد ،الزم اســت اطالعات
دقیقتری را از این افراد داشــته باشیم .در مورد افراد
تحت پوشش نهادهای حمایتی بانک اطالعاتی نسبت ًا
خوبی در دستگاهها وجود دارد اما در خصوص جمعیت
دوم تا تکمیل بانــک اطالعات و اینکه ببینیم غیر از
میزانی که باید به صندوقهای بازنشستگی کشوری
و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص
دهیم چه میزان ســهام باقی خواهد ماند ،برای دسته
دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.
دولت به روشهای غیــر قیمتی مصرف
بنزین را کنترل میکند
خاندوزی دربــاره موضوع واردات بنزین نیز گفت:
بــا توجه به دقت آمــاری تولید فراوردههــا از جمله
بنزین ،وضعیت تولید خوب اســت .با توجه به دستور
رئیس جمهوری بــرای عدم افزایــش قیمت بنزین
در ســال جاری ،دولت بــا ابزارهــای غیرقیمتی و
روشهایی همچون گازسوز کردن خودروها دنبال این
اســت که مصرف را کنترل کند تا امسال را به شکلی
خاتمــه دهیم که نیازی بــه واردات بنزین و فرآورده
وجود نداشته باشد یا به شکل حداقل باشد.
وزیــر اقتصاد در خصوص نرخ ســود بین بانکی و
اینکه نامهنگاری هایی در زمینه جلوگیری از افزایش
نرخ سود بین بانکی باعث طرح استعفای صالحآبادی
شده است ،گفت :خواهش میکنم به شایعات بیپایه
دامن نزنید .استعفایی از سوی رییس بانکمرکزی در
کار نبوده است .سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی
اســت که در بهمن سال گذشــته توسط معاون اول
ابالغ شــد که تکالیف متعددی برای دستگاهها وجود
داشت؛ از جمله نرخ سود بین بانکی و موضوع جدیدی
دنبال نمیشود .بنا است موضوع در جلسه شورای پول
و اعتبار مطرح شود.
مسئوالن
ادعاهای
درباره
پرسشی
وی در پاسخ به
1401/2/01/779
دولت قبــل درخصوص خزانه دولــت و تورم گفت:
/04۱۴۰۰
آمارهای اقتصادی شــهریور/22
 1401است و
روشــن
مرجع انتشــار این آمارها هم بانکمرکزی بوده که تا
آن زمــان هنوز رئیس کل تغییر نکرده بود .اگر نقدی
وجود دارد به همان زمان اســت .عــدد و ارقامی که
من هم در بدهی دولت به مجموعه بانکی کشــور و
بدهی به صندوقهای بازنشستگی اعالم کردم بادقت
و صحت است .اگر دوستان از مراجع رسمی اطالع دیگری

ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/05/05 :

اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺞ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
تجدیدآگهی1401
ﺷﻬﺮداري ﺧﻨﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /1033اﻟﻒ 6/ﻣﻮرخ /03/18
ﻣﺤﺘﺮمزمین
ﺷﻮرايفروش
مزایده

ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان ،ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه نوبت
1401/04/29
اول:
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از نوبت
1401/05/05ﻛﻠﻴﻪ
دوم:دارد .ﻟﺬا از
ﻋﻤﻮﻣﻲ را
آﻗﺎﻳﺎن
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
شهرداری خنج به استناد مصوبه شــماره /1033الف 6/مورخ  1401/03/18شورای محترم اسالمی شهر خنج قصد فروش یک
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده روز ﭘﺲ از درج آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺧﺬ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و ﻓﺮم
قطعه زمین مسکونی از تفکیکی آقایان جمالی فرد واقع در شهرک گلدان ،شمال مسجد حذیفه از طریق مزایده عمومی را دارد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻬﺮداري
کلیه ﻣﺎﻟﻲ
لذاﺑﻪازاﻣﻮر
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
حداکثر ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت کسب اطالعات بیشتر ،اخذ نقشه
می آید
دعوت بعمل
متقاضیان
تفکیکی و فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
ﻗﻄﻌﻪ

ﻛﺎرﺑﺮي

2

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺘﺮ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

405/39

28.300.000

ﻣﺮﺑﻊ(

ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) رﻳﺎل (

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

11.472.537.000

ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده %5

ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
573.625.850

آدرس
ﺧﻨﺞ – ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮد واﻗﻊ

در ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان ،ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﻪ

 -1متقاضیان محترم خرید زمین هاي شهرداري مي توانند پیشنهاد هاي خود را از تاریخ نشر آگهي نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز سه شنبه
 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﺧﻮد را از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
مورخ  1401/05/18در پاکت سر بسته به دبیرخانه شهرداري تسلیم و رسید اخذ نمایند.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
رﺳﻴﺪ اﺧﺬ
ﺷﻬﺮداري ﺗﺴﻠﻴﻢ و
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﻛﺖ ﺳﺮ
پیشنهادات 1401در
ﻣﻮرخ /05/18
خواهد شد.
قرائت
 1401/05/19باز و
شنبه مورخ
روز چهار
ساعت 12
واصله در
–2
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
تلفنﻗﺮاﺋﺖ
1401و ﺑﺎز و
امضا/05/19،
نامه،ﻣﻮرخ
ضمانتﺷﻨﺒﻪ
روز ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻋﺖ 12
به واﺻﻠﻪ در
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
–2
نخواهد داد.
ترتیب اثر
آدرس
چک ،
تقاضاهاي فاقد
-3شهرداري
شهرداري یا فیش واریزي به حساب  328782932یا شماره
ﺗﺮﺗﻴﺐدراﺛﺮوجه
ﺗﻠﻔﻦ بانکي
چک بین
قیمت پایه
درصد
معادل 5
بایست
دهندگان
-4پیشــنهاد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
آدرس و
ﻧﺎﻣﻪ ،اﻣﻀﺎ،
ﻤﺎﻧﺖ
ﭼﻚ  ،ﺿ
ميﻓﺎﻗﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ
-3
شبا بانک رفاه  790130100000000328782932IRضمیمه پیشنهاد خود نموده و به شهرداري تسلیم نمایند.
-4ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺎدل  %5ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻳﺎ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  328782932ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ
-5پیشــنهاد دهندگان در صورت برنده شــدن چنانچه از پیشنهاد خود منصرف شوند چک ضمیمه به حساب شــهرداري منظور و حق هیچگونه
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻬﺮداري
بعديو ﺑﻪ
نفرﻧﻤﻮده
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدبهﺧﻮد
ﺿﻤﻴﻤﻪ
IR790130100000000328782932
رﻓﺎه
ﺑﺎﻧﻚ
شود.
واگذار مي
شهرداری
صالحدید
را نخواهد داشت و زمین با
اعتراضي
نخواهد داد.
ترتیب اثر
مشروط
مبهم،مخدوش و
-6شهرداري به
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از
ﺷﺪن
تقاضاهاي ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه
دﻫﻨﺪﮔﺎن در
-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
پیشنهادات
کلیه
قبولویک یا
رد یا
-7شهرداري در
است .ﺑﻌﺪي واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد.
مختار ﺑﻪ ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮداري
ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ
داﺷﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻋﺘﺮاﺿﻲ را
-8پیشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بایست کل بهاي زمین طي یک فقره چک در وجه شهرداري به مدت حداکثر یک هفته پرداخت
-6ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﺒﻬﻢ،ﻣﺨﺪوش و ﻣﺸﺮوط ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
درغیر اینصورت زمین به نفر بعدي واگذار و سپرده ایشان به حساب درآمد شهرداري واریز مي گردد.
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
برنده ﻛﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ
درجدر رد
ﺷﻬﺮداري
-7
باشد.
مزایده می
آگهی ﻳﺎبعهده
-9هزینه
1351526
آگهی:
شناسه
 -8ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻞ ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
شهرام محمود پور
درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار و ﺳﭙﺮده اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
شهردار خنج
-9ﻫﺰﻳﻨﻪ درج آﮔﻬﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﻬﺮام ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻮر

دارند اســتقبال میکنیم تا آمارهای جدید را بشنویم.
ســخنگوی اقتصادی دولت در رابطــه با تخلفات
بانکی گفت :نظارت بر شــبکه بانکی برعهده بانکها
و بانک مرکزی اســت و ما هم در وزارت اقتصاد این
مســئولیت را داریم و ابالغیه رسمی از طریق هیأت
مدیره تک تک بانکها در زمینه اجرا ،گام خوبی بود؛
اما اخبار متعددی میرســید که برخی شعبهها تمکین
نمیکردند و اقدامات جدی برای مقابله با این موضوع
صــورت گرفت و مدیریت چندین شــعبه بانک بابت
عدم اجرای قانون برکنار شــدند و از طریق ســامانه
بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله هستیم.
دو مدیرعامــل دولتی بخاطــر گرانی تا
مرحله برکناری پیش رفتند
وی در پاســخ به پرسشی در رابطه با آخرین اخبار
از اقدامات وزارت اقتصاد در مورد عدم افزایش قیمت
اقالم ثانویه طبق قولی که به مردم داده شــده گفت:
این از موضوعات مستمری است که در تمامی جلسات
ستاد تنظیم بازار در دســتور قرار دارد و هر هفته که
در دفتر آقای مخبر جلســه ســتاد تنظیم بازار برگزار
میشــود یکی از دستورهای ثابت جلسه ،رصد میزان
تخلفاتی است که نسبت به مقررات قیمتگذاریها و
سقف قیمت مصوب رخ میدهد .در اینموضوع هم در
برخی موارد منجر به توبیخ شدید مدیران شرکتهای
خاطی شده است و در دســتگاههای دولتی تا مرحله
برکناری یکی دو نفر از مدیر عامالن آن شــرکت  ها
پیش رفته اســت و در خصوص بخشهای غیردولتی
باتوجه به اینکه ســازمان تعزیرات ،اختیارات جدیدی
کسب کرده ،آنها مسئول انجام این امر شدهاند.
آخرین اخبار در خصوص وام دیعه مسکن
خاندوزی درباره وام ودیعه مســکن اظهار کرد :در
خصوص وام ودیعه مسکن  ۲۷هزار تقاضای رسمی با
فرم تکمیلشــده برای استفاده از این وام ارسال شده
است که  ۱۰هزار نفر برای دریافت تسهیالت معرفی
شــدهاند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و
اخباری هم ارسال شــده که بانکها برای دادن این
تســهیالت تعلل کردهاند که با پیگیری نظارتی بانک
مرکزی و وزارت راه این بهانهها گرفته خواهد شــد.
باید با ســرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت
فعلی مطلوب نیست.
وزیر اقتصــاد در رابطه بــا وام ازدواج تاکید کرد:
امیدواریم امسال بدون اینکه تسهیالت تکلیفی تاثیر
منفی بر بدهــی بانکها به بانک مرکزی بگذارد این
امر محقق شــود .همچنین  ۲۶هــزار میلیارد تومان
میزان تسهیالت پرداختی ســه ماهه اول تسهیالت
ازدواج برای  ۱۹۴هزار نفر است.
خاندوزی درباره تسهیالت ساخت مسکن گفت :با
توجه به اطالعاتی که نشان میدهد ساخت یک میلیون
و  ۳۰۰هزار واحد مســکونی در نهضت ملی مسکن
شروع شدهاند و در مراحل مختلفی هستند .در بخش
مهمی از پروژه ســاخت مســکن و عرضه و تقاضای
مســکن یــک عقبافتادگــی چند ســاله داریم که
باید جبران شــود .در حوزه عرضه و ســاخت نیازمند
یک نظام تامین مالی هستیم تا هدف دولت محقق شود
که بخشی از آن به دوش شبکه بانکی کشور است.
وی یادآور شــد :روشهای دیگری هم وجود دارد
کــه خود وزارت راه از آن بهره میگیرد .مثل ظرفیت
تامین مالی خارجی یا تهاتر هزینه ســاخت مســکن
با صادرات نفــت و موارد دیگر را برنامهریزی میکند
تا مجموع این بسته به افزایش سرعت ساخت مسکن
منجر شود.
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش بازار
ســرمایه در تامین مالی پروژههای پیشــران ،گفت:
بخــش قابل توجهی از تســهیالت تبصره  ۱۸قانون
بودجه امســال را بــرای طرحهای پیشــران دولت
اختصاص دادهایم .بســیاری از شــرکت  ها را هم به
داشتن پروژههای پیشران تشویق کردیم.

اصناف بیش از  ۱۱هزار میلیارد تومان مالیات دادند
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مدیر کل دفتر حسابرســی مالیاتی گفت :صاحبان مشــاغل برای عملکرد درآمدی مربوط به
سال گذشته معادل  ۱۱.۵هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند.
شــاهین مســتوفی در گفتوگو با ایســنا ،درباره میزان مالیات پرداختی عملکرد سال ۱۴۰۰
اشــخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد :صاحبان مشــاغل برای عملکرد سال  ۱۳۹۹درآمدهای
خــود معادل  ۲میلیون و  ۹۰۰هــزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند کــه در مجموع  ۴۰۰۰میلیارد
مالیات پرداختند.
وی افزود :در ســال گذشته با اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی و شفافیت
اطالعاتی نزدیک به  ۴میلیون و  ۳۵۰هزار مؤدی جدید شناسایی شد که منجر به رشد قابل توجه
در اظهارنامههای دریافتی از مشــاغل شــد و این افراد نزدیک به  ۱۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
مالیات برای عملکرد درآمدی سال گذشته پرداخت کردند.
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی با اعالم اینکه متوسط مالیات پرداختی مشاغل برای عملکرد
سال گذشته  ۲.۶میلیون تومان است ،گفت :اشخاص حقوقی نیز برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰
نیز معادل  ۳۳۰هزار اظهارنامــه مالیاتی پر کردند که میزان مالیات پرداختی آنها به  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان رسید .درحالی که این رقم برای عملکرد سال  ۶۰ ،۱۳۹۹هزار میلیارد تومان بوده است.

جدیدترین وضعیت نهضت ملی مسکن

آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که حدود  ۴۳۰هزار واحد در  ۳۱استان
به مرحله فونداسیون ۲۰۰ ،هزار واحد به مرحله سقف و  ۶۳هزار واحد به نازککاری رسیده است.
به گزارش ایسنا ،آمار و ارقام اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در  ۳۱استان حکایت از آن دارد
که به تدریج پروژه روی غلتک افتاده است .با گذشت کمتر از یک سال از پروژه مذکور تا تاریخ ۱۴
تیرماه  ۱۴۰۱یک میلیون و  ۳۸۳هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای  ۶۲۱هزار واحد پروانه
ساختمانی صادر شده ۴۳۰ ،هزار به مرحلهی فونداسیون رسیده ،سقف  ۲۰۱هزار واحد زده شده،
 ۱۴۰هزار واحد به مرحل ه سفتکاری و حدود  ۶۳هزار واحد به نازککاری رسیده است.
اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مســکن انقالب اســامی در جمع خبرنگاران اعالم کرد به زودی
تعدادی از پروژههای نهضت ملی مســکن تحت مســئولیت بنیاد در نقاط مختلف کشور افتتاح
خواهد شد .او با بیان اینکه ساخت  ۲۸۰هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد ،گفت :در استان
قم برخی واحدها تکمیل شــده ،در بندرعباس و آذربایجان شــرقی بعضی پروژهها به مرحلهی
نازککاری رسیده و در ایالم سقف طبقهی دوازدهم زده شده است.
بیشترین عملکرد در استان تهران
بر اساس دادههایی که وزارت راه و شهرسازی درخصوص وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در
اختیار ایسنا قرار داده ،بیشترین عملکرد در طرح نهضت ملی مسکن مربوط به استان تهران است.
در استان تهران حدود  ۱۶هزار واحد به مرحلهی نازک کاری رسیده است .رتبه دوم نازککاری
به خراســان رضوی با  ۵۶۰۰واحد تعلق دارد و اصفهان با  ۳۹۶۲واحد در جایگاه سوم قرار دارد.
درخصوص ســفتکاری نیز بیش از  ۳۰هزار واحد در تهران به ســفتکاری رسیده ،خراسان
رضوی با  ۹۵۹۴واحد و فارس با  ۸۶۷۳واحد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .در مرحله اسکلت
و سقف نیز تهران ،فارس و زنجان به ترتیب با  ۳۵هزار ۱۵ ،هزار و حدود  ۱۲هزار واحد به ترتیب
در جایگاههای اول تا سوم ایستادهاند.

از سوی سازمان امور مالیاتی

مهلت صاحبان خانههای خالی برای پرداخت مالیات اعالم شد

ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد که مالیات خانههای خالی شناســایی شده در سال ۱۴۰۰
محاســبه شده و به اطالع صاحبان این خانهها رســیده که آنها برای پرداخت مالیات تا پایان
مردادماه فرصت دارند.
به گزارش ایســنا ،در راســتای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی معادل  ۵۶۸هزار خانه
خالی شناسایی شد که مربوط به  ۹ماهه سال گذشته بود.
اما اجرای این قانون در سال گذشته باید تکمیل میشد که سازمان امور مالیاتی تا پایان تیرماه
امسال برای اعالم خانههای خالی شناسایی شده در  ۱۲ماهه سال گذشته و محاسبه مالیات آنها،
فرصت داشــت که با گذشت ســه روز از مهلت قانونی ،دیروز این فهرست را منتشر کرده است.
بدین منظور ،دیروز ســازمان امور مالیاتی در اطالعیهای اعالم کرد :حسب اطالعات واصله از
وزارت راه و شهرســازی ،مالیات واحدهای مســکونی خالی برای سال  ۱۴۰۰در اجرای مقررات
ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم محاسبه شده و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه
خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطالع مالکین واحدهای مذکور رســیده اســت ،بنابراین مالکین
واحدهای یاد شــده حداکثــر تا پایان مردادماه  ۱۴۰۱فرصت دارند بــا مراجعه به درگاه خدمات
الکترونیکی ســازمان به نشانی  my.tax.gov.irنسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند .در
غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرایم مقرر در قانون اقدام خواهد شد.
در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شــده (  از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت) ،این
اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه امالک و اسکان کشور
وزارت راه و شهرســازی هدایت شده تا نســبت به ثبت ،اصالح و بروز رسانی اطالعات امالک
خود در سامانه اقدام کنند .بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعالم شده منوط به اعالم مراتب
اصالح و یا غیرخالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی است.
طبق این گزارش ،بر اســاس قانون مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه ســال گذشته ،اگر
واحد مسکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش از  ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد ،مشمول
مالیات میشــود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات
بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب ســال اول معادل شــش برابر مالیات متعلقه ،سال دوم معادل
 ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
در این بین ،وظیفه شناسایی خانههای خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه
امالک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راهاندازی سامانه امالک و اسکان نسبت
به ثبت اطالعات ســکونتی افراد اقدام کرد و کســانی که در مهلت تعیین شــده نتوانستند این
اطالعات را ثبت کنند ،خانه آنها به عنوان خانه خالی به ســازمان امور مالیاتی از سوی وزارت
راه و شهرسازی معرفی شد.

آگهی مزایده جایگاه سوخت CNG

چاپ نوبت دوم1401/05/12 :
چاپ نوبت اول1401/05/05 :
شــهرداری اردکان فارس در نظر دارد نســبت به واگذاری بهره برداری از جایگاه ســوخت( CNGمدیریت  ،نظارت،
نگهداری و بهره برداری) به آدرس انتهای بلوار امام حسین (ع)ورودی شهرک شهدا ( جاده سپیدان به یاسوج ) با شرایط
زیر از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به مدت یکســال به شــرکت های دارای صالحیت از شــرکت نفت (گاز) واگذار نماید .لذا از کلیه
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از جایگاه جهت دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات به امور قراردادها شهرداری
مراجعه نمایند .ضمنا در صورت نیا ز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  07136723133امور قراردادها آماده پاسخگویی می باشد.
شرایط:
 -1دستگاه  V_WANGSHINمربوط به شرکت پرشــین تجارت ژا با ظرفیت دستگاه  1200مترمکعب و تعداد  4عدد نازل ( دو دستگاه دیسپنسر
و  4دستگاه نازل)
 -2اتاق کمپرسور
 -3ایستگاه اندازه گیری فشار
 -4پست برق
 -5جایگاه سوخت گیری
 -6ساختمان اداری به مساحت  65مترمربع و کلیه متعلقات و مستحدثات وابسته که همه در زمینی به مساحت  1200متر مربع واقع گردیده است.
 تاریخ فروش اسناد از روز چهارشنبه شنبه مورخ 1401/05/05لغایت روز شنبه مورخ 1401/05/22می باشد. تاریخ دریافت نهایی پاکت قیمت های ارائه شده توسط متقاضی ساعت  12روز شنبه مورخ  1401/05/22می باشد. تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 15روز شنبه مورخ 1401/05/22می باشد. ارائه سپرده شــرکت در مزایده به میزان  5درصد مبلغ کارشناسی پایه (ذکر شده در اسناد مزایده) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز بهحساب شماره  1000192393717سپرده شهرداری نزد پست بانک شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت ب به شهرداری ارائه گردد.
شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به کلیه پیشنهادات که بعد از موعد مقرر رســیده ،پیشنهادهای فاقد سپرده،
ســپرده های مخدوش ،ســپرده های کمتر از مبلغ مقرر و ســپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شــد .واجدین شرایط باید
پیشنهادات خود را در سه پاکت جداگانه به شرح ذیل تحویل نمایند.
پاکت الف :اسناد ،تعیین صالحیت و سوابق شرکت دارای مجوز بهره برداری از شرکت پخش فرآورده های نفتی
پاکت ب :سپرده شرکت در مزایده
پاکت ج :پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شده شهرداری که به امضاء متقاضی رسیده باشد.
 سپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشدن جهت عقد قرارداد هفت روز بعد از اعالم شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد. هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. سایر اطالعات و جزییات و مشخصات فنی مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. آگهی در سایت  www.ardakanfars.irقابل رویت می باشد.عبدالمطلب رهنما
شناسه آگهی1355814 :
شهردار اردکان
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شماره 7535

اشجاری:

در جام جهانی ،میتوانیم روی غیرت ایرانی حساب کنیم
یک بازیکن پیشــین تیم ملــی فوتبال ایران
میگوید باید یک مربی صاحب ســبک ،هدایت
تیم ملی را بر عهده بگیرد.
حســن اشــجاری ،بازیکن پیشــین تیم ملی
فوتبال ایران در گفتوگو با ایسنا ،درباره حواشی
اخیر ملیپوشان و ابقای دراگان اسکوچیچ گفت:
پس از این که ،حکم برکناری اســکوچیچ توسط
کمیته فنی تایید شد ،برگشــت این مربی باعث
شــد تا شــاهد باشــیم ثبات در تصمیمگیریها
وجود ندارد.
وی افزود :وقتی شخصیت یک مربی زیرسوال
میرود و بازیکنان هم مطلب میگذارند ،برگشت
این مربی یک ســری عواقــب دارد .در بدترین
شــرایط ممکن ،بازیکنانی که علیه اســکوچیچ
بودهاند ،با آنها برخورد شــود و ضرر این اتفاقات
را تیم ملی خواهد دید.
او ادامه داد :ما جام جهانی را از دست دادهایم
مگر این که معجزهای رقم بخورد و روی غیرت
ایرانی خودمان حساب کنیم .با این برنامهریزی
و حواشی نمیشود کاری از پیش برد و ما نباید
به جام جهانی با این وضعیت خوشبین باشیم.
ایــن بازیکــن پیشــین تیــم ملــی گفت:
حریفهای دیگر ما در جام جهانی برنامه مدونی
داشــتهاند و با این وجــود ،انگلیس برای ایران
تیم نگران  کنندهای نیســت .نبایــد انتظار فنی
آنچنانی از تیم ملی داشــت چون چیزی به تیم
ملی ندادیم که بخواهیم انتظاری داشته باشیم و
باید چشم به ستارههای خود داشته باشیم که با
این جوی کــه در تیم ملی وجود دارد ،بروز این

اتفاق هم امری محال است.
اشجاری در ادامه خاطرنشان کرد :بزرگترین
اشتباه ما ،این بود که کیروش را کنار گذاشتیم
و یک مربی سطح پایینتر از او را آوردیم .پس از
آن ،یک مربی معمولی را برای تیم ملی آوردیم.
پذیرش سرمربیگری تیم ملی توسط اسکوچیچ،
یک بازی دو سر برد به حساب میآمد و در ادامه
هم تیم ملی با یک مدیریت حواشــی ،توانست
نتایــج مورد نظر خود را در مقدماتی جام جهانی
به دست بیاورد .البته ما هیچ وقت فوتبال زیبایی
از تیم ملی ندیدیــم و ما دیدیم که تیم ملی در
مقابل الجزایــر هیچ برنامهای بــرای تاکتیک

حریفش نداشت.
وی در ادامه افزود :من چشمم آب نمیخورد
که اسکوچیچ ســرمربی تیم ملی بماند چون در
انتخابات فدراسیون نیز ممکن است اتفاقاتی رقم
بخورد که شرایط را تغییر دهد .باید کسی جایگاه
ســرمربیگری تیم ملی را بپذیرد که یک برنامه
بلندمدت برای تیم ملی داشته باشد و ما جام جهانی
را به عنوان یــک پوئن مثبت در نظر بگیریم تا
بتوانیم در جام ملتهای آسیا حاضر شویم.
این بازیکن پیشــین تیم ملــی فوتبال ایران
تاکید کرد :ما اگر قرار بود به اســکوچیچ اعتماد
کنیم ،باید بســتر را برایــش فراهم میکردیم.

وقتی هیچ آرامشــی در تیم ملــی وجود ندارد
و شــخصیت یک مربی زیر ســوال برود ،باعث
میشــود تا مربی جایگاهش را پیش بازیکنان از
دست بدهد .هر بالیی هم سر اسکوچیچ آوردهاند،
او هیچ چیــزی نگفت و اگر ایــن اتفاقات برای
کیروش رخ میداد ،حداقل  ۱۰بار ایشــان ایران
را ترک میکرد و ما مجبور میشــدیم ایشان را
برگردانیم.
اشــجاری در ادامــه اضافه کرد :اســکوچیچ
میخواهد در جام جهانی حضور داشته باشد و به
خاطر همین هم اعتراض نکرد .نمونهاش اردوی
تیم ملی در قطر در دمــای باالی  ۳۶درجه بود.
این اردو هیچ چیزی بــه تیم ملی اضافه نکرد و
حواشــی هم توسط بازیکنان سر باز کرد و شاهد
این بودیم که بازیکنان نســبت به این شــرایط
اعتراض داشتند.
او در پایان گفت :هر کسی که رییس فدراسیون
میشــود ،باید بعد از جام جهانی برنامهریزیهای
الزم را برای تیم ملی انجام دهد .باید یک مربی
صاحب ســبک ســرمربی تیم ملی شود و برنامه
بلندمدتی برای تیم ملی مد نظر قرار بدهد.
وی در پایان خاطر نشان کرد :اگر ما قرار است
حرفی برای گفتن داشــته باشیم ،باید یک مربی
صاحب سبک ،هدایت تیم ملی را بر عهده داشته
باشــد تا خــودش در حد نام تیم ملی ما باشــد.
اگر قرار باشــد آقای اســکوچیچ را بدرقه کنیم،
یک بدرقــه خوبی رقم بخورد اما این شــلکن،
ســفتکنها راه به جایی نمیبرد و این حواشی،
باعث میشود آرامش از تیم ملی دور شود.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای قهرمانی جهان
در شــرایطی که انتخابی کشــتی فرنگی تنها در یک وزن
برگزار شده است ،در فاصله  ۵۰روز مانده تا رقابتهای قهرمانی
جهان ،ترکیب تیم ملی در این رقابت ها مشخص شد.
به گزارش ایسنا ،رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از
 ۱۹تا  ۲۷شهریور در بلگراد پایتخت صربستان برگزار میشود.
در شــرایطی که پیــش از این ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد
در رقابتهای قهرمانی جهان بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی
به صورت کامال شفاف مشخص شــده است ،کادر فنی کشتی
فرنگی تنها در وزن  ۱۳۰کیلوگرم ،اقدام به برگزاری دیدار رو در رو

میان علی اکبر یوسفی و امین میرزازاده کرد که در نهایت میرزازاده
با برتری مقابل حریف خود ،به عنوان نماینده سنگین وزن ایران
در رقابت های جهانی صربستان معرفی شد.
اما با وجودی که چرخه انتخابی طراحی شده توسط فدراسیون
کشتی در بیشــتر اوزان تیم ملی کشتی فرنگی به صورت کامل
اجرایی نشده است ،ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های
قهرمانی جهان در صورتی که اتفاق خاصی مثل مصدومیت برای
این نفرات پیش نیاید ،نهایی شده و به شرح زیر خواهد بود:
وزن  ۵۵کیلوگرم :پویا دادمرز

دومین اعتراض به نماینده باشگاهها در مجمع کمیته ملی المپیک

دانشــگاه آزاد هم نســبت به انتخاب نماینده باشــگاهها در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک
معترض شد.
به گزارش ایسنا ،هیات اجرایی کمیته ملی المپیک دو باشگاه آرارات و نساجی را به عنوان نماینده
باشگاههای حاضر در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک معرفی کرد.
روز دوشنبه باشگاه نفت نسبت به این انتخاب اعتراض و در نامهای به رییس کمیته ملی المپیک
اعالم کرد که انتخاب نماینده باشگاهها طبق اساسنامه نبوده است .اکنون هم دانشگاه آزاد نسبت به
این انتخاب معترض شده است.
معاون فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد در نامهای به صالحی امیری ،رییس کمیته ملی المپیک
اعالم کرد که این باشــگاه در  ۱۲رشــته المپیکی فعالیت دارد و نسبت به انتخاب نماینده باشگاه در
مجمع کمیته ملی المپیک تجدید نظر شود.

پیانیچ :لواندوفسکی بهترین مهاجم جهان است

هافبک بوســنیایی بارسلونا به ستایش از روبرت لواندوفسکی پرداخت و او را بهترین مهاجم حال
حاضر فوتبال جهان دانست.
به گزارش ایســنا و به نقل از اســپورت ،میرالم پیانیچ در تابستان  ۲۰۲۰با آرتورو هافبک برزیلی
بارســلونا معاوضه شد .پیانیچ نتوانســت عملکرد خوبی در آبی اناریها داشته باشد به طوری که در
 ۳۰بــازی کــه برای این تیم به میدان رفت نه گلی به ثمر رســاند و نه پاس گلی داد تا به صورت
قرضی راهی بشیکتاش ترکیه شود.
پیانیچ به بارســلونا برگشــته اســت و با تیم تمرین کرد البته خبرهای زیادی درباره جدایی او از
آبی اناریها به گوش میرســد.او درباره کار کردن با ژاوی گفت :من عالقه زیادی به ژاوی داشتم و
از نظر من او جزو بهترین هافبکهای جهان بود .کار کردن با ژاوی به عنوان مربی هم اتفاقی خاص
اســت .دوست دارم که برای بارسلونا به میدان روم .متاسفانه تیم در فصل قبل شرایط خوبی نداشت
اما امیدوار هستیم که در فصل پیش رو شرایط تغییر کند.
پیانیچ به ســتایش از لواندوفسکی مهاجم جدید بارسلونا پرداخت و گفت :لواندوفسکی از نظر من
بهترین مهاجم جهان اســت .ما بازیکنان بسیار خوبی در خط حمله داریم و شرایط در فصل پیشرو
تغییر خواهد کرد.
باشگاه بارســلونا تصمیمگیری درباره پیانیچ را به ژاوی سپرده است .به نظر میرسد که سرمربی
آبــی اناریها بــرای تصمیم نهایی درباره این بازیکن منتظر وضعیت فرانکی دی یانگ اســت و در
صورت جدایی او به احتمال خیلی زیاد پیانیچ حفظ شود.

بنزما مصدوم شد

مهاجم رئال مادرید در تمرین اخیر این تیم قبل از رویارویی دوســتانه با نماینده مکزیک مصدوم
شد .هنوز باشگاه رئال مادرید درباره آسیب دیدگی این بازیکن توضیحی نداده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از اســپورت ،کریم بنزما در دیدار دوســتانه اخیر رئال مادرید به خاطر
شــرایط بدنی که داشــت به میدان نرفت .رئال که راهی آمریکا شده اســت در دیداری دوستانه با
یک گل برابر بارسلونا شکست خورد و بنزما در این بازی برای تیمش به میدان نرفت.
این مهاجم فرانسوی در تمرین اخیر رئال مادرید بدون مشکل درکنار دیگر بازیکنان تمرین کرد و
آمادگی بدنی باالی خود را نشــان داد اما خبر بد برای رئال و کارلو آنچلوتی اینکه بنزما از ناحیه زانو
مصدوم شد و نتوانست به تمرین ادامه بدهد.
هنوز باشگاه رئال مادرید توضیحی درباره آسیب دیدگی بنزما نداده است.
رئال مادرید در ادامه بازی های دوســتانه خود در اردوی آمریکا این بار به مصاف کلوب آمریکای
مکزیک خواهد رفت .قرار بود در این بازی طبق اعالم آنچلوتی کاپیتان رئال یک نیمه به میدان برود.
بنزمــا فصل رویایی را با پیراهن رئــال مادرید تجربه کرد .او یک تنه رئال را به قهرمانی در لیگ
قهرمانان اروپا رســاند و در رقابت های اللیگا هم با کســب آقای گلی و آقای پاس گل بیشــترین
سهم را در قهرمانی تیمش داشت .او با این نمایش درخشان توپ طالی  ۲۰۲۲را برای خود تضمین
کرده است.

وزن  ۶۰کیلوگرم :مهدی محسن نژاد
وزن  ۶۳کیلوگرم :علیرضا نجاتی
وزن  ۶۷کیلوگرم :محمدرضا گرایی
وزن  ۷۲کیلوگرم :محمدرضا مختاری
وزن  ۷۷کیلوگرم :محمدعلی گرایی
وزن  ۸۲کیلوگرم :پژمان پشتام
وزن  ۸۷کیلوگرم :ناصر علیزاده
وزن  ۹۷کیلوگرم :محمدهادی ساروی
وزن  ۱۳۰کیلوگرم :امین میرزازاده

سه بانوی والیبالیست فارس در راه مسابقات کشورهای اسالمی

ایرنا :ســه بانوی والیبالیســت اســتان فارس به همراه تیم ملی زنان ایران در پنجمین دوره
بازی  های همبستگی کشورهای اسالمی که در ترکیه برگزار می شود ،شرکت خواهند کرد.
نایب رییس هیات والیبال فارس روز ســه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت :نگار کیانی،
پوران زارع و ریحانه کریمی سه بازیکن فارس هستند که در تیم ملی  ۱۴نفره ایران به مربیگری
الساندرا کمپدلی سرمربی ایتالیایی حضور دارند.
طاهره بهرام زاده ادامه داد :بازی  های همبســتگی کشورهای اسالمی از  ۱۸لغایت  ۲۷مرداد
ماه در شهر قونیه ترکیه برگزار می شود و تیم ملی والیبال زنان ایران برای نخستین بار است که
در این مسابقات شرکت می کند.
به گزارش ایرنا ،مســابقات والیبال زنان بازیهای همبســتگی کشورهای اسالمی با حضور
هشت تیم در دو گروه برگز ار میشود و تیم ایران در گروه (   الف) با تیمهای ازبکستان ،اندونزی
و ترکیه بازی می کنند .همچنین در گروه (ب) هم تیم های افغانســتان ،ســنگال ،کامرون و
جمهوری آذربایجان شرکت دارند.

کاپیتان اسبق تیم برق شیراز ،سرمربی امید این باشگاه شد

ایرنا :مدیرعامل باشــگاه برق شیراز اعالم کرد :هادی ایمانی کاپیتان اسبق این تیم به عنوان
سرمربی تیم امید باشگاه برق منصوب شد.
غالمرضا آبهشت اضافه کرد :برای احیای تیم برق شیراز و حضور در سطح اول فوتبال کشور
یک برنامه  ۱۰ســاله داریم که اولویت ما توجه به تیم های پایه همچون امید ،نوجوانان و جوانان
است تا بتوانند به عنوان یک پشتوانه قوی برای تیم بزرگساالن باشند.
مدیرعامل باشــگاه برق شیراز از مسئوالن استانداری و شرکت برق منطقه ای فارس به دلیل
حمایت از احیا شــدن دو باره این باشــگاه  ۷۵ســاله تقدیر کرد و گفت :قطعا با استفاده از تجربه
پیشکســوتان این باشگاه همچون غالم پیروانی و دیگران می توانیم دوباره این باشگاه قدیمی را
به جایگاه واقعی خود باز گردانیم.
وی گفت :برای تیم بزرگســاالن هم برنامه خوبی داریم و همانگونه که اعالم شــد در حال
مذاکره با مدیران چند تیم که در دسته دوم کشور حضور دارند ،هستیم و به توافق هایی هم دست
یافته ایم تا زمینه انتقال آن را به فارس فراهم کنیم.

شناگران شیرازی چند رکورد ملی را بهبود بخشیدند

ایرنا :شــناگران شــیراز در مسابقات رده سنی  ۱۳تا  ۱۴سال کشــور چند رکورد ملی را بهبود
بخشیدند.
مدیر تیم ســرزمین شنا شیراز روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت :در این مسابقات
که در اصفهان برگزار شــد ،علیرضا عرب در ماده های ۱۰۰ ،۵۰و  ۲۰۰متر قورباغه و  ۲۰۰متر
مختلط انفرادی رکورد کشور را بهبود بخشید.
عباســعلی کشــتکار ادامه داد :همچنین محمد مهدی غالمــی در  ۱۰۰متر مختلط انفرادی،
تیمی چهار در  ۵۰متر و مختلط چهار در  ۱۰۰متر رکورد زنی کرد و پارســا شهشــهانی ،علیرضا
عرب ،محمد مهدی غالمی و کیان قامتی در چهار در  ۱۰۰متر آزاد رکورد ملی کشــور را بهبود
بخشیدند.
وی اضافه کرد :همچنین کیان قامتــی ،محمد ذنوبی ،محمد مهدی غالمی و رادمهر رضایی
هم در ماده چهار در  ۱۰۰متر مختلط تیمی صاحب رکورد شدند.
مربی سابق تیم ملی شنا ادامه داد :در این مسابقات تیم (الف) سرزمین شنا شیراز به مقام قهرمانی
دســت یافت ،آریس اصفهان نایب قهرمان شد و تیم (ب) سرزمین شنا بر سکوی سوم ایستاد و
تیم های منتخب (الف) و (ب) فارس در رتبه پنجم و ششم جای گرفتند.
کشــتکار اضافه کرد :همچنین تیم رده ســنی  ۱۱تا  ۱۲ســال این استان در مسابقات جنوب
کشــور که به میزبانی شیراز برگزار شد ،تیم های (الف) و (ب) سرزمین شنا و تیم منتخب فارس
هم به ترتیب اول تا ســوم شــدند تا این استان در دو رده ســنی دو جام قهرمانی کشور را از آن
خود کند.

افشاگری سرمربی درباره پشت پرده حمله به تیم ملی سابر
سرمربی تیم ملی شمشــیربازی سابر گفت:
اگر فدراســیون نمیتواند جلوی کســانی که باج
می خواهند بایســتد ،اعالم کند تــا خودمان از
طریق مراجع ذی ربط از تیممان دفاع کنیم.
امین قربانی در گفت و گو با ایسنا ،درباره نتایج
شمشیربازی سابر قهرمانی جهان و انتقاداتی که
نســبت به شکســت ایران برابر تیم ترکیه وارد
شــد ،بیان کرد :هیچ تیمی در مســابقه قهرمانی
جهان دســت و پا بسته نیســت .درست است ما
نباید به ترکیه مــی باختیم اما باید این را هم در
نظر بگیریم که ترکیه یک ماه پیش در مسابقات
قهرمانی اروپا تیم های مطرحی چون فرانســه،
گرجستان ،اوکراین و ایتالیا را شکست داده بود و
در همین قهرمانی جهان رومانی را شکست داد که
یک بازیکن آن سوم جهان شد بنابراین نمیتوان
گفت که ترکیــه ضعیف بوده و اتفاقا نتایج خیلی
خوبی گرفته است اما این را هم قبول دارم که ما
نباید به ترکیه می باختیم.
 ۵۰درصد مشکل سابریست ها فنی
نبود
قربانی در مورد اینکه درســت است که ترکیه
نتیجــه فوق العــاده ای در قهرمانی اروپا گرفت،
اما به نظر می رســید که سابریســت های ایران
هم نتوانســتند بازی خود را انجــام دهند ،گفت:
انتظــارات از آنها باال رفته و سابریســت ها هم
میخواهنــد پرچم ایران را به اهتــزاز در بیاورند.
به   خاطر تــرس از نباختــن ،آن عملکرد الزم را
نداشتند .به عنوان ســرمربی میگویم  ۵۰درصد
مشکل سابریست ها فنی نبود بلکه ذهنی بود.
او ادامه داد :البتــه علی پاکدامن در قهرمانی
جهان در آستانه کسب مدال حذف شد .فشارهایی
بر روی تیم وجود دارد اما من این ســوال را دارم
آیا تیم ایران در ســال های گذشته برد و باخت
نداشته اســت؟ آیا همیشه تیم ســابر ایران پای
سکو بوده اســت؟ ما نتایج خوبی هم داشتهایم.
در همین قهرمانی جهان موفق به شکســت تیم
آمریکا شــدیم .در جام جهانی گرجستان با یک
اختالف از تیم آلمان شکست خوردیم و در نهایت
پنجم شدیم که بهترین نتیجه بود.
وی در ادامــه افزود :نمیدانم االن چه شــده
است که ناگهان همه به یاد باخت  های تیم سابر
افتادهاند در حالی که این باخت ها در ســال های
گذشــته هم وجود داشته اســت .من می خواهم
که این افراد کمی به نتایج گذشته مراجعه کنند.

ما زمانی که به المپیک توکیو رفتیم تیم هفتم دنیا
بودیم و االن هم با وجود تغییراتی که داشتیم در
رده هشتم دنیا هستیم .تنها تا رده هشت میتوانند
در المپیک پاریس شرکت کنند و ما در حال حاضر
شرایط خوبی برای کسب سهمیه المپیک داریم.
به نظرم برخــی دارند تشــویش اذهان عمومی
انجام می دهند.
انتقادها به سمت بیحرمتی رفته است
قربانی در پاســخ به این پرســش که با توجه
به بحث انتخابات فدراســیون ،جو متشنج است و
فکر نمی کند که بهتر است ورزشکاران درگیر این
بازی  های انتخاباتی نشــوند؟ تاکید کرد :انتقادها
دیگر دارد به سمت بی حرمتی و استفاده از الفاظ
نامناســب می رود .به نظرم ایــن انتقادها دیگر
تخریب اســت .قبل از المپیــک توکیو هم این
بحث  ها بــه وجود آمد .االن هم کــه تیم ما در
آرامش است و تمام تمرکزش روی نتیجه گرفتن
است ،دوباره دارد این اتفاق رخ میدهد.
ســرمربی تیم ملی شمشــیربازی سابر افزود:
اگر فدراســیون نمیتواند جلوی کســانی که باج
می خواهند بایســتد ،اعالم کند تــا خودمان از
منابــع ذی ربط دیگر وارد عمل شــویم و از تیم
خودمــان دفاع کنیم .ایــن انتقادهایی که مطرح
میشــود دیگر تخریب است که آن هم تخریب
یک شخص نیســت بلکه تخریب تیم ملی یک
کشور است.
وی در پاســخ به این پرســش که منظور این
اســت که ایــن نقدها بــه طور عمــدی قبل از

مسابقات مهم به تیم سابر وارد میشود تا تمرکز
تیم را برهم بزند و بازیکنان نتوانند نتیجه بگیرند؟
تصریح کرد :بله.
تیم سابر را سیبل قرار دادهاند
او در پاســخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه
چــرا بازیکنان درگیر این بازی  هــای روانی می
شــوند و سعی نمیکنند خودشــان را از آن فضا
دور کننــد؟ گفت :اتفاقا این فضا اثرگذار نیســت
و ما با قدرت جلو می رویم .بازیکنان سابر بسیار
حرفهای هستند و همیشه تالش کردهاند که وارد
حواشی نشوند .مسئله این است به دلیل انتخابات
و ســهمخواهی  هایی که وجود دارد ،تیم سابر را
به عنــوان ســیبل قــرار دادهانــد و االن تمام
شکســتهای سابر مهم شده اســت در صورتی
که در ســال  های گذشــته نیز ما شکستهایی
داشتهایم.
چه شده نفراتی که علیه هم مصاحبه
می کردند کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؟
قربانی با اشاره به انتقادهایی که برخی از تیم
سابر می کنند ،تاکید کرد :افرادی که اکنون کنار
یکدیگر قرار گرفته اند و نتایج سابر برایشان مهم
شده است ،بهتر است به مصاحبه های قبلی خود
رجــوع کنند که یک زمانی علیه یکدیگر صحبت
می کردند اما چه شده که االن کنار یکدیگر قرار
گرفته اند و دلسوز سابر شدهاند؟
ســرمربی تیم ملی ســابر ادامه داد :همه این
مســائل به خاطر بحث انتخابات و سهم خواهی
اســت و به دنبال این بودند که از کنار تیم سابر

به صندلی فدراسیون برسند .اکنون که دیدند تیم
ســابر وارد این مسائل نمیشود و درگیر کار خود
است ،شــروع به انتقاد کردند .این افراد حاال چه
بازیکن بودهاند چه مربــی ،نگاهی به نتایج خود
در سالهای گذشــته بیندازند و ببینند خودشان
چه کار کرده اند .اگر هم آمار و نتایج ســال  های
گذشــته را ندارند بگویند که ما در اختیارشــان
بگذاریم.
او افــزود :من یــک ســوال دارم افرادی که
عملکرد مربیان سابر و افراد بزرگ شمشیربازی را
زیر سوال میبرند آیا یک شاگرد در حد کشورهای
حاشیه خلیج فارس یا در حد قهرمانی کشور تربیت
کردهاند؟ اینکه یک شــاگرد بیاورند و در مسابقه
نفر آخر شود شــاگرد تربیت کردن نیست .واقعا
شاگرد مناسبی تربیت کردهاند یا فقط به دنبال منافع
خود بوده اند؟ خوب است که نگاهی هم به گذشته
خود بیندازند .تیم ســابر ( بازیکنان و کادر فنی)
مصمم است تا به اهدافی که برنامهریزی کرده ،برسد.
ما کارمان را روی اصول جلو می بریم.
فدراســیون نمی تواند برخورد کند،
خودمان ورود کنیم
سرمربی ســابر همچنین گفت :تیم سابر جزو
هشــت تیم برتر دنیا اســت و به جــز برگزاری
اردو و اعزام به مســابقات ،چه کار دیگری برای
آن انجام دادهاند؟ اگــر میخواهند همین کار را
هم برای تیم هشــتم دنیا انجــام ندهند .باز هم
می گویم اگر واقعا فدراسیون نمی تواند با افرادی
که دنبال سهمخواهی هستند برخورد کند بگوید
که ما خودمان از طریق منابع ذی ربط وارد شویم
چون اینجا دیگر بحث شخص نیست و بحث تیم
ملی و پرچم ایران است.
ما و پیمان فخــری هیچ وقت جدا از
یکدیگر نیستیم
قربانی در مورد حضور پیمان فخری در کنار ت
یم ملی ســابر تصریح کرد :آقــای فخری جدا از
تیم ما نیســت .من به عنوان سرمربی تمام کارها
را با او هماهنگ مــی کنم و کمکهای الزم را
میگیــرم .ما هیچ وقت جدا از یکدیگر نیســتیم.
تمام هدف ما این اســت که پرچــم ایران را به
اهتزاز در آوریم .کسانی هم که به دنبال تخریب
سابر هستند بدانند که علیه یک نفر کار نمیکنند
بلکه علیه تیم ملی یک کشور دارند کار میکنند.
ما نقدهای ســازنده را میپذیریــم اما نقدی که
تخریب باشد را جلوی آن میایستیم.
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سردیس «سائوشچین» ادیب و نویسنده چینی در ادامه تبادالت
فرهنگی بین دو شــهر خواهرخوانده شــیراز و نانجینگ چین در
شیراز رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،قائم مقام شهردار شیراز ظهر سه شنبه
در مراسم رونمایی و نصب این سردیس در باغ جهان نما این اقدام
فرهنگی را یکی از دستاوردهای خواهرخواندگی شیراز و نانجینگ
بر اساس مصوبه سال  ۱۳۹۷شــورای اسالمی شهر شیراز اعالم
کرد و گفت :این کارهای فرهنگی توســط شهرداریها به عنوان
کنشــگران شــهری در دولتها میتواند نقش بسزایی در ارتقای
روابط فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور ایران و چین باشد.
آرش فرج زاده افزود :در دیپلماســی شهری رویکرد شهرهای
خواهرخوانده تعمیم روابط فرهنگی ،هنری ،ادبی ،گردشــگری و
تبادالت دانش فنی و مهندسی است و این فرصت پیش آمده برای
شیراز در قالب خواهرخواندگی با نانجینگ چین میتواند در سطح
کالن هم زمینه توســعه همکاریها را بین دو کشور ایران و چین
بیش از پیش فراهم کند.
«سائوشچین» ادیب و نویســنده اهل نانجینگ نویسنده رمان
رؤیای تاالر سرخ یکی از آثار برجسته تاریخ ادبیات چین است که
به واسطه این رمان و سایر آثارش از شهرت جهانی برخوردار است.
در ادامه تبادالت فرهنگی بین دو شــهر خواهر خوانده شیراز و
نانجینگ خرداد ماه امســال هم سردیس سعدی شیرازی در پارک
ملی نانجینگ چین رونمایی و نصب شده است.

کشف  ۲سفال سه هزار ساله
در شهرستان مرودشت

سرپرســت اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع  دستی
مرودشت از کشف  ۲ســفال سه هزار ساله مربوط به دوره ایالم
قدیم (بانش) در روستای گلمکان شهرستان مرودشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدتقی قلعه نویی گفت ۲ :ظرف
ســفالی مربوط به دوره ایالم قدیم (بانش) در حین جدولکشی
در روســتای گلمکان از توابع بخش درودزن شهرستان مرودشت
کشف شد.
وی افزود :بر اســاس گزارش رئیس شــورای بخش درودزن
شهرســتان مرودشــت و منابع محلی مبنی بر کشــف  ۲شیء
ســفالی در حین جدول کشی در روســتای گلمکان ،موضوع در
دســتور کار پیگیری اداره میراث فرهنگی مرودشت قرار گرفت
که پس از بررســی و انجام صورت جلسه ،این سفالها به پایگاه
تخت جمشید منتقل شد.
قلعه نویی گفت :بر اساس بررسی کارشناسان ،اشیای کشف شده
مربوط به دوره ایالم قدیم (بانش) هستند.
وی ادامه داد :این اشــیا شــامل یک کاسه ســفالی با نقوش
هندســی به صورت مثلث بر روی لبه ســفال بــا ارتفاع حدود
 ۱۰ســانتیمتر و یک دیگچه ساده بدون نقش و نگار با شاموت
شن و ماسه قرمز رنگ ،ســفال نخودی مایل به نارنجی مربوط
به دوره باســتانی ایالم قدیم اســت که به احتمــال فراوان در
گذشــتههای دور ،برای نگهداری ادویــه و مایعات خاص مورد
استفاده قرار میگرفت.
سرپرســت اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
مرودشــت گفت :شهرستان مرودشت با داشــتن آثار باستانی و
تاریخی فاخر در دل خــود از دورههای مختلف به ویژه ایالمی،
هخامنشی ،ساسانی و دوره اسالمی ،یکی از مهمترین حوزههای
فرهنگی و تاریخی در کشور به شمار میرود که مجموعه میراث
جهانی تخت جمشــید ،نقش رســتم ،نقش رجــب ،تل باکون،
میان رود ،اشــکفت گاوی و دهها اثر شاخص فرهنگی دیگر در
این شهرستان نشان از اهمیت و جایگاه مرودشت در عرصههای
مختلف باستانی و تاریخی دارد.

عفو و گذشت از گناهكارى رواست كه اقرار دارد،
نه آن كه اصرار دارد.
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ژاله آموزگار مطرح کرد:

یک پیشنهاد برای ماجرای حذف ادبیات از کنکور

ژاله آمــوزگار با تأکید بــر اهمیت
زبــان و ادبیات فارســی میگوید :اگر
میخواهند ادبیات را در کنکور سراسری
حذف کننــد ،حتما از همــه بخواهند
کنکــور جداگانهای برای زبان و ادبیات
فارسی بدهند.
این عضو وابسته فرهنگستان زبان
و ادب فارســی و پژوهشــگر فرهنگ
و زبانهــای باســتانی دربــاره حذف
درسهــای عمومــی از جملــه درس
ادبیات از کنکور ســال  ۱۴۰۲به ایسنا
گفت :زبان و ادبیات فارسی مهم است؛
دستکم برداشتی که از کشورهای دیگر
دارم این اســت که آنها الزم میدانند
حتی کســی که میخواهــد مهندس
و یا پزشــک شــود ،اول زبان و ادبیات
مربوط به آن را بیامــوزد .این موضوع
برای آنها اصل است.
او در ادامــه گفــت :حداقــل از
کشــور فرانســه این اطالع را دارم که
دانشآموزان آنها یک ســال پیش از
اینکه دیپلم بگیرند و به دانشــگاه وارد
شــوند ،کنکور زبان و ادبیات میدهند،
چه بخواهند مهندس و پزشــک شوند
یا بخواهند به هر رشــته دیگری وارد
شــوند .آنها یکســال قبل از اینکه
دیپلــم بگیرنــد ،جدا از رشــتهای که
میخواهنــد بخوانند باید کنکور ادبیات
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و زبان فرانسه بدهند.
آمــوزگار خاطرنشــان کــرد :اگر
میخواهنــد ادبیات را حذف کنند ،حتما
از همه بخواهنــد کنکور زبان و ادبیات
فارســی را بگذرانند .من این موضوع را
حتما در فرهنگستان مطرح خواهم کرد.
این استاد دانشگاه سپس با تأکید بر
اهمیت زبان فارســی ،بیان کرد :نتیجه
حذف ادبیات این میشود که بچههای
درخشــانی داریم که به دانشگاه شریف
یا هر دانشگاه برجسته دیگری میروند
اما کامال با مســائل زبانی وتاریخ زبان
و ادبیات بیگانه هســتند .من شــخصا
ایــن تجربه را داشــتهام و ایــن واقعا
غمانگیز است.

برخی از دیدگاههایی که برای اخبار
مربوط به ایــن مصوبه وجود دارد ،این
برداشــت را متبــادر میکنــد که این
مصوبــه حمایــت ضمنــی برخــی از
اقلیتهــای زبانی را به دنبال داشــته
و آنهــا معتقدند همانطــور که نبود
زبانهای محلی خالئی به دنبال ندارد،
نبود زبان و ادبیات فارســی هم خالئی
به دنبال نخواهد داشــت کــه آموزگار
در ایــن زمینه توضیــح داد :هیچگاه با
این گروهها موافق نبــودهام .با اینکه
آذربایجانی هستم و خیلی خوب ترکی
بلدم و بسیار دوســت دارم با دوستانم
ترکــی حرف بزنــم ،اما هــر مملکتی
یک زبان رسمی دارد که بین همه اقوام
مشترک است و ادبیات و فرهنگ مردمان
آن سرزمین به آن زبان نوشته میشود.
او افــزود :نمیشــود بگوییــم که
فردوسی چرا شــاهنامه را به زبانهای
دیگر نسروده است ،هر کدامممان از یک
منطقه ایران هســتیم و فرهنگ و زبان
خودمان را داریم و بســیار هم به آنها
عالقهمند هستیم اما هر جای دنیا و در
قانون هر کشــوری ،یک زبان رسمی
وجود دارد و در اینجا یعنی ایران ،زبان
رسمی ،زبان فارسی است .البته هرکس
میتوانــد زبان محلی خود را بداند و در
همهجا مطرح کند.

رویکرد پرسشبرانگیز تلویزیون در قبال نمایش ساز
موضع ســازمان صداوســیما در قبال نمایش «ســاز»،
سالهاست که نامشخص مانده است؛ برخی شبکههای سیما
در مقاطعی ،به صورت موردی به نمایش تصویر ســاز اقدام
کردهاند و البته در اکثر موارد تصمیمشان بر حذف بوده است؛
اما آنچه موضوع اصلی این گزارش است ،بودن یا نبودن ساز
در قاب ســیما نیســت ،بلکه هدف نقد رویکرد تلویزیون در
قبال مواردی است که اتفاقا تصمیم به نمایش ساز میگیرد.
به گزارش ایســنا ،در هفتههای اخیــر ویدئویی از یکی
از برنامههــای جــام جم در فضای مجازی پخش شــد که
پرســشهای متعددی را به ذهن هنرمندان و کارشناســان
موسیقی ،مخاطبان و البته رســانهها متبادر کرد .این برنامه
اگرچه با رویکردی طنز و باهدف ایجاد فضایی مفرح در روز
عیــد برای مخاطب روی آنتن رفت ،اما پرســشهای جدی
این  چنینی را شکل داد :آیا نمایش ساز در سازمان صداوسیما
از ایــن پس بالمانع اســت؟ آیا نحوهی برخــورد با نمایش
تصویر ساز در شــبکهها ،تاکنون تصمیمی درون شبکهای و
درون معاونتی بوده اســت؟ و باالخره تکلیف برنامه سازان و
مخاطب چیست؟
و از همه مهمتر آنکه اگر قرار اســت تلویزیون به حوزهی
نمایش ســاز در معدود مواردی ورود کند ،آیا بهتر نیست این
تصویر حرفهای و در شــأن موسیقی ایرانی و مخاطب رسانه
ملی باشد؟
برای در میان گذاشــتن این پرسشها با یک کارشناس
حوزه رســانه و موسیقی ،سراغ یلدا احتشــامی ـ تهیهکننده
رادیو فرهنگ ـ رفته ایم که ســال هاســت برنامه ای را در
حوزه موسیقی روی آنتن می برد.
او کــه برنامــه «با کاروان شــعر و موســیقی» را برای
صداوســیما تولید میکند ،به ایسنا گفت :به هر حال در همه
جای دنیا برای ارائه برنامههای تلویزیونی و رادیویی قوانینی
وضع میشــود .در ایران هم بخشــی از ایــن قوانین برای
صدا و بخشی هم برای ســیما توسط مدیران ارشد سازمان
وضع شــده اســت و ما هم به عنوان تیم برنامهساز همیشه
تابع این قوانین هســتیم .حال این چراها و بایدها و نبایدها
همچون «علت آزاد بودن نمایش ساز در جام جم ولی ممنوع

بودنش در تلویزیون» ،به سالیق و عالیق مدیران مرتبط و
وابسته به سازمان برمیگردد.
او اظهــار کرد ،به هــر حال تا آنجا که مــن می دانم با
توجه به قوانین ،صداوســیما اجازه نمایش سازها را ندارند و
محدودیتهایی در این حوزه وجود دارد که در مواردی شامل
رادیو هم میشود و باید به آنها عمل کرد.
در ادامه از احتشــامی ســوال کردیم که چــرا در معدود
مواردی که قرار بر اجرای موســیقی در صداوسیما همراه با
نمایش ســاز اســت ،از افرادی که توانایی این کار را دارند

که آموزش اســت ،باید از افرادی اســتفاده کند که کارنامه
کاری خوبی دارند و به دور از هر خطایی هستند.
او تصریح میکند :البته درســت است که گاهی در برخی
اجراهای زنده خطاهایی سهوی صورت میگیرد ولی رسالت
و وظیفه تیم برنامه ساز درست بودن نتیجه کار است.
احتشامی در پایان ،پیشنهاد خود را برای اجرای موسیقی
و نمایش ســاز در تلویزیون مطرح میکند و میگوید :ایران
کشــوری بزرگ با شــهرهای مختلفی اســت که هرکدام
فرهنگ ،ســاز و موسیقی خود را دارند و میتوان موسیقی و

استفاده نمیشود؟
وی بیان میکند :اعضای تیمهای برنامه سازی تلویزیون
اغلب ترجیح می دهند از افرادی دعوت به همراهی کنند که
با آنها آشنا هستند؛ در حقیقت گاهی برنامهسازها ممکن است
دوست و رفیق خود را برای اجرا دعوت کنند و این در حالی است
که شاید آن افراد به لحاظ کاری استاندار الزم را نداشته باشد.
ایــن تهیه کننــده متخصص در حوزه موســیقی در رادیو،
حرفهایــش را اینگونــه ادامــه میدهــد :اگر کســی وارد
صدا و ســیما شود و کار ضعیفی ارائه دهد ،این امر به ضعف
تیم برنامهســازی برمیگردد که از آن شخص دعوت کرده
است؛ چراکه تیم برنامهساز بسته به رسالت رادیو و تلویزیون

ساز آنها را به نمایش درآورد .اگر این سازهای بومی نمایش
داده شــوند ،مردم با موسیقی شــهرهای مختلف و سازشان
آشنا میشوند ،اگر دوست داشته باشند بعدا دنبال میکنند و
گوش میکنند و حتی ممکن است به دنبال یادگیری نواختن
این سازها بروند.
او ادامه میدهد :اما متأسفانه در حال حاضر اگر موزیسینی
هم به تلویزیون دعوت میشــود از حوزه پاپ اســت که از
فرهنگ اصیل ایرانی ما به دور اســت .همچنین در بیشــتر
موارد این خوانندههــا از طریق فضای مجازی و البی بازی
معروف شدهاند ،به لحاظ هنری نمیتوان آنها را هنرمند نامید
و سواد موسیقی هم ندارند.

جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان فراخوان داد

کارشناس مسوول هنرهای تجسمی فارس و نماینده
فارس در این جشنواره ،اعالم کرد :جوانان  ۱۵تا  ۲۴سال
یعنی متولدین  ۱فروردین  ۱۳۷۷تا  ۲۹اســفندماه ۱۳۸۶
ایران ،در ۱۱رشته :ارتباط تصویری(پوستر) ،تصویرسازی،
خوشنویس(نســتعلیق) ،ســفال و ســرامیک ،عکاســی،
کاریکاتور(کارتون) ،مجســمه ســازی ،نگارگری (نقاشی
ایرانی ،گل و مرغ ،تذهیب) ،طراحی ،نقاشــی و هنرهای
جدید (ویدئو آرت ،چیدمان ،هنر محیطی) با هم به رقابت
خواهند پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ کوشیار ضیایی
با اعالم اینکه این جشنواره فرصت بسیار منحصر بفردی
اســت برای هنرمندان ،مراکز آموزشی و دست اندرکاران
هنر تجسمی اســتان ،تا در یک رقابت دوستانه ،زیر نظر
بهترین اســاتید هنرهای تجسمی کشــور آموزش دیده و
ضمن سنجش سطح کیفی اطالعات هنری خود ،جایگاه
هنر استان را نیز به نمایش گذارند.
وی با بیان اینکه ظرفیت های بالقوه ای در هنرآموزان
(مدرســان) و هنرجویان فارس وجــود دارد ،تمام مراکز

آموزشی استان را فراخواند تا از این فرصت بهترین استفاده
را برده و نســبت به معرفی هنرجویان با استعداد و دارای
شرایط خود اقدام نمایند.
ضیایی با نگاهی به ســوابق برگزاری  ۱۰ســال اخیر
جشــنواره و بررسی نتایج حاصل شــده ،به نقاط مثبت و
منفی هنرهای تجســمی اســتان فارس پرداخت و گفت:
طی دهه اخیر ،فارس از نظر تعداد شــرکت کننده همواره
در میان اســتان هــا ،در جایگاه باالیی قرار داشــته ،اما
از نظر کسب نتایج و راه یافتگان به مرحله نهایی جشنواره،
چندان موفق نبوده است.
وی موفقیت های حاصل شده طی مدت اخیر را بیشتر
در رشــته های گرافیک ،تصویرســازی و مجسمه سازی
دانســت ،این درحالی اســت که در فارس ،بیشتر مراکز
آموزشی ســطح پایه ،به نقاشــی ،هنرهای سنتی ایرانی
مثل نقاشــی ایرانی ،تذهیب و گل و مرغ و خوشنویســی
اختصاص داشــته و هنرمندان بســیاری در این رشته ها
درحال آموزش و فعالیت هستند.
ضیایی اعالم کرد :مراکز آموزشــی باید به رشته های
پایه تجسمی چون طراحی و نقاشی نگاه ویژه تری داشته

و از فرصــت شــرکت در این جشــنواره و برخورداری از
دوره  های آموزشی بیشترین بهره را برده ،بهترین نیروهای
خود را برای شرکت در آن معرفی و آماده نمایند.
در همین راستا هنرمندان می توانند با مراجعه به سامانه
 www.yafestival.comحداکثر تا  ۱۹مردادماه نسبت به
ثبت نام اقدام نمایند.
الزم به ذکر اســت هنرمندان راه یافته به مرحله دوم
شــرکت در کارگاه ،می توانند از کمــک هزینه  ۵میلیون
ریالی برخــوردار شــوند و در صورت پذیــرش نهایی از
۱۰میلیون ریــال دیگر همــراه با لوح یادبود جشــنواره
بیست و نهم نیز برخوردار گردند.
کارشناس مســوول هنرهای تجسمی فارس و نماینده
فارس در این جشــنواره در پایان مهمترین امتیاز شرکت
در جشــنواره را ،برخورداری از امکان شــرکت رایگان در
دوره های آموزشــی در ســطح ملی ،برای راه یافتگان به
مرحله دوم و نهایی جشــنواره دانست و اعالم کرد حضور
در کارگاه هــای آموزشــی  ۵روزه در تهــران و آموزش
 ۳ماهــه مجازی ویــژه راه یافتگان نهایــی ،از مهمترین
امتیازات شرکت در جشنواره است.

امام علی (ع)

فراخوان دومین جشنواره دوساالنه
قصه گویی «نهال امید»

ایرنا :مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس از شهروندان
این اســتان برای مشــارکت در دومین جشنواره ملی قصه گویی با
عنوان «نهال امید» با شعار «قصه خوب؛ نسل خوب» دعوت کرد.
روح ا ...منوچهری روز ســه شنبه با اعالم این خبر افزود :این
جشــنواره از یکم مردادماه آغاز شده و به همت نهاد کتابخانه  های
عمومی کشور با توجه به رویکرد اجتماعی کتابخانه های عمومی و
توجه به حوزه ادبیات کودک و نوجوان برگزار میشود.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان فــارس اضافه کرد:
عالقمندان برای شرکت در جشنواره تا  ۳۱مرداد ماه فرصت دارند
تا با ثبت نام در وبگاه جشنواره به نشانی WWW.SAMAKPL.IR
آثار خود را ارسال نمایند .هر متقاضی می تواند تا چهار اثر ویدئویی از
قصه گویی خود را فیلمبرداری و ضبط نموده و در جشنواره شرکت کند.
منوچهری با بیان اینکه این جشــنواره در ســه ســطح استانی،
منطقه ای و ملی برگزار خواهد شد ،گفت :به برگزیدگان گروههای
هدف ،در ســه ســطح اســتانی ،منطقهای و ملــی جوایزی اهدا
می شود .در مرحله «مقدماتی استانی»  ۱۲برگزیده خواهند بود که لوح
تقدیر و جایزه نقدی هفت میلیون ریالی به آنها تعلق خواهد گرفت.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان فارس ضمن دعوت از
مردم اســتان فارس برای مشــارکت در این جشنواره افزود :عموم
مردم مخاطب هدف این دوساالنه هستند که در دو گروه کتابداران
و سایرین به رقابت خواهند پرداخت.
وی گفت :دوســاالنه «نهال امیــد» در دو بخش قصه گویی
صحنهای و قصه گویی دیجیتال برگزار میشود و رویکرد این جشنواره
توجه به مسائل اجتماعی ،هویت بخشی ،فرهنگ ایرانی و اسالمی،
اهمیت خانواده ،معنویت و اخالق ،ترویج امید و نشاط در جامعه است.
منوچهری اظهار کرد :فراخوان این رویداد منتشــر شده است و
عالقه مندان می توانند برای کســب اطالع بیشــتر به پرتال اداره
کل کتابخانه های عمومی استان فارس به نشانی www.farspl.ir
مراجعه نمایند.

برترین هنرهای اصیل فارس در
«نمایشگاه ایران ویژند»

اصالت پیدا کردن با نمادها و نشــانههای بومی و ســنتی را حاال
خیلــی از طراحــان ایرانی درک کرده اند .ایــن را میتوان در آثار به
نمایش درآمده در نخســتین «نمایشگاه ایران ویژند  »۱۴۰۱بویژه در
غرفه دست آورهای فرهنگی و هنرهای اصیل استان فارس هم دید.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی اســتان فارس؛ این نمایشگاه جایی است که در آن
تلفیقی از پوشاک ســنتی و مدرن جمع است .هم گنجینه لباسهای
سنتی اقوام و شــهرهای مختلف ایران را میشود دید و هم تولیدات
به روز شــدهای که با الهام از این لباسهای سنتی طراحی شده اند.
حوزهای که تا امروز کمتر مورد توجه طراحان داخلی بوده ،پوشاک
کودک و نوجوان اســت؛ تولیدکنندگان اختصاصی پوشاک این نسل
هم در این نمایشــگاه غرفه دارند .تجربه حاضران در این نمایشــگاه
نشــان میدهد پوشــیدگی ،آراستگی و کیفیت ســه عامل اصلی در
فروش و جلب رضایت مشتری است.
در نخســتین نمایشــگاه ایــران ویژنــد  ۱۴۰۱فعــاالن حوزه
مد و لباس شــامل تولیدکنندگان ،فعاالن صنایع نساجی و پوشاک و
طراحان و شــرکتهای دانشبنیان فعال در حوزههای طراحی پارچه
و لبــاس ،محصــوالت عفاف و حجاب ،کیف و کفــش ،زیورآالت و
بستهبندی از سراسر کشور و استان فارس گرد هم آمده و جدیدترین
دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.
نخســتین نمایشــگاه تخصصی «ایران ویژند  »۱۴۰۱را کارگروه
ساماندهی مد و لباس کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با تکیه
بر توانمندی طراحان ،تولیدکنندگان و نشــانهای برتر حوزه پوشاک
برگزار کرده و این نمایشــگاه دوم تا پنجم مرداد از ســاعت  ۸تا ۱۶
در سالن  ۳۱نمایشگاه بین المللی تهران پذیرای عالقهمندان است.

تمهیدات دولت
برای رفع مشکالت واردات کاغذ

رئیس مجمع ناشران انقالب اسالمی از تمهیدات دولت برای رفع
مشکل واردات کاغذ با ارز داخلی سخن گفت.
میثــم نیلی دربــاره افزایش قیمت کاغذ و به دنبــال آن کتاب و
تمهیداتی که در این زمینه در نظر گرفته شــده ،به ایسنا گفت :قیمت
کاغذ به نسبت اقالم دیگر افزایش پیدا نکرده است و حتی افزایش آن
در برابر افزایش قیمتهای اقالم دیگر بسیار کم است .اصل افزایش
قیمت برای هفت سال قبل است که در یک مرحله قیمت کاغذ چهار
برابر شد و در مرحله دیگر سه برابر.
او با بیان اینکه بعد از دولت دوازدهم قیمت کاغذ همان اســت،
افزود :اتفاقی که در حال حاضر در واردات کاغذ مطرح است ،تخصیص
ارز دولتی برای واردات کاغذ اســت که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نیلی بیان اینکه کاغذ تنها کاالی است که با دستور مستقیم ریاست
جمهوری با ارز دولتی وارد شــد ،اظهار کرد :با افزایش قیمت کتاب،
قدرت خرید کتاب در مردم پایین آمده است و عمده ناشران کاغذ را به
صورت آزاد میخرند ،اما این موضوع ربطی به قیمت خرید کاغذ ندارد.
رئیس مجمع ناشــران انقالب اسالمی درباره تمهیدات دولت برای
واردات کاغــذ بدون ارز دولتی توضیــح داد :دولت دو تدبیر برای این
موضوع دارد که وزارتخانه های صمت و فرهنگ و ارشــاد اســامی
بیشــترین مســئولیت را در این حوزه دارند .همچنین رییس جمهور
و معــاون اول او موضــوع را به جد پیگیری میکننــد تا موضوع ارز
دولتی حل شــود .اولین تدبیر خودکفایی تولید کاغذ در داخل اســت.
او ادامه داد :با این که بیش از چهل درصد از مواد اولیه کاغذ وارداتی
است ،قیمت تمام شده کاغذ در کشور ما برای تولید داخلی به مراتب
پایینتر از قیمت تمام شده کاغذ خارجی است .این اختالف قیمت به
اندازهای است که ناشــران و ناظران چاپ را برای خرید کاغذ داخلی
انگیزهمند میکند.
میثم نیلی ســپس گفــت :دومین تدیبر ،یک تدبیر میانی اســت.
حمایت هدفمندانه و هوشمندانه از مصرفکننده واقعی کتاب .حدس
من این اســت که دولت درباره واردات کاغذ با همین نگاه مهربانانه
و عامیانه تصمیم میگیرد و قرار اســت بــرای عالقهمندان به کتاب
یارانهای تعلق گیرد.

