با عصر آنالین ما را دنبال کنید
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پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:

حضور سرزده رئیس جمهور
در منطقه سیل زده فیروزکوه
آیتاللـه سـیدابراهیم رئیسـی ،رئیـس جمهـور کشـورمان برای بررسـی
شـرایط سـیل زدگان و نیـز امدادرسـانی در مناطـق سـیل زده فیروزکـوه
وارد ایـن شهرسـتان شـد و در جمـع مـردم روسـتای مـزداران گفـت:
نیروهـای امـدادی بـا تمـام تـوان در حـال امدادرسـانی بـه مردم سـیل
زده هسـتند .بـه گـزارش ایرنـا  ،رئیس جمهـور در جمع مردم سـیل زده
روسـتای مـزداران بـا عنوان اینکـه در حال حاضر  ۶۶۰نقطه در کشـور
دچـار سـیل شـده اسـت ،بـر تـداوم امدادرسـانی تـا برقـراری آرامش در
منطقـه تاکیـد کرد .بر اسـاس این گزارش ،محسـن منصوری اسـتاندار
تهـران و برخـی مسـئوالن شـهری و اسـتانی ،رئیـس جمهـور را در این
سـفر همراهـی کردند.بـر اسـاس ایـن گـزارش ،آیـت اللـه رئیسـی در
ادامـه حضـور خـود در روسـتای سـیل زده مـزداران با اسـتماع حرف ها
و خواسـته هـای روسـتاییان بـر پیگیـری امـور آنـان تـا رفـع مشـکالت
دسـتوراتی صـادر کردند.

در پـی حادثـه خسـارتبار سـیل در بسـیاری از نقـاط
کشـور ،رهبـر انقلاب اسلامی در پیامی ضمـن تسـلیت
بـه مصیبتدیـدگان ،از حضـور سـریع مسـئوالن و تلاش
گروههـای امـدادی بـرای کمـک بـه سـیلزدگان تشـکر
کردنـد و ادامـه ایـن اقدامـات و تالشها را خواسـتار شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،متـن پیـام رهبر انقلاب اسلامی به این
شـرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حادثـهی مهیـب و خسـارتبار سـیل در بسـیاری از نقـاط
کشـور ،جمعـی از مـردم عزیزمـان را دچـار آسـیبهای جانی
و مالـی و عاطفـی کـرده اسـت .اینجانـب بـا ابـراز همدردی
عمیـق بـا همـهی آن عزیـزان بـه مصیبتدیـدگان ایـن
حادثـه تسـلیت عـرض میکنم و از مسـئوالن محترم کشـور
تدابیـر الزم را بـرای ترمیـم آسـیبها مطالبـه مینمایـم .الزم
میدانـم از حضـور سـریع مسـئوالن در مناطـق سـیلزده و
نیـز از تلاش گروههـای امـدادی مردمی یـا موظـف بـرای
کمـک بـه سـیلزدگان تشـکر کنـم .ادامـهی ایـن اقدامـات
خداپسـند و تلاش مسـتمر بـرای کاهـش آثـار ایـن حوادث
دردنـاک وظیفـهی همه ی ما اسـت .توفیقـات همگان را از
خداونـد متعـال مسـألت مینمایـم.
ّ
سیدعلی خامنهای
 ۸مرداد ۱۴۰۱

مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم
آسیبهای سیل بکار ببندند

رئیس جمهور:

دولت مصمم به امر به معروف
و نهی از منکرات در مسایل اقتصادی
و اجتماعی است
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راه آهن شیراز اصفهان
بر اثر سیالب تخریب شده است؟

وزارت اطالعات اعالم کرد

رئیس آتش نشانی شیراز درجه
«آتش پاد»ی گرفت

یک تبعهی سوئد به اتهام
جاسوسی بازداشت شد

رضایی تشریح کرد:
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ویژه برنامه های بسیج رسانه فارس
در روز خبرنگار

 ۲سرباز هنگ مرزی
در سلماس به شهادت
رسیدند

در دیدار شهردار شیراز و سفیر مجارستان مطرح شد؛

اعالم آمادگی شهرداری شیراز برای برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی

2

امیر حیدری:

ارتش با تمام توان در خدمت مردم مناطق سیلزده است
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش گفـت :ارتـش بـا تمام
تـوان در خصـوص انتقـال سـریع تجهیـزات فنـی
همچنیـن تأمیـن تجهیـزات گروههـای مهندسـی در
خدمـت مـردم مناطـق مختلـف اسـتان یـزد خواهـد
بود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،بـه نقـل از روابـط
عمومی ارتـش ،امیـر سـرتیپ کیومـرث حیـدری،
فرمانـده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
در حاشـیه بازدید از سـیلبند شـماره چهار اسـتان یزد
اظهـار داشـت :بنا به دسـتور فرمانـده کل ارتش ،من
بـه همـراه وزیـر کشـور در اسـتان یـزد حاضـر شـدیم.
وی گفـت :ابتـدا انتقـال سـریع تجهیـزات فنـی از

اسـتانهای مشـخص شـده انجام میشـود و وسایل
را از طریـق نیـروی هوایـی و هلیکوپتـر وارد مناطـق

خواهیـم کـرد .همچنین بـرای تأمین تجهیـزات گروه
مهندسـی هـم بـه گـروه  ۴۴۴فنی دسـتور داده شـده
و گروههـای دیگـری بـه عنـوان معیـن در خدمـت
هسـتند کـه در مناطـق مـورد نظـر پخـش شـوند و در
خدمـت مـردم و دسـتگاههای اسـتان خواهنـد بـود.
فرمانـده نیـروی زمینی ارتـش با تاکید بـر اینکه ارتش
فـدای ملـت اسـت و مـا بـا تمـام تـوان خدمتگـزار
مـردم خواهیـم بود ،خاطرنشـان کـرد :در حال حاضر
مهمتریـن نیاز اسـتان یـزد تخلیه آبهای سـطحی و
تقویـت سـیلبندها اسـت که بـه محض رسـیدن نیرو
و تجهیـزات مهندسـی ارتـش ایـن مهـم بالفاصلـه
اجرایـی میشـود.

تحوالت لحظه به لحظه عراق؛

تحصن طرفداران «صدر» در پارلمان
ورود طرفـداران جریـان صـدر بـه منطقـه الخضـراء و
پارلمـان عـراق در بغـداد ،واکنـش هیئـت هماهنگـی
سیاسـی شـیعی عـراق را بـه دنبـال داشـت.
بـه گـزارش خبرگزاری مهـر ،منابع خبری دیروز شـنبه از
ورود طرفـداران جریـان صدر بـه منطقه الخضـراء بغداد
و پارلمـان عـراق خبـر دادنـد ،موضوعـی کـه واکنـش
هیئـت هماهنگـی شـیعی عـراق را بـه دنبال داشـت.
تعلیق جلسات پارلمان عراق
محمـد الحلبوسـی رئیـس پارلمـان عـراق دیـروز شـنبه
اعلام کـرد کـه جلسـات پارلمان تـا اطالع ثانـوی تعلیق
شد .
وی افـزود :از همـه رهبـران و احزاب سیاسـی خواسـتار
برگـزاری گفتگـوی ملی هسـتیم که نتایج ایـن گفتگو در
راسـتای منافع کشـور باشد.
الحلبوسـی ادامـه داد :گفتگـو تنهـا راه حـل اسـت و مـا
صادقانـه از همـه طرفهـای سیاسـی میخواهیـم کـه
منافـع کشـور و شـهروندان عراقـی را در اولویـت خـود
قـرار دهند.
آمادگـی العبـادی بـرای کمـک بـه حـل بحـران
عراق
حیـدر العبادی رئیس ائتالف نصر و نخسـت وزیر سـابق
عـراق در بیانیـهای عنـوان کـرد :بـر اسـاس مسـئولیت
شـرعی و ملـی ،رهبـران سیاسـی را بـه گفتگـو و توافـق
فـرا میخوانیـم و بـه منظـور دور مانـدن از فتنههـا و
لغزشهـا بایـد عـراق و امنیـت و منافـع شـهروندانش
عامـل ایجـاد اتحـاد میـان گروههـای مختلـف سیاسـی
باشـد.وی افـزود :امیـد و انتظار مـن از بـرادران در همه
جناحهـا و احـزاب سیاسـی روی آوردن بـه گفتگـو،
اولویـت دادن بـه منافـع ملـی و کنار گذاشـتن اختالفات
اسـت ،اختالفاتـی کـه کـه ممکـن اسـت امنیـت و ثبات

11

کشـور را تحـت تأثیـر قـرار دهـد.
العبـادی خاطـر نشـان کـرد :مـن آمادگـی خـود را برای
نزدیکتـر کـردن دیدگاههـا میـان بـرادران بـرای بـرون
رفـت از ایـن بحران و فاصله گرفتن کشـور و شـهروندان
عراقـی از هـر گونـه فتنـه ،اعلام میکنـم.
در همیـن راسـتا طوایـف عـراق نیـز در بیانیـهای تاکیـد
کردنـد :از مرجـع عالیقـدر ،آیـت اللـه سیسـتانی« ،دام
ظلـه الـوارف» میخواهیـم کـه بـرای جلوگیـری از خطـر
فتنـه کـه متوجه عـراق و ملت آن اسـت ،مداخلـه کند تا
وارد مارپیـچ جنـگ داخلـی شیعی_شـیعی نشـویم.
سـخنگوی عشـائر موصـل :توطئـه بیـن المللی
از سـوی آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی علیـه
عـراق در جریـان اسـت
همچنیـن خالـد الجبوری سـخنگوی عشـایر موصل نیز
خواسـتار خویشـتنداری گروههـای شـیعی و نیفتـادن در
دام توطئـه ای بیـن المللی شـد.
وی گفـت :یـک توطئـه بیـن المللـی از سـوی آمریـکا،
رژیـم صهیونیسـتی و کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس
وجـود دارد کـه رسـانههای ایـن کشـورها بـه آن دامـن
میزننـد .آنهـا میخواهنـد آتـش فتنـه را در میـان

گروههـای شـیعی شـعله ور کننـد کـه ضـرر آن متوجـه
شـهروندان عراقـی اسـت ،بنابرایـن مـا از روحانیـون،
مرجعیـت و بـزرگان عشـایر میخواهیـم بـرای توقف این
فتنـه وارد عمـل شـوند.
العامـری :ریختـه شـدن خـون ملـت عـراق
آرزوی دشـمنان اسـت
هـادی العامـری رئیـس ائتلاف فتـح از چارچـوب
هماهنگـی و جریـان صـدر خواسـت که اختالفاتشـان را
در فضایـی بـه دور از تنـش و هیجـان حـل کننـد.
هـادی العامـری رئیـس ائتالف فتـح ،با انتشـار بیانیهای
اعلام کـرد :از همـه بـرادران شـریک در میهـن در
چارچـوب هماهنگـی و جریـان صـدر و هـر کسـی کـه
جـان ملـت عـراق برایـش مهـم اسـت ،می خواهـم
کـه آرامـش و خویشـتنداری پیشـه کننـد و بـرای حـل
اختالفـات سـراغ گفتگـو و تفاهـم برونـد.
او تأکیـد کـرد کـه اختالفـات هر قدر هم شـدید باشـد با
آرامـش و بـه دور از فضـای هیجانـی ،قابل حل اسـت.
العامـری افـزود :آنچـه در کشـور میگـذرد همچنـان در
چارچوبـی دموکراتیـک اسـت امـا ملت عراق بـه فتنهای
کـه در کشـور جریان یافتـه و پیامدهـای احتمالی آن که
خـدای ناکـرده ریخته شـدن خون مردم باشـد بـا نگرانی
و خـوف نـگاه میکند.
رئیـس ائتلاف فتـح ریختـه شـدن خـون ملـت را تحقق
آرزوی دشـمنان عـراق خوانـد و از همـگان خواسـت کـه
بـرای یافتـن راه حـل هـای مسـالمتآمیز بـر اسـاس
تفاهـم و عقبنشـینیهای متقابـل و احتـرام بـه قانـون
تلاش کنند.
وی افـزود کـه عـراق در شـرایط مناسـبی نیسـت و همه
بایـد مانـع از ایجـاد مشـکالت و رنجهـا و انتظارهای بی
فایده شـوند.
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آغاز ثبت نام پایه دهم
تمامی رشته های تحصیلی
در فارس از ۹مرداد
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تکواندو قهرمانی نونهاالن جهان صوفیه؛

درخشش نوری و زرین کمر با کسب دو مدال طال
روز سـوم از پنجمیـن دوره رقابتهـای تکوانـدو قهرمانـی نونهـاالن جهـان بـا کسـب دو
مـدال طلا بـرای دختـران کشـورمان بـه پایان رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،در ادامه این مسـابقات که بـا حضـور تکواندوکارانی از بیش
از  ۹۰کشـور جهـان در بلغارسـتان و سـالن «آرمتس» شـهر صوفیه جریـان دارد ،امروز
شـنبه هشـتم مردادمـاه و در روز سـوم مسـابقات ،تکوانـدوکاران اوزان  -۴۱و -۴۵
کیلوگـرم پسـران -۵۵ ،-۴۴ ،و  -۵۹کیلوگـرم دختـران بـه مصـاف رقبـای خـود رفتنـد
کـه حاصـل تلاش سـه نماینـده ایـران دو مدال طلا بود.
پرنیـان نـوری کـه بـه فینـال وزن  -۴۴کیلوگـرم راه پیـدا کـرده بـود ،در مبـارزه بـرای
کسـب مـدال طلا «سـانگ تونـگ» از تایلنـد را د ردو رانـد متوالـی و بـا نتایـج  ۸بـر ۴
و  ۱۱بـر  ۵از پیـش رو برداشـت و روی سـکوی قهرمانـی ایسـتاد .وی صبـح امـروز کار
خـود را برتـری  ۲بـر صفـر مقابل «گابریال کاسنیسـکا» از لهسـتان آغاز کـرد و در ادامه
بـا همیـن نتیجـه در پیـکار بـا «تکیـن زینـپ» از ترکیـه و «تـورس» از آمریـکا بـه برتری
رسـید و راهـی مرحلـه نیمه نهایی شـد .وی در این مرحلـه هم «بائیـز» از مکزیک را در
 ۲رانـد متوالـی از پیـش رو برداشـت و بـه فینـال راه پیـدا کـرده بود.
حنـا زریـن کمـر آخریـن تکوانـدوکار ملـی پـوش کشـورمان در روز سـوم بـود کـه بـرای
کسـب مـدال طلای وزن  -۵۹کیلوگـرم «النا برادیچ» از صربسـتان را پیش رو داشـت
کـه در دو رانـد و بـا نتایـج  ۱۲بـر  ۸و  ۸بـر یـک رقیـب خـود را شکسـت داد و بـه نشـان
طلا دسـت پیـدا کرد.
وی دور نخسـت  ۲بـر صفـر مقابـل «رازان محمـد» از اردن صاحـب پیـروزی شـد و
سـپس «بـوری وی» از کرواسـی و «لـی» از کـره جنوبـی را نیـز با همین نتیجـه از پیش
رو برداشـت و راهـی مرحلـه نیمـه نهایی شـد .زرین کمـر در این مرحلـه و در یک مبارزه
برتـر «هوئـزو» از آمریـکا را در دو رانـد متوالی و با نتایج  ۱۲بر صفـر در کمتر از  ۸۰ثانیه
شکسـت و راهـی دیدار پایانی شـد.
بـرای تیـم ملـی تکوانـدو ایـران تـا پایـان روز سـوم بـاران جمـال لیوانـی ،سـاینا علیپور،
پرنیـان نـوری و حنـا زریـن کمـر چهار نشـان طلا ،محمد عرفـان زارع یک نشـان نقره
و فاطمـه باقـرزاده یـک نشـان برنـز کسـب کـرده انـد .آرش ضامنـی ،امیرحسـین ولـی
محمـدی و آردیـن نجفـی نیـز از دور رقابتهـا کنـار رفتهانـد.
برنامه روز پایانی
فـردا یکشـنبه نهـم مردادمـاه و در روز پایانی مبـارزات اوزان  -۵۷ ،-۴۹و  -۶۱کیلوگرم

در گـروه پسـران -۳۷ ،و  +۵۹کیلوگـرم در گـروه دختـران برگـزار میشـود کـه چهـار
تکوانـدوکار کشـورمان بـه دیـدار رقبـای خـود میروند.
محمـد مهـدی سـعادتی در وزن  -۴۹کیلوگـرم کـه  ۳۲تکوانـدوکار حضـور دارنـد ،دور
نخسـت «ون یـن» از چیـن تایپـه را پیـش رو دارد و سـپس بـه مصـاف برنـده فرانسـه و
انگلسـتان مـیرود .در وزن  -۵۷کیلوگـرم هـم کـه  ۳۶تکوانـدوکار ثبـت نـام کـرده اند،
محمـد حسـین تقـی پـور بعـد از یـک دو اسـتراحت به مصـاف برنـده مکزیـک و آمریکا
خواهـد رفت.
رادیـن زینالـی در وزن  -۶۱کیلوگـرم کـه  ۳۱تکوانـدوکار مبـارزه خواهنـد کـرد ،دور
نخسـت بـه مصـاف «ماچادو» از برزیـل میرود و در صـورت برتری با برنـده کره جنوبی
و کانـادا مبـارزه پیـکار خواهـد کرد.
پرنیـان سـاکی آخریـن نماینـده تیـم ملی کشـورمان در گروه دختران اسـت کـه در وزن
 -۳۷کیلوگـرم و در میـان  ۳۳تکوانـدوکار حاضـر در ایـن وزن دور نخسـت بـرای مبارزه
بـا «الینـا کریمـوا» از بلغارسـتان بـه میـدان مـیرود و سـپس برنـده کانـادا و اسـترالیا را
پیـش رو خواهد داشـت.
بـرای تیـم ملـی تکوانـدو ایـران تـا پایان روز سـوم؛ بـاران جمـال لیوانـی و سـاینا علیپور
 ۲نشـان طلا ،محمـد عرفـان زارع یـک نشـان نقـره و فاطمه باقـرزاده یک نشـان برنز
کسـب کـرده انـد .آرش ضامنـی ،امیرحسـین ولـی محمـدی و آردیـن نجفی نیـز از دور
رقابتهـا کنـار رفتهانـد.
این دوره از مسابقات امروز یکشنبه به پایان میرسد.

آگهی مزایده

دفتر فروش امالک منطقه جنوب

در نظر دارد بهره برداری یک ســاله از یک قطعه باغ به مســاحت حدود ده هکتار واقع در شیراز ،بلوار امیرکبیر جنب خیابان
فاخته را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .متقاضیان می توانند جهت کســب اطالع بیشــتر و دریافت اســناد مزایده ،از
تاریخ  1401/5/9لغایت  1401/5/12همه روزه در ساعات اداری به آدرس شیراز ،بلوار کریم خان زند ،کوچه  ،34دفتر
فروش امالک مراجعه یا با شماره تلفن های  07132308152و  07132352357تماس حاصل نمایند.
بهره برداری از باغ صرفا در قالب قرارداد اجاره به منظور استفاده از محصول درختان و پرورش و فروش گل و گیاه خواهد
بود .مبلغ پایه اجاره بهای ماهانه مزایده  625/000/000ریال می باشــد .ســپرده شــرکت در مزایده ،معادل مبلغ فوق در
قالب چک تضمین شــده بانکی از متقاضیان اخذ می گردد .کلیه هزینه های باغبانی اعم از پاکنی ،کوددهی ،ســم پاشی و ...بر
عهده مستأجر خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکات 1401/5/12 :ساعت 12
مکان :شیراز ،بلوار کریم خان زند ،کوچه  ،34دفتر فروش امالک
سرپرست امالک منطقه جنوب
علی الهیاری

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

وزارت بحران
سـیل اخیرشـباهت های زیـادی بـا کرونا داشـت .
درسـت اسـت کـه از یـک طـرف خسـارت بـار و
مـرگ آور بـود اما کمبـود آب را خصوصـا در مناطق
خشـک جبـران کـرد  .ایـن کـه ما چـه برنامـه ای
بـرای اسـتفاده از میلیون هـا متـر مکعـب آب
سـطحی داشـتیم مطلب دیگری اسـت که دسـت
مدیـران را می بوسـد  .آنچـه چنیـن نعمتـی را بـه
نقمـت تبدیـل می کنـد بـی برنامـه گـی اسـت . .
کرونـا هـم خیلی هـا را کشـت و موجـب تعطیلـی
بـازار و دانشـگاه و مدرسـه شـد و محدودیت های
زیـادی ایجـاد کـرد امـا از رهگـذر همیـن کرونـا
دولـت ناگزیـر از صـرف برخـی هزینه هـا نبـود ،
ظـرف تقریبـا دو سـالی که مـدارس و دانشـگاه ها
تعطیـل بودنـد  ،بودجـه سـرانه دانـش آمـوزان
و دانشـجویان بـه کجـا رفـت ؟ البتـه مـا کشـور
فقیـری نیسـتیم زیـرا الـی ماشـااهلل ثـروت
خـدادادی داریم که بسـیاری از کشـورها حسـرت
آن را می خورند .شـما محاسـبه کنیـد کشـوری
کـه بـا  15کشورهمسـایه اسـت تـا چـه میـزان
می توانـد مناسـبات و مبـادالت تجـاری و فرهنگی
داشـته باشـد  .زمیـن و دریا کـه سرشـار از نفت و
گاز خـدادادی هسـتند و مـواد معدنـی فراوانـی را
در دل خـود جـای داده انـد  .آسـمانمان هـم پیوند
دهنـده کشـورهای شـرقی بـه غربـی و شـمالی
بـه جنوبـی و بالعکـس اسـت کـه می توانیـم حق
ترانزیـت بگیریـم  .در کنـار مهمتریـن آبـراه بیـن
المللـی قـرار داریـم کـه حتـی از کانـال سـوئز و
بـاب المنـدب هم اهمیـت بیشـتری دارد  .این همه
آثـار باسـتانی و تاریخـی داریم که از  6000سـال
پیـش آغـاز می شـود و می توانـد سـاالنه چندیـن
برابـر درآمـد نفتـی را عایدمـان کنـد  .محصوالت
کشـاورزی منحصـر بـه فـردی داریـم کـه اگـر
فـراوری و بسـته بندی مناسـبی داشـته باشـند
حـرف اول را در دنیـا می زننـد  .نیـروی انسـانی
خلاق و بـا هـوش داریـم کـه تامیـن کننـده نیاز
دانشـگاه ها و پژوهشـکده ها در اروپـا و آمریـکای
شـمالی و اسـترالیا و سـایر نقاط جهان است زیرا
سـاز و کارهـای رایـج بـه گونـه ای تنظیم نشـده
انـد کـه بتوانیـم از وجـود آنهـا در ایران اسـتفاده
کنیـم  .قاعدتـا کشـاورز ما کـه محصول خـود را بر
آب می بینـد یـا دامپـروری که سـیل گوسـفندانش
را بـا خود بـرده و شـهروندی کـه آب در خانه اش
نفـوذ کـرده و از هسـتی سـاقط شـده نبایـد سـر
سـوزنی نگرانـی داشـته باشـند زیرا در هشـتمین
کشـور ثروتمنـد جهـان زندگـی می کننـد  .مـا که
مثـل چیـن و هنـد و برخی کشـورهای پـر جمعیت
عیالـوار نیسـتیم  .البتـه در مقام مقایسـه می توانیم
بگوییـم که سـیل در پاکسـتان و هند و افغانسـتان
و حتـی ژاپن و آمریکا هم خسـارتبار بوده و شـدت
بارندگـی آن هـم در تابسـتان که زمین بـه آب راه
نمی دهـد  ،آن هـم بـا چنیـن حجمی کـم سـابقه
بـوده و نبایـد کسـی را سـرزنش کرد  .ولـی دیدن
کانال هـای فعـال در تخـت جمشـید که بـه تخلیه
سـیل کمـک می کـرد موجـب غـرور اسـت آن هم
بـرای ویرانـه ای بـر جـای مانـده از  2500سـال
پیـش! گاهـی رویدادهایـی از ایـن دسـت بـرای
مـردم ایجـاد دلخوشـی می کننـد و مـردم فیلـم
ایـن کانـال آبـی را در فضـای مجـازی دسـت بـه
دسـت می کننـد کـه ببینید مـا در گذشـته های دور
تا چـه انـدازه عاقبت اندیـش بوده ایم  .سـازه ای
بـه آتش کشـیده شـده که پـس از این همه سـال
هـزاران سـیل و زلزله و توفـان را از سـر گذرانده ،
هنـوز هـم سـتون هایش ماننـد پرچمـی در اهتراز ،
فرهنـگ و تمـدن ایرانـی را به رخ می کشـند  .صد
البتـه کـه نبایـد در این گونـه دلخوشـی ها متوقف
شـد  ،بلکـه چنیـن گذشـته ای می توانـد الهـام
بخـش یک ملـت بـرای سـاختن آینده باشـد کما
ایـن که اگـر ظـرف سـال های گذشـته افتخاراتی
نصیب این مردم شـده  ،سوغات دانشـگاه و مراکز
علمـی و دانشـمندان ایـن سـرزمین بوده اسـت .
گاهـی الزم اسـت با دیـدن چنیـن صحنه هایی ،از
خسـارات ناشـی از سـیل ناامیدی در امان باشـیم
و بـاور کنیم کـه اگر در گذشـته های دور توانسـته
ایـم  ،اکنـون نیـز می توانیـم  .مصیبت هـا ،در کنـار
خسـاراتی کـه وارد می کننـد موجـب آب دیـده
گـی یـک ملـت می شـوند تـا تجربـه بیاموزنـد
و در کنـار ترمیـم سـازه ها و مسـتحکم نمـودن
پل هـا  ،فرهنـگ و باورهـای خـود را نیـز ترمیـم
کننـد  .دو دسـتی بـه سـنت های خوب بچسـبند و
از سـنت های دسـت و پـا گیـر و خرافـات فاصلـه
بگیرنـد  .دورنمـای پیـش رو بـرای جهانیـان بـا
توجـه بـه تغییـرات آب و هوایی به گونه ای اسـت
کـه بایـد خـود را بـرای دگرگونی هـای طبیعـی
بیـش از آنچـه تاکنـون دیده ایـم آماده کنیـم و با
همگرایـی ملـی از تهدیدهـا فرصت بسـازیم  .دنیا
باید خـودش را برای تحوالت اجتماعی و سیاسـی
و اقتصـادی تحت تاثیر تغییـرات آب و هوایی آماده
کنـد زیـرا طبیعـت مرحلـه هشـدار را پشـت سـر
گذاشـته و بـه تهدیـد روی آورده اسـت  .با سـتاد
بحـران کـه ترکیبـی نامتجانـس دارد نمی تـوان
بـرای مقابلـه بـا چنیـن رویدادهایی برنامـه ریزی
کـرد لـذا در آینـده ای نه چنـدان دور بایـد در کنار
سـایر وزارتخانه هـا به فکرتاسـیس وزارت بحران
هم باشـیم تا چنیـن وزارتخانـه ای با برخـورداری
از کارشناسـان و متخصصان و امکانات لجسـتیکی
و بودجـه کافـی بـه نهادی مسـتقل و پاسـخگو در
برابـر سـیل مطالبـات مـردم در شـرایط بحرانـی
تبدیل شـود .
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رئیس جمهور :دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات
در مسایل اقتصادی و اجتماعی است
رئیـس جمهـور یکـی از پیامهـای قیـام عاشـورا را
احیـای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه
اسالمی دانسـت و بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از ظرفیـت
مـردم در اجـرای ایـن فریضـه ،گفـت :هـر جـا بـه
مـردم میـدان داده شـد ،موفقیـت حاصـل شـده
اساسـا هنـر امـام خمینـی(ره) و رهبـری
اسـت.
ً
انقلاب اسلامی آوردن مـردم بـه میـدان بـود
بنابرایـن نبایـد از ایـن ظرفیـت بـزرگ غفلـت شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
صبـح دیـروز شـنبه در دیـدار اعضـای سـتاد
احیـای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ،بـا اشـاره
بـه همزمانـی برگـزاری ایـن نشسـت بـا آغـاز ایـام
سـوگواری محـرم ،امـام حسـین(ع) را پرچمـدار
ایـن فریضـه مهـم دینـی خوانـد و گفـت :حرکـت
عظیـم حضـرت اباعبدالله الحسـین(ع) و شـهادت
گـواه اهمیـت بـاالی امـر بـه
مظلومانـه ایشـانِ ،
معـروف و نهـی از منکـر در دیـن اسلام اسـت.
رئیـس جمهـور پرداختـن بـه امـر بـه معـروف و نهی

از منکـر را وظیفـه همـه آحاد امت اسالمی دانسـت
و تصریـح کـرد :جامعـهای کـه نسـبت بـه ایـن
فریضـه بسـیار مهـم دینـی حسـاس نباشـد ،جامعه
زنـدهای نیسـت .بـرای داشـتن جامعـه تـراز انقالب
اسلامی نباید امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در
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جامعـه سسـت شـود.
رئیسـی بـا اشـاره بـه وظیفـه قانونـی دولـت و
دسـتگاههای اجرایـی در اجـرای قانـون امـر بـه
معـروف و نهـی از منکر ،گفـت :همـه دولتمردان و
دسـتگاهها در ایـن رابطـه مسـئولیت دارنـد و بایـد با

دقـت و جدیـت وظایـف خـود را انجـام دهنـد.
وی در ادامـه توجـه بـه ظرفیـت عظیـم مردمـی در
کشـور و سـازمانهای مردمنهـاد را در راسـتای
احیـای فریضـه امر به معـروف و نهـی از منکر مورد
تأکیـد قـرار داد و تصریـح کـرد :هـر جـا بـه مـردم
میـدان داده شـد ،موفقیـت حاصـل شـده اسـت.
اساسـا هنر امـام خمینی(ره) و رهبـری آوردن مردم
ً
بـه میـدان بـود بنابرایـن نبایـد از این ظرفیـت بزرگ
غفلت شـود.
رئیـس جمهـور در ادامه با تأکید بر لـزوم بیتوجهی
بـه فضاسـازیهای باطـل در مسـیر امـر بـه معروف
و نهـی از منکـر افـزود :متأسـفانه گاهـی مشـاهده
میشـود برخـی افـراد تحـت تأثیـر جوسـازیها،
از وظایـف قطعـی و قانونـی خـود سـر بـاز
میزننـد کـه ایـن امـری خطرنـاک اسـت چـرا کـه
دشـمن از همین اهرم اسـتفاده کـرده و برای عقیم
مانـدن بسـیاری از مسـایل مهـم کشـور ،بـا ایجـاد
جوسـازی برخـی مدیـران را منفعـل میکنـد.

رئییس دفتر حافظ منافع ایران در مصر:

آمریکا از تحوالت مثبت منطقه
احساس نگرانی میکند
رئیـس دفتـر حافـظ منافع جمهوری اسلامی ایران در مصـر با بیان
ایـن کـه آمریـکا نگـران تحـوالت مثبـت منطقـه اسـت ،تاکیـد کرد
کـه حضـور روسـیه و چیـن نیز بـه مصلحت منافـع آمریکا نیسـت.
به گزارش ایسـنا ،محمد حسـین سـلطانی فرد رئیس دفتر حفاظت
منافـع ایـران در قاهـره در توئیتی نوشـت" :بـه نظر می رسـد آمریکا
از تحـوالت مثبـت منطقـه احسـاس نگرانـی می کنـد و نقشـهراه و
سـناریو تثبیـت اسـرائیل از طریـق صلـح موسـوم بـه ابراهیـم را در
خطـر می بیند.
حضـور قـوی روسـیه و چیـن در منطقـه به مصلحـت منافـع آمریکا
نیست".

آمریکا جواب تهدید هستهای
کره شمالی را داد

سخنگوی دولت:

رشد اقتصادی فصلی به  ۵درصد رسیده است
سـخنگوی دولت اعالم کرد :در  ۱۰سـال گذشـته
میانگیـن رشـد اقتصـادی کشـور صفـر بود ،امـا
رشـد اقتصـادی فصلی بـه  ۵/۴تا  5درصد رسـیده
است.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی بهـادری جهرمی صبـح
دیـروز (شـنبه) در حاشـیه همایـش مدیـران کل
روابـط عمومـی و اطلاع رسـانی اسـتانداری های
سراسـر کشـور ،اظهـار کـرد :ایـن جلسـه بـرای
هماهنگـی و هـم افزایـی در حوزه اطالع رسـانی و
تعامـل دو سـویه دولت با رسـانه ها و دولـت با مردم
در سـطح اسـتان ها برگـزار شـد .امـروز دومیـن
جلسـه با حضـور مدیـران روابـط عمومی اسـتان ها
برگزار شـد.
وی ادامـه داد :مدیـران کل روابـط
عمومی اسـتانداری ها محـور را اطلاع رسـانی
دسـتگاه های اجرایـی هـم هسـتند و از ایـن جهت
ایـن جلسـه اهمیـت دارد .مدیـران کل روابـط

عمومی اسـتانداری ها نـکات مدنظـر خـود از جمله
لـزوم اسـتفاده از رسـانههای محلـی مخصوصا در
بیـان دسـتاوردهای دولـت را بیـان کردنـد.
بهـادری جهرمی بـا اشـاره بـه لـزوم انتشـار

دسـتاوردهای دولـت در یکسـال گذشـته ،افـزود:
دولـت دسـتاوردهای خوبی در حوزه هـای مختلف
مثـل تجـارت خارجـی  ،دیپلماسـی همسـایگی،
مهـار بیمـاری کرونـا و غیـره داشـته که الزم اسـت

بـا همـکاری رسـانه های دولتـی و خصوصـی،
شـیرینی ایـن دسـتاوردها بـه مـردم داده اطلاع
داده شـود .در  ۱۰سـال گذشـته میانگیـن رشـد
اقتصـادی کشـور صفـر بـود ،امـا اکنـون رشـد
اقتصـادی فصلی به  ۵/۴یا ۵درصد رسـیده اسـت.
اگـر ماهـواره پرتاب میکنیم ،کشـتی میسـازیم یا
دسـتاوردهای علمی داریم ،الزم اسـت شیرینی آن
بـه مردم چشـیده شـود .تلخـی برخی از مشـکالت
باعـث از بیـن رفتـن شـیرینی دسـتاوردها نشـود.
پـا بـه پـای اینکـه دنبـال حـل مشـکالت مـردم
هسـتیم ،بایـد شـیرینی دسـتاوردها هـم توسـط
مردم چشـیده شـود و مانع رسـیدن خبرهای خوب
بـه مـردم نشـویم.
بهـادری جهرمی گفـت :در کنـار پیگیـری حـل
مشـکالت ،بایـد یـک مسـابقه خـوب برای انتشـار
خبرهـای خـوب داشـته باشـیم تـا دسـتاوردهای
خـوب خودمـان را ببینیـم.

وزارت اطالعات اعالم کرد

یک تبعهی سوئد به اتهام جاسوسی بازداشت شد

وزارت اطالعـات اعلام کـرد کـه سـربازان گمنـام
امـام زمان(عـج) ،یـک تبعـهی کشـور پادشـاهی
سـوئد را به اتهام جاسوسـی ،شناسـایی و بازداشـت
کردند.
به گزارش ایسـنا ،متـن اطالعیـه وزارت اطالعات
به این شـرح اسـت :
سـربازان گمنـام امـام زمـان( عـج) ،یـک تبعـهی
کشـور پادشـاهی سـوئد را بـه اتهـام جاسوسـی،
شناسـایی و بازداشـت کردنـد.
متهـم سـوئدی کـه در سـفرهای چندگانـهی
پیشـین بـه ایـران ،بهدلیـل برخـی رفتارهـا و
ارتباطـات مشـکوک ،در لیسـت مظنونیـن واحـد
ضدجاسوسـی وزارت اطالعـات قـرار گرفتـه
بـود ،همیشـه از لحظـهی ورود بـه کشـور ،کلیـه
تحـرکات ،ارتباطـات ،سـفرهایش بـه شـهرهای
کال خـارج از مقاصـد و
مختلـف کشـور (کـه ً
رویههـای گردشـگری انجـام میشـدند) تـا هنگام
دقیقا
خـروج از مرزهای جمهـوری اسلامی ایرانً ،

تحـت نظـر مأموریـن زبـدهی ضدجاسوسـی ایـن
وزارتخانـه قـرار میگرفـت .یافتههـای سـاختار
ضدجاسوسـی وزارت این بود که متهم سـوئدی در
همـه سـفرهای قبلـی ،بـا رعایـت اصـول حرفه ای

نبیه بری:

نه سازش ،نه چانهزنی و نه امتیازدهی

رئیـس پارلمـان لبنـان اعلام کـرد کـه بـر سـر
حقـوق لبنـان نبایـد امتیـازی بـه طـرف مقابـل
داده شـود یـا چانهزنـی صـورت بگیـرد و حتـی
در مـورد شـرکت بینالمللی تقسـیم ثـروت گازی

نبایـد هیـچ گونـه سازشـی بـا رژیم صهیونیسـتی
شود.
بـه گـزارش ایسـنا ،نبیـه بـری ،رئیـس پارلمـان
لبنـان دیـروز (شـنبه) در سـخنانی بـا اشـاره
بـه عملیـات سـه پهپـاد حـزب اللـه در منطقـه
کاری اش گفـت کـه مقاومـت در پیـش بـردن
پرونـده ترسـیم مرزهـا ،نقـش زیـادی ایفـا کـرده
اسـت.نبیه بـری در بخش دیگـری از اظهاراتش
بـر لزوم بازگشـت سـوریه به اتحادیه عرب اشـاره
کـرد و گفـت :مـا خواسـتار بازگشـت سـوریه بـه
اتحادیـه عـرب هسـتیم.
رئیـس پارلمـان لبنـان در سـخنان امـروز خـود
همچنیـن گفـت :بـر سـر حقـوق لبنـان نبایـد
امتیـازی بـه طرف مقابل داده شـود یـا هیچ گونه
چانهزنـی صـورت بگیـرد و حتی در مورد شـرکت
بینالمللـی تقسـیم ثـروت گازی نبایـد هیچ گونه
سازشـی بـا رژیم صهیونیسـتی شـود.

ارتباطـی ،حفاظتـی و پنهـانکاری ،بـا تعـدادی از
عناصـر مظنـون اروپایـی و غیراروپایی کـه در ایران
تحـت نظـر قـرار داشـتند؛ ارتبـاط برقـرار میکـرد.
متهـم مـورد بحـث ،چنـد مـاه پیـش و درپـی
دسـتگیری یـک جاسـوس دیگـر اروپایـی ،بـا
مأموریـت کسـب اطلاع از چگونگـی افشـای
هویـت آن جاسـوس و نـوع و میـزان اطالعاتـی
کـه بـه تـور اطالعاتی ایـن وزارتخانـه افتـاده بود،
مجـددا وارد کشـور شـد .اینبـار نیـز و در کل مدت
ً
ِ
مرتبطین اشـاره
مأموریـت آخـر ،تماسهـای وی با
شـده ،تحـت کنترل مسـتمر سـربازان گمنـام امام
زمان(عجلاللـه تعالی فرجهالشـریف) قرار داشـت
و باالخـره بـا تکمیـل مسـتندات؛ در هنـگام خروج
از کشـور بـا حکـم مرجـع قضایـی بازداشـت شـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه متهـم مذکـور دارای
سـابقه سـفر بـه اراضـی اشـغالی رژیـم غاصـب
صهیونیسـتی پیـش از عزیمـت بـه ایران میباشـد.
وزارت اطالعـات همچنانکـه پیـش از ایـن

بـه کـرات اعلام کـرده اسـت؛ امنیـت کشـور
و آرامـش مـردم را خـط قرمـز خـود دانسـته و
کوچکتریـن تعـدی نسـبت بـه مرزهـای امنیتـی
کشـور را قاطعانـه و فـارغ از هیاهـوی آوازهگـران
همخـوان غربی-صهیونیسـتی پاسـخ
حرفـهای و
ِ
میگویـد .بهویـژه بـه رژیـم بدسـابقهی سـوئد کـه
تاکنـون چندیـن جاسـوس نیابتـی بـرای رژیـم
اشـغالگر قدس را پشـتیبانی کرده اسـت (همچون
احمدرضـا جاللـی؛ جاسـوس مسـلم رژیـم
صهیونیسـتی و مجـرم قطعـی در شناسـایی و تـرور
برخـی از دانشـمندان هسـتهای کشـور) و مأمـن
تروریسـتهای جنایـتکاری همچـون منافقیـن و
قاتلان مـردم و کـودکان بیگنـاه در رژهی خونبـار
اهـواز بـوده اسـت ،هشـدار میدهد کـه در صورت
ادامـهی رویـهی جاسوسـی نیابتـی از سـوی نهـاد
اطالعاتـی آن کشـور و اسـتمرار حمایـت از قاتالن
جانیـان سـابقهدار؛ واکنـش متناسـب بـا آن را
و
ِ
دریافـت خواهـد کـرد.

واکنش "خزعلی" به حواشی ایجاد شده
پیرامون «حجاب»
معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس جمهـوری
ضمن اشـاره به حواشـی ایجاد شـده حول مسـئله
حجـاب گفـت :قانـون ،قانون اسلامی و کشـور،
کشـور اسالمی اسـت و بایـد بـه ایـن اصـول پایبند
بـود البتـه الزم اسـت تـا هماهنگـی و آمـوزش
بیشـتری بـرای اجرای بهتـر قانون در دسـتور کار
قـرار گیرد.
انسـیه خزعلـی در گفتوگو با ایسـنا ،گفت :اخیرا
حواشـی متعـددی دربـاره مسـئله حجـاب ایجـاد
شـده اسـت .قانـون و شـرایط تغییـر یا اصلاح آن
در ایـن زمینـه در اختیـار قـوه مقننـه اسـت لـذا ما
نمیتوانیـم دربـاره آن اظهـار نظـر کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه نحـوه برخـورد و رفتـار برخـی
مامـوران گشـتهای امنیـت اخالقـی ادامـه
داد :قانـون کشـورمان ،قانـون اسالمی اسـت
و مملکـت مـا نیـز مملکتـی اسالمی اسـت لـذا
پایبنـدی بـه ایـن قانـون وظیفـه همه اسـت .البته

اجـرای قانـون باید بـا دقت انجام شـود تـا کرامت
و ارزش زن حفـظ شـود .الزم اسـت تـا هماهنگی
و آمـوزش بیشـتری بـرای اجـرای بهتـر قانـون در
دسـتور کار قـرار گیـرد ،قانونـی کـه در راس آن
حقـوق شـهروندان قـرار دارد.

 ۲سرباز هنگ مرزی در سلماس به شهادت رسیدند
ن غربی ،از شـهادت
فرماندهـی مرزبانـی آذربایجـا 
۲سـرباز هنـگ مرزی سـلماس خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا  ،بـه نقـل از روابـط

عمومی فرماندهـی مرزبانـی آذربایجانغربـی۲ ،
سـرباز هنـگ مـرزی سـلماس حیـن گشـتزنی،
پایـش و رصـد نـوار مـرزی بـه شـهادت رسـیدند.

گفتنـی اسـت نیمـا حاجـی پـور اهـل روسـتای
گنگچیـن ارومیـه و امیـر آقـاوردی زاده اهـل
نقـده دو مرزبـان بـه شـهادت رسـیده هسـتند

کـه مراسـم تشـییع مرزبـان اهـل ارومیـه فـردا ۹
مردادمـاه سـاعت  ۱۰صبـح در ارومیـه برگـزار
می شود.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا بـه اظهـارات کیـم جونـگ
اون مبنـی بـر آمادگـی کشـورش بـرای رویارویـی نظامی هسـتهای
بـا واشـنگتن پاسـخ داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از تـاس ،در پـی تهدیدهـای هسـتهای
رهبـر جوان کره شـمالی ،ند پرایـس ،سـخنگوی وزارت امور خارجه
آمریـکا بـه خبرنـگاران گفـت :تعهـدات مـا در قبـال امنیـت شـبه
جزیـره کـره و ژاپـن "محکـم و قاطـع" اسـت.
پرایـس افـزود :اظهارنظرهایـی کـه بـه تازگـی شـنیدیم تفاوتـی بـا
آنچـه قبلا از کـره شـمالی شـنیدیم نـدارد .آمریـکا بـه اظهـارات
رهبـر کـره شـمالی پاسـخی نخواهـد داد امـا اگـر کـره شـمالی پیام
مشـابهی را از مـا دریافـت کنـد ،نبایـد تعجـب کنـد.
وی تاکیـد کـرد کـه ایـاالت متحـده بـا مشـورت کـره جنوبـی و ژاپن
جهـت مهـار اقدامـات تحریـک آمیـز کـره شـمالی کـه تهدیـدی
مـداوم بـرای صلـح بیـن المللـی و توافـق منـع اشـاعه تسـلیحات
هسـتهای اسـت ،تلاش خواهـد کـرد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریکا در پاسـخ به این سـوال که آیا
تغییـری در روابـط آمریـکا بـا کره شـمالی ایجاد شـده اسـت ،گفت:
متاسـفانه مـا در همـان وضعیتی هسـتیم کـه قبال بودیـم و از زمان
آغـاز بـه کار دولـت بایـدن ،در حـال بررسـی سیاسـتها در قبـال
کـره شـمالی هسـتیم .مـا دنبـال تخلیـه کامـل شـبه جزیـره کـره از
سلاحهای هسـتهای از طریـق گفتگـو و دیپلماسـی هسـتیم.
وی افـزود :مـا تاکیـد کردهایـم کـه هیـچ نیـت خصمانـهای نسـبت
بـه کـره شـمالی وجـود نـدارد ،از سـوی آمریـکا درهـای گفتگـو بـا
پیونـگ یانـگ همچنـان بـاز اسـت اما هنـوز پاسـخ واقعـی دریافت
نکردهایـم.
پرایـس در پایـان گفـت کـه واشـنگتن بـه تالشهـای خـود بـرای
حفـظ همـکاری نزدیـک بـا متحدانـش دربـاره اقدامـات تحریـک
آمیـز پیونـگ یانـگ ادامـه خواهـد داد.
کیـم جونـگ اون ،رهبـر کـره شـمالی پنجشـنبه هشـدار داد
کـه کشـورش بـرای هرگونـه درگیـری نظامی بـا ایـاالت متحـده
آمـاده اسـت و از نیروهـای بازدارنـده هسـتهای خواسـت آمـاده
باشند.

الوروف:

هر کشوری میداند ،مطابق
نظر آمریکا رفتار نکند،
تحریم میشود

وزیـر امـور خارجـه روسـیه در اظهاراتـی پـس از برگـزاری اجلاس
شـورای وزیـران امـور خارجـه سـازمان همـکاری شـانگهای بـه
خبرنگاران گفت ،کشـورهای آفریقایی و کشـورهای عضو سـازمان
همـکاری شـانگهای بـه این درک رسـیدهاند که هر یـک از اعضای
جامعـه بینالمللـی ممکن اسـت در زیـر چتر تحریمهای واشـنگتن
قـرار بگیرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری تـاس ،سـرگئی الوروف،
وزیـر امـور خارجـه روسـیه در ایـن اظهاراتـش تصریـح کـرد :البتـه
کشـورهای آفریقایـی و دیگـر کشـورهای سـازمان همـکاری
شـانگهای بـه خوبـی مطلعند که هـر یک از اعضـای جامعه جهانی
مرتکـب رفتـاری نامطلـوب از نظـر آمریکاییهـا شـوند میتواننـد
مشـمول تحریمهـای آنهـا بشـوند .مـن فکـر میکنـم کـه اکنـون
ایـن فکـر به شـکلی نسـبتا قاطـع در ذهن همه تثبیت شـده اسـت.
الوروف متذکـر شـد کـه طرفهـا در جریـان اجلاس وزیـران
خارجـه اعضـای سـازمان همـکاری شـانگهای در شـهر تاشـکند
بـا مطـرح کـردن ایـن پیشـنهاد نـزد رهبـران سـازمان همـکاری
شـانگهای بـه منظـور اتخـاذ اقداماتـی ملمـوس بـرای گـذار بـه
سـمت تسـویه حسـابهای متقابـل بـا ارزهـای ملـی موافقـت
کردند.
وی افـزود" :مـن فکـر می کنـم اکنـون همـه بـه آن فکـر خواهنـد
کـرد .آفریقـا از قبـل ایـن تجربـه را دارد .ارزهـای رایـج در برخـی
سـاختارهای زیرمنطقـهای وجـود دارند ،امـا همه آنها بـه طور کلی
بـه ارزهـای غربـی متصل هسـتند .اما از سـال آینده ،آنها مشـمول
احتمـاال یک
منطقـه تجـارت آزاد قـاره کاملا کارآمـد خواهند شـد.
ً
گام منطقـی ایـن اسـت کـه بـه نحوی ایـن منطقـه تجـارت آزاد را با
سـازوکارهای ارزی بـه نحـوی تقویـت کنیـم .مـن فکـر میکنم این
قطعـا پیـش خواهـد رفت".
رونـد ً

یکشنبه  9مرداد  2 1401محرم 1444

اعالم آمادگی شهرداری شیراز برای برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی
شــهردار کالنشهر شــیراز در دیدار با ســفیر مجارستان با اشــاره به تشابهات و
اشتراکات فرهنگی شیراز با شهر خواهرخوانده پچ از ...

تكاپـوى مديـران بـراى پيشـگيرى از تلفـات سـيل احتمالـى در هفتـه گذشـته
ّ
بسـيار قابـل توجـه بود و همـه از رسـانه ملى گرفته تا سـتادهاى درون اسـتانى
عـزم جـزم خـود را بـراى جلوگيـرى از تكـرار حادثـه تلخ رودبـال اسـتهبان بكار
گرفتنـد ،هـر چنـد بـا وجـود ايـن اقدامـات شـدت تلفـات جانـى و مالـى برخـى
مناطـق سـيل دیـده بيـش از سـيل رودخانـه رودبـال گرديد.
حـاال بايـد جسـتجوى عميـق علمـى و ميدانـى كـرد كه علـت ايـن زيان ها با وجـود آماده بـاش نيروهـا و اطالع
ّ
رسـانى عمومى در سـطح گسـترده ملى چيسـت؟!
اگر به پيشـينه حوادث پيش بينى نشـده يا همان غيرمترقبه در كشـور بنگريم در سـده گذشـته به موارد مهمى
مواجـه مـى شـويم از زلزلـه شـهرهاى الر و بوئيـن زهـرا و شـمال كشـور در دهه هـاى گذشـته گرفته تـا زلزله بم
در اوايـل دهـه هشـتاد و سـيل دروازه قـرآن شـيراز در نـوروز  ٩٨و بسـيارى حـوادث ديگـر كـه خانواده هايـى را
بى سرپرست و يتيم و يا از هم گسسته كرده است.
بـا ايـن حـال هـر سـاله سلسـله نشسـت هاى مقابلـه بـا حـوادث غيـر مترقبـه بـا بودجه هـاى كالن جـارى از
ّ
اعتبـارات ملـى هـم تعريـف و تعييـن مـى شـود و بـا اين وجـود هر چند سـال يكبـار بطـور ناگهانى خبـر بد جان
باختـن هموطنـان از حـوادث طبيعـى اعلام مـى گـردد و چنـد روزى بـا اعلام عـزا و واكنش هـاى متفـاوت از
جملـه پيگيـرى شناسـايى و پيگـرد قانونـى مقصـران احتمالـى ماجـرا بـه پايـان مى رسـد.
ّامـا نكتـه قابـل توجـه ضررهـاى غيرقابل جبـران اينگونه حـوادث به جامعه اسـت ،آب بردن يك دسـتگاه خودرو
و غيرقابـل اسـتفاده شـدن آن بـا وجـود زيـان مالـى قابـل جبران مافـات خواهد بـود امـا از بين رفتـن عضوى از
يـك خانـواده و يـا سرپرسـت آن ديگـر نـه بـا پرداخـت بيمه و بـا هر نوع تسـهيالت حمايتـى قابل جبران نيسـت،
جـداى از اينكـه ايـن آسـيب ها در جامعـه كوچـك خانـواده بـه جامعـه كالن هـم آسـيب و زيان هـاى غيرقابـل
تصـور مى رسـاند.
آمـاده بـاش و ايجـاد تدابيـر مديريتـى پـس از وقـوع حـوادث تلـخ كارى شايسـته در جهـت جلوگيـرى از حـوادث
جانـى و مالـى اسـت امـا چـه خوب بود و نيك اسـت كه اين تدابير در طول سـال بطور مسـتمر رصد و در دسـتور
كار قـرار گيـرد هميشـه شـعار تبليغـى "حادثه خبر نمى كنـد!" در دسـتور كار مبلغان خدمات بيمـه اى و حمايتى
بـوده و هنـوز هـم بـه ّ
قـوت و قـدرت ايـن شـعار در جامعه مـا رواج دارد ّاما شـوربختانه اين شـعار حقيقـى چندان
كـه بايـد مـورد توجـه مديران ما در مقاطـع مختلف ادوار گذشـته و همچنين مـردم جامعه ما كه شـيوه نامه هاى
حريـم رودخانـه و محيـط زيسـت را بـه هيچ مى انگارنـد ،قرار نگرفته اسـت؟!

رئیس آتش نشانی شیراز
درجه «آتش پاد»ی گرفت
عصرمردم:
طـی حکمـی از سـوی جمالـی نـژاد معـاون عمرانـی وزیـر کشـور و رییـس
سـازمان شـهرداریهای کشـور ،قانـع رییـس سـازمان آتش نشـانی و خدمات
ایمنـی شـهرداری شـیراز بـه درجـه *آتـش پـاد* نائـل آمـد.
این درجه باالترین درجه اکتسابی آتش نشانان کشور می باشد.
الزم بـه ذکـر اسـت پیـش از ایـن نیـز ایشـان طی حکمی از سـوی دبیـرکل جمعیـت هالل احمر کشـور بـه درجه
*ایثـار* کـه باالتریـن درجـه سـازمان امـداد نجات کشـور می باشـد نائل گردیـده بود.

رضایی تشریح کرد:

ویژه برنامه های بسیج رسانه فارس در روز خبرنگار
عصرمردم:
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس از اجـرای ویـژه برنامههـای متنـوع بـه
مناسـبت بزرگداشـت هفتـه خبرنگار همراه با گرامیداشـت ایام عزای حسـینی
خبر داد.
هـادی رضایـی ،رئیس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس امـروز 8 ،مـرداد در جمع
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه در پیـش رو بـودن هفته خبرنـگار گفـت :مطابق روال
هـر سـال برنامههـای متنوعـی را بـه مناسـبت بزرگداشـت هفتـه خبرنـگار در
سـطح اسـتان فـارس برگـزار خواهیـم کرد.
وی بـا اشـاره بـه همزمانی هفته بزرگداشـت خبرنگار با ایام محـرم اظهار کرد:
تمـام برنامههـای بزرگداشـت هفتـه خبرنـگار بـا صبغـه مذهبـی و همـراه بـا تکریـم ایـام عـزای حسـینی برگـزار
خواهند شـد.
رضایـی بـا تصریـح اینکـه در ایـن ایـام بـه دنبـال تقویت پیونـد خبرنـگاران با پیـامآور بـزرگ کربال ،حضـرت زینب
کبـری(س) هسـتیم ،گفـت :رسـالت خبرنـگاران نظام اسلامی در راسـتای رسـالت پیـامآور عاشوراسـت که باید
از فرصـت تقـارن هفتـه بزرگداشـت خبرنـگار بـا ایـام محـرم بـرای تبیین این رسـالت به خوبـی اسـتفاده کنیم.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس در تشـریح برنامههای هفته بزرگداشـت خبرنگار گفـت :این برنامههـا از روز
دوشـنبه 10 ،مردادمـاه بـا غبارروبـی و عطرافشـانی مـزار شـهدای رسـانه در گلـزار شـهدای شـیراز آغـاز خواهند
شد .
وی ،برگـزاری مراسـم تجلیـل از خبرنـگاران و عکاسـان ،برپایـی سـوگواری حسـینی ،برپایـی کالس اخلاق و
غیـره را از جملـه برنامههـای ایـن ایـام عنـوان کـرد و گفـت :از آنجـا کـه سـازمان بسـیج رسـانه متعلـق بـه تمـام
اصحـاب رسـانه اسـت ،لـذا از تمـام اصحـاب رسـانه اسـتان دعـوت میکنیـم تـا در برنامههـای بزرگداشـت ایـن
هفتـه مشـارکت فعال داشـته باشـند.

دستیار استاندار در امور مرتبط با معلوالن منصوب شد
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا صدور حکمی دسـتیار اسـتاندار در امـور مرتبط بـا معلوالن
را منصـوب کرد.
متـن حکـم دکتـر محمد هـادی ایمانیـه خطـاب بـه سـعید فانـی به شـرح زیر
است:
نظـر بـه اهمیـت حمایـت از معلولیـن و در راسـتای فراهـم نمـودن امکانـات و
بسترسـازی مناسـب اماکـن به منظور تسـهیل شـرایط این عزیـزان ،به موجب
ایـن حکـم جنابعالـی را بـه عنوان دسـتیار اسـتاندار در امـور مرتبط بـا معلوالن
منصـوب می نمایم.
اسـتفاده از ظرفیـت معلـوالن و رسـیدگی بـه مشـکالت ایشـان ،پیگیـری و تسـریع در مناسـب سـازی اماکـن
عمومـی و اداری در راسـتای تـردد ایـن قشـر از جامعـه و سـایر مـوارد مرتبـط ،مـورد انتظـار و تاکیـد می باشـد.
امیـد اسـت بـا توسـل بـه منـش و کالم حضـرت امیرالمومنیـن علـی(ع) در انجـام وظایـف محوله موفـق و موید
باشید.

فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه در فارس
مهر:سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان فارس فعال است.
ببنـا بـه اعالم هواشناسـی فـارس وضعیت جوی اسـتان فـارس تا بعـد از ظهر
ً
جمعـه تقریبـا در تمام نقاط اسـتان با بارشهـا روبرو و در برخی از نقاط اسـتان
شـدت بارشها بسـیار زیـاد بود.
در نقـاط شـرقی اسـتان از شـدت بارشهـای قابـل مالحظـهای برخـوردار
بودیـم کـه در شـهرهای داراب ،نـی ریـز و بویـژه آباده طشـک شـدت بارشها
چشـمگیر بود.
بارشهـای سـامانه مانسـون تـا روز دوشـنبه در بیشـتر نقـاط اسـتان فعـال
خواهـد بـود.
در روز یکشـنبه فقط برای شـمال غرب اسـتان یعنی در بخشهایی از سـپیدان ،رسـتم ،نورآباد ممسـنی ،دشـت
ارژن در نقشهـا نشـان از بـارش وجود دارد.
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راه آهن شیراز اصفهان بر اثر سیالب تخریب شده است؟
خبر تخریب ریل و راه آهن شــیراز اصفهان حد فاصل اقلید و بسته شدن این مسیر
در حالی در فضای مجازی منتشر شده که مدیر کل راه آهن فارس ...
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"حادثه خبر نمى كند" را باور كنيم!

فارس

حدود  ۴۰۰هزار متر مربع از اراضی ملی فارس رفع تصرف شد
مدیرکل راه و شهرســازی استان فارس گفت :طی حدود یک ماه گذشته  ۳۹۹هزار
و  ۵۶۲متر مربع از اراضی ملی این استان رفع تصرف شد ...

در دیدار شهردار شیراز و سفیر مجارستان مطرح شد؛

اعالم آمادگی شهرداری شیراز برای
برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی
عصرمردم:
شـهردار کالنشـهر شـیراز در دیدار با سـفیر مجارسـتان
بـا اشـاره بـه تشـابهات و اشـتراکات فرهنگـی شـیراز بـا
شـهر خواهرخوانـده پـچ از اعلام آمادگی بـرای برگزاری
رویدادهـای مشـترک فرهنگی خبـر داد.
سـید احسـان اصنافی در دیدار با زولتان وارگا هاسـونیچ،
سـفیر مجارسـتان در جمهـوری اسلامی ایران اظهـار
کـرد :شـیراز پایتخـت فرهنـگ و ادب ایران ،شـهری که
از همـه جهـت مثالزدنی اسـت و علاوه بر برخـورداری
از جاذبه هـای طبیعـی ،مفاخـر مذهبـی ،ادبـی و
فرهنگـی ایـران و بخشـی از تاریـخ و هویـت مـردم ایـن
سـرزمین اسـت.
وی افـزود :وجـود آثـار تاریخـی بـا قدمتـی از چنـد
صـد سـال تـا چندیـن هـزار سـال در هـر گوشـه از
ایـن شـهر ،نشـان از فرهنـگ و تاریـخ غنـی شـیراز
دارد کـه در کنـار ظرفیت هـای اقتصـادی بـی نظیـر
می توانـد بسـتر مناسـبی بـرای جـذب سـرمایه گـذاران
باشد.
سـفیر مجارسـتان در جمهـوری اسلامی ایران نیـز بـا
بیـان اینکـه شـیراز یکـی از مراکـز مهـم فرهنگـی ایران
اسـت و تاریـخ گذشـته آن در ایـن منطقـه برایمـان

ارزشـمند اسـت ،گفت :شـیراز در برنامه سفر گردشگران
مجـاری بـه ایـران بـوده اسـت.
وارگا هاسـونیچ بـا اشـاره بـه برخـی از تعاملات و
همکاریهـای فرهنگـی هنـری بیـن شـیراز و پـچ از
نصـب سـردیس حافـظ در پچ بـه عنوان یکـی از تبادالت
ارزشـمند بیـن دو طـرف یـاد کـرد.
سـفیر مجارسـتان در جمهـوری اسلامی ایران بـا بیـان

اینکـه بـه موقعیت مهـم اقتصـادی ایران در ایـن منطقه
واقف هسـتیم ،به تبادالت آموزشـی ،فرهنگی و سیاسی
شـیراز بـا مجارسـتان اشـاره و پیشـنهاد کـرد علاوه بـر
برگـزاری برنامه هـای مشـترک فرهنگـی از جملـه آییـن
بزرگداشـت روز شـیراز و پچ ،طرفیـن در خصوص برپایی
مراسـم نکوداشـت چهره هـای فرهنگی و ادبـی یکدیگر
نیـز همـکاری کنند.

معاون استانداری فارس در بازدید از آتشنشانی شیراز:

آتشنشانان با ایدههای نو در اندیشه مدیریت حوادث باشند
ایرنـا :معاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی
اسـتانداری فـارس بـا بیـان اینکـه بـرای
بهتـر خدمت کـردن بایـد بتوانیـم ایدههای
نـو خلـق کنیم،گفـت :آتشنشـانان بـا
ایدههـای نـو در اندیشـه مدیریـت حـوادث
باشـند.
اسـماعیل محبیپـور شـامگاه جمعـه در
بازدیـد از آتش نشـانی شـیراز با بیـان اینکه
سلامت شـهروندان از اهمیـت بسـیاری
برخـوردار اسـت ،اظهـار کـرد :آتشنشـانی
وظیفـه پاسـداری و حراسـت از جسـم و
روان شـهروندان را دارد لذا خدماترسـانی
نیروهـای آتشنشـانی جای تقدیر و تشـکر
دارد.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه نجـات یـک
انسـان نجـات کل بشـریت اسـت ،گفـت:
شـخصیت و کرامـت انسـان بسـیار مهـم
اسـت؛ ممکـن اسـت عملیات نجـات برای
فـردی انجـام شـود که در آینـده نقش مهم
و محـوری در جامعـه داشـته باشـد .لـذا
نـوع عمـل آتـش نشـانان کـه نجـات جـان
انسـانها اسـت اهمیـت بسـیاری دارد و
ایـن کار فرصـت طالیی برای آتشنشـانان
فراهـم میکنـد و آنهـا میتواننـد از حداکثر
ثـواب ،دعـا و عاقبـت بـه خیـری برخـوردار
شـوند.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی

اسـتانداری فـارس اضافـه کـرد :بـدون
شـک زحماتـی کـه ایـن قشـر میکشـند بـا
آنچـه کـه از نظـر مـادی دریافـت میکننـد
قابـل مقایسـه نیسـت اما خوشـبختانه اکثر
افـراد فعـال در ایـن عرصه نـگاه معنوی به
کارشـان دارنـد.
محبیپـور بیـان کـرد :قطعـا زمانـی کـه
فـرد عاشـق حرفـه و کارش باشـد در هـر
شـرایطی از انجـام آن لـذت میبـرد و
خسـته نمیشـود .امـا اگـر نـگاه عاشـقانه
بـه کار نداشـته باشـد بـه مـرور زمـان دچار
خسـتگی ،پیری زودرس ،تصمیـم به تغییر
شـغل و انتقـال بـه یـک نقطـه راحت تـر
میشـود .امـا رمـز موفقیـت آتشنشـانان
عالقمنـدی آنهـا بـه کارشـان اسـت.
وی نیروهـای آتشنشـانی شـیراز را یـک
گـروه کاملا جـوان ،پرانـرژی ،سـالم و

سـرحال توصیـف کـرد و گفـت :طبـق
بررسـیهای کـه انجـام دادیـم آتشنشـانی
شـیراز هـم در بیـن افـکار عمومـی و هـم
از نظـر عملکـرد یـک مجموعـه آبرومنـد
اسـت .امیدواریـم ایـن مجموعـه بـا همین
قـدرت و انـرژی بـه کار خـود ادامـه دهـد.
معـاون اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه
شـیراز از مردمی اهـل علـم ،تفکـر و ادب
برخـوردار اسـت ،گفـت :از نیروهـای
آتشنشـانی در شـهر شـیراز انتظـار میرود
که کار خود را بر اسـاس نـوآوری ،خالقیت
و تحـول انجـام دهند و بهتر شـدن و به روز
رسـانی کارشـان را در اولویـت قـرار دهنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای بهتـر خدمت
کـردن بایـد بتوانیـم ایده هـای نـو خلـق
کنیـم ،گفت :بایـد برای خلـق ایده های نو
و افزایـش حرکتهـای دانشبنیـان در این

عرصـه هزینـه شـود چراکـه بـا گـذر زمانی
کـه موجـب تغییـر سـبک زندگـی میشـود
نمیتوانیـم ماننـد گذشـته کار کنیـم.
معـاون اسـتاندار فـارس یـادآور شـد :حتی
نـوع خطراتـی کـه بـا آن مواجـه هسـتیم
و نـوع سـوانح و حـوادث در آینـده تغییـر
میکنـد .لـذا آتشنشـانی شـیراز بایـد
حرکتهـای جدیـد را در دسـتور کار قـرار
دهـد.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه انسـان بـا
نوشـوندگی زنـده اسـت ،گفت :انسـان اگر
مثـل مـرداب بـی حرکـت شـد میمیـرد.
هرچنـد برخـی جاهـا ابتـکار ،خالقیـت
و نوشـوندگی معنایـی نـدارد امـا ایـن
نوشـوندگی بایـد در اولویـت نیروهای جوان
کشـور در عرصههـای مختلف قـرار بگیرد.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی
اسـتانداری فـارس بـا بیـان اینکـه ُحسـن
رفتـار آتـش نشـانان بـا مـردم بسـیار مهـم
اسـت ،گفـت :هـر کـس بـا آتشنشـانی
تمـاس میگیـرد حتمـا نیـازی فـوری و
ضـروری دارد و آتشنشـانان بایـد ایـن
نیـاز را بـا اخلاق حسـنه و اسـتفاده از
شـیوه های صحیـح رفتار پاسـخگو باشـند.
ایـن بازدیـد در پـی بارشهای تابسـتانی در
اسـتان فـارس و وقـوع سـیالب در برخـی
مناطـق اسـتان انجام شـد.

اجرای زیر ساخت مورد نیاز کنترل هوشمند ترافیک
در محدوده بولوار های مدرس و قدوسی
عصرمردم:
حمیـد رضا هاشـمپور رئیـس سـازمان
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات از اجـرا
شـدن فیبـر شـهری در محـدوده بلـوار
چشم شیشه ای

مـدرس و بلـوار قدوسـی شـرقی و غربـی
خبـر داد.
وی گفت :در راسـتای تکمیـل رینگ فیبر
شـهری و ارائـه خدمـات بـر بسـتر فیبـر بـه

دوایـر شـهرداری و سـایر دسـتگاه های
خدمـات رسـان ،از ابتـدای سـال جـاری
کارگـروه تخصصـی سـازمان تشـکیل و
پـس از بازدیدهـای میدانـی متعـدد اجرای

یـازده کیلومتـر فیبـر نـوری در محـدوده
بلـوار مـدرس و بلـوار قدوسـی شـرقی
و غربـی در دسـتور کار سـازمان قـرار
گرفت.

آمادگی کارگاه های مترو برای جلوگیری از ورود آب های سطحی
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راه آهن شیراز اصفهان بر
اثر سیالب تخریب شده است؟
ایرنــا :خبــر تخریــب ریــل و راه آهــن شــیراز اصفهــان
حــد فاصــل اقلیــد و بســته شــدن ایــن مســیر در
حالــی در فضــای مجــازی منتشــر شــده کــه مدیــر
کل راه آهــن فــارس ایــن موضــوع را تکذیــب و
توضیحاتــی در ایــن بــاره ارایــه کــرد.
انعــکاس خبــر تخریــب ریــل راه آهــن شــیراز بــه
اصفهــان حدفاصــل خرمبیــد تــا اقلیــد بــه ســبب
ســیالب و مســدود شــدن ایــن مســیر ریلــی در
ســاعات گذشــته نگرانی هایــی را در ایــن بــاره بــه
دنبــال داشــت.
مهــرداد انصــاری مدیــرکل راه آهــن اســتان فــارس
روز شــنبه گفــت :در پــی بارش هــای دو روز اخیــر
و بــروز ســیالب چنــد آب بنــد در مســیر صفاشــهر
شکســته بــود کــه مدیــران بحــران اســتان احســاس
خطــر کــرده و ایــن مــوارد را اعــام کردنــد امــا ایــن
مســاله ارتباطــی بــا راه آهــن شــیراز اصفهــان نــدارد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر تــردد قطــار در
محــور اصفهــان بــه شــیراز انجــام می شــود.
مدیــر کل راه آهــن اســتان فــارس اضافــه کــرد:
وجــود مشــکالت و آســیب بــه ســازه های ریلــی
اســتان همــواره وجــود دارد و بصــورت مــداوم کار
بهســازی و تعمیــرات انجــام می شــود و ایــن
موضــوع امــری طبیعــی اســت امــا اکنــون هیــچ
محدودیــت آمــد و شــد در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
انصــاری اظهــار داشــت :در حــال حاضــر در
محــدوده اقلیــد بارندگــی شــدید اســت و کارکنــان
پشــتیبانی راه آهــن بصــورت شــبانه روزی در حــال
خدمــت هســتند و هیــچ مشــکلی از ایــن بابــت
وجــود نــدارد.

حدود  ۴۰۰هزار متر مربع
از اراضی ملی فارس
رفع تصرف شد
ایرنــا :مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان فــارس
گفــت :طــی حــدود یــک مــاه گذشــته  ۳۹۹هــزار و
 ۵۶۲متــر مربــع از اراضــی ملــی ایــن اســتان رفــع
تصــرف شــد.
محمــود رضــا طالبــان افــزود :ارزش ایــن زمینهــا
که توســط یــگان حفاظــت اداره کل راه و شهرســازی
اســتان فــارس رفــع تصــرف شــده ،افــزون بــر یــک
هــزار و  ۶۲۴میلیــارد ریــال اســت.
وی ادامــه داد :یــگان حفاظــت ایــن اداره کل ضمــن
جلوگیــری از هرگونــه تصــرف و تعــرض اراضــی
تحویلــی دولتــی و ملــی ،طــی تیرمــاه امســال بــا
اجــرای  ۳۹مــورد عملیــات رفــع تصرفــات فــوری
موفــق بــه بــاز پــس گیــری زمین هــای مذکــور شــد.
او اظهــار داشــت :طــی ایــن مــدت عــاوه بــر
اجــرای یــک حکــم قضایــی ۲ ،هــزار و  ۱۰۰متــر
مربــع از اراضــی ملــی مذکــور بــه ارزش  ۱۱میلیــارد
ریــال نیــز بــا رای قــوه قضائیــه از متصرفــان بــاز
پــس گرفتــه شــده اســت.
مدیــر کل راه و شهرســازی فــارس ،بــا اشــاره بــه
نقــش مــردم در پیشــگیری از تصــرف و حفاظــت
از اراضــی ملــی و دولتــی افــزود :شــهروندان
می تواننــد مــوارد تصــرف ،تعــرض و دخالــت در
اراضــی دولتــی و ملــی را از طریــق شــماره تلفــن
گویــای  ۱۶۵۶بــه یــگان حفاظــت از اراضــی ایــن
اداره کل اعــام کننــد.
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مهــر ۳:شهرســتان اســتان فــارس بــه رنــگ قرمــز
کرونایــی در آمــد و شــیراز نیــز نارنجــی شــد.
صبــح شــنبه طــی اعــام آخریــن وضعیــت کرونایــی
اســتان فــارس در حــال حاضــر شهرســتانهای
خنــج ،اوز و اســتهبان در وضعیــت قرمــز و ۱۰
شهرســتان شــیراز ،اقلیــد ،پاســارگاد ،خرمبیــد،
الرســتان ،گــراش ،نــی ریــز ،ســرچهان ،جویــم و
ممســنی هــم در وضعیــت نارنجــی هســتند.
همچنیــن بجــز شهرســتانهای کوهچنــار ،خفــر
و فراشــبند کــه در وضعیــت آبــی هســتند ســایر
شایرســتانهای فــارس در وضعیــت زرد کرونایــی
قــرار دارنــد.

مدیرکل امداد فارس اعالم کرد:

تامین لوازم خانگی برای
مددجویان آسیب دیده
از سیل داراب

مهر:مدیــرکل کمیتــه امــداد داراب گفــت :لــوازم
خانگــی بــرای آســیب دیــدگان ســیل داراب کــه از
مددجویــان کمیتــه امــداد هســتند تامیــن می شــود.
مرتضــی موصلــی در جریــان ســفر امــروز خــود بــه
داراب و بازدیــد از مناطــق ســیل زده ایــن شهرســتان
در نشســت بــا مســئوالن دســتگاههای اجرایــی
داراب بــا توجــه بــه حجــم بــاالی خســارتهای
ســیل بــه ایــن شهرســتان اظهــار کــرد :منابــع
اعتبــاری کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) اســتان
ظرفیتهــای مشــخص دارد کــه شــاید نتوانیــم
همــه مطالبــات مــردم را پوشــش دهیــم امــا الزم
اســت تــا از ســوی کمیتــه امــداد کشــور اعتبــار
ویــژه ای بــرای کمــک بــه مددجویــان ســیل زده
شهرســتان داراب اختصــاص داده شــود.
وی ضمــن تقدیــر از هماهنگیهــای صورتگرفتــه
در داراب بــه لحــاظ مدیریــت بحــران ســیالب در
ایــن شهرســتان تاکیــد کــرد :بایــد هماهنگیهــای
بیــن بخشــی همینگونــه تــداوم داشــته باشــد تــا در
راســتای خدمــات رســانی بــه مردمخصوصــا اقشــار
کمتــر برخــوردار ،ایــن هــم افزایی هــا ادامــه دار
باشــد.
مدیــر کل کمیتــه امــداد فــارس از ارســال
کمکهــای ضــروری و فــوری کمــک معیشــتی
بــرای ســیل زده گان ایــن شهرســتان خبــر داد
و گفــت :تــاش میشــود تــا در حــد تــوان
کمکهــای معیشــتی بــرای خانوارهــای کــه در
ســیالب اخیــر دچــار حادثــه شــده انــد ،تأمیــن و
ارســال شــود.
موصلــی بــا بیــان اینکــه تعــدادی از خانوارهایــی کــه
متأثــر از ســیل شــدند ،از جامعــه مددجویــی کمیتــه
امــداد هســتند و تعــدادی نیــز افــراد نیازمنــد و کارگــر
جامعــه هســتند ،افــزود :تمامی افــراد نیازمنــد و
کارگــری کــه تحــت حمایــت کمیتــه امــداد نیســتند
نیــز اعــام میشــود تــا از ســوی کمیتــه امــداد
داراب همــه ایــن افــراد پــس از شناســایی بــه مــدت
یکســال تحــت پوشــش کمیتــه امــداد قــرار گیرنــد
تــا بتوانیــم بصــورت قانونــی بــه آنــان هزینههــای
کمــک معیشــتی پرداخــت کنیــم.
مدیــر کل کمیتــه امــداد فــارس همچنیــن از تأمیــن
نیازهــای اساســی و اقــام ضــروری مددجویــان
آســیب دیــده تحــت حمایــت کمیتــه امــداد در
داراب خبــر داد و گفــت :لــوازم خانگــی آســیب دیده
بــرای ســیل زده گان مددجــوی کمیتــه امــداد
کــه در ســیالب دچــار خســارت شــده انــد ،فراهــم
میشــود.
او ادامــه داد :همچنیــن مددجویانــی کــه کســب و
کارهــای آنــان بــر اثــر ســیالب داراب آســیب دیــده
نیــز بــا پیگیریهــای کــه در ســطح کالن کشــور
صــورت گرفتــه ،قــرار شــده اســت تــا بــا پرداخــت
تســهیالت ارزان قیمــت خســارات آنــان جبــران
شــود .موصلــی اعــام کــرد :ســاکنین روســتای
ســیل زده زیــن آبــاد ســنگی کــه بیشــترین خســارات
را در ســیل متحمــل شــده انــد بــرای پرداخــت
تســهیالت اشــتغال در اولویــت ایــن نهــاد قــرار داد.
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) اســتان
فــارس ابــراز امیــدواری کــرد :تــاش میکنیــم تــا
ســرمایه مــورد نیــاز کاســبان متضــرر شــده تحــت
حمایــت کمیتــه امــداد داراب تأمیــن شــود.
موصلــی اضافــه کــرد :در حــوزه مســکن و مســائل
عمرانــی نیــز واحدهــای آســیب دیــده مددجویــان
ایــن شهرســتان طــی یــک جلســه بــا رئیــس کمیتــه
امــداد کشــور جمــع بنــدی و بــا ارائــه آمــار واحدهــای
تخریــب شــده تــاش میشــود تــا تســهیالت بــرای
مقاومســازی و بهســازی منــازل آســیب دیــده
اختصــاص پیــدا کنــد.
در ادامــه ایــن نشســت فرهــاد ســعدی فرمانــدار
ویــژه داراب نیــز تالشهــای همــه دســتگاهها
اعــم از ســتاد مدیریــت بحــران ،شــورای تأمیــن،
نیروهــای جهــادی ،شــهرداریها بویــژه شــهرداری
جنــت و مــردم انقالبــی شهرســتان را عامــل
اصلــی در پاســخ بموقــع بــه بحــران اخیــر دانســت
و گفــت؛ ضمــن تشــکر از حضــور مثبــت و مؤثــر
ایــن عزیــزان ،همچنــان نیازمنــد ایــن هماهنگــی،
درایــت و حضــور جهــادی هســتیم و مــردم آســیب
دیــده را لحظــهای تنهــا نخواهیــم گذاشــت.
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وضعیت کرونایی  ۳شهرستان فارس قرمز شد
 ۳شهرستان استان فارس به رنگ قرمز کرونایی در آمد و شیراز نیز نارنجی شد.
صبح شنبه طی اعالم آخرین وضعیت کرونایی ...

سیالب ،حجم آب سدهای فارس را  ۵میلیون مترمکعب افزایش داد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس گفت :در سامانه بارشی اخیر سدهای در حال
بهرهبرداری استان فارس نزدیک به پنج میلیون ...

وضعیت کرونایی
 ۳شهرستان فارس قرمز شد

فارس

قاسمي معاون آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش خبر داد

آغاز ثبت نام پایه دهم تمامی رشته های تحصیلی
در فارس از ۹مرداد
زهرا جعفری

معـاون آمـوزش متوسـطه سـازمان آمـوزش و پـرورش
اسـتان  ،از قـرار گرفتـن فـرم هدایـت تحصیلـی بـر روی
سـامانه خبـر داد وگفـت  :ايـن فـرم از چهارشـنبه گذشـته
بـه صـورت سراسـري بارگـذاري شـده امـا بـه دليـل حجم
سـنگين وترافيـك بـاالي مراجعان برخـي از دانش آموزان
موفـق بـه دريافـت فـرم مربوطـه نشـده انـد
دكتـر فرشـيد قاسـمي با بيـان اينكه فرم هدايـت تحصيلي
یکـی شـده ودر دوقالـب اولویتی قـرار گرفته اسـت افزود:
اولویـت الف وب شـامل رشـته های تجربی،انسـانی وفنی
میشـود واولویـت الـف شـامل رشـته های ریاضـی ،معارف
وکارودانش اسـت
وی تصریـح کـرد :دانـش آمـوزان پایـه نهم بـرای انتخاب
رشـته بایـد پـس از گرفتـن فـرم هدایـت تحصیلـی بـه
مدرسـه محـل تحصیل مراجعـه و پس از امضا فرم توسـط
مدیـر ،روزهـای دوشـنبه وچهاشـنبه جهـت ثبـت نـام پایـه
دهـم بـه مـدارس مربوطـه مراجعـه .نماینـد
وی بـا اشـاره بـه شـکل گیـری کمیتـه هدایـت تحصیلـی
در  ۶۰ناحیـه آموزشـی اسـتان ،افزود:دانـش آموزانـی که

بـه هـر دلیلـی موفـق بـه دریافـت فـرم هدایـت تحصیلـی
نشـده انـد بـا مراجعـه بـه ایـن کمیتـه میتواننـد ایـن فـرم
را دریافـت نماینـد
قاسـمی خاطر نشـان كـرد:در روش غيـر حضـوري نيـز
دانـش آمـوزان پايـه نهـم بـا دانلـود برنامـه "از مـن بپرس"

از قسـمت مشـاور سـامانه ،میتواننـد مشـاوره هدایـت
تحصیلـی را بـه صـورت رایـگان دریافـت نماینـد
وی در پایـان یـاد آور شـد؛ ثبت نـام پایه دهـم تحصیلی در
تمامی رشـته ها از روز دوشـنبه ۹مـرداد مـاه آغـاز خواهـد
شد
گفتنـی اسـت؛ رشـتههای ریاضـی و معـارف اسلامی در
شـاخه نظـری و رشـتههای شـاخه کاردانـش بـا اولویـت
"الـف" بـرای هدایـت تحصیلـی دانشآمـوزان درنظـر
گرفتـه میشـود؛ منظـور از اولویـت "الـف" ایـن اسـت اگـر
دانـش آمـوزی کـف نمـره کتبـی مـورد نظـر بـرای ورود به
رشـته را کسـب کنـد بـدون درنظرگرفتـن ظرفیـت منطقـه
میتوانـد در رشـته دلخـواه خـود ثبـت نـام کنـد.
نمونـه برگ هدایـت تحصیلی دانشآموزان در شـاخه فنی
و حرفـهای و رشـتههای علـوم تجربـی و علـوم انسـانی بر
اسـاس اولویتهـای "الـف و ب" صادر میشـود؛ منظور از
الویـت "ب" یعنـی اینکـه بر اسـاس میزان ظرفیـت منطقه
تعـدادی از دانشآمـوزان که نمـرات آنها باالتر از سـایرین
اسـت ابتـدا ثبـت نـام میکننـد و در صـورت انصـراف آنهـا
دانشآمـوزان بـا اولویـت "ب" میتواننـد ثبت نـام کنند.

ساالنه  ۵۰۰تن عسل در الرستان تولید میشود
عصرمردم:
مدیرعامـل تعاونـی زنبـورداران الرسـتان
بـا بیـان اینکـه باحضـور  ۲۰۰زنبـودار از
ُ
سراسـر کشـور سـاالنه  ۵۰۰تـن «عسـل
ُ
کنـار الرسـتان» تولیـد میشـود ،گفـت:
اسـتقبال کشـورهای حـوزه خلیج فـارس از
ُ
«عسـل کنـار » بسـیار زیـاد اسـت.
مهـدی مصـدق ،مدیرعامـل تعاونـی
زنبـورداران الرسـتان گفـت :مقـدار تولیـد
در سـال متفـاوت اسـت و بسـتگی بـه چند
عامـل دارد ،کـه مهمتریـن آن عوامـل:
آب و هواسـت .در منطقـه الرسـتان هرچـه
در فصـل بهـار بارندگـی بیشـتر باشـد در
نهایـت تولیـد عسـل هـر کنـدو بیـن  ۳تـا ۵
کیلـو اسـت .امـا هرسـاله از انتهـای فصـل
تابسـتان (شـهریور مـاه)  ۲۰۰زنبـوردار
از سراسـر ایـران و همچنیـن زنبـورداران

الرسـتانی در کل منطقه الرسـتان اسـتقرار
ُ
پیـدا می کننـد و حدود  ۵۰۰تـن از  ۵۰هزار
کلونـی عسـل برداشـت می شـود.
مـردم عسـلهای خودشـان را از زنبورداران
مطمئـن تهیـه کننـد ،چـرا کـه تشـخیص

عسـل تقلبـی و اصـل بسـیار دشـوار و بـه
راحتـی مشـخص نمی شـود ،مگر بـا انجام
آزمایـش.
عسـل و مـوم کـه پرمصـرف تریـن فـرآورده
زنبـور توسـط مـردم می باشـد ،امـا

فرآورده هایـی همچـون :ژل رویـال ،گـرده
بـر مـوم و زهـر زنبـور از مهمتریـن و
گلِ ،
گرانتریـن فرآورده هـای زنبـور عسـل اسـت
کـه در تقویت سیسـتم ایمنی بـدن و درمان
بیماری هـای سـرطانی بسـیار موثـر اسـت.
همچنیـن توصیـه ی من به زنبـورداران این
اسـت کـه در کنـار تولیـد محصـول خـود،
نحـوه ی تولیـد دیگر فرآورده هـا را یادگرفته
و بـا عرضـه بـه بـازار نسـبت بـه فرهنـگ
سـازی در بیـن مـردم اقـدام کننـد.
مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای الرسـتان،
بـه طـور مـداوم کالس هـای پـرورش زنبور
عسـل و زنبـورداری را برگـزار می کنـد
کـه عالقـه منـدان می تواننـد بـا مراجعـه
بـه ایـن مرکـز و یـا تمـاس بـا شـماره تلفـن
 ۵۲۲۴۹۸۸۰در ایـن کالس هـا ثبـت نـام
کننـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعالم کرد؛

خسارت  ۱۱۰۰میلیارد تومانی سیالب به کشاورزی فارس
مهر:رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس گفـت :برآوردهـای اولیـه نشـان
می دهـد تاکنـون بـر اثـر رخدادهـای جوی
اخیـر بالـغ بـر  ۱۱۰۰میلیـارد تومـان بـه
بخـش کشـاورزی این اسـتان خسـارت وارد
شـده اسـت.
مجتبـی دهقـان پـور در نشسـت وبینـاری
بـا وزیـر جهـاد کشـاورزی کـه بـا موضـوع
بررسـی خسـارتهای سـیل اخیـر برگـزار
شـد ،گفـت :از مجمـوع  ۳۷شهرسـتان
فـارس تعـداد  ۲۶شهرسـتان بـا پدیدههـای
مخاطـره آمیـز بارندگـی سـیل آسـا و سـیل
درگیـر شـدهاند.
او بـا بیان اینکه  ۳۴درصد از خسـارتها در
زیـر بخـش زراعـت حـوزه کشـاورزی فارس

واقـع شـده اسـت ،اظهـار کـرد :بـه ترتیـب
ً
تقریبـا  ۳۳درصـد در زیـر بخـش باغبانـی،
 ۲۸درصـد در امـور فنـی و زیربنایـی،

 ۲درصـد در طرحهـای آبخیـزداری ،یک و
نیـم درصـد در ایـل راههای عشـایری و بالغ
بـر  ۱درصـد در حـوزه دام دچـار خسـارت
شـدهایم.
دهقانپـور بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان
خسـارتها بـه تفکیـک شهرسـتانها،
ادارات کل تابعـه و در زیـر بخشهـای
مختلـف مشـخص و تخمیـن زده شـده
اسـت ،افـزود :پـس از بازنگـری در
برآوردهـا ،گزارشهـا از طریـق اسـتانداری
فـارس بـه مقـام عالـی وزارت ارسـال
میشـو د .
او بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر یـک
سـری اقدامـات اضطـراری بایـپ انجـام
بدهیـم ،بیـان کـرد :بـه طـور مشـخص در

برخـی از شهرسـتانهای مـا قنواتی آسـیب
دیـده انـد کـه ایـن قناتهـا آب برخـی از
باغهـا و نهالسـتانهای زیردسـت را تأمیـن
میکننـد؛ خیلـی ضـروری اسـت بـرای
الیروبـی و مرمـت ایـن قنـوات اعتبـار الزم
تخصیـص یابـد.
رئیـس جهـاد کشـاورزی فـارس با اشـاره به
اینکـه متوسـط بارشهـا در اسـتان فـارس
از طریـق سـامانه اخیـر حـدود  ۲۵میلیمتـر
بـوده اسـت ،عنـوان کـرد :بیشـترین
بارندگـی در شهرسـتان کازرون بـه میـزان
 ۶۵میلیمتر ثبت شـده اسـت؛ متوسـط بلند
مدت اسـتان فـارس  ۳۰۰میلیمتـر بوده که
بـا ایـن بارندگیهـای اخیـر بـه حـدود ۲۲۵
میلیمتـر رسـید.

همراهی گروههای جهادی با ستاد بحران
شهرستان کازرون برای سیل زدگان

نیاز فوری به اهدای خون در فارس در پی اعالم
وضعیت قرمز میزان ذخایر خون استان

عصرمردم:
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا توکل فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه شهرسـتان کازرون
بیـان نمـود21 :گـروه جهـادی در جریـان بارندگی هـای شـدید شهرسـتان کازرون جهـت
کمـک بـه مـردم ایفـاء نقـش نمودند.
وی اذعـان داشـت :بـا توجـه بـه جلسـات صـورت گرفته سـتاد بحـران شهرسـتان کازرون
و پیـش بینی هـا و هشـدارهای انجـام شـده بـه کلیـه مراکـز و نهادهـای خدمـات رسـان،
30گـروه جهـادی توسـط بسـیج سـازندگی ایـن شهرسـتان جهـت کمـک بـه حـوادث
احتمالـی بـرای کمـک بـه مناطـق سـیل زده بـه حالـت آمـاده بـاش در هسـتند.
فرمانـده سـپاه شهرسـتان کازرون ادامـه داد :بـا توجـه بـه بارندگی هـای شـدید در برخـی
از مناطـق شهرسـتان کازرون در 48سـاعت گذشـته و گزارش هـای رسـیده برخـی معابـر
و مسـیرهای شـهری بـر اثـر بـارش بـاران دچـار آبگرفتگـی شـدند کـه 215جهادگـر در
قالـب 21گـروه جهـادی در کمـک بـه سـایر ادارات و نهادهـای خدمـت رسـان بـرای رفـع
مشـکل ایجـاد شـده حضـور یافتنـد.وی بـا توجـه بـه اینکـه یکـی ماموریـت اصلـی سـپاه و
بسـیج ،بسـیج تمـام نیروهـا و امکانـات در کمک بـه مـردم در بحران ها و حوادث می باشـد
اشـاره نمـود :بسـیج سـازندگی شهرسـتان کازرون از لحظـه ی وضعیـت خطر اعالم شـده
سـیل بـرای شهرسـتان کازرون تمام گروههـای جهادی در بخش ها و شهرسـتان وضعیت
و آمـاده بـاش الزم را بـرای کمـک بـه هـر منطقـه ای که احتیاج به کمک داشـته باشـند را
تـا لحظـه ی آخـر حـوادث از پیـش تعییـن نشـده حاصـل نموده اسـت.
فرمانـده سـپاه شهرسـتان کازرون در انتهـا از همـه ی شـهروندان خواسـت تـا بـا رعایـت
مسـائل ایمنـی در مواقعـی کـه بارندگیهـا ی سـیل آسـا هسـت حتی المقـدور از تـردد غیر
ضـروری در سـطح شهرسـتان خـودداری نمـوده و در کنار نهرهـای بزرگ واقـع در مراکز و
اطـراف شـهر کمتـر حضـور یابنـد تا مشـکلی ایجاد نشـود.

عصرمردم:
معـاون درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز از هم اسـتانی ها
دعـوت کـرد تـا بـه دلیـل شـرایط بحرانـی ذخایـر خونـی اسـتان ،بـا اهـدای خـون در نجـات
جـان بیماران سـهیم شـوند.
دکتـر «مهـرداد شـریفی» بـا اشـاره بـه اینکـه بر اسـاس اعالم سـازمان انتقـال خـون ایران،
میـزان ذخایـر خـون در اسـتان فـارس در وضعیت قرمـز قـرار دارد ،از هم اسـتانی ها دعوت
کـرد در امـر خداپسـندانه اهـدای خون مشـارکت فعاالنه داشـته باشـند.
او بـا اشـاره بـه نقـش اثربخـش مـردم در زندگـی بخشـیدن بـه بیمـاران نیازمنـد بـه خـون و
فرآورده هـای خونـی گفـت :حضور مسـتمر مـردم در این روزهای سـخت می توانـد زیباترین
تریـن تصاویـر را در نظـام سلامت رقـم بزنـد ،چـرا کـه بیمـاران نیازمنـد ،چشـم انتظـار ایـن
مایـه حیـات بخش هسـتند.
دکتـر شـریفی بـا تاکیـد بـر رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی در مراکـز اهـدای خـون،
افـزود :تمامی تجهیـزات و وسـایل مـورد اسـتفاده در فرآینـد اهـدای خـون در مراکـز انتقال
خـون از نـوع یـک بـار مصـرف و اسـتریل اسـتفاده می شـود.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه بـا اشـاره بـه اینکـه ویـروس کرونـا از طریـق خـون و
فرآوردههـای خونـی منتقـل نمیشـود ،ادامـه داد :شـهروندان بـا رعایـت مسـایل بهداشـتی
و اسـتفاده مـداوم از ماسـک ،می تواننـد بـرای اهـدای خون به مراکـز سـازمان انتقال خون
در سراسـر اسـتان مراجعـه کننـد.
معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز شـرایط شـرایط پذیـرش خـون اهداکنندگان
را شـامل گروه هـای سـنی  ۱۸تـا  ۶۰سـال بـا وزن بـاالی  ۵۰کیلوگـرم ،عـدم ابتلا بـه
بیماری هـای مزمـن جـدی ،نداشـتن سـابقه تـب ،عالیم تنفسـی و اعمـال دندانپزشـکی در
یـک هفتـه اخیـر عنـوان کرد.

تامین لوازم خانگی برای مددجویان آسیب دیده از سیل داراب
مدیرکل کمیته امداد داراب گفت :لوازم خانگی برای آسیب دیدگان سیل داراب که
از مددجویان کمیته امداد هستند تامین می شود ...
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سیالب ،حجم آب سدهای فارس را  ۵میلیون مترمکعب افزایش داد
ایرنا:مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای فـارس گفت :در سـامانه بارشـی اخیر
سـدهای در حـال بهرهبـرداری اسـتان فـارس نزدیـک بـه پنـج میلیـون متـر
مکعـب آبگیـری کردند.
سـیاوش بـدری روز شـنبه در ایـن بـاره افـزود :در حـال حاضـر میـزان میـزان
حجـم آب موجـود سـدهای اسـتان نسـبت بـه حجـم کل سـدها  ۴۷درصـد
می باشـد و از ایـن منظـر توانایـی کنتـرل سـیالب بـه میـزان بیـش از ۱۵۰۰
میلیـون متـر مکعـب را دارا می باشـند.
در سـامانه بارشـی اخیـر سـد رودبـال بـا یـک میلیـون و  ۲۳۰متـر مکعـب
بیشـترین و سـد شـهدای ایزدخواسـت بـا  ۶۳هـزار متـر مکعـب کمتریـن
آبگیـری را داشـتهاند.
هشدار شرکت آب منطقه ای فارس درباره احتمال سیالبی شدن رودخانه های استان
مهـدی حاتمی مدیـر رودخانه هـا و سـواحل شـرکت آب منطقـهای فـارس هـم گفـت :بـا توجه به اعلام وضعیت
سـطح قرمـز توسـط سـازمان هواشناسـی برای روزهـای در پیش در مـاه جاری مردم نـکات ایمنـی را بطور جدی
رعایـت کنند.
حاتمی افـزود :هـر چنـد کلیـه نقـاط حادثـه خیـز الیروبی شـده اسـت و همـکاران آمادگی کامـل را دارنـد .ولیکن
شـروع نـزوالت جـوی  ،بـه احتمـال سـیالبی شـدن رودخانههـا ،مسـیلها و آبراهههـای شـهری و روسـتایی را
بهمـراه داشـته ،آبگرفتگـی معابـر عمومـی در سـطح اسـتان را بدنبال خواهد داشـت.
مدیـر رودخانه هـا و سـواحل شـرکت آب منطقـه ای فـارس افـزود :بـه منظـور کاهـش خسـارات جانـی و مالـی
ناشـی از رخـداد سـیالب ضـروری اسـت شـهروندان ،کشـاورزان و دامـداران از اسـتقرار ،سـکونت و هـر گونـه
فعالیـت و تـردد غیـر ضـرور در روزهـای بارانـی در بسـتر و حریم رودخانه هـا ،مسـیل ها،آبراهه ها ،تاسیسـات آبی
و همچنیـن مناطـق سـیل گیـر اجتنـاب کننـد .
وی ادامـه داد :هـم اسـتانی های نسـبت بـه حذف موانـع و اعیانی های مزاحم در مسـیر عبور سـیالب همکاری
الزم را بعمـل آورند.
حاتمی گفـت :همانگونـه کـه پیشـتر تأکیـد شـده اسـت از هرگونـه سـاخت و سـاز و احـداث اعیانـی در مجـاری
بسـتر وحریـم آبراهه هـا و رودخانه هـا کـه باعـث کاهـش پهنـه آبگـذری سـیالب و تشـدید مخاطـرات سـیالب
ً
می گـردد جـدا خـودداری شـود.
بـه گـزارش ایرنـا ؛بـر اسـاس اطالعیه هواشناسـی فـارس ،از روز سهشـنبه  ۴مـرداد تا دوشـنبه  ۱۰مـرداد امکان
جـاری شـدن روان و آب گرفتگـی معابـر ،سـیالبی شـدن رودخانه هـای فصلـی ،صاعقـه و خسـارت در اثـر بـاد
شـدید در مناطـق مختلـف اسـتان فارس وجـود دارد.
همچنیـن ایـن سـازمان در پـی اعلام هشـدار قرمـز و نارنجـی توصیه هایـی را نیـز اعلام کرده اسـت که شـامل
اجتنـاب از تـردد و اسـکان در حاشـیه و بسـتر رودخانه هـای فصلی ،عدم جابه جایی عشـایر کـوچ رو ،عدم صعود
بـه ارتفاعـات ،عـدم اتـراق در بسـتر رودخانه ها،عـدم قـرار گرفتـن در مسـیل ها ،عـدم پـارک خودروهـا در کنـار
درختان فرسـوده می شـود.
به تمام دستگاه های اجرایی برای مقابله با بحران نیز آماده باش داده شده است
همچنیـن جمعیـت هلال احمـر فـارس اعلام کـرده کـه در جریـان سـامانه بارشـی اخیر ۲۴شهرسـتان اسـتان
فـارس درگیـر سـیالب شـدند ،اظهـار کرد :در پـی بارشهای اخیر شهرسـتانهای زرین دشـت ،گـراش  ،داراب
 ،نـی ریـز ،فراشـبند ،ممسـنی ،کازرون ،خرمبیـد ،سـپیدان ،بختـگان ،خرامـه ،کوهچنـار ،فیروزآبـاد  ،آباده،مـر
ودشت،شیراز،فسا،ارسنجان،اقلید،اسـتهبان ،جهرم،قیـر و کارزین،خنـج و رسـتم در اسـتان فـارس بـا سـیالب
درگیر شـدند.

تداوم وضعیت جوی قرمز در مناطقی از فارس
ایسـنا :معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس ضمـن اشـاره بـه
تـداوم وضعیـت قرمـز جـوی در بعضـی مناطـق این اسـتان ،از وجـود احتمال
خسـارت در بخشهـای زیرسـاختی ،کشـاورزی و  ...بـه دلیـل وقـوع سـیالب
در ایـن مناطـق خبـر داد و تاکیـد کـرد کـه شـرایط آمـاده بـاش اعضای سـتاد
مدیریـت بحران فـارس ادامـه دارد.
محمـود رضایـی بیـان کـرد :طی روزهای شـنبه هشـتم مـرداد تا روز دوشـنبه
دهـم مـرداد بارشهـای قابـل توجهـی در اکثـر نقاط فـارس با وضعیـت قرمز
پیشبینی شـده اسـت.
او؛ از شـهروندان درخواسـت کـرد کـه از تـردد و اسـکان در حاشـیه و بسـتر
رودخانههـا اجتنـاب کننـد و افـزود :حتـی االمـکان در سـطح شـهرها از توقف خـودرو در کنـار درختان فرسـوده
جلوگیری شـود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری فارس ادامـه داد :فرمانداریها ،شـهرداریها و همه دسـتگاههای
خدمـات رسـان امـدادی و راهـداری در حالـت آمـاده بـاش هسـتند تـا بـا کمتریـن خسـارت احتمالـی ممکن این
سـه روز سـپری شود.
رضایـی بـا بیـان اینکـه احتمال خسـارت زیرسـاختی ،بـروز مشـکل در مناطق ناپایدار ،خسـارت در بخـش اراضی
باغـی و زراعـی کشـاورزی ،دام و ...بـا بـروز سـیالب در وضعیـت قرمـز وجـود دارد کـه بایـد کنتـرل انجـام شـود،
گفـت :سـتاد بحـران اسـتان در حالـت آماده باش اسـت.
او خاطرنشـان کـرد :بـا ورود سـامانه اخیـر بارشـی در فـارس تعـدادی از روسـتاهای اسـتان بـه ویـژه در
شهرسـتانهای داراب و بختگان دچار سـیالب و آبگرفتگی شـدند و تخلیه جمعیتی داشـتیم که در مدت زمان
کوتاهـی تجهیـزات آب ،بـرق ،گاز و ...ایـن روسـتاها برقرار شـد و روسـتاییان به منازل مسـکونی خود بازگشـتند.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس بـا بیـان اینکـه هلال احمـر بـه توزیـع کمکهـای اولیـه
هماننـد روال معمـول در ایـن روسـتاها اقـدام کـرد ،گفـت :در حـال حاضر تمـام محورهای مواصالتـی فارس باز
اسـت و تـردد بـه صـورت عـادی برقرار اسـت.
رضایـی بـا اعلام اینکـه خوشـبختانه آسـب جدی ناشـی از سـیل در اسـتان فـارس نداشـتیم و بیشـتر آبگرفتگی
بـوده اسـت ،میانگیـن بارندگـی سـامانه بارشـی اخیـر در اسـتان را بیـش از  ٢٥میلـی متر عنـوان کرد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس همچنیـن از کارکرد مطلوب سـتاد بحران شـهرداری شـیراز
سـخن گفـت و افـزود :سـتاد بحران شـهرداری این کالنشـهر همه عوامـل اجرایی خـود را برای کنترل سـیالب
و جلوگیـری از خسـارات احتمالـی ناشـی از بـاران بـه کار گرفتـه و در حـال آماده باش اسـت.رضایی عنـوان کرد:
خوشـبختانه تاکنـون مشـکل خاصـی در شـهر شـیراز گزارش نشـده و امید اسـت ایـن روند تـداوم یابد.

هشدار ستاد مرکزی سفر به مسافران مشهد و  ۷استان دیگر
ایرنـا :سـتاد مرکـزی هماهنگـی خدمـات سـفر بـا هشـدار بـه گردشـگرانی
کـه قصـد سـفر بـه اسـتانهای یـزد ،فـارس ،کرمـان ،تهـران ،کهگیلویـه و
بویراحمـد ،چهارمحـال و بختیـاری و خوزسـتان دارنـد ،تاکید کرد :مسـافرانی
کـه قصـد عزیمت به مشـهد از محور شـمالی دارند با کسـب اطمینـان امکان
تـردد ،از توقـف و اتـراق در حاشـیه رودخانـه جـدا خـودداری کننـد.
بـارش شـدید بـاران و جـاری شـدن سـیالب طـی چند روز گذشـته  ۲۰اسـتان
کشـور شـامل  ۱۱۱شهرسـتان و  ۳۱۰روسـتا را درگیـر کـرده ،بارشهایـی کـه
بنابـر اعلام رئیـس سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت هلال احمـر تـا دیـروز
(شـنبه هشـتم مـرداد –۱۴۰۱سـاعت  )۱۲:۳۰منجـر بـه جـان باختـن  ۵۶نفر
شـده اسـت.از طرفـی سـیالب باعـث مسـدود شـدن برخـی از محورهـای مواصالتی سـفر شـده اسـت ،برخی از
بناهـا و بافتهـای تاریخـی و زیرسـاختهای گردشـگری هـم خسـارت دیـده انـد ،آب گرفتگیهـای گسـترده
در تهـران ،یـزد ،اصفهـان ،شـیراز ،کرمـان ،اهـواز و مشـکالتی را بـرای سـاکنان ایـن شـهرها و مسـافران و
گردشـگران ایجـاد کرده اسـت.
همچنیـن بـا توجـه بـه فرا رسـیدن ایام سـوگواری مـاه محـرم ،پیشبینی میشـود برای برگـزاری آیینهـای دهه
اول محـرم و تاسـوعا و عاشـورای حسـینی ،حجـم سـفر بـه اسـتانها بـه خصـوص شـهرهای مذهبـی کشـور
افزایـش چشـمگیری داشـته باشـد ،در حالـی کـه هنـوز احتمال وقوع سـیالب در برخی از اسـتانها وجـود دارد.
در همیـن چهارچـوب سـتاد مرکـزی هماهنگی خدمات سـفر طـی اطالعیهای نسـبت به لزوم آگاهی از شـرایط
آبوهوایـی بـه شـهروندان هشـدار داده اسـت و درخواسـت کـرده مسـافران قبـل از هـر نـوع برنامهریـزی سـفر،
علاوه بـر آگاهـی از شـرایط جوی ،مسـیر و مقصد ،وضعیت راهها و مسـیرهای سـفر ،امکان تـردد و اقامت را در
مقصـد را بررسـی کنند.سـتاد مرکـزی هماهنگـی خدمات سـفر در اطالعیهای اعلام کرد :با توجه بـه بارندگی و
سـیل در برخـی از اسـتانهای کشـور و خسـارات وارده بـه بعضـی بناها و زیرسـاختهای گردشـگری الزم اسـت
مسـافران قبل از سـفر نسـبت به امکان سـفر اطمینان و تمهیدات الزم را داشـته باشـند.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت :بـا توجـه بـه پیشبینـی سـازمان هواشناسـی طـی روزهـای آتـی نیـز بارندگیهـا
ادامـه خواهـد داشـت و شـدت بارشهـا در اسـتانهای یزد ،فـارس ،کرمـان و نیمه شـرقی تهران بیشـتر خواهد
بـود .احتمـال وقـوع سـیل در اسـتانهای کهگیلویـه و بویراحمـد ،چهارمحـال و بختیـاری و شـرق خوزسـتان
وجـود دارد.
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مصرف الکل ،پیری را تسریع میکند

ایســنا :یک مطالعه ژنتیکی بزرگ
که توســط محققان دانشگاه آکسفورد
انجام پذیرفته ،نشــان داده اســت که
مصرف الکل میتواند پیری بیولوژیکی
را سرعت ببخشد.
یــک مطالعــه جدیــد و جامع از
محققان دانشــگاه آکســفورد به یک
مجموعه تحقیقات در حال رشد اضافه
شده اســت که اثرات مصرف الکل بر
سالمتی را برجسته میکند .این تجزیه
و تحلیل ژنتیکی در مقیاس بزرگ نشــان میدهد که مصرف الکل به طور مستقیم ،پیری را با
کوتاه کردن تلومرها تسریع میکند.
نوشــیدن الکل یکی از پرمصرفترین فعالیتهای تفریحی در جهان است ،بنابراین بررسی
تأثیرات آن بر سالمتی بسیار مهم است .مطالعات مختلف نشان دادهاند که الکل به شکل دائمی
به دیانای آسیب میزند ،مستقیم ًا موجب بروز سرطان میشود ،به زوال شناختی و زوال عقل
زودرس کمک میکند و میتواند مغز را معادل تا  ۱۰سال پیری ،کوچک کند.
اکنون یک مطالعه جدید شــواهد بیشتری یافته اســت مبنی بر اینکه مصرف الکل میتواند
پیری بیولوژیکی را تسریع کند.
تلومرها توالیهای تکراری دیانای هستند که کالهکهای محافظ روی نوک کروموزومها
را تشکیل میدهند .هر بار که یک سلول تقسیم میشود ،بخشی از این توالیها ناخواسته از بین
مــیرود و در نهایت تلومرها آنقدر کوتاه میشــوند و از بین میروند که دیانای را تحت تأثیر
قرار میدهند .این امر موجب توقف تقســیم سلولی میشــود و به بسیاری از عالئم بیولوژیکی
مرتبط با پیری کمک میکند .به این ترتیب ،طول تلومر اغلب به عنوان نشــانگر زیســتی برای
پیری اســتفاده میشود .محققان در این مطالعه جدید ،ارتباط بین مصرف الکل و طول تلومرها
را با اســتفاده از دادههای بیش از  ۲۴۵هزار نفر که در پروژه « »Biobankبریتانیا شــرکت
داشتند ،بررسی کردهاند .آنها برای بررسی هر گونه علت احتمالی ،از یک تکنیک ژنتیکی به نام
«تصادفی ســازی مندلی»به اختصار « »MRاستفاده کردند که به بررسی تغییرات در ژنهای
مشخص میپردازد که در این مطالعه ،برخی ژنها که با مصرف الکل و اختالالت مصرف الکل
مرتبط بودند ،بررسی شدند.
محققان با تجزیه و تحلیل  ،MRارتباط واضحی بین مصرف زیاد الکل و تلومرهای کوتاهتر
پیدا کردند .این مطالعه نشــان داد که نوشیدن  ۳۲واحد الکل در هفته برابر با کوتاه شدن تلومر
به میزان حدود سه سال پیری است .این به معنی آن است که افرادی که به مصرف الکل مبتال
هستند ،معادل حدود سه سال پیر شدن به تلومرهای خود آسیب وارد میکنند.
این تیم ،تجزیه و تحلیل خود را با مطالعات مشاهدهای از عادات نوشیدن هفتگی گزارششده
توسط شرکتکنندگان تأیید کرد.
به نظر میرسد این ارتباط برای افرادی که بیش از  ۱۷واحد در هفته الکل مصرف میکنند،
قابل توجهتر است و مصرف الکل در حد متوسط نیز موجب شروع آسیب به تلومرها میشود.
اگرچه این نتایج هنوز قطعی و اثبات شــده نیستند ،اما محققان میگویند که شواهد قوی در
دســت دارند که صحت این یافتهها را تایید خواهد کرد ،چرا که به عنوان مثال ،این اثرات فقط
در مصرف کنندگان الکل مشــاهده شــد ،اما در شرکت کنندگانی که هرگز الکل مصرف نکرده
بودند یا نوشیدن الکل را ترک کرده بودند ،مشاهده نشد.
گفتنی اســت که تجزیه و تحلیل  MRهمچنین یک ژن خاص را به عنوان تأثیرگذارترین
ژن مشخص کرد که « »AD1HBنام دارد و در متابولیسم الکل نقش مهمی ایفا میکند.
دکتر «آنیا توپیواال»( ،)Anya Topiwalaنویســنده ارشد این مطالعه گفت :این یافتهها
این موضوع را تأیید میکند که مصرف الکل بهویژه در ســطوح بیش از حد ،مســتقیم ًا بر طول
تلومرها تأثیر میگذارد .تلومرهای کوتاه شــده به عنوان عوامل خطر مطرح شــدهاند که ممکن
است موجب تعدادی از بیماریهای شدید مرتبط با افزایش سن ،مانند بیماری آلزایمر شوند.
وی افزود :نتایج ما اطالعات جدیدی را برای پزشــکان و بیمارانی که به دنبال کاهش اثرات
مصرف الکل هســتند ،ارائه میدهد که نشان میدهد نه تنها دوز مصرف الکل مهم است ،بلکه
حتی کاهش یا قطع مصرف نیز میتواند فوایدی در بر داشته باشد.

تشخیص و درمان ناهنجاریهای داخل رحم
با تکنیک جراحی ایمن

بیتوتــه :اگر میخواهید بیشــتر بخوابید یا فکر
میکنید جایی برای بهبود خواب وجود دارد ،سعی
کنید از عادتهایی اشتباهی که ممکن است دچار
آن شدهاید اجتناب کنید .خواب عملکرد مغز و بدن
را هماهنگ می کند ،از جمله تنظیم هورمون ،خلق
و خو ،اشــتها ،عملکرد سیستم ایمنی و هوشیاری
و ...و بهینه سازی خواب می تواند منجر به بهبود
سالمت کلی ما شود.
از هیچ نوع فناوری دیجیتال اســتفاده
نکنید
تعداد فزایندهای از تحقیقات نشــان میدهند
که خیره شــدن به نور آبی و سفید ساطع شده از
صفحهنمایشهای دیجیتال  ،مغز شما را از ترشح
هورمون مالتونین که به بدن شــما اجازه میدهد
متوجه شود زمان خواب فرا رسیده است ،میگیرد.
بنابراین خوابیدن سخت تر می شود.
قرص های خواب آور مصرف نکنید
(مگــر اینکه مشــکل بی خوابی برای شــما
تشــخیص داده شــده باشــد) .اکثر افرادی که
داروهای خــواب آور مصرف مــی کنند در واقع
به آنها نیــاز ندارند و باید تــاش کنند تا از آنها
خالص شــوند .این داروها معمــو ًال با تعدادی از
عوارض جانبــی ،از دردهای عضالنی گرفته تا از
دســت دادن حافظه همراه هستند .به عالوه ،آنها
می توانند بسیار اعتیادآور باشند و مشکالت خواب
شما ممکن اســت پس از مصرف قرص ها بدتر
شود.
الکل ننوشید
تحقیقات نشــان می دهد کــه الکل می تواند
خوابیــدن را ســخت تر کند .همانطــور که بدن
شما شروع به متابولیســم الکل در نیمه دوم شب
می کند ،ممکن است شروع به بی قراری کنید.
مطالعات نشــان داده است که نوشیدن قبل از
خواب ،حرکت سریع چشم ( )REMرا که برای
حافظه و تمرکز مهم است ،سرکوب می کند.
بعد از ســاعت  5بعد از ظهر کافئین
مصرف نکنید
یک مطالعه نشــان داد که مصرف  400میلی
گرم کافئین ،حتی شــش ســاعت قبل از خواب،
خواب را مختل می کند .به طور خاص ،کســانی
که شــش ساعت قبل از خواب یک قرص کافئین
مصرف کردند ،حدود یک ساعت کمتر از زمانی که
کافئین مصرف نکردند ،خوابیدند .محققان پیشنهاد
می کنند که افراد مصرف کافئین خود را حداکثر تا
قبل از ساعت  5بعد از ظهر محدود کنند.
غذاهای چرب نخورید
تحقیقات نشــان می دهد که خــوردن غذای
چرب یک ساعت قبل از خواب می تواند به کیفیت
و کمیــت خواب  ،به خصوص برای زنان آســیب
برســاند .به طور خاص ،به نظر می رســد خوردن

کارهایی که نباید قبل از خواب انجام دهید

وعــده های غذایی پرچرب قبــل از خواب ،مدت
زمانی را که افــراد در خواب  REMمی گذرانند
کاهش می دهد .اگر در اواخر شب گرسنه هستید،
کارشناسان توصیه می کنند غالت کامل همراه با
پروتئین مانند کره بــادام زمینی طبیعی روی نان
سبوس دار مصرف کنید.
ورزش نکنید
وقتی برنامهای فشــرده دارید ،ممکن است به
نظر برســد که تنها زمانی که برای ورزش کردن
در دسترس اســت ،زمانی است که بقیه جهان در
خواب هســتند .اما متخصصان توصیه می کنند از
تمرینات شــدید در شــب خودداری کنید .این تا
حدی به این دلیل اســت که دمای بدن شــما در
طول تمرینات قلبی افزایش می یابد ،که می تواند
خوابیدن را ســخت تر کند .در عوض ،آنها انجام
کمی یوگا یا حرکات کششــی ســاده را پیشنهاد
میکنند که میتواند به آرامش شما کمک کند.
نداشتن زمان کافی برای استراحت
یکــی از رایجترین اشــتباهاتی کــه مردم در
مورد خواب مرتکب میشــوند این است که فکر

میکنند سوئیچی وجود دارد که به محض رفتن به
رختخواب فعال میشود و خواب را نشانه میدهد.
حتــی خاموش کــردن کامپیوتر شــما به همین
سادگی نیست.
از نظــر فیزیولوژیکی خواب بــا عملکردهای
کلیدی بدن ( فعالیــت امواج مغزی ،ضربان قلب،
تنفــس ،دمای بــدن و غیره ) کاهــش می یابد.
اینهــا فرآیندهای پیچیده ای هســتند که به طور
آنی اتفاق نمی افتد .بــرای برخی ایجاد محیطی
که بــدن ما را به خواب می برد ممکن اســت به
معنای کتاب خواندن ،گوش دادن به موسیقی آرام
بخش ،گرفتن دوش آب گــرم یا تمرین حرکات
کششــی آرام یوگا باشــد .حتی اگر فقط دو دقیقه
طول میکشــد تا به خواب بروید ،این دو دقیقه را
به نشستن در تاریکی اختصاص دهید ،کاری انجام
ندهید و ذهن خود را آرام کنید.
خیلی گرم خوابیدن
بخشــی از فرآیند به خواب رفتن بدن ،کاهش
دمای بدن است( .از نظر فیزیولوژیکی ،این بخشی
از اتفاقاتی اســت که در طول خواب رخ می دهد!)

بنابراین ،خنک نگه داشتن دمای اتاق خواب فقط
بــه این امر کمک می کند که ســریعتر به خواب
بروید .طبق گفته بنیاد ملی خواب ،ترموستات خود
را در حالت ایده آل بین  60تا  67درجه فارنهایت
نگه دارید .اگر احساس سرما کردید ،با یک پتوی
سبک خود را بپوشانید ،که میتوانید در صورت نیاز
آن را کنار بزنید.
ممکن اســت با توجــه به تمــام توصیهها و
دســتورالعملهایی که برای خــواب وجود دارد،
متناقض به نظر برســد  ،امــا راه مهم دیگر برای
خواب بهتر این اســت که بیش از حد در مورد آن
اســترس نداشته باشــید .خواب چیزی نیست که
بتوانید به مغزتان بگوییــد« :خوب ،حاال خاموش
شو و برو بخواب».
و هر چه بیشــتر در مورد داشتن برنامه خواب
مناسب یا پیروی دقیق از قوانین استرس و نگرانی
داشــته باشــید ،آرامش برای بدن شما سخت تر
می شــود و ایــن همان چیزی اســت کــه تمام
فرآیندهای شــیمیایی داخلی در مغز و بقیه بدن را
آغاز می کند.

باشگاه خبرنگاران :پژوهشــگران اسپانیایی در
بررسی جدیدی نشان دادهاند که میتوان با بررسی
تغییرات شبکیه ،امکان ابتال به آلزایمر را پیشبینی
کرد  .در افرادی که از نظر شــناختی سالم هستند،
اما خطر ژنتیکی باالیی برای ابتال به آلزایمر دارند،
ارتباط بین شبکیه و ساختارهای مختلف مغز مانند
قشر انتورینال ،شــکنج زبانی و هیپوکامپ که در
نتیجه بیماری دچار تغییراتی میشــوند ،نشان داده
شده است.
ایــن نتیجــه اصلی پژوهشــی اســت که به
سرپرستی «موسسه تحقیقات چشم پزشکی رامون
کاسترویژو» ( )IIORCدر «دانشگاه کمپلوتنسه
مادرید» ( )UCMاسپانیا در حال انجام است.
این پژوهش برای نخســتین بــار ،ارتباط بین
نواحی شبکیه و ساختارهای مغزی را مورد بررسی
قرار داده اســت که با ابتال به آلزایمر ،بیشتر تحت
تاثیــر قرار میگیرنــد؛ بیماری که هنــگام ظهور
نخســتین نشــانههای آن ،ممکن است دو دهه از
آغاز آن گذشته باشد.
«اینس لوپــز کوئنــکا» (Inés López-
 ،)Cuencaپژوهشگر ارشــد این پروژه گفت:
ایــن بدان معناســت که شــبکیه ممکن اســت

پیشبینی احتمال ابتال به آلزایمر
با بررسی تغییرات شبکیه

اطالعاتی را در مورد وضعیت مغز و تغییرات رخداده
در آن ،ارائه دهد.
«بیمارستان بالینی ســن کارلوس»و «دانشگاه
پلیتکنیک مادرید» ( )UPMنیز در این پژوهش
با دانشگاه کمپلوتنسه مادرید همکاری داشتهاند.
پژوهشــگران برای انجام این پژوهش ،گروهی
از بیماران را مورد بررســی قــرار دادند که پدر یا
مادر آنها از آلزایمر رنج میبردند و جهشــی در ژن
« »ApoE ɛ4داشتند که آنها را مستعد ابتال به
این بیماری میکند .معاینات چشمی روی بیماران
انجام گرفت؛ ســپس ،ایــن آزمایشها بــا نتایج
آزمایشهای امآرآی ( )MRIکه در بیمارســتان
بالینی ســن کارلوس انجام شــده بودند ،مقایسه
شدند .کوئنکا گفت :نتایج به دست آمده نشان داد
که این افراد در حــال حاضر تغییراتی را در برخی
از نواحی شبکیه چشم نشان میدهند؛ در حالی که
نتیجه امآرآی مغز هنوز طبیعی است.
این گروه پژوهشــی عالوه بر بررســی ساختار
شــبکیه ،در حــال جمعآوری دادههایــی در مورد
بینایــی بیماران هســتند تا نحوه عملکرد شــبکه
بینایــی در این مراحل از بیماری را که هنوز بدون
عالمت هستند ،کشف کنند.

باشگاه خبرنگاران :یک پزشک متخصص عفونی
و بیماریهای گرمســیری گفت :ویروس هپاتیت B
از مقاومت باالیی برخوردار اســت و با جوشــاندن و
استریل ساده وسایل پزشکی از بین نمیرود.
محمود پناهی گفت :غیرفعال شــدن این ویروس
نیاز به دمای بیش از  ۱۸۰درجه ســانتیگراد و استفاده
از دســتگاه «اتوکالو» دارد .بنابراین رعایت بهداشت
در مراکز ارائه دهنده خدمــات زیبایی همچون تاتو،
مانیکــور و پدیکــور ،مراکز جراحیهــای کوچک و
محدود و همیــن طور دندانپزشــکیها از نظر خطر
انتقال ویروس هپاتیت  Bمورد تاکید اســت ،چراکه
این ویروس مقاومت باالیی داشته و به سادگی از بین
نمیرود .وی ادامه داد :در جراحی ها و اقدامات زیبایی
اگر به هر علتی دســتگاه و وسایلی که ایجاد شکاف
روی پوســت می کند ،مشترک بین چند فرد استفاده
شود احتمال آلودگی با فرد بیمار را خواهد داشت و در
این صورت این آلودگی به فــرد دیگر منتقل خواهد
شــد ،لذا در مراکز یاد شده برای استریل وسایل حتما
باید از دســتگاه اتوکالو برای استریل کردن وسایل
اســتفاده شــود ،در غیر این صورت شــانس ابتال به
هپاتیت وجود خواهد داشت.

ویروس هپاتیت  Bبا استریل ساده
وسایل پزشکی از بین نمیرود

دسترس عموم هموطنانمان قرار دارد.
پناهی ادامه داد :در ایران یک میلیون و  ۴۰۰هزار
نفر به هپاتیت  Bمبتال هســتند ،هپاتیت یک سندرم
است و سندرم مجموعهای از عالئمی است که توسط
عوامل مختلفی ایجاد می شــود .عوامل ویروســی،
عوامل انگلی و حتی عوامل قارچی می توانند منشــا
ایجاد سندرم هپاتیت باشند.
پناهــی ویروس هپاتیت  Bرا مشکلســازترین و
شایعترین نوع ویروس هپاتیت خواند و ادامه داد :این
ویروس از طریق خون آلوده ،آمیزش جنســی ،تماس
محافظت نشده پوست آسیب دیده( زخم باز) با مخاط
و خون آلوده و همین طور از طریق مادر باردار به نوزاد
در زمان زایمان انتقال پیدا میکند.
او گفــت :هپاتیت  Aخوش خیم بوده و بیمار پس
ابتال و طی دوره درمان بهبود پیدا خواهد کرد ،هپاتیت
 Cنیز همین طور است اما هپاتیت  Bبا فرد مبتال تا
پایــان عمر همراه خواهد بود .نباید از ابتال به هپاتیت
حتی نــوع  Bهراس و ترس بیش از اندازه داشــت،
چراکه اگر بیمار پیگیریهای الزم را داشــته باشد و
درمانهای حمایتی مناسب دریافت کند از یک زندگی
طبیعی بهره خواهد برد.

پزشک متخصص عفونی و بیماریهای گرمسیری
گفت :واکسیناسیون بهترین راه پیشگیری از ابتال به
هپاتیت بویژه از نوع  Aو  Bاســت ،هپاتیت نوع B

یکی از مشکلســازترین انواع هپاتیت ها اســت که
برای پیشــگیری از ابتال به آن واکســن داریم و این
واکسن در ســبد واکسیناســیون وزارت بهداشت در

طراح :میترا چراغ پور

مهــر :یک جراح و متخصص زنان ،روش هیستروســکوپی را یــک تکنیک جراحی ایمن و
کارآمد برای تشخیص و درمان ناهنجاریهای داخل رحم دانست.
خدیجه شادجو ،هیستروســکوپی را یک تکنیک جراحی ایمن و پیشرفته دانست و گفت :در
گذشــته اگر مشکالتی داخل رحم وجود داشت ،ما معمو ًال از روش کورتاژ تشخیصی ()D&C
برای نمونهبرداری و بررســی داخل رحم اســتفاده میکردیم که روش چندان دقیقی نبود .زیرا
نمیتوانستیم داخل رحم را بهدرستی ببینیم و بررسی کنیم .خوشبختانه امروزه ما تکنیک جراحی
هیستروسکوپی را در اختیار داریم که این امکان را به ما داده است تا داخل رحم را کام ً
ال بررسی
کنیم و تا حد امکان ناهنجاریهای آن را برطرف کنیم.
وی توضیــح داد :در جراحــی هیستروســکوپی ما از ابزاری بســیار دقیــق و ظریف به نام
هیستروســکوپ استفاده میکنیم که یک وسیله میلهای شــکل بسیار باریک با قطر سه تا پنج
میلیمتر اســت و مجهز به دوربینی اســت که میتوانیم بدون ایجاد برش در شکم ،آن را از راه
واژن و دهانه رحم وارد رحم کنیم و به ما این امکان را میدهد تا داخل حفره رحم را ببینیم و در
صورت وجود ناهنجاری آن را برطرف کنیم .در واقع هیستروسکوپی هم یک جراحی تشخیصی
اســت ،هم یک جراحی درمانی .این عمل جزو عملهای جراحی ســبک است که اگرچه تحت
بیهوشی انجام میشود ،اما مدت آن کوتاه است ،حدود سی دقیقه ،و اغلب نیاز به بستری ندارد،
مگر در مواردی که بر اســاس پیچیدگی و نوع عمل ،پزشــک الزم بداند که بیمار برای کنترل
عالئم یک شب بستری شود .خانمهایی که تحت جراحی هیستروسکوپی قرار میگیرند ،ممکن
است بعد از عمل درد خفیف یا خونریزی و لکبینی داشته باشند ،اما رفتهرفته این عالئم بهبود
مییابد و بیمار از فردای عمل ِمیتواند به کار و زندگی معمول خود بازگردد.
شادجو درباره سازوکار عملکرد داخل حفره رحم بیان کرد :رحم یک کیسه عضالنی است که
ســطح داخلی آن با الیهای به نام آندومتر پوشــیده شده است .این الیه داخلی در در هر سیکل
قاعدگی با ترشح هورمونهای داخلی رشد میکند و ضخیمتر میشود تا به بستری مناسب برای
النهگزینی و پذیرش جنین تبدیل شــود .اگر بارداری رخ ندهد ،عادت ماهانه اتفاق افتاده و این
دیواره ریزش میکند و بهصورت خون قاعدگی دفع میشود و این چرخه هر ماه تکرار میشود.
وی در ادامه افزود :گاهی به دالیلی که هنوز مشــخص نیست زایده های گوشتی در دیواره
رحم رشــد میکند که به آن پولیپ گفته میشــود .این پولیپها پایههای عروقی دارند .وجود
پولیپ در رحم ممکن است بدون عالمت باشد و بهطور تصادفی در سونوگرافی دیده شود ،اما در
مواردی با عالئمی همچون خونریزیهای نامنظم و شدید ،گاه ًا ناباروری یا سقط مکرر همراه
است .عمل برداشتن پولیپ رحم با هیستروسکوپی قابل انجام است .یعنی ما میتوانیم با استفاده
از هیستروسکوپ و قیچیهای بسیار ظریف و مخصوص آن پولیپ را برداریم.
فلوشــیپ الپاراسکوپی پیشــرفته درباره یکی دیگر از کاربردهای این تکنیک جراحی گفت:
میوم یا فیبروم ساب موکوز نیز یکی از مواردی است که میتوان با هیستروسکوپی آن را درمان
کرد میومهای رحمی سلولهای عضالنی هستند که در داخل عضله رحمی بصورت کالفههای
گوشتی مشخص رشد میکنند که به سه دسته اصلی سابموکوزال ،اینترامورال و سابسروزال
تقسیم میشوند .فیبرومهای سابموکوزال آن دسته از فیبرومهاییاند که در داخل حفره رحم و
به ســمت فضای داخل رشد میکنند .اندازه فیبرومها میتواند از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر
باشــد و عالئمی مثل خونریزیهای شــدید ،ناباروری و یا سقط جنین ایجاد کنند .در صورتی
که پزشــک الزم بداند ،میتوان فیبرومهای سابموکوزال را با تکنیک هیستروسکوپی برداشت
که دراین موارد ازرزکتوسکوپی استفاده میشود برداشتن سپتوم یا دیواره رحمی ،رفع چسبندگی
داخلی رحم و نیز بررسی دقیق داخل رحم از دیگر کاربردهای هیستروسکوپی است.
شادجو درباره شرایط انجام عمل هیستروسکوپی افزود :بهتر است این جراحی بالفاصله پس
از پایان خونریزی ماهانه انجام شــود تا هم آندومتر نازک باشد و هم خونریزی قطع شده باشد
تا دید بهتری در داخل رحم داشــته باشیم .البته ممکن است به دالیل اورژانسی این جراحی در
هر روز از ســیکل قاعدگی انجام شــود و جراح این امکان را دارد که در صورت ضرورت ،حین
عمل خون داخل رحم را تخلیه کند .اگرچه هیستروســکوپی یک عمل ســبک و کوتاه است اما
باید شــرایط بیمار ،از جمله سن ،سوابق بیماریهای زمینهای و… ،را برای انجام عمل در نظر
بگیریم و همچنین الزم اســت پیش از جراحی حتم ًا معاینه انجام شــود تا اگر زخم یا عفونتی
در دهانه رحم یا سرویکس وجود دارد اول آن را برطرف کنیم و سپس جراحی را انجام دهیم.
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راه های به تاخیر انداختن روند پیری

وجود پاک و پر جوهر
معلم نه ،بگو گوهر ،معلم
وجودی پاک و پُر جوهر ،معلم

بیتوته :پیری طبیعی به معنی ناتوانی نیست بلکه به معنی
کاهش حجم عضالت ،کاهش توان جسمی و شادابی
پوست و غیره نسبت به چند سال قبل است که همراه با
افزایش سن اتفاق می افتد ،البته با رعابت سبک زندگی
سالم می توان عالیم پیری طبیعی را به تعویق انداخت.
با افزایش سن و گذشت زمان ،بدن به صورت طبیعی رو
به پیری می رود .پوست دچار چین و چروک می شود،
موها خاکستری می شوند ،عضالت ضعیف می شوند،
مفاصل سفت می شوند و یبوست افزایش پیدا می کند.
در این مطلب می خواهیم به شما بگوییم که کدام عوارض
پیری طبیعی است و با چه کارهایی می توانید پیری را به
تعویق بیندازید.
پیری طبیعی مغز
با افزایش سن تغییراتی در مغز و حافظه ایجاد می شود مثال
به خاطر آوردن نام یک شخص یا استفاده از کلمه مناسب
برای فرد دشوار می شود .خوشبختانه می توانید با انجام
برخی فعالیت ها روند پیری طبیعی مغز را به تاخیر بیندازید
و حتی در کهنسالی ،مغز و حافظه ای روشن و فعال داشته
باشید .فعالیت فیزیکی منظم روزانه باعث افزایش جریان
خون به مغز می شود و استرس و افسردگی را کاهش
می دهد .رژیم غذایی سالم سرشار از میوه ها ،سبزیجات،
غالت سبوس دار و پروتئین های کم چرب ،مناسب خواهد
بود .خواندن و یادگرفتن مطالب و مهارتهای جدید باعث
می شود حافظه و مهارت تفکر شما تقویت شود .بازی با
کلمات ،پیدا کردن سرگرمی های جدید یا آموختن یک
ساز جدید ،فعال بودن از نظر اجتماعی ،وقت گذراندن با
خانواده و دوستان ،همه باعث می شوند که ذهن شما فعال
باقی بماند و دچار تخریب نشود.
روند پیری طبیعی چشم و گوش
پیر چشمی تغییر طبیعی در توانایی فوکوس چشم است
که معموال با افزایش سن ،بروز می کند .برخی از افراد به
دلیل حساسیت و ناسازگاری با نورپردازی ها یا کاهش دید
در شب مجبور هستند از رانندگی در شب اجتناب کنند.
نگاه کردن های طوالنی مدت به مانیتور و موبایل می تواند
باعث تشدید پیرچشمی شود .برای اجتناب از این مشکل
هر  15دقیقه یک بار پلک های خود را ببندید چشمان را
به چپ و راست – باال و پایین حرکت دهید و با کمی
کشش مکث نماید .هنگام قرار گرفتن در آفتاب شدید از
عینک آفتابی و کاله لبه دار استفاده کنید.
کاهش شنوایی معموال در شرایطی با افزایش سن زیاد
می شود که زمان زیادی را صرف گوش دادن به موسیقی
با صدای بلند کنید یا تحت اثر شنیدن فرکانس های باال
قرار بگیرید و یا با ماشین های صنعتی پر صدا کار کنید.
روند پیری طبیعی دندان ها
با افزایش سن ،عفونت دهان و لثه افزایش پیدا می کند و
مصرف برخی داروها از جمله آسم ،فشارخون و کلسترول
باعث پوسیدگی در لثه ها می شود.
سعی کنید روزی  2بار مسواک بزنید و نخ دندان
بکشید .حتما از مسواک نرم استفاده کنید و هر  6ماه به
دندان پزشک مراجعه نمایید.
روند پیری طبیعی پوست
افزایش سن ،باعث کاهش چربی زیرپوستی در نتیجه
نازک و ضعیف تر شدن پوست می شود .کدر شدن و
تیرگی ،چین و چروک ،افزایش لک پوستی ،خشکی
پوست نشان دهنده روند پیری پوست هستند.

گلی باشد چه زیبا و چه خوشبو
فراتر باشد از باور ،معلم
فضا را می کند این گل معطر
ولی خود می شود پرپر ،معلم
مدارس سنگر عِلمند و باشد
ستون اصلی سنگر ،معلم
به دستش مشعل فضل است و دانش
فضیلت بخش و روشنگر ،معلم
ولی افسوس که افتاده در این
جهان بی در و پیکر ،معلم
ِ
که داند قدر این ُد ِّر گران را؟
که است از دیگران برتر ،معلم
اگر چه گوهر ذی قیمتی هست
ولی باشد بسی مضطر ،معلم
به دلجویی از او آیند ،ای کاش
صغیر و مهتر و کهتر ،معلم
از او پرسند :درد و مشکلت چیست؟
که داری استرس یک سر ،معلم؟
برای رفع مشکلهای ایشان
فراهم آورد بستر ،معلم
نمی باشد زیاده خواه و ط ّماع
حقوق َح ّقه خواهد گر ،معلم
بغیر از ِّ
حق قانونی «غمینا»
ندارد خواسته ی دیگر ،معلم

برای عقب انداختن روند پیری پوست می توانید از  
روش های زیر استفاده کنید:
 دوش گرفتن با آب گرم نه داغ استفاده از شوینده ها و صابون مالیم استفاده از لوسیون برای تمام بدن بعد از هر بار حمامرفتن
 استفاده از کرم مرطوب کننده برای دست و پا ،ساقدست و ساق پا
 استفاده از کرم ترک پا استفاده از کرم ضد آفتاب استفاده از کرم لیفتینگ و آبرسان برای صورت نوشیدن روزانه  8لیوان آب افزایش مصرف میوه ها و سبزیجاتروند پیری طبیعی قلب
با افزایش سن ،عروق خونی انعطاف پذیری خود را از دست
داده و سفت تر می شوند که همین امر باعث می شود قلب
مجبور به ضربان های شدیدتر برای برقراری جریان خون
شود .احتمال ایجاد پالک در عروق خونی و تجربه فشار
خون هم وجود دارد.
برای حفظ سالمت قلب و به تعویق انداختن روند پیری
قلب می توانید از روش های زیر استفاده کنید:
 فعالیت بدنی روزانه منظم مثل قدم زدن سریع،دوچرخه سواری ،شنا یا هر ورزشی که به آن عالقمند
هستید.
 تغذیه سالم شامل انواع میوه ها و سبزیجات ،غالتکامل ،ماهی ،عدس ،نخود و لوبیا
 -اجتناب از سیگار کشیدن

روش های زیر را به کار ببرید:
مصرف گوشت پر چرب ،شیرینی و نوشیدنی های قنددار
را محدود کنید.
مصرف فیبر را با خوردن میوه ها ،سبزیها ،حبوبات و غالت
کامل افزایش دهید.
آب کافی بنوشید
هر روز فعالیت جسمی داشته باشید
پروبیوتیک ها را وارد رژیم غذایی کنید ،مواد غذایی
تخمیری سرشار از پروبیوتیک هستند از جمله ترشی های
خانگی ،کفیر ،ماست یونانی ،تمپ ،خمیر سویا و کیمچی.
توجه داشته باشید که مواد غذایی پاستوریزه شده حاوی
پروبیوتیک نیستند.
روند پیری طبیعی دستگاه ادراری
افزایش سن می تواند باعث ضعف عضالت اطراف مثانه
وکف لگن شود و باعث شود مثانه کامل تخلیه نشود یا
این که دچار بی اختیاری ادرار یا بزرگ شدن پروستات
شوید.اضافه وزن و آسیب های عصبی ناشی از دیابت
و مصرف برخی از داروها هم باعث بی اختیاری ادرار
می شوند.
برای حفظ سالمت دستگاه ادراری می توانید از روش های
زیر استفاده کنید.
ادرار را نگه ندارید.
وزن متعادل داشته باشید.
عالوه بر ورزش منظم روزانه از تمرینات کگل استفاده
کنید.
آب کافی بنوشید.
فیبر کافی بخورید.

 کاهش استرس خواب شبانه کافی  9 – 7ساعت ،خواب شبانه به التیامو ترمیم تمام اندام های بدن به خصوص قلب و عروق
کمک می کند.
روند پیری طبیعی عضالت ،مفاصل و استخوان ها
افزایش سن با پوکی استخوان و  سفت شدن مفاصل در
نتیجه احتمال شکستگی استخوان و درد مفاصل همراه
است از سویی دیگر باعث کاهش طول استخوان ها
و کاهش قد می شود .حجم عضالت ،قدرت ،اندازه،
استقامت و انعطاف پذیری عضالت کاهش پیدا کرده در
نتیجه حفظ تعادل بدن برای فرد سخت می شود.
برای تقویت عضالت و استخوان ها می توانید از روش های
زیر استفاده کنید:
مصرف کلسیم مورد نیاز روزانه  1000 – 700میلی گرم در
رژیم غذایی از جمله شیر ،پنیر  ،ماست ،کلم پیچ ،بروکلی،
سالمون و توفو
مصرف مکمل ویتامین  Dبرای کمک به جذب بهتر
کلسیم در بدن .بزرگساالن روزانه  800 – 600واحد
ویتامین دی نیاز دارند .منابع اصلی این ویتامین عبارتند
از ماهی تن و ماهی قزل آال ،تخم مرغ ،لبنیات غنی شده
و نور خورشید
فعالیت ورزشی استقامتی مانند ،فیتنس ،بدن سازی،
وزنه برداری ،طناب زنی ،حرکت پروانه
روند پیری طبیعی دستگاه گوارش
افزایش سن باعث تنبلی دستگاه گوارش شده در نتیجه با
عوارضی از جمله یبوست2 ،نفخ و گاز معده روبرو می شوید.
برای حفظ سالمت و جوانی دستگاه گوارش می توانید

ﺟﺪول 401-2671
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هنر و صنعت سینما عرصه ای است
که فعالیت در آن پیش نیازهای تخصصی
و تجربههای متفاوتی را می طلبد و وجود
تخصص و عدم این مهم میتواند بر آثار
سینمایی و کیفیت آن تاثیر بسزایی داشته باشد.
خوشبختانه در سینمای امروز ما غالب ًا فیلمسازان
و کارگردانانی پا به این عرصه می گذارند که
از توانایی های تخصصی متفاوتی در زمینه های پیش نیاز هنر سینما
برخوردارند.
بهروز شعیبی کارگردان فیلم “بدون قرار قبلی”  ۱۴۰۰یکی از همین
جوانان باتجربه و دارای توانایی های مورد نیاز در هنر سینما است که سالها
فعالیت در سینما را به عناوین مختلف اعم از بازیگر ،برنامه ریز و دستیاری
متعدد کارگردانان متفاوت و فعالیت در زمینه فیلمنامه نویسی و ساخت فیلم
تلویزیونی داشته و این کارنامه کافی بوده است تا وی زمینه فعالیت در
عرصه سینمای حرفهای را برای خود فراهم کند .بازی در نقش پسر حاج
کاظم در “آژانس شیشه ای” و بازی در هفت فیلم سینمایی که شاخصترین
آن طلبه فیلم “طال و مس” میباشد و ساخت هفت فیلم تلویزیونی و
دستیاری های متعدد و کارگردانی پنج فیلم سینمایی سیر منطقی و رو به
رشد بوده که این کارگردان از سال  ۱۳۷۶تاکنون طی کرده است.
بهروز شعیبی از فیلمسازانی است که کیفیت در فیلمسازی را به کمیت
آن ترجیح داده است؛ به طوری که فقط پنج فیلم با عناوین ”دهلیز” ،۱۳۹۱
”سیانور” ” ،۱۳۹۴دارکوب” ” ،۱۳۹۷روز بلوا”  ۱۳۹۸و پنجمین فیلمش
”بدون قرار قبلی” ۱۴۰۰در ژانر معناگرا با محوریت هویت مذهبی را ساخته
و آن هم در پنج ژانر مختلف .اولی ملودرام ،دومی سیاسی تاریخی ،سومی
اجتماعی خانوادگی و چهارمی سیاسی اقتصادی و پنجمین هم معناگرا که
هر پنج اثر هم واکنش مثبت منتقدان و مخاطبان عام و خاص را برانگیخته
و هم در گیشه نسبت ًا موفق بوده اند؛ و برای “دهلیز“ در جشنواره فجر جایزه
گرفته است.
شعیبی غیر از این پنج فیلم چند تله فیلم و سریال هم ساخته است.
از جمله تله فیلم ”باغ آلوچه“ که جزو نخستین تولیدات مستقل شبکه
خانگی است و نیز همچنین سریال ”پرده نشین“ که در حد و اندازههای
یک کار شسته رفته و تاثیرگذار ارائه شد و به دنبال آن تولید و ساخت
سریال پر بازیگر “گلشیفته“ برای شبکه خانگی ،سریالی که مانند سومین
فیلم سینمایی اش از موضوعی اجتماعی برخوردار بود .حضور او در شبکه
نمایش خانگی و تولید ”گلشیفته” حرف و حدیثهایی به همراه داشت و در
نهایت بعد از اینکه هیچ بازخورد مثبتی از آن به عمل نیامد ،تولید سریال
متوقف شد.
شعیبی که در کنار ساخت فیلم و سریال فعالیتش به عنوان بازیگر را
هم ادامه داده است ،همچنین در مجموعه “تنهایی لیال” نیز بازی کرده
است .احتما ًال کسی از مخاطبان سینمای ایران فکرش را هم نمیکرد که
آن نوجوان بازیگر فیلم ”آژانس شیشه ای“ که در دقایقی از فیلم حضور
داشت ،روزی تبدیل به کارگردان شناختهشدهای شود .شعیبی امروز دیگر
فیلمسازی همه فن حریف است و تجربه های زیادی در سینما و تلویزیون
ایران دارد .وقتی که ”دهلیز“ را به عنوان نخستین اثر سینمایی اش ساخت،
مورد توجه زیادی قرار گرفت و نشان داد که آن جوان ناشناخته قرار است
به کارگردانی با آثار قابل توجه و بحث و گفت وگو تبدیل شود .به ویژه که
در بخش نگاه نو سی و یکمین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین
بهترین فیلم را از آن خود کند و موقعیتش را با نخستین فیلم در سینمای
ایران تثبیت کند” .دهلیز” فیلمی اجتماعی بود؛ که موضوع و مضمون و
طرحی اجتماعی را به تصویر کشیده بود .قصه فیلم “دهلیز” با اینکه تلخ
بود؛ اما فضایی گرم داشت .قصه درباره خانوادهای بود که پدر خانواده در
زندان است و نقش اصلی در خانواده را مادر برعهده دارد و بدون حضور
پدر و سرپرست بچه اش را بزرگ می کند .رابطه بین شخصیت ها و آدم ها
در “دهلیز” به خوبی نشان داده شده بود” .دهلیز” ملودرامی اجتماعی بود؛
که قصه ای واقعی نداشت ،اما ما به ازای بیرونی و اجتماعی بسیاری دارد.
شعیبی دو سال بعد به سراغ ساخت فیلم سیاسی “سیانور“  ۱۳۹۴رفت .این
رویکرد به این شکل بود که سیانور با عنوان درامی سیاسی و با حضور در
سی و چهارمین دوره جشنواره فجر جزو فیلم های مهم آن سال شناخته
شد .تغییر ذائقه ژانری این کارگردان از یک درام اجتماعی به سمت یک
درام سیاسی و پرداختن به مقطع مهمی از تاریخ معاصر ایران نشان داد که
وی سعی میکند تجربههای متفاوتی را در عرصه فیلمسازی داشته باشد .و
فقط روی یک سبک فیلمسازی پافشاری نکند؛ هرچند “سیانور” برخالف
“دهلیز” به دلیل موضوع و مضمون سیاسی خاص اش موفقیت چندانی
در جشنواره کسب نکرد؛ اما نشان داد که روند رو به رشد این کارگردان
ادامه دارد“ .سیانور” فیلمی بود که قصه ای عاشقانه را در بستر رخدادهای
سیاسی مقطع زمانی دهه  ۵۰روایت کرده بود .مقطع زمانی که در مورد
وقایع سیاسی آن هنوز ابهامات زیادی وجود دارد و هیچ اثر موفقی در مورد
آن ،چه داستانی و چه مستند ساخته نشده است و بیشتر بر اساس نظر
شخصی فیلمسازان در مورد آن وقایع اجتماعی و سیاسی به تصویر کشیده
شده اند .شعیبی دو سال بعد از سیانور دوباره با رویکردی برعکس فیلم
درام اجتماعی ”دارکوب”  ۱۳۹۷را ساخت .فیلمی که به معضالت اجتماعی
روز پرداخته بود” .دارکوب” سومین فیلم بلند شعیبی به موضوع اعتیاد و
تاثیراتش بر جامعه و خانواده پرداخته و تقابلی است که میان اعتیاد ،عشق و
ذات مادرانه قرار می گیرد .این کارگردان در ”دارکوب” با زاویه دیدی نو به
اعتیاد و اثرات مخرب آن پرداخته و بر عکس دیگر فیلم هایی از این دست،
شخصیت معتاد فیلم را بر اساس کاراکتر یک زن تعریف کرده بود .قصه
“دارکوب” به روایت زندگی مادری پرداخته که به خاطر فرزندش می خواهد
اعتیاد را ترک کند و این نکته جالب است که در میان فیلم هایی با این
موضوع و مضمون از معدود آثاری است که فرد معتاد یک زن است و نکته
مهم تر اینکه به شکل غیر مستقیم و غیر شعاری عوارض ناشی از اعتیاد را
روایت کرده است .شعیبی دغدغه های مهمی در رابطه با تاثیر خانواده در
شکستها و پیروزیهای اعضایش دارد .نکته و مضمون های دیگری یعنی
منفعتطلبی ،دروغگویی ،تقلب و دورویی آدم ها که همه هم خودشان را
گرگ و زرنگ می دانند و هم دیگران را ...شعیبی با اشاره های تلویحی این
شرایط را به خوبی در متن فیلم پر رنگ کرده بود و...
این کارگردان در ساخته های قبلی اش نشان داده با رعایت اصول
سینمایی و حرفه ای می تواند رگ خواب مخاطب را در دست بگیرد و اثری
مورد قبول ذائقه او بسازد و معمو ًال فیلم های خوش ساختی را روانه پرده
سینما کرده است.
سازمان اوج در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور پررنگی داشت.
یکی از تولیدات این سازمان “روز بلوا”  ۱۳۹۸به کارگردانی شعیبی بود .که
در ”روز بلوا“ به سراغ موضوعی پلیسی در قالب و بستر مسائل اقتصادی
و اجتماعی رفته بود” .روز بلوا” در واقع یک فیلم اجتماعی که به مسائل
مردم و اتفاق های اقتصادی و تبعات آن را به تصویر کشیده بود .شعیبی
در چهارمین فیلمش “روز بلوا“ باز هم تغییر ژانر سیاسی سینمایی داده و
سمت حال و هوایی رفته بود که گویی به آن نزدیک تر است و
این بار به
ِ
بیشتر در آثارش دیده ایم .در سال های اخیر با بروز ناهنجاری های اقتصادی
که منشاء سیاسی دارند؛ همچون اختالس ،رانتخواری ،پولشویی و دیگر
تخلف های اقتصادی در بدنه مدیریتی کشور ،سینمای ایران هم از این
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”بدون قرار قبلی” هویت ایرانی  /اسالمی از
دیدگاه کارگردان
نگاهی سطحی به غربزدگی به بهانه بازگشت به خویشتن

سعید بناکار

رخدادها دور نمانده و چند فیلم با این محوریت و با کیفیت های متفاوت و
خوب و یا بد ساخته شده اند .قصه “روز بلوا“ هم درباره فساد سازمان یافته
بود ،فسادهای مالی گسترده و همه جانبه و شدیدی که به ویژه در چند سال
اخیر به طور گسترده سرتیتر اخبار ،رسانهها و جراید و فضای مجازی شده
است .اختالس هایی با عدد و ارقامی با صفرهای زیاد که از تصور ما مردمان
عادی بدور است .این فساد اقتصادی گسترده دیگر به صورت سوء استفاده
مالی در یک پروژه و یا تبانی برای برنده شدن در یک مزایده یا مناقصه
طرح اقتصادی دولتی ،ملی ،استانی و نیز رد و بدل شدن رشوههای کالن
نیست .وعامالن فساد به راحتی و آشکارا و به طور مستقیم از اعتبارات
کالن بانکی و اعتبارات عمرانی به خودشان وام می دهند .اخبار فسادی که
عادی شده اند؛ آنقدر که دیگر از اندازه و اشاره و تیکه اندازی های سیاسی
که در فیلم های موسوم به سینمای اجتماعی و نقادانه فراتر رفته و تبدیل به
موضوعی اصلی آن هم در فیلمی از سازمان فرهنگی هنری رسانهای شده
است .اختالس ها و سوء استفادههای مالی که از شخصیتهای سیاسی،
نظامی ،قضائی ،مدیریتی ،بانکی و ...برمال شده و بعضا تبدیل به پرونده های
کالن قضایی سردرگم و بی ثمر شدهاند.
پنجمین فیلم سینمایی شعیبی ”بدون قرار قبلی“  ۱۴۰۰اثری اقتباسی

شیوه و فرم داستانهای این نویسنده پیش رفته است و بیشتر از آنکه از
خود قصه و جزئیات بهره بگیرد؛ وامدار لحن قصه اقتباسی بوده است .قصه
و ماجرای فیلم در مورد بخشی از زندگی زنی به نام یاسمین (با بازی پگاه
آهنگرانی) است که  ۳۰سال در خارج ایران (برلین آلمان) زندگی می کند
و خبری از پدرش که در ایران است؛ ندارد .یاسمین در آلمان با مادرش
زندگی و در یک بیمارستان کار می کند .وکیل پدرش (با بازی صابر ابر)
به یاسمین زنگ زده و خبر از فوت پدرش می دهد .وکیل می گوید پدرش
وصیت کرده که تا یاسمین به ایران بازنگردد ،به خاک سپرده نشود و به
همین دلیل یاسمین تصمیم می گیرد پس از  ۳۰سال همراه با پسرش به نام
الکس به ایران باز برگردد .بازگشت یاسمین به ایران و رفتن او به تهران و
مشهد و مواجه شدن او با برخی از خویشاوندان پدری و از همه مهم تر آشنا
شدن با گذشته پدرش که چیز زیادی از او نمی داند و شناخت ایرانی که
سرزمین مادری اش است؛ اما از آن اطالعات چندانی را نداشته؛ را به دنبال
دارد؛ کلیت ساختار فیلم “بدون قرار قبلی” را شکل دادهاند و ساختار اصلی
فیلمنامه بیشتر بر انس گرفتن یاسمین به ایران و فرهنگ آن استوار است
و عامل و عنصر اصلی پیش برنده فیلمنامه است .مخاطبان یاسمین را در
سکانس نخست در بیمارستان می بینند ،در قالب پزشکی است آن هم در

است که براساس و با نگاه و الهام از یکی از داستان های کتاب “بهترین
شکل ممکن” از مصطفی مستور نوشته و ساخته شده و روایتگر سفری به
گذشته و خاطرات فراموش شده است” .بدون قرار قبلی” بر خالف آثار
گذشته این کارگردان که بر اساس موضوع و مضمون هایی مانند قصاص
“دهلیز“ ،اعتیاد “دارکوب” ،گسست های درون سازمانی یک تشکیالت
سیاسی “سیانور” و مفاسد اقتصادی ”روز بلوا“ بوده اند .موضوع و مضمونی
التهابی ،سیاسی ،اجتماعی ندارد و اگر التهابی در برداشته باشد معطوف به
دامنه ها و روحیات درونی شخصیت اصلی داستان است ،که در فرآیند آن از
حال به گذشته نقبی می زند و مسیری طوالنی را می پیماید تا در نهایت به
پاسخ یک کنجکاوی دیرین در مورد چگونگی خانواده ،پدرش و کشورش
برسد.
“بدون قرار قبلی” تنها اثری با فیلمنامه اقتباسی جشنواره فیلم فجر
چهلم بود ،که برخالف جریان روز سینمای ایران تم و موضوعی معناگرا
داشت و خالف فیلم های تولید شده در طول یکی دو سال اخیر که از
الگو و مد و جریان های خاصی پیروی کردهاند؛ به دور از هرگونه الگو و
جریان زدگی و تقلید از شیوه های فیلمسازی خاص دارای چند تم اصلی
و ترکیبی است ،که در قالب و ردیف ژانر سینمای معناگرا جا می گیرد.
تم هایی چون بازگشت به خویشتن درونی خویش و تم بازگشت به وطن
مادری برای بازیابی ریشه های اصالت خویش .البته این موضوع و مضمون
در سینمای ایران بارها و به شکل های گوناگون و در قالب های مختلف
تکرار شده و می توان به نمونه های زیادی اشاره کرد؛ اما آنچه که ”بدون
قرار قبلی” را متمایز کرده است؛ توانایی و عالقهی شعیبی به بیان صادقانه
حس و حال و خصوصیات شخصیت های اثر خودش است؛ فرقی نمیکند
که یک ملودرام تلویزیونی باشد یا یک درام اجتماعی ملتهب و یا یک تریلر
جاسوسی ملتهب .همیشه در پس اجرای استاندارد به احساسات و عواطف
انسانی بها می دهد.
این فیلمساز قبال در سریال ”پرده نشین” نیز در قالب یکی از خطوط
داستانی فرعی به این ایده و موضوع و مضمون پرداخته بود .شعیبی خودش
در مورد سابقه ی شکل گیری ایده این فیلم در ذهنش چنین گفته است:
“این ایده را من از  ۱۵سال پیش در ذهن داشتم .ایدهای که در مورد
بازگشت یک هنرمند به کشور پس از سال ها دوری بود .ایدهای که ادای
دینی بود به غم غربت هنرمندانی که سال ها در غربت زندگی کرده اند”.
این کارگردان برای فراهم کردن بستری مناسب برای روایت داستانش
به سراغ کشورمان ایران به عنوان یک عنصر و شخصیت محوری داستان
رفته است .ایرانی که همه ما با هر قومیت و زبان و آیین و مذهبی و علیرغم
وجود همه تنش های سیاسی اقتصادی در آن زندگی میکنیم و هم چون
مادر آن را می شناسیم .اما شاید آگاهانه و ناآگاهانه قدرش را ندانیم .شعیبی
خواسته به مخاطبان خودش درباره این مرز و بوم بگوید و در دل این بستر
مناسب یک درام را روایت کند و در نهایت شخصیت و کاراکتر خود را آرام
آرام به پختگی رسانده و به ذات اصلی و خویشتن خود رهنمون سازد.
البته در این فیلم کارگردان ،ایران عزیز ما را چندان با موقعیت فعلیاش با
آن همه مشکالت و مسائل متنوع اقتصادی سیاسی به تصویر نکشیده و
کاری با سیاست و مسائل سیاسی و اقتصادی جاری آن نداشته؛ (این مورد
خودش میتواند به معنای یک نقطه ضعف فیلم باشد ).اما در مقابل بیشتر
به فرهنگ ،هنر ،عرفان و ...از نوع اسالمی ایرانی آن اهمیت داده است و
به نظر میآید این فیلم بیشتر در خارج ایران و جشنواره های خارجی مورد
استقبال قرار بگیرد ،تا در اکران عمومی ،در داخل ایران.
“بدون قرار قبلی” اثر اقتباسی و الهام گرفته از یک داستان اثر
نویسنده ای صاحب سبک و مولف (مستور) است که آثارش غالب ًا عناصر
خاص خودش را داشته و قصههایش معمو ًال آرامشی درونی دارند .مستور
در داستانهای خود مخاطبانش را وارد یک بازی و فرایند درام نمیکند و
به ساده ترین شکل ممکن قصهاش را روایت کرده و حتی شخصیت های
قصهاش را لزوم ًا و کام ً
ال به مخاطب معرفی نمی کند و با طراحی و توسل به
فضاسازی درست آنها را تعریف و روایت می کند .شعیبی هم دقیقا با همین

اتاق عمل که تالش می کند که بیمارش را که سکته قلبی کرده ،احیا کند؛
اما نمی تواند .البته او خیلی زودتر از بقیه کادر درمان هم با منطق علمی با
موضوع و مسئله مرگ بیمار برخورد می کند و در واقع مخاطب در همین
سکانس نخست فیلم یک دوگانگی از یاسمین می بیند و متوجه می شود او
هم زنی احساسی است و هم نیست .یاسمین یک مادر تنها است ،پسری
به نام الکس دارد که هیچ حرف نمی زند و به نظر میآید از مشکالت
روحی رنج میبرد و بسیار پرخاشگر است .مخاطبان هیچ اطالعی در مورد
پدر الکس در طول مدت زمان فیلم نمی شنوند و این موضوع نشانگر آن
است که یاسمین به لحاظ عاطفی صدمه بزرگی خورده و احتما ًال قبل از آن
دختری سرزنده و شاد و البته احساساتی بوده و شرایط تحمیل شده او را در
چنین وضعیتی صدمه پذیر قرار داده است .همین ناتوانی در برقراری ارتباط
با کودک بیمارش هم مشهود است .فرزندی حاصل از یک خانواده از هم
فرو پاشیده .یاسمین با شنیدن خبر فوت پدرش ناراحت می شود .ناراحتی
که برای خودش غیر قابل درک است و نمی تواند آن را بپذیرد .او در چنین
وضعیتی به زادگاهش ایران فراخوانده می شود ،تا در مراسمی خانوادگی در
جهت به خاکسپاری پدرش شرکت کند و به وصیت پدر عمل کرده باشد و
در عین حال کنجکاوی دیرینش را التیام بخشد .با ورود یاسمین به ایران
کنجکاوی های چندین دهه ای در دل و ذهن او بیدار می شوند و آرام آرام
در فرآیندی و در طول مسیر ش از برلین تا تهران و مشهد تبدیل به همان
انسانی میشود که در درونش اسیر بوده است .در واقع برخورد و مواجه
شدن یاسمین با زندگی گذشته پدرش و شناخت او از ایران زادگاهش است
که او را با خویشتن خویش آشتی میدهد و در روحیه اش تحولی به وجود
میآورد و حالش را بهبود می بخشد و همین روحیه متحول شده بر روی
فرزندش نیز تاثیر می گذارد.
اینکه چرا شعیبی (کارگردان) در یکی از بحرانی ترین و ملتهب ترین
مقاطع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایران به سراغ فضای آرام رفته است؛
پرسشی کلیدی است .که آیا رویکرد خلوت مدارانه فیلم درباره بازیابی
هویت شخصیت اصلی (یاسمین) واکنشی معرفت شناسانه به فضای ملتهب
و بحرانزده پیرامونی است؟ و یا آیا هویت جویی و هویت مداری دوباره
راه حلی در قبال حجم دغدغه های معاصر اثر اجتماعی است؟ پاسخ این
پرسش ها بیشتر به جهان بینی و عقاید شخصی کارگردان بازمی گردد.
شعیبی یکی از معدود کارگردان های سینمای ایران است که عقاید
و جهانبینی (اسالم مترقی) خاص خودش را دارد و همواره سعی داشته
در راستای همین اعتقادات خود که به آنها باور قلبی دارد فیلم بسازد.
اگر از این بعد و زاویه دید بخواهیم بررسی کنیم” .بدون قرار قبلی” با
همه تفاوت هایی که نسبت به آثار پیشین این کارگردان دارد ،یک ادامه
و روندی منطقی برای کارنامه سینمایی او به شمار میآید .این فیلم تمام
عناصر و المان های فرمی و مضمونی هم راستا با دغدغه های شعیبی به
عنوان فیلمسازی که دلبسته سنت های اسالمی است ،را درون خود دارد.
این فیلمساز در تمام آثاری که تاکنون ساخته(حتی در درام سیاسی مانند
سیانور) به دنبال تصویری نمودن فرهنگ بومی /اسالمی /ایرانی بوده
است .فرهنگی ترکیبی ،التقاطی که بعضا در ابعادی در تضاد با یکدیگرند.
فرهنگی که با تکیه بر سابقه و میراث اسالمی ،هویتی و تاریخی جدا از
سابقه تاریخی واقعی ایران را شکل داده اند .از فیلم “باغ آلوچه” به عنوان
یک سیاه مشق در کارنامه سینمایی شعیبی که بگذریم ،از “دهلیز” به بعد
مخاطبان با کارگردانی مواجه هستند که به تناسب داستان فیلمش کوشیده
عقاید شخصی و مذهبی ایدئولوژیکش را در فیلم هایش به تصویر بکشد.
در ”دهلیز” با یک رویکرد اخالق مدارانه که ناشی از باورهای اخالقی و
فرهنگی برخی از مردم جامعه ایران است؛ به موضوع قصاص پرداخته بود
و بر لزوم “بخشیدن” به عنوان یک اصل اصیل فرهنگی و اخالقی تاکید
کرده بود؛ اما رنگ و لعابی مذهبی و دینی به آن زده بود ،تا پیوندی میان
فرهنگ ایرانی اسالمی زده باشد!
“دارکوب” هم یک درام اجتماعی بود .که داستان آن حول محوریت
موضوع مادر بودن و اعتیاد می چرخید .شعیبی با همان نگاه اخالق مدارانه
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اسالمی خود در این فیلم سعی داشت تا نشان دهد که چرا مادری کردن
حق تمام زنان جهان است؛ حتی اگر اعتیاد داشته باشند .اما در “بدون
قرار قبلی” نقطه اوج کارنامه سینمایی این کارگردان به لحاظ هماهنگی
و هم راستایی داستان با جهان بینی اسالمی این کارگردان است .او تالش
کرده تا از یک هویت درونی و باطنی حرف بزند .یعنی هویتی اسالمی
ایرانی که امروزه برعکس آن همه ایرانیان چه در نظر و چه در عمل تالش
دارند هر دو جهان بینی را از هم تفکیک کنند و نه ترکیب ،حتی اگر در خارج
از مرزهای جغرافیایی ایران زندگی کنند...
داستان فیلم ”بدون قرار قبلی“ روایت یک سفر است .سفری که دو
وجه دارد .وجه بیرونی و وجه درونی ،وجه بیرونی سفر همان سفر یاسمین
از آلمان به ایران و اجرای وصیت نامه پدرش است اما وجه درونی سفر طی
طریق شهودی و باطنی یاسمین در طول این سفر است .که در نهایت به
تحول او منجر میشود .تحولی که او را از یک زن ایرانی ناآشنا با فرهنگ
ایرانی تبدیل به زنی اسالمی ایرانی می کند! اما این رویکرد کارگردان به
دلیل استفاده بیشتر از عناصر و المان های اسالمی نسبت به عناصر و
المان های ایرانی تحت شعاع ایدئولوژی زدگی کارگردان قرار گرفته است.
این فیلمساز برای روایت این سفر از تکنیک های خاصی برای روایت
داستان اقتباسی اش بهره گرفته است .در فرم بصری و اجرای تصویری
فیلم میان تصاویری که کارگردان در آلمان به تصویر کشیده ،با تصاویری
که در ایران فیلمبرداری کرده ،تفاوت های بسیاری به لحاظ جلوه تصویری
وجود دارد.
تصاویر فیلمبرداری شده در آلمان سرد و کدر هستند و رنگ غالب در
این تصاویر خاکستری قهوه ای و غمناک است( .البته این اجرا به واسطه
باورهای افراطی کارگردان بوده است) یک خاکستری افسرده و مرده که از
نگاه کارگردان بیانگر تنهایی و وضعیت آشفته زندگی یاسمین است( .آنچه
مسلم است آشفتگی یاسمین یک موضوع ذهنی درونی و ناشی از وضعیت
و تضاد دوفرهنگی است تا فضای شاد و سرشار از رنگ ها و تنوع فضا و
امکانات ،موسیقی و ...در شهر برلین) این موضوع را کارگردان می بایست با
تمهید و تکنیکی سینمایی ،درونی جلوه می داد نه با کدر نشان دادن رنگ ها
و تضادها در برلین که بر خالف واقعیت است .بر خالف این واقعیت زمانی
که یاسمین به ایران و خصوص ًا مشهد سفر میکند ،جنس و فرم تصاویر
تغییر می کنند و مخاطب با تصاویری مواجه میشود که بیانگر گرمای ناشی
از فضای مذهبی آن است .یک زرد طالیی خوشرنگ که به تصویر فضای
گنبد امام هشتم و شهر مشهد هماهنگ است .کارگردان در موقعیت های
روایی داستان هم همین زاویه را استفاده کرده است ،به طوری که مردم و
جامعه آلمان را سرد و بی روح و دل مرده نشان داده که محبت و شور زندگی
در آن ها مرده است!!! و مردم و همه چیز بر مبنای یک نظم آهنی و بسته
اداره می شوند و مردم توجهی به هم ندارند و برخالف آلمان در ایران با
مردمی گرم ،پرشور و شاد و سرخوش از رضایت زندگی مواجه هستیم ،که
نه فقط به یکدیگر توجه دارند؛ بلکه میکوشند که یاور و غمخوار یکدیگر
نیز باشند و برخالف تمام مسائل و مشکالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،
فردی و خانوادگی که دارند مردمی شاد ،سرخوش و شکرگذار هستند!!!
(این نگاه کارگردان به دو جامعه نگاهی افراطی و با هرگونه عینیتی مغایر
است)
با اینکه این فیلم جذابیت داستانی و ریتم نسبت ًا خوبی دارد و مخاطب
را در قالب دقایق زمان فیلم با خود همراه می کند؛ اما مشکل اصلی فیلم
نه در نحوه روایت داستان ،بلکه خود داستان است .چرا که در بسیاری از
دقایق فیلم ،مخاطب سایه سنگین مضمون و پیام و محتوای مورد نظر
کارگردان (شعیبی) را بر روی کلیت فیلم احساس می کند .کارگردان برای
به تصویر کشیدن مهر و محبت و گرمی اخالق ایرانی فقط بر روی یک
زندگی خانوادگی تاکید کرده و آن را به جامعه بسط نداده است و به آن فضا
هم بیشتر رنگ و لعابی مذهبی اسالمی زده است تا فضا و فرهنگ ایرانی!
و موضوع مدرن و به روز بودن و فرهنگ متعالی آدم ها را فقط با استفاده
کردن از کامپیوتر و لپ تاپ نشان داده است! این نگاه و برداشت سطحی
برای مقایسه دو جامعه اخالقمدار اسالمی ایرانی و غیر اخالقی غربی برای
یک فیلم تحلیلی و معناگرا یک ضعف به شمار می آید.
پنجمین اثر شعیبی به نوعی یک دعوت به خویشتن شناسی است .آرام
و بی هیاهو و به دور از مسائل و بحران های کنونی با توسل به عناصری
چون سفال ،ساز ،خانواده سنتی آن هم از نوع سنتی اسالمی اش و احیای
معماری سنتی خانه ای کوچک در برابر احداث هتل مرتفع و شیرینی نبات
و شیرینی های محلی و انار و کویر و کرسی و حرم امام و حوض سنتی با
کاشی های آبی و ده ها عناصر معنایی و بصری دیگر ...شاخصه هایی از این
دعوت هستند ،که شخصیت اصلی داستان را به فکر و تامل وا می دارند.
در واقع ”بدون قرار قبلی” پیش از آن که فیلمی دراماتیک باشد ،فیلمی
شخصیت محور است و با بررسی و پرورش وضعیت و جهانبینی آدم ها و
فضاها را شکل و صیقل میدهد .پالن هایی چون افتادن الک پشت در آب،
حرکت رو به باالی دوربین از درون قبر به وضعیت روبه روی شخصیت
اصلی ”یاسمین” (دوربین در واقع در این فیلم اصو ًال نقش مکاشفه گر
در خلوت و درون یابی شخصیت ها را دارد ).پرحرفی های دخترخاله،
قرینهسازی خاطره ی کودکی در حرم با کودک فیلم (پسر یاسمین) ،تأمل و
مکث بر آرایش چهره ها ،و ده ها نمود دیگر خصوصیات و عناصری هستند
که فیلمساز با انتقال حس درونی شان در پی تبیین و دعوت به بازگشت به
صورت واقعی خویشتن ،شخصیت اصلی داستان است.
پدیده و عنصر مرگ در این فیلم یکی از اساسیترین مسیرهایی است
که فیلم با مرگ شروع می شود و با وصیتی مربوط به مرگ و قبر تداوم
مییابد و با کشف حقیقتی معطوف به مرگ به پایان می رسد .که خود
مرحله ای برای زندگی آدم اصلی داستان است.
“بدون قرار قبلی” در الیه های زیرین و درونی داستانش مایه های
مذهبی پررنگی دارد؛ که از زوایایی یادآور ترکیب آشنای فیلم های معناگرای
ایرانی است! اما پرداخت تصویری و شیوه اجرای شعیبی به گونهای بوده
است که حداقل به لحاظ ساختار و شیوه روایت ،سر و شکلی متفاوت به
فیلم داده و آن را تا حدودی فراتر از دیگر فیلم های سینمای معناگرای
ایرانی جلوه داده است.
ترکیب بازیگران فیلم شامل نام های مطرح در سینما و تلویزیون ایران
است .پگاه آهنگرانی ،مصطفی زمانی در نقش اصلی و الهام کردا در نقش
مکمل ،بازی های خاص و هم راستا با حس و حال و فضای فیلم را به اجرا
گذاشته اند و البته صابر ابر به روال چند تجربه اخیرش در نقشی کوتاه،
شخصیتی خشک و جدی با چهره ای سنگی و بی حالت را بازی کرده است.
خود کارگردان هم در نقش کوتاهی در مقابل دوربین قرار گرفته است.
جنس واقعی گرایی فیلم هم تا اندازهای با آثار قبلی این فیلمساز متفاوت
و تا حدودی غلوآمیز و بزرگ نمایی افراطی است .پیام محتوای اصلی فیلم
تاکید بر روی روابط انسانی و تاثیر انتخاب های هر فرد بر سرنوشت و
عواطف دیگران است؛ اما در حاشیه به موضوعات اجتماعی هم اشاره هایی
داشته است.
شعیبی تالش کرده تصویری از جامعه امروز و اخالقیات و مناسبات
اجتماعی و البته تغییرات سریعی که ریشه در تحوالت اقتصادی و سیاسی
دارند را پیش روی مخاطب بگذارد؛ اما به دلیل توجه زیاد به دغدغه های
فکری ایدئولوژیکی اش تا حدودی از اهدافش منحرف شده؛ اما در اجرای
کلیت فیلم موفق عمل نموده و فیلمی نسبتا با کیفیت ارائه کرده است.
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روزنه
یکشنبه  9مرداد 1401

عنوان کتاب برگرفته از شعری است از نیمایوشیج شاعر
گرامی گهر« :یاد بعضی نفرات ،روشنم می دارد  /قوتم می
کهن سرد سرایم  /گرم می آید
اجاق ِ
بخشد ،راه می اندازد ،و ِ
از گرمی عالی دم شان  /نام بعضی نفرات  /رزق روحم شده
است  /وقت هر دلتنگی  /سوی شان دارم دست  /جراتم می
بخشد  /روشنم می دارد».
این شعر در پشت جلد کتاب آورده شده است.
کتاب بسیار ارزشمندی است که با
یاد بعضی نفرات،
ِ
عزیزان نویسنده ،پژوهشگر ،شاعر،
خواندن آن یاد و خاطرة
ِ
ِ
ناشر و ....در ذهن تداعی و بایگانی می شود.
کتاب در اَسر ِع زمانی و در کوتاه ترین زمان ،برگرفته از
ذهن ف ّعال و کنجکا ِو نویسنده به نگارش درآمده است .و این
ِ
نشان از حافظة قوی آقای صمد مهماندوست دارد.
خاطراتی که در نشست و برخاست با آن عزیزان داشته
است به صورتِ کتابی ارزشمند درآورده که موجباتِ خرسندی
خواننده را در بردارد .در بعضی مواقع خواننده این آرزو در
ذهنش شکل می گیرد که ای کاش همراه با نویسنده بود
تا خود به عینه شاه ِد این همه نشست و برخاست و ُمراوده
و گفت و گو باشد.
سرمشق خوبی برای کسانی باشد
این کتاب می تواند
ِ
عزیزان هنرمند رفاقت و دوستی
که دستی بر قلم دارند و با
ِ
عرض دی ِد عالقه
دارند تا آن ها هم خاطراتِ خودشان را در َم ِ
مندان قرار دهند.
در این کتاب از  25نویسنده ،شاعر ،ناشر و ...سخن
به میان آورده است که هر کدام شان جایگاه خاصی در
عرصة هنر و ادبیات دارند .نویسنده خود بر امر واقف است،
از عزیزانی که خواسته است سخن به میان آورد و ردیف کند
به خاطر این که بر کسی اولویت و ارجحیت یا برعکس اشاره
نشود افراد را بر پایة سال تولدشان آورده است .گرچه یک
بار هم تصمیم بر این گرفته که بر پایة الفیایی تنظیم کند.
دوستی دیرینه ای دارم .از
با آقای صمد مهماندوست،
ِ
زمانی که معلم فسا بودم و هم چنین در دانشگاه آزاد اسالمی
فسا درس می خواندم.
در تاریخ  30تیرماه  1401که برای سه شخصیت فرهنگی
آقایان محمد عسلی ،علی حکمت و محمدجواد اسالمی در
استهبان بزرگداشتی برگزار نموده بودند این سعادت با ما یار
شد تا عالوه بر این که چشمم به جمال و دیدا ِر بسیاری از
عزیزان روشن گردد ،بیش از یکی دو ساعت در محوطة
آبشار استهبان در خدمت آقای مهماندوست باشم و از
گفته های شان سود ببرم و خاطرات گذشته را تداعی کنیم.
ایشان در مورد کتاب «یاد بعضی نفرات» فرمودند که در
کوتاه ترین فاصلة زمانی برگرفته از خاطراتی که در ذهنم
مانده بهره بگیرم و بدون استفاده از منابع و ماخذ ،کتاب را
آمادة چاپ کنم .از خاطراتش با بزرگان علم و ادب گفتند و از
نشست و برخاست هایی که با این عزیزان داشته اند.
در کتاب آمده است« :این کتاب هم گواهی می دهد به
هر دلیلی حافظه ای قوی و دست نخورده دارم که هنوز همه
را به یاد می آورم بی کم و کاست!» (ص )199
متاسفانه فرصت کوتاه بود و با جمعی که از شیراز آمده
بودند ،با وجو ِد اصرا ِر بنده بر ماندن ،استهبان را به قص ِد شیراز
ترک نمودند و با خداحافظی آنان ،خالئی ُپر نشدنی در ذهنم
شکل گرفت.
***
صمد مهماندوست در سال  1333ه.ش در روستای
جلیان شهرستان فسا به دنیا آمد .اندیشه های خویش را در
را ِه نویسندگی ،ویراستاری و شعر به کار بسته و همواره با
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نگاهی به کتاب

یاد بعضی نفرات

(خاطراتی از هم نشینی و رفاقت با دوستان فرهنگ ور شیرازی)
محمدرضا آلابراهيم

قلم اندیشه در عرصه های ادبی خوش
ِ
درخشیده است .تحصیالت ابتدایی را
در محیط روستا به پایان رسانید و برای
ادامه تحصیل در دوره راهنمایی رهسپار
شیراز شد و با بازگشت به شهرستان فسا
دوره متوسطه را در دبیرستان ذوالقدر به
پایان رسانید .در سال  1369از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد فسا دانش آموخته
زبان و ادبیات فارسی گردید و با پایان
تحصیالت با تعهد معلمی به تدریس
پرداخت و پس از مدتی در سال 1374
به شیراز رفت و باقی سالهای تدریس را
در آنجا گذرانید.
ایشان در صحبتی که با هم داشتیم
گفتند :مادربزرگ مادری ام از اهالی
استهبان است و رگ و ریشه ای سابُناتی
هم داریم.
در کتاب شان هم چندین بار نام
استهبان ،اصطهبانات و سابُنات آورده اند.
«یاد بعضی نفرات» کتابی از صمد
مهماندوست که خاطراتش را با این
بزرگواران قلمی و به صورت کتاب
درآورده اند :محمد بهمن بیگی،
حسن امداد ،عبدالعلی دستغیب ،جمال
ز ّیانی ،دکتر آهنک کوثر ،دکتر جعفر
موید شیرازی ،منصور اوجی ،دکتر
منصور رستگار فسایی ،دکتر هادی
باقری ،سیروس رومی ،امین فقیری،
غالمحسین امامی ،داریوش نویدگویی،
امیر همایون یزدان پور ،محمد عسلی
و اسماعیل عسلی ،ابوطالب فنایی ،کاظم شیعتی ،منصور
پایمرد ،فیض شریفی ،شاپور جورکش ،ابوتراب خسروی،
عبداهلل آهار ،دکتر کاووس حسن لی ،دکتر کوروش کمالی
سروستانی ،علی محمدی.
«با سادگی و صداقت محض می گویم که همه ی
دوستان نام برده در این کتاب را دوست داشته و محترم می
ِ
دارم .با بعضی ها بیشتر رفت و آمد و هم نشینی داشته ام و
با بعضی کمتر اما همواره همگی را گرامی می دانم و روزها
و سال های هم نشینی و دوستی با آنان را از بهترین دوران
عمرم به شمار می آورم و کوشیدن برای یادآوری و نوشتن
درباره ی هر کدام از آن عزیزان جز همین دوست داشتن
انگیزه ای نداشته است(».ص )8
نخستین خاطراتی که در کتاب نقل شده است از مرحوم
محمد بهمن بیگی است که  32صفحه از کتاب به ایشان
اختصاص یافته است و از خدمات ارزشمند ایشان در زمینه
های گوناگون علمی و فرهنگی از جمله بنیان گذار جامعه ی

دانش آموزی عشایری ،دانشسرای عشایری و ....به نیکی یاد
کرده است.
«در نخستین دیدار بهمن بیگی را چنان آدم مهربان و
بی تکبری دیدم که افسوس خوردم چرا از سالیان پیش که
به شیراز آمده ام ،برای دیدار ایشان اقدام نکرده ام( ».ص )18
«بهمن بیگی را شاید بتوان با فردوسی بزرگ همانند
کرد( ».ص  )21گرچه نویسنده در این جمله واژه ی «شاید»
به کار گرفته است ولی به نظر می رسد که کمی اغراق
آمیز است.
عبدالعلی دستغیب« :بین شاعران ایران من فقط دو
نفرشان را قبول دارم یکی فردوسی و یکی مولوی .بقیه هیچ
بلد نیستند .بچه هستند(».ص )66
عبدالعلی دستغیب« :مث ً
ال سعدی می گوید:
چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان
با غمزه بگو تا دل مردم نستاند
خب حافظ همین را برداشته نوشته:
چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان

دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست».
(ص)77
عبدالعلی دستغیب« :آل احمد دو تا فکر تو
کله اش بود .یکی فکر مارکسیستی استالینی
حزب توده؛ یکی تشیع علوی! (ص )81
جالل آل احمد آدمی بود که استقالل
رای داشت و توی آن تاریخ که با ساواک و
دستگاه شاه در افتاد ،اندیشه هایش ترسناک
بود.
آل احمد بد نبود ،کارهایی انجام داده.
همه اش که خسی در میقات نبود ...اما
مدیر مدرسه اش خوب است .انتقادی است.
سفرنامه هایش خیلی خوب است از سلین و
کامو گرفته ولی امکان زیادی به زبان فارسی
می دهد و در خسی در میقات و سفرنامه ها
نثر خیلی درخشان می شود(».ص )82
عبدالعلی دستغیب ....« :وقتی داشتم
مولوی را می خواندم حس کردم خیلی شبیه
کاری است که جان درایدن انجام داده؛ یعنی
کاری که مولوی انجام داده جان درایدن در
قرن هفدهم انجام داده است .کسی نمی
آید از درایدن انتقاد کند که مث ً
ال داوود را
خیلی مقدس جلوه داده است؛ زیرا درامی
که وی نوشته راجع به داوود است و پسر
داوود(».ص )83
«معمو ًال بعضی کارها را آقای عسلی
موکول می کردند به آمدن اخوی شان.
بگذارید اخوی بیاید .بگذارید اخوی بیاید.
ولی گاهی از وی نپرسیدم اخوی شما
کجاست که بنا است به دادتان برسد .یکی
دو سالی گذشت و چون آقای رومی از روزنامه عصر به
روزنامه نیم نگاه رفتند دیگر کم تر به آن جا می رفتم.
جوان تازه کار را در دفتر روزنامه دیدم که آقای عسلی وی
را اسماعیل صدا می زد و یک بار هم او را آقای عسلی صدا
زدند که فهمیدم همان اخوی گرامی که می فرمودند ،ایشان
است و با آمدن اسماعیل یا اخوی البته بسیاری از زحمت های
آقای عسلی کم و کم تر شد .یک روز فهمیدم اسماعیل معلم
است و ادبیات درس می دهد 198( ».و )199
گفت و گوی صمد مهماندوست با ابوتراب خسروی و پای
بندی ایشان به ادبیات پست مدرن« :باز هم سخن و پرسش
بر سر تعهد نویسنده و همین مهمالت دهه ی سی و چهل
در میان بود ولی جنس پاسخ های ابوتراب از نوع دیگری
بود و ره به کشف فلسفه ی هستی می برد که برایم جذاب
و تازه بود .نویسنده ی رود راوی می گفت برداشتی که در
آن دوران از تعهد نویسنده و هنرمند و شاعر به دست داده
می شد امروزه دیگر خریداری ندارد و اکنون هنرمند در پی

یافتن فلسفه ی هستی و پرده برداشتن از رازهایی ست که
بشر همواره در پی آن بوده است( ».ص )230
البته به نظر می رسد که آقای صمد مهماندوست در
مورد نویسندگان متعهد کمی بی انصافی به خرج داده اند و
نوشته های آن ها را مهمالت خوانده اند.
***
یک ضرب المثل :کودک تا ناتوونه مهربونه( .ص )25
***
کتاب با همة دقتی که صورت گرفته است و با توجه به
این که خو ِد نویسنده ویراستا ِر َق َدری هم هستند ولی برخی
اشتباهات تایپی در کتاب دیده می شود که امید داریم در
چاپ بعدی اصالح گردد .ندوین= تدوین (صفحه  ،96خط
 /)23دارالعم= دارالعلم (ص  ،113خ  /)23دانش کاه های=
دانش گاه های (ص  ،117خ ً /)10
اصل = اص ً
ال (ص  ،125خ
 / )13تخست= نخست (ص  ،136خ  /)5ماتدگار= ماندگار
(ص ،153خ  / )17آن چا= آن جا (ص  ،161خ  / )4جاپ=
چاپ (ص  ،161خ  /)5زوزی= روزی (ص  ،177خ /)11
مبیت افتاد ،چور شد= جور شد (ص  ،195خ  /)2سرمفاله=
سرمقاله(ص  ،201خ /)21گتاب= کتاب(ص  ،203خ  /)6یعد
از آن = بعد از آن (ص  ،203خ  /)19جوصله= حوصله(ص
 ،212خ  /)9می گنند= می کنند (ص ،244خ  / )23در این جا
یک کاما اضافی تایپ شده است= روزی در اداره ی ،ارشاد
شیراز( ...ص  ،251خ .)7
***
گرچه این روزها بیشتر جوانان از کلمه های خارجی
استفاده می کنند ولی ای کاش آقای مهماندوست با آن
ابتکار خاصی که دارند به جای به کارگیری این واژها ،معادل
فارسی آن می آوردند یا خود ابداع می کردند :مونتاژ(ص/)82
افکت(ص  /)123سورپرایز(ص  /)128بیلبورد ،ژست(ص
 /)155ابژه ،فنش ،ریویو (ص /)170صدای حماسی صمد
مهماندوست روی ایر می رود(ص  /)194تم کلی(ص /)205
فورس ماژور(ص /)221از نوع دانوبی(ص  /)225اِلمان(ص
 /)228پالت(ص  / )228پروپاگاند(ص  /)233دیجیتال (ص
 / )236ژانر(ص  / )236دی وی دی (ص  / )241دپرس.
***
ای کاش در نام نامه که در پایان کتاب جای گرفته است
نام همه ی افرادی که در کتاب ذکرشان به میان آمده است
در این قسمت هم آورده می شد .به عنوان مثال عرض کنم
فرض ًا نام ابوالقاسم فقیری ،محمد عسلی و ...نیامده است .هم
چنین همة اسامی که در صفحات دیگر هم حضور دارند ذکر
نشده است .فرض ًا نام فروغ فرخ زاد در چندین صفحة کتاب
آمده ولی فقط به صفحه  30اشاره دارد.
اگر نام نامه هم بر اساس نام خانوادگی ،نه براساس نام
کوچک تنظیم می شد برای خواننده دسترسی به اشخاص در
صفحات کتاب راحت تر بود.
نویسنده در پاره ای از واژه ها که خواسته اند «ش» ضمیر
را اضافه کنند دو حرف «ی ا» هم بدان افزوده اند .مثال:
اندیشه های اش ،سفرنامه های اش و ...برای بنده موجب
پرسش شده است که اگر بدین نحو نوشته شود آیا اشتباه
است :اندیشه هایش ،سفرنامه هایش و...
پایان
کلی ِت متن معمو ًال در
ِ
نکته ی دیگر این که در ّ
بسیاری از جمله ها نقطه « ».گذاشته نشده است .آیا این هم
روش جدیدی از ویراستاری است؟
ِ
با آرزوی توفیق برای دوست عزیز و نویسنده ،شاعر،
پژوهشگر و ویراستار ارجمند جناب آقای صمد مهمان
دوست ،هم چنان چشم انتظار آثار بعدی ایشان هستیم.

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  14016031100500216مورخ  1401/4/12هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ماه جان آبشت فرزند عیدی به شماره شناسنامه
 4صادره از فسا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  167/68مترمربع از پالک  16فرعی از  486اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از
 486اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی خانم طلعت معماری احدی از ورثه حبیب و بهجت معماری محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول1401/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/24 :
/309م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311005000215مورخ  1401/4/11هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای جواد هاشــمی فرزند عباســعلی به شــماره
شناسنامه  671صادره از نیریز در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  243/54مترمربع از پالک  15فرعی از  4060اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  4060اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمود محمدیان محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایــی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/24 :
/284م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  14016031100500214مورخ  1401/4/11هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم فرخنده نصیری فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه
 1661صادره از مشــکان در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  243/54مترمربع از پالک  15فرعــی از  4060اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1فرعی از  4060اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس
خریداری از مالک رســمی آقای محمود محمدیان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/24 :
/28م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000223مــورخ  1401/4/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عقیل پرسته فرزند محمد به شماره
شناسنامه  3006صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 190/4مترمربع از پالک  5فرعی از  4742اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  4742اصلــی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک
رســمی آقای نعمت اهلل کشمشی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/24 :
/290م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311016000512هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حمید زارع فرزند غالمعلی به شــماره شناســنامه 221
صادره از سپیدان در موازی  75/48سهم مشاع از  284/97سهم سهام
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  284/97مترمربع پالک
 247فرعی از  9اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به کوشک مور
خریداری از مالک رســمی آقای غالمعلی زارع محرز گردیده اســت.
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/9 :
/33م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311016000511هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقای مهدی زارع فرزند علی به شــماره شناســنامه 1583
صادره از سپیدان در موازی  209/48سهم مشاع از  284/97سهم سهام
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  209/48مترمربع پالک  247فرعی از
 9اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور به کوشک مور خریداری از مالک
رســمی آقای غالمعلی زارع محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/9 :
/34م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

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  140160311016000702مورخ  1401/4/15هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم گلی تیموری فرزند قرنی
به شماره شناسنامه  180صادره از مهاباد در ششدانگ یک قطعه باغ
محصور به مســاحت  2199/67مترمربع پالک فرعی  46از  60اصلی
واقع در بخش  6فارس مشــهور به شش پیر خریداری شده از آقای
بازعلی ناصری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/24 :
/41م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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 ۴۵۰۵ابتال و  ۴۶فوتی؛ آخرین آمار روزانه کرونا در ایران
 ۲۰۴فوتی کرونا در کشور در هفته اول مرداد

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
 ۴۵۰۵نفــر مبتال بــه بیماری کرونا در کشــور
شناسایی شده و متاسفانه  ۴۶بیمار نیز جان خود
را از دســت دادهاند و مجموع جان باختگان این
بیماری ،به  ۱۴۱هزار و  ۹۳۷نفر رسید.
به گــزارش ایســنا ،از روز جمعه تــا دیروز
 ۸مردادماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ۴۵۰۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۰۷۰نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۳۸۱هزار و  ۲۹۹نفر رسید.

خوشــبختانه تا کنون  ۷میلیــون و  ۷۹هزار
و  ۲۳۹نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۱۱۹۸نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۱۷۶هزار و  ۲۲۷آزمایش ت
شخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بنابــر اعــام وزارت بهداشــت ،تاکنــون
 ۶۴میلیــون و  ۷۸۳هــزار و  ۲۲۲نفر ُدز اول،
 ۵۸میلیــون و  ۱۵۵هــزار و  ۸۷۰نفر ُدز دوم و

 ۳۰میلیون و  ۱۹۶هزار و  ۴۶نفر نیز ُدز ســوم و
باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.
مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به
 ۱۵۳میلیون و  ۱۳۵هزار و ُ ۱۳۸دز رسید.
 ۲۰۴فوتی کرونا در کشــور در هفته
اول مرداد
مرکــز مدیریت بیماری   هــای واگیر وزارت
بهداشــت از فوت  ۲۰۴بیمار کرونا در هفته اول
مرداد ماه  ۱۴۰۱خبر داد.
به گزارش ایسنا ،بنا بر اعالم این مرکز تعداد
فوتی   های بیماران کرونا از  ۶۹مورد در هفته آخر
تیرماه به  ۲۰۴مورد در هفته اول مرداد ماه رسید.
بســتری   های کرونا نیز نســبت به هفته آخر
تیرماه از  ۴۱۱۹نفر به  ۷۳۷۶نفر و تعداد بیماران
ســرپایی نیز از  ۲۸هزار و  ۶۱۷نفر به  ۴۶هزار و
 ۱۷۱افزایش یافته است.
همچنین بر اســاس آخرین به روز رسانیها
از وضعیت رنگبندی کرونایی شهرهای کشور،
تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز از  ۵۷شهر به
 ۱۲۰و تعداد شــهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۶
به  ۱۱۲شهر افزایش یافته است.
تعداد شــهرهای با وضعیت زرد نیز از  ۱۹۹به
 ۱۶۶و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از  ۱۰۶به
 ۵۰شهر رسیده است.

شمار کشتهشدگان سیل در کشور به  ۶۱نفر رسید
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل احمر از افزایش شــمار
جانباختگان سیل در کشور به  ۶۱تن خبر داد.
مهــدی ولیپــور در گفتوگو با ایســنا ،دراین باره گفت :با کشــف چند
جســد دیگر که درپی ســیل روزهای اخیر دچار حادثه شــده بودند ،شمار
فوت شدگان سیل در کشور از ابتدای مرداد ماه تاکنون به  ۶۱نفر رسید.
وی درباره افراد مفقود شده نیز گفت :با جمعبندی تازهترین گزارشهای
مفقودی در سراســر کشــور در حال حاضر  ۳۲نفر مفقود هستند که تالش
برای یافتن آنها از سوی عوامل ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر
در حال انجام است.
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر بــا بیان اینکه طبق
هشــدار هواشناســی آمادهباش هالل احمر تا روز دوشنبه ادامه دارد ،گفت:
امدادرســانی همچنان در برخــی از مناطق متاثر از ســیل و آبگرفتگی از
جملــه فیروزکوه ادامه دارد .همچنین با توجــه به احتمال بارشهای دوباره

الزم اســت که شهروندان از حضور در ارتفاعات و همچنین حاشیه رودها و
مسیلها پرهیز کنند.

فرمانــده مرزبانــی انتظامی   کشــور افــزود:
دالورمــردان هنگ مرزی ســراوان بــا هدایت
عملیاتی و پشــتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان
سیســتان و بلوچســتان ،محل تــردد احتمالی
قاچاقچیان را شناســایی کــرده و با اجرای طرح
مهار در سطح حوزه استحفاظی ،نسبت به کنترل
و انسداد مسیرهای تردد قاچاقچیان اقدام کردند.
در ادامه نیز با انجام عملیاتی هدفمند و ســریع،
موفق به زمینگیر کردن قاچاقچیان شدند.
بر اســاس اعالم ســایت پلیس ،وی افزود:
ســوداگران مرگ که قصد داشــتند در فرصتی
مناســب موادمخدر را به وســیله یک دســتگاه
خودرو به عمق کشــور انتقــال دهند در این امر
ناکام ماندنــد و مأموران هنگ مرزی ســراوان
موفق شــدند در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان،

 ۶۴۶کیلوگرم موادمخدر از نوع حشیش را کشف
و ضبط کنند.
گــودرزی بــا تقدیــر و تشــکر از زحمات و
مجاهدتهای مرزداران و همکاری دستگاههای
اطالعاتــی و امنیتــی گفــت :مرزهــای ایران
اسالمی   خصوص ًا مرزهای پهناور استان سیستان
و بلوچســتان بــا زحمات و حضور شــبانهروزی
مرزداران و با همکاری سایر نهادهای اطالعاتی
و امنیتی و با حمایتهای همیشــگی مرزنشینان
غیور برای زندگی و هرگونــه فعالیت اقتصادی،
اجتماعی ،صنعتی و  ...در امنیت کامل اســت ،اما
برای ســوداگران مرگ ،قاچاقچیان و متجاوزان
از هــر زمان دیگر ناامنتر اســت و بــا اقدامات
غیرقانونــی در مناطق مرزی به شــدت مقابله و
برخورد میشود.

بین الملل

سیل در امارات  ۷قربانی گرفت

مقامات امارات اعالم کردند که در پی وقوع سیل ناشی از بارش شدید
باران در این کشور هفت تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،وزارت کشــور امــارات روز جمعه اعــام کرد که
هفت مهاجر آســیایی در سیل ناشی از بارندگی   های شدید که در روزهای
اخیــر بخشهایی از این کشــور را تحت تأثیر قــرار داده ،جان خود را از
دست داده اند.
یکی از مقامات امارات در ابتدا اعالم کرد که شش تن در پی وقوع سیل
در "فجیره"" ،رأسالخیمه" و "شارجه" کشته شدند با این حال بعدا اعالم
شد که قربانیان این حادثه به هفت تن رسیده است.
مقامات امارات همچنین اضافه کردند که نیروهای امدادی همچنان در
حال تخلیه برخی از این مناطق هســتند و برای افرادی که خانه   هایشــان
نیز بر اثر وقوع سیل آسیب دیده ،پناهگاه   هایی در نظر گرفته شده است.
به گزارش گلف نیوز ،در همین حال ،برخی از جاده   هایی که بر اثر وقوع
سیل در این کشور آسیب دیده بودند نیز بازگشایی شده اند.

سیل و بارش شدید
جان  ۱۶نفر را در کنتاکی آمریکا گرفت

در ایالت کنتاکی آمریکا دســت کم  ۱۶نفر در پی جاری شــدن ســیل
ناگهانی کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،این سیل که فرماندار کنتاکی آن را "بیسابقه" خوانده
نتیجه بارانهای شدیدی بود که در مناطق شرق این ایالت آمریکا در مدت
زمان اندکی چندین سانتیمتر آب روی زمین جاری کرد.
اندی بشیر ،فرماندار کنتاکی گفته انتظار میرود شمار قربانیان با فروکش
کردن گل و الی و امکان جستجوی بیشتر ،باال برود.
امدادگران در چند روز گذشته بیش از  ۳۰۰نفر را نجات دادهاند .همچنین
شش کودک در میان  ۱۶قربانی این سیالب گزارش شدهاند.
سیل در کنار خودروها ،بســترجادهها و صدها خانهها ،دکلهای برق را

فارس
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز خبر داد:

نجات جان سه نوجوان گرفتار
در رودخانه تنگ سرخ

ایســنا :رئیس ســازمان آتشنشانی شــیراز ،از نجات جان سه نوجوان
گرفتــار در رودخانه تنگ ســرخ خبر داد و گفت :شــهروندان از حضور در
ارتفاعات و مسیر رودخانهها خودداری کنند.
محمدهادی قانع بامداد شــنبه  ۸مــرداد در گفتوگو با خبرنگاران بیان
کرد :از روز پنجشــنبه و با آغاز بارشها در شهر شیراز سطح آب رودخانهها
باال آمده و جریان آب شدت پیدا کرده ،از این رو حرکت در مسیر رودخانهها،
ارتفاعات و مسیلها خطرناک و حادثه ساز است.
او ادامــه داد :بی توجهی ســه نوجوان به هشــدارهای ایمنی و عبور از
رودخانه تنگ ســرخ در جمعه شــب ،گرفتار شدن این ســه شهروند را در
وضعیتی خطرناک به دنبال داشت.
قانــع اضافه کرد :با اعالم افراد حاضر در محل و ابراز نگرانی از وضعیت
این سه جوان ،ســریعا تیم غواصی سازمان آتشنشــانی شیراز مستقر در
ســطح شهر در محل حاضر شدند و این سه نوجوان را به سالمت به محل
امن انتقال دادند.
رئیس آتش نشــانی شــیراز تاکید کــرد :قرار گرفتــن در کنار درختان
کهنسال ،ساختمانهای درحال ساخت ،تیرها و دکلهای برق نیز در شرایط
ناپایدار جوی خطرناک است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس:

سیالب در کوههای پیرامون سرچهان فارس
یک کشته بر جای گذاشت

ایرنا :مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اعالم کرد :جاری شدن
ســیل در کوههای پیرامون منطقه سرچهان و آباده طشک فارس منجر به
جان باختن یک بانوی عشایر شد.
خلیل عبداللهی شــامگاه جمعــه در گفتوگو با ایرنا افــزود :به دنبال
بارشهای شــدید و جاری شدن ســیل در منطقه ســرچهان یک بانوی
عشــایر در کوههای اطراف ســرچهان دچار آبگرفتگی شد و جان خود را
از دست داد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس با بیان اینکه  ۳۵شهرستان
اســتان درگیر ســیل و آبگرفتگی هســتند ،ادامه داد :آباده طشــک نیز
دچار آبگرفتگی شدید شده است که در حال مدیریت منطقه و فروکش کردن
آب ،هستیم.

كشف  2دستگاه ليفتراك قاچاق زير بار ضايعات

درگیری مسلحانه در مرز سراوان و کشف بیش از  ۶۰۰تن حشیش
فرمانــده مرزبانی انتظامی   کشــور از درگیری
مســلحانه مرزبانــان بــا قاچاقچیان و کشــف
 ۶۴۶کیلوگرم موادمخدر از نوع حشــیش توسط
مرزداران هنگ مرزی سراوان خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سردار احمدعلی گودرزی در
تشریح جزئیات این خبر گفت :در راستای نظارت
و مراقبــت از مرزها و برخــورد قاطع با هرگونه
تجاوز بــه حریم مرزهای کشــورمان ،مرزداران
هنگ مرزی ســراوان با اشراف اطالعاتی و رصد
تحرکات در مناطق مرزی ،به سرنخهایی از قصد
عناصــر متجاوز مســلح و قاچاقچیان موادمخدر
بــرای ورود به خــاک ایران از مســیر ارتفاعات
منطقه مرز مکســوخته دســت پیدا کردند که با
برنامهریزی دقیــق عملیاتی ،تشــدید اقدامات
نظارتی در دستورکار قرار گرفت.
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هم با خود برده و عصر جمعه گزارش شد که حدود  ۲۳هزار نفر هم اکنون
بدون برق ماندهاند.
همپنین بخشــی از شهرهای در مسیر سیالب زیر آب رفتهاند و بسیاری
از مناطق هم غیرقابل دسترس هستند.
آن طور که فرماندار کنتاکی میگوید این سیل ناگهانی نتیجه بارشهای
شــدید یک هفته گذشته بود و ظرف چند ساعت در مسیر خود صدها خانه
را از جا کند و با خود به فرودست برد.
رودخانهها باال آمده و از مردم محلی خواسته شده طی دو روز آخر هفته
هم از نزدیک شدن به حاشیه رودها پرهیز کنند چرا که هنوز احتمال جاری
شدن سیلهای ناگهانی وجود دارد.
رئیسجمهوری آمریکا روز جمعه خســارات ناشی از این سیل را «فاجعه
طبیعی عمده» طبقهبندی کرد و دستور داد از محل بودجه فدرال به دولت
محلی برای عملیات امداد و کمک به سیلزدگان کمک شود.
به گزارش بی بی سی ،سازمان هواشناسی آمریکا بارندگیهای بیشتری
برای این مناطــق طی چند روز آینده پیش بینی کــرده و به همین علت
فرماندار کنتاکی از مردم ایالتش خواســته برای تخلیه فوری یا پناه گرفتن
در صورت جاری شــدن ســیل ناگهانی از اکنون آمادگی داشــته باشند و
برنامهریزی کنند.

تصادف مرگبار مینیون با کامیون در حومه بغداد

داخلی عراق ،در حادثه برخورد یک دســتگاه
بنابر اعالم رســانههای
ِ
مینی ون با یک کامیون کمپرســی در حومه پایتخت این کشــور ۱۲ ،تن
جان باختند.
به گزارش ایســنا ،همچنین تعدادی زن و کودک در میان قربانیان این
سانحه رانندگی بودهاند.
ایــن حادثه که بــه گفتــه مقامات محلــی علت آن ســرعت زیاد و
بی احتیاطی راننده بوده ،جمعه شــب در جاده ای که بغداد را به اســتان
بابل متصل می   کند ،رخ داد .به گزارش روزنامه پاکســتانی نیوز ،این حادثه
همچنین پنج مصدوم داشته است.

فرمانده انتظامي آباده از توقيف يك دستگاه كاميون و كشف  2دستگاه
ليفتراك قاچاق به ارزش  15ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار كرد :در راســتاي اجرای طرح مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز و
حمايــت از توليدات داخلي ،مامــوران انتظامي آباده با انجام گشــتهاي
محسوس و نامحسوس در محور مواصالتي شيراز-اصفهان به يك دستگاه
كاميون حامل بار ضايعات مشــكوك شــدند و آن را براي بررســي بيشتر
متوقف كردند.
وي افزود :ماموران موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو 2 ،دستگاه
ليفتــراك قاچاق و فاقد مــدارك قانوني كه به صــورت حرفهاي زير بار
ضايعات جاسازي شده بود كشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان آباده با بيان اينكه ارزش اين محموله قاچاق
برابر نظر كارشناســان 15 ،ميليارد ريال برآورد شــده است ،تصريح كرد:
راننده پس از تشــکیل پرونده براي انجام مراحل قانوني به مراجع قضایی
معرفی شد.

 7مجروح در اثر برخورد پرايد با تير برق

فرمانده انتظامی   الرســتان گفت :بر اثر برخورد سواري پرايد با تير چراغ
برق در بولوار دكتر دادمان اين شهرستان 7 ،نفر مجروح و روانه بيمارستان
شدند.
ســرهنگ سيدمحمدیوسفی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران پليس راهور از طريق مركز فوريتهاي پليســي  110از
برخورد ســواري پرايد با تير چراغ برق در بولوار دكتر دادمان مطلع شدند و
بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود :پس از حضور ماموران در محل مشــخص شــد يك سواري
پرايد با  7سرنشين به شدت با تير چراغ برق برخورد كرده است.
فرمانده انتظامی   الرستان با بيان اينكه در اين حادثه هر  7نفر سرنشينان
پرايد مجروح و روانه بيمارستان شدند ،تصريح كرد :کارشناس پليس راهور
از صحنــه بازديد و علت بروز اين تصادف را ناتواني راننده در مهار وســيله
نقليه ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه اعالم كرد.

توقیف خودرو حامل  96کیلو تریاک
در الرستان

فرمانده انتظامی   الرستان از توقیف پژو  405و کشف  96کیلو تریاک در
عمليات مشترك پليس اين شهرستان و استان مركزي خبر داد.
ســرهنگ سيدمحمدیوسفی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح این خبر بيان كرد :در راستاي طرح مبارزه با سوداگران مرگ،
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان مركزي با اقدامات فني از عبور
محمولهای مواد مخدر با يك سواري پژو از هرمزگان به سمت شيراز مطلع
شدند و موضوع را به پليس فارس گزارش دادند.
وی افزود :بررســي موضوع در دســتور كار پليس الرستان قرار گرفت
و ماموران انتظامي به محور هرمزگان-شــيراز اعزام شدند و با برپايي تور
ايست و بازرسي خودرو پژو را مشاهده کرده و دستور ايست دادند كه راننده
بدون توجه اقدام به فرار كرد.
فرمانده انتظامی   الرســتان با بيان اينكه پس از طي مســافتي تعقيب و
گريز با توجه به كوهستاني بودن منطقه راننده خودرو را رها کرده و متواري
شــد ،گفت :در بازرسی از اين ســواري  96کیلو مواد مخدر از نوع تریاک
کشف شد و تالش براي دستگيري راننده متواري با جديت ادامه دارد.

كاميونهاي حامل احشام توقيف شدند

فرمانده انتظامي المرد از کشف  448راس گوسفند قاچاق در بازرسي از
سه دستگاه كاميون در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارعپور در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران پليس آگاهي المرد با همكاري كاركنان بســيج هنگام

نظارت بر خودروهاي عبوري به  3دســتگاه كاميون حامل احشام مشكوك
شدند و آنها را براي بررسي بيشتر توقيف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي در بازرسي از اين كاميونها موفق شدند
در مجمــوع  448راس گوســفند قاچاق و فاقد مجوز حمــل كه رانندگان
قصــد انتقال آنها را به اســتانهاي مرزي و خروج از كشــور داشــتند را
كشف كنند.
فرمانده انتظامي المرد با بيان اينكه رانندگان براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شــدند ،گفت :برخورد با قاچاقچيان احشام و كاال به
صورت ويژه در دستور كار اين فرماندهي است.

نجات یک خانواده  ۱۲نفر عشایر از سیالب
در ارسنجان

رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان ارســنجان از نجات یک خانواده
 ۱۲نفر عشــایر گرفتار شده در سیالب توســط ماموران یگان حفاظت این
شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حســن خســروانیان ،گفت :این خانواده ۱۲
نفر به همراه  ۲طفل شــیرخوار در ارتفاعات فاقد جاده دسترســی کوههای
شهرستان ارسنجان گرفتار شده بودند.
وی ادامه داد :پس از درخواســت کمک این خانواده از ســتاد مدیریت
بحران ،نیروهای جان برکف یگان حفاظت اداره منابع طبیعی توانســتند با
حضور به  موقع نسبت به نجات آنان اقدام کنند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارسنجان گفت :این خانواده
پس از نجات ،از سوی ستاد مدیریت بحران اسکان داده شدند و مواد غذایی
الزم نیز در اختیار آنان قرار گرفت.

پلمب  23واحد صنفي فاقد پروانه كسب
در ممسنی

فرمانده انتظامي ممســنی گفت :مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومي
اين شهرستان 23 ،واحد صنفي فاقد پروانه كسب را پلمب كردند.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومي ممســنی در اجراي
طــرح برخورد با واحدهاي صنفي فاقد پروانه كســب و پايبندي اصناف به
قوانين و ضوابط ابالغي ،طرح تشــديد كنترل و نظارت بر واحدهاي صنفي
را اجرا كردند.
وي افزود :در اجراي اين طرح و بازديد از  200واحد صنفي ،براي تعداد
 140واحــد فاقد پروانه اخطاريه پلمب صادر شــد و  23واحد صنفي نيز به
علــت بي توجهي به اخطاريه قبلي و عدم ارائه پروانه كســب و نداشــتن
بهداشت پلمب و از فعاليت آنان جلوگيري شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان ممسنی با تأكيد بر تداوم اجراي طرح   هاي
نظارتی و صيانتي ويژه اصناف ،تصريح كرد :قانونمندسازي اصناف يكي از
اولويتهاي مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين شهرستان است.

توقيف كاميون با  10ميليارد كاالي قاچاق

فرمانده انتظامي خرمبید از توقيف يك دســتگاه كاميون و كشف انواع
كاالي قاچاق به ارزش  10میلیارد ريال خبر داد
ســرهنگ علیاکبر کریمی   در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامي ايست و بازرسي شهيد جنتيفر خرمبيد در تداوم
اجراي طرح تشديد مبارزه با قاچاق ،هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري در
محور مواصالتي شيراز-اصفهان به يك دستگاه كاميون مشکوک شدند و
آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افــزود :ماموران در بازرســي از اين كاميــون  608کارتن الکترود
جوشــکاری خارجي قاچاق و فاقد مجوز گمركي را کشــف و راننده را نيز
دستگير و به مرجع قضایي معرفي كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان خرمبید با اشــاره به اينکــه ارزش اموال
مکشوفه برابر نظر كارشناســان 10 ،ميليارد ريال برآورد شده است ،گفت:
قاچــاق کاال تهديدي جدي براي توليد جامعه ميباشــد و مبارزه با قاچاق
يک تکليف همگاني اســت كــه نيروي انتظامي در برخــورد با اين پديده
به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.
آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول انتشار1401/4/29 :
نوبت دوم انتشار1401/5/9 :
مناقصــه گذار :دهیاری گردخــون از توابع
بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
شرح مختصر پروژه:
-1اجرای عملیات خاکبرداری حداقل به میزان  15سانتی متر و
تسطیح و بسترکوبی به متراژ  8000مترمربع
-2اجرای عملیات کانیواگذاری دهانه  50ســانتی متر به متراژ
 1091متر طول
-3اجــرای عملیات بیس ریزی کوبیده شــده به ضخامت 10
سانتی متر به متراژ  8000مترمربع
محل اجرای پروژه :دهیاری گردخون
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :ارائه ضمانتنامه بانکی
معتبر به نام دهیاری گردخون به شناســه ملی 14003597510
به میزان  5درصد مبلغ برآورد اولیه به مبلغ  400/000/000ریال
زمان فروش اســناد و محل دریافت :از تاریخ درج آگهی به
مدت  7روز کاری در محل بخشــداری مرکزی شــیراز به
فروش می رسد
محل دریافت اسناد مناقصه به آدرس :شیراز بلوار سرداران
روبروی پمپ بنزین شکوفا نبش کوچه  65بخشداری مرکزی
شیراز
نحوه خرید اسناد :واریز مبلغ  2/000/000ریال به شماره حساب
 4752413989962/19پست بانک به نام دهیاری گردخون
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری
روز چهارشنبه  1401/5/19در محل بخشداری مرکزی شیراز
زمان تشــکیل کمیســیون بازگشــایی پاکات :متعاقبا اعالم
می گردد.
شرایط مناقصه:
داشتن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذیصالح
نفــرات اول و دوم و ســوم هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشدند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنــده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامــه بانکی به میزان
 10درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.
ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است.
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شماره تماس 09900525459 :زارع
/2267م الف
شناسه آگهی1352962 :
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سال بیست و    هفتم

شماره 7538

افزایش  ۱۹درصدی بیتکوین

کارنامه ماهانه نفت
منفی شد
قیمت نفت روز جمعه با معطوف شدن توجهات به نشست بعدی
وزیــران اوپک پالس و تعدیل انتظارات برای افزایش فوری عرضه
این گروه ،بیش از دو دالر در هر بشکه افزایش یافت.
به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنــت برای تحویل در
سپتامبر که روز جمعه منقضی شد ،بیش از سه دالر افزایش یافت و
در  ۱۱۰دالر و یک سنت در هر بشکه بسته شد .بهای قرارداد اکتبر
با دو دالر و  ۱۴ســنت معادل  ۲.۱درصــد افزایش ،در  ۱۰۳دالر و
 ۹۷سنت در هر بشکه بسته شد.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا که در مقطعی
بیش از پنج دالر در هر بشــکه صعود کرده بود ،نهایتا با دو دالر و
 ۲۰ســنت معادل  ۲.۳درصد افزایش ،در  ۹۸دالر و  ۶۲ســنت در
هر بشــکه بسته شــد و برای کل هفته حدود چهار درصد افزایش
ثبت کرد.
هر دو شــاخص دومین کاهش ماهانــه متوالی را به پایان بردند
و نفــت برنت حدود چهار درصد و وســت تگزاس اینترمدیت حدود
هفت درصد در ژوئیه کاهش نشان داد.
اختالف قیمت میان نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت تحت
تاثیر کاهش واردات نفت روسیه به اروپا که بازارهای این منطقه را
دچار محدودیت کرده ،افزایش یافته است .نفت برنت  ۱۱دالر در هر
بشکه گرانتر از وست تگزاس اینترمدیت است در حالی که در ابتدای
ژوئیه اختالف قیمت بین این دو شاخص ،حدود شش دالر بود.
پس از انتشار گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز که نشان
داد شرکتهای حفاری آمریکا شمار دکل  های حفاری نفت را برای
بیســت و ســومین ماه متوالی افزایش دادند ،نفت بخشــی از رشد
قیمتی که داشت را از دست داد.
طبق آمار بیکر هیوز ،شمار دکل  های حفاری نفت در ژوییه  ۱۱حلقه
افزایش یافت که بیســت و ســومین افزایش ماهانه متوالی بود در

گفتند :اعضای اوپک پالس ممکن است درباره افزایش مالیم تولید
مذاکره کنند .تصمیم اوپک پالس برای عدم افزایش تولید ،آمریکا
را مایوس خواهد کرد.
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،اواســط ژوئیه با امید به متقاعد
کــردن تولیدکنندگان نفت خاورمیانه بــرای افزایش تولید نفت ،به
عربستان سعودی سفر کرده بود.
تحلیلگران میگویند با توجه به این که بسیاری از اعضای اوپک
پالس به دلیل کمبود سرمایهگذاری در میادین نفتی ،قادر به تحقق
ســهمیه تولیدشــان نیســتند ،افزایش تولید برای این گروه دشوار
خواهد بود.
در این حال ،شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان
ســعودی و الکساندر نواک ،معاون نخســت وزیر روسیه روز جمعه
برای گفتوگو درباره همکاری دو کشــور در چارچوب توافق اوپک
پالس دیدار کردند.
بر اســاس گــزارش رویترز ،دولت روســیه در بیانیــهای اعالم
کرد روسیه و عربســتان ســعودی قاطعانه به اهداف توافق اوپک
پالس برای حفظ ثبات بازار و متوازن نگه داشــتن عرضه و تقاضا
پایبند ماندهاند.

حالی که شمار دکل  های حفاری گاز پس از افزایش به مدت  ۱۰ماه
متوالی ،ماه میالدی گذشته تغییری نداشت.
همچنین در معامالت روز جمعه ،بازارهای ســهام قویتر و دالر
ضعیفتر از قیمت نفت پشتیبانی کردند.
جان کیلداف از شــرکت اگین کپیتال گفت :این روزها ،تاثیرات
کالن زیادی در بازار نفت وجود داشته و بازارهای سهام بهبود خوبی
داشته و افت ارزش دالر ،از قیمت نفت حمایت کرده است.
بازارهای سهام جهانی همسو با قیمت  های نفت حرکت کردهاند
و با امیدواری به این که آمارهای رشد مایوس کننده ،بانک مرکزی
آمریکا را تشــویق کند روند تحکیم سیاســت پولی را مالیم کند،
صعودی شدهاند.
در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران ،پیش بینی شد میانگین قیمت
هر بشــکه نفت برنت امسال به  ۱۰۵دالر و  ۷۵سنت و نفت آمریکا
به  ۱۰۱دالر و  ۲۸سنت میرسد.
ســرمایه گذاران منتظر نشست ســوم اوت وزیران اوپک پالس
هستند.
منابــع آگاه در اوپک پــاس اظهار کردند :این گــروه در حال
بررســی عدم تغییر تولید در سپتامبر اســت اما دو منبع آگاه دیگر

خسارت سیل به تجهیزات و دکلهای ارتباطی
ســیل تاکنون به تعدادی از تجهیــزات و دکلهای ارتباطی و
خطوط فیبر نوری در برخی از اســتان   ها مثل کرمان ،کهگیلویه و
بویراحمد ،قم ،تهران و ...خســارت زده اما با اقدام فوری تیمهای
فنی ،ارتباطات مجددا برقرار شده است.
به گزارش ایسنا ،عیســی زارع پور  -وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات با انتشار پســتی در اینستاگرام اعالم کرد" :در چند روز
اخیر شــاهد بارندگیهای موسمی   و جاری شدن سیل در بسیاری
از اســتانها ،شهرستانها و روستاهای کشور هستیم .متاسفانه در
جریان جاری شدن سیل تعدادی از هموطنانمان داغدار و تعدادی
هم متحمل خسارتهای مالی شدهاند که از همین جا با هموطنان

داغدیده همدردی میکنم.
همه دســتگاههای دولتی بسته به مسئولیت خویش در صحنه
حضور دارنــد تا در کنار مردم نیازهای اولیه هموطنان ســیلزده
برطرف شــود .همکاران من در وزارتخانه ضمن تشــکیل جلسه
مدیریت بحران با حضور مدیران کل اســتانی و راهبری اقدامات
و ایجاد هماهنگی الزم بین شــرکت ارتباطات زیرساخت ،شرکت
مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه ،به طور شــبانهروزی وضعیت
ارتباطات در سراســر کشــور را رصد می  کنند تــا اقدامات الزم
جهت رفع خرابی   های ناشــی از سیالب در کمترین زمان ممکن
انجام شود.

چقدر کارت بانکی داریم؟
مانده انواع کارتهای بانکی در کشــور تا پایان خردادماه سال جاری ،از  ۴۲۰میلیون عدد
گذشته است.
به گزارش ایسنا ،مانده کارتهای بانکی صادر شده بانکها تا پایان خرداد امسال حاکی از
آن اســت که در حال حاضر معادل  ۴۲۰میلیون و  ۳۵۵هزار و  ۹۵۳عدد کارت بانکی در قالب
کارت برداشت ،اعتباری ،هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.
در این زمینه ،بررســی آمار بانک مرکزی نشــان میدهد که بانک ملی با صدور انواع کارت
بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.
همچنین ،تا پایان خردادماه ســال جاری بالغ بر  ۲۷۲میلیون و  ۹۸۶هزار و  ۹۶۵عدد کارت
بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد  ۴۸میلیون و  ۹۶۱هزار
و  ۱۵۳کارت ،بیشترین صدور کارت برداشــت در میان بانکها و موسسات اعتباری کشور را
داشته است.
بانکهای صادرات ،ملت و سپه در ردههای بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد
کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
عالوه بر این ،طبق آخرین اعالم بانک مرکزی معادل چهار میلیون و  ۳۰۴هزار و  ۳۴۶عدد
کارت بانکی از نوع اعتباری در شــبکه بانکی وجود دارد کــه بانک ملت با تعداد یک میلیون و
 ۱۷۸هزار و  ۵۶۷عدد کارت ،بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات مالی
و اعتباری کشور را داشته است.
از سوی دیگر ،این آمار نشان میدهد که  ۱۴۰میلیون و  ۸۴۰هزار و  ۶۲۰عدد کارت خرید
یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور  ۳۷میلیون
و  ۱۷۶هــزار و  ۷۴۹عدد کارت هدیه در رتبه نخســت این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز
بانکهای پارسیان و ملت قرار دارند.
همچنین ،معادل دو میلیون و  ۲۲۴هزار و  ۲۲عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان خردادماه
سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

ســیل تا کنون به تعدادی از تجهیــزات و دکلهای ارتباطی و
خطوط فیبر نوری در برخی از اســتان   ها مثل کرمان ،کهگیلویه و
بویراحمد ،قم ،تهران و ...خساراتی وارد کرده که با حضور و اقدام
فوری تیمهای فنی ،ارتباطات مجددا برقرار شده است.
در حال حاضر بــا تالش همکارانم قطعیهای پراکنده برطرف
شــده و همه شــهرها و روســتاهای کشــور از ارتباطات نرمال
برخوردارنــد .البته همــکاران من در حالت آمادهباش هســتند و
بــه محض دریافت گــزارش از قطع یا مشــکل ارتبــاط در هر
نقطه از کشــور بــرای ترمیم و برقــراری مجدد ارتبــاط ،اقدام
خواهند کرد".
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ارزش بیتکوین در ماه جوالی ،بهترین ماه معامالتی این رمز ارز ۱۹ ،درصد و اتریوم نیز بیش از ۵۰
درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا و به نقل از تودی ،بیتکوین ممکن است نسبت به نوامبر  ۲۰۲۱که باالتر از  ۶۹هزار
دالر بود ،بیش از  ۶۵درصد کاهش داشته باشد اما بزرگترین ارز دیجیتال در  ۳۰روز گذشته  ۱۹درصد رشد
داشته و قرار است بهترین ماه خود را ثبت کند.
طبــق گزارش کوین مارکــت کپ ،دارایــی دیجیتال برتر در زمــان نگارش این مطلــب با قیمت
 ۲۴هزار و  ۹۴دالر معامله میشــد که افزایش هفت روزه آن نزدیک به سه درصد است اما مهمتر از آن،
رشد  ۳۰روزه بیتکوین است که بزرگترین افزایش از ماه اکتبر تاکنون را ثبت کرد.
این ارقام را میتوان به عنوان ســیگنالهای صعودی تلقی کرد زیــرا بیتکوین و بقیه بازار کریپتو به
شدت تحت تاثیر تورم فزاینده و رکود اقتصادی احتمالی در سراسر جهان قرار گرفتهاند.
با افزایش نرخ بهره توســط فدرال رزرو ،ســرمایهگذاران داراییهای خطرناک را کنار میگذارند و این
داراییها شامل ســهام ایاالتمتحده همچنین بیتکوین (و سایر سکهها و توکنهای دیجیتال) است که
به طور مشهوری بیثبات هستند.
بــا توجــه به دادههای امروز ،ایــن دارایی بهتر از حد انتظــار عمل میکند و هنوز هم با بازار ســهام
ایاالتمتحده هماهنگ است ،یک الگوی معمولی که در سال  ۲۰۲۲مشاهده شد.
سهام ایاالتمتحده برای سومین روز متوالی افزایش یافت و قرار است بهترینهای خود را ثبت کند.
بیتکوین تنها دارایی دیجیتالی نیست که ماه خوبی را سپری میکند ،اتریوم اکنون  ۵۵درصد افزایش
 ۳۰روزه دارد.
ایــن افزایش احتماال مربوط به ارتقاء مورد انتظار و ســریع دومین ارز دیجیتال بزرگ معروف به ادغام
است و انتظار میرود تا ماه سپتامبر ،اتریوم به مکانیزم اجماع کارآمدتر انرژی به نام اثبات سهام منتقل شود.
این ارتقا نیاز به ماینرها را از بین میبرد در عوض به اعتبارسنجیها برای ایمن نگهداشتن شبکه و پردازش
تراکنشها با قفل کردن رمزارز بومی   بالک چین متکی اســت .برخی میگویند که این ادغام میتواند اثر
کاهشدهندهای روی ارز دیجیتال داشته باشد بنابراین سرمایهگذاری نسبت به گذشته صعودیتر هستند.
مجمــوع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۱.۱۰تریلیون دالر برآورد میشــود که
این رقم نســبت به روز قبل  ۰.۴۷درصد بیشتر شــده است .در حال حاضر  ۴۱.۴۵درصد کل بازار ارزهای
دیجیتالی در اختیار بیتکوین بوده که در یک روز  ۰.۱۱درصد کاهش داشته است.
حجــم کل بــازار ارزهــای دیجیتــال در  ۲۴ســاعت گذشــته  ۹۹.۳۲میلیــارد دالر اســت کــه
 ۵.۷۲درصــد کاهــش داشــته اســت .حجــم کل در امــور مالــی غیــر متمرکــز در حــال حاضــر
 ۱۱.۷۶میلیــارد دالر اســت که  ۱۱.۸۵درصــد از کل حجم  ۲۴ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت.
حجــم تمــام ســکههای پایــدار اکنــون  ۹۱.۰۳میلیارد دالر اســت کــه  ۹۱.۶۶درصــد از کل حجم
 ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

ردپای جنگ اوکراین در اقتصادهای اروپایی

برآوردهای اولیه نشــان داد که تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه دوم سال  ۱.۱درصد رشد
کرد که بسیار باالتر از انتظارات بازار  ۰.۴درصد بود و این رقم از  ۰.۲درصد در سه ماه گذشته افزایش
یافته است.
به گزارش ایســنا ،تحلیلگران شرکتکننده در نظرســنجی رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص
داخلی  ۰.۴درصد در سه ماهه سوم رشد کند و این در مقایسه با نظرسنجی رویترز که  ۵.۵درصد بود،
تولید ساالنه  ۶.۳درصد افزایش یافت.
افزایش تقاضای خارجی کاهش تقاضای داخلی را جبران میکند و خدمات که حدود نیمی   از تولید
ناخالص داخلی کشــور را تشــکیل میدهند ،به لطف بهبود گردشگری پس از همهگیری و با برداشته
شــدن همه محدودیتها در رویدادهای عمومی ،ســریعتر از صنعت و ساختوســاز گسترش یافتند.
دولت اســپانیا پیشبینی رشــد اقتصادی خود برای سال  ۲۰۲۲را روز ســه شنبه با اشاره به فصل
گردشگری قوی ۴.۳ ،درصد حفظ کرد اما هدف رشد برای سال  ۲۰۲۳را به  ۲.۷درصد کاهش داد زیرا
احتماال جنگ در اوکراین همچنان بر اقتصادهای اروپایی تأثیر میگذارد.
با این حال ،صندوق بین المللی پول ،پیشبینی تولید ناخالص داخلی اسپانیا را برای سال  ۲۰۲۲به
 ۴درصد کاهش داده است.
اقتصاد اســپانیا  ۰.۲درصد در ســه ماهه اول سال  ۲۰۲۲رشد کرده بود که نسبت به نرخ رشد ۲.۲
درصدی در سه ماه آخر سال  ۲۰۲۱کاهش یافته بود.

هزینه وام مسکن کاهش یافت
بررســیها نشــان میدهد که هزینه وام مسکن نسبت به حدود
 ۱۰روز قبل کاهشــی بوده است ،با این حال زوجهای تهرانی برای
اخذ این وام باید بیش از  ۱۳۴میلیون تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایســنا ،بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن
نشان میدهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین ماه
 ۱۳۷هزار و  ،۹۰۰در اردیبهشــت مــاه  ۱۳۸هزار و در خردادماه نیز
 ۱۴۱هزار و ۸۰۰تومان قیمت دارند.
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته
 ۱۴۲هزار و  ،۸۰۰در مرداد ســال گذشــته  ۱۳۹هزار و  ۸۰۰و در
شــهریور سال گذشــته با قیمت  ۱۳۷هزار و  ۸۰۰تومان داد و ستد
میشــود .این اوراق در ماه مهر سال گذشــته  ۱۳۸هزار تومان ،در
آبانمــاه  ۱۳۹هزار تومان و در آذرماه  ۱۴۰هزار و  ۹۰۰تومان قیمت
داشتند.
اوراق تســهیالت مســکن در دی و بهمن ســال گذشته نیز با
قیمتهــای  ۱۳۸هــزار و  ۷۰۰و  ۱۳۹هــزار و  ۸۰۰تومان معامله
میشــود .ایــن اوراق در فروردین ماه ســال جــاری  ۱۳۹هزار و
 ۶۰۰تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته
شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی
بر این اســاس ،مجردهای ساکن تهران میتوانند تا  ۲۸۰میلیون
تومــان تســهیالت دریافت کنند که شــامل  ۲۰۰میلیــون تومان
تســهیالت خرید مســکن و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله میشــود؛
لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان وام باید  ۴۰۰برگه تســهیالت
مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۱۳۹هزار و
 ۵۵ ،۶۰۰میلیون و ۸۴۰هزار تومان میشود.
همچنیــن با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای
آن باید  ۱۶۰ورق به مبلــغ  ۲۲میلیون و ۳۳۶هزار تومان خریداری
کنند ،مجموع هزینه خریــد اوراق به  ۷۸میلیون و  ۱۷۶هزار تومان
میرسد.
زوجهــای تهرانــی نیز بــر همین اســاس میتوانند تا ســقف
 ۴۸۰میلیــون تومان شــامل  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت خرید
مســکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومــان وام جعاله دریافت کنند؛
بنابراین زوجین باید  ۸۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که
هزینه آن  ۱۱۱میلیون و  ۶۸۰هزار تومان میشود که همراه با هزینه
 ۲۲میلیون و ۳۳۶هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید  ۱۶۰ورق
تســهیالت مســکن خریداری کنند ،در مجموع باید  ۱۳۴میلیون و

 ۱۶هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
ســقف این تسهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با جمعیت
بیــش از  ۲۰۰هزار نفــر برای مجردها به  ۱۶۰و بــرای زوجین به
 ۳۲۰میلیون تومان رســیده است که با توجه به اینکه مجردها باید
 ۳۲۰و متاهلهای ســاکن این شهرها نیز باید  ۶۴۰برگه تسهیالت
مسکن خریداری کنند ،مجردها باید  ۴۴میلیون و  ۶۷۲و و متاهلها
نیز باید  ۸۹میلیون و  ۳۴۴هزار تومان پرداخت کنند.

آگهي مناقصه عمومي 1401-248

نوبت دوم 1401/5/9 :روزنامه عصرمردم
نوبت اول 1401/5/8 :روزنامه ایران
ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/05/18 :
آﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻧﻮﺑﺖ اول1401/05/09 :
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شيراز در نظر دارد نسبت به خرید خدمات بهره برداری از تعداد  30دستگاه
اتوبوس بنز  457آتروس (مدل  )1399همراه با  3دستگاه اتوبوس پشتيبان بنز ( 457مدل  ( )1388خط شمال غرب) از طریق
مناقصه عمومي و براســاس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید .لذا از کليه شرکتهای حمل و نقل مسافر دارای پروانه بهره برداری یا
ﺷﻬﺮداري ﺧﺮاﻣﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره 6-172ش 401/ﻣﻮرخ  1401/3/21ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ،ﺗﻌﺪاد  6ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ
مجوز فعاليت از شهرداری ها دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شيراز ،بولوار اميرکبير ،شهرک والفجر،
آگهی تجدید مزایده عمومی
بولوار شهدای اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شيرازمراجعه نمایند .ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣﺰاﻳﺪه
ﻃﺮﻳﻖ
اول:ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﺸﻬﻮر
1401/05/18
دوم:
 1401/05/09ﻫﺎي اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻳﺰدي و ﺣﺴﻦ اﻳﺰدي ﺑﺸﺮح زﻳﺮ از نوبت
از اراﺿﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ نوبت
 071-38232723داخلی  218- 219آماده پاسخ گویي ميباشد.
شهرداری خرامه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6-172ش 401/مورخ  1401/3/21شورای اسالمی شهر ،تعداد  6قطعه زمين از
 -1مبلغ برآورد ساليانه  146/530/634/416 :ریال
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
مزایده ﻣﺎﻟﻲ
واﺣﺪ اﻣﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ارﺋﻪ
متقاضيان
برساند.
عمومی بفروش
ﺧﺮاﻣﻪاز طریق
ﺷﻬﺮداريبشرح زیر
اداريحسن ایزدی
علی ایزدی و
زمينﺑﻪهای احمد
مشهور به
اراضی تفکيکی
 -2مدت مناقصه :یک سال
می توانند جهت ارئه پيشنهادات قيمت به ساختمان اداری شهرداری خرامه واحد امور مالی مراجعه فرمایند.
 -3مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه  7/350/000/000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فيش واریزی نقدی بحســاب سپرده  100805504742بانک
شهر شعبه شهيد چمران بنام شهرداری شيراز با کد مرجع  101984سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده)ﺗﻮﻣﺎن(
ﻗﻴﻤﺖ )ﺗﻮﻣﺎن(
ﻣﺘﺮاژ
ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ /ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ
ردﻳﻒ
 -4در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پيشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
14.665.600
293.112.000
244/26
213/52
1
 -5اســتطاعت مالی پيمانکار می بایســت به نحوی باشد که حداقل ســه ماه متوالی بدون اخذ هرگونه مبلغی از شهرداری توانایی پرداخت کليه
هزینه ها را داشته باشد.
14.490.000
289.800.000
241/50
213/55
2
 -6برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
14.4900.000
289.800.000
241/50
213/56
3
 -7جهت اخذ اســناد مناقصه مي بایست از تاریخ درج دومين آگهی ،شخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شيراز ،بولوار اميرکبير ،شهرک
والفجر ،بولوار شهدای اتوبوسرانی واحد قراردادها مراجعه نمایند.
12.650.000
253.000.000
230
213/62
4
 -8شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مناقصه و تکميل ،آن مدارک را حداکثر تا ساعت  12روز پنجشنبه
12.650.000
253.000.000
230
213/63
5
مورخ  1401/5/20بصورت الک و مهر شده حضورا ً به دبيرخانه سازمان به آدرس شيراز  ،بولوار اميرکبير ،شهرک والفجر ،بولوار شهدای اتوبوسرانی
14.771.900
295.438.000
268/58
213/94
6
تحویل نمایند.
 -9چنانچه هر یک از متقاضيان پس از دریافت اســناد و مدارک مایل به شــرکت در مناقصه نباشند ،مقتضی است مراتب را کتب ًا حداکثر تا تاریخ
 -1مهلت شرکت در مزایده بعد از چاپ نوبت دوم به مدت ده روز می باشد(.از تاریخ  1401/05/18الی )1401/05/27
 1401/5/19به سازمان اعالم نماید.
 -2ميزان ســپرده شــرکت در مزایده هر زمين  5درصد قيمت پایه همان زمين به صورت ضمانتنامه بانکی با واریز وجه به حســاب ســپرده
 -10پس از زمان اعالم شده فوق ،هيچ گونه پيشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
 0105677403009می باشد.
 -11تاریخ بازگشایی پاکات :ســاعت  13روز شنبه مورخ  1401/5/22در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شيراز
 -1ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ).از ﺗﺎرﻳﺦ  1401/05/18اﻟﻲ (1401/05/27
 -3زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  1401/04/29می باشد.
می باشد.
مختار است.
قبول
ﺳﭙﺮدهدر رد یا
ﻣﻴﺰانشهرداری
-4
زﻣﻴﻦ 5درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده
پيشنهادات ﻫﺮ
در ﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ
-2
سه ماه می باشد.
 -12مدت اعتبار پيشنهادها
ﺑﺎﺷﺪ.تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
نفرات اول
که
 -5در صورتی
ﻣﻲ
0105677403009
 -13بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره  07132726164تماس حاصل فرمایند.
 -14سایر اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
ﭘﺎﻛﺎت روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/04/29ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ1356541
شناسه آگهی:
 -15آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت  https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
امين اهلل عوضی پور کشکولی
 -4ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
شناسه آگهی1357194 :
شهردار خرامه
 -5در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  07132726164ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
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شماره 7538

سوریان پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در جهان:

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران،
تاکید کــرد :اگــر در رقابت   های جهانــی ناداوری
نمیشد حداقل  ۳یا  ۴مدال طال میگرفتیم.
محســن ســوریان در گفتگــو با ایســنا ،درباره
قهرمانی تیم ملی کشــتی فرنگــی نوجوانان ایران
در رقابت   هــای قهرمانی جهان ،اظهار کرد :ســطح
کیفــی و کمی   رقابتها بســیار خوب بــود و بین
 ۳۰تا  ۴۰کشــور که اکثرا با ترکیب کامل بودند ،در
این رقابت   ها حاضر شــدند .بعد از چند سال که دنیا
درگیر کرونا بود ،امسال خیلی از تیمها با همه نفرات
خود به مسابقات جهانی آمدند و به غیر از روسیه که
غایب مسابقات اســت ،همه مدعیان کشتی فرنگی
حضور داشتند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ،افزود:
خدا را شــکر توانستیم دســت پر به ایران بازگردیم
و با کســب عنــوان قهرمانی کام مردم را شــیرین
کنیم .البته هدف اصلی مــا در رده نوجوانان ،بحث
پشتوانهســازی برای تیم ملی بزرگساالن و آموزش
درســت کشتی به نوجوانان است .طی بیش از  ۴ماه
اردوی تیم ملی نیز فشار چندانی به لحاظ بدنسازی
به بچهها وارد نکردیم و اجــازه ندادیم بچهها وزن
کم کنند؛ چرا که به ضرر آینده ورزشــی آنها تمام
میشود .نظم و انضباط اردوی تیم ملی بسیار خوب
بــود تا جایی که در  ۸مرحلــه اردوی تیم ملی حتی
یک روز هم اردو تعطیل نشــد .خدا را شکر بچهها و
همه کسانی که برای این تیم زحمت کشیدند با این
نتیجه خوشحال شدند.
ســوریان افزود :جــا دارد از رییس فدراســیون
به صورت ویژه تشکر کنم که همه جوره هوای تیم
نوجوانان را داشت و مشــکلی در برگزاری اردوها و
تامین امکانات نداشــتیم .دست تک تک مربیان در

ناداوری نمیشد  ۳یا  ۴طال میگرفتیم

اســتان   ها که برای این بچه   ها زحمت کشــیدند را
می   فشــارم .تنها امید من این است که این بچهها
در رده بزرگســاالن بتوانند به دوبنده تیم ملی برسند
و بــرای ایــران در رقابتهای جهانــی و المپیک
افتخارآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه مدال   های طال در این رقابتها
به کشورهای مختلف رسید ،گفت :سطح رقابت ها به
شکلی بود که مدالها میان تیمها پخش شد و فکر
میکنم فقط هند  ۲طال گرفت و هیچ تیمی   نتوانست
بیشتر از  ۲طال بگیرد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ،درباره
میــزان رضایتــش از عملکرد ملیپوشــان در این
مســابقات ،گفت :از هر  ۱۰نفر تیم راضی هســتم.
من چیزی کــه از بچهها میخواســتم این بود که
اندازه خودشان کشــتی بگیرند و کم فروشی نکنند.
ما چیزی در کشــتی به اسم کشــتیگیر تمرینی و

مســابقهای داریم .من توقع نداشــتم آنها با توجه
به اینکه در رده نوجوانان هســتند ،بیشتر از خودشان
کشتی بگیرند.
وی با اشــاره به برخی ناداوری  ها علیه تیم ایران،
خاطرنشــان کرد :چیزی که ما را در این مســابقات
اذیت کرد این بود که در  ۳مبارزه که  ۲مبارزه برای
ســرگروهی و یک مبارزه برای مدال برنز بود ،علنا با
نــاداوری حق بچههای ما را ضایــع کردند .در وزن
 ۴۵کیلوگرم ،حق پیام احمدی را در مرحله سرگروهی
مقابــل حریف اوکراینی خوردنــد ،در  ۱۱۰کیلوگرم
باز هم برای ســرگروهی حق کشــتیگیر ما را برابر
مجارستان پایمال کردند و در  ۶۰کیلوگرم نیز میرشکار
با ناداوری به مدال برنز نرسید .ما با  ۵اختالف امتیاز
بیشتر از آذربایجان قهرمان شــدیم اما اگر ناداوری
نبود قطعا با اختالف بیشــتری قهرمان میشــدیم.
سوریان درباره کســب تنها یک مدال طال توسط

مدال نقره کشتی فرنگی جهان
بر گردن ورزشکار شیرازی

کشــتیگیران ایران ،گفت :حق بچههــای ما تعداد
بیشتری طال بود و اگر ناداوری نمیشد قطعا به این
هدف میرســیدیم .از ســوی دیگر نفرات ما تجربه
زیادی نداشتند و هدف ما بیشتر کسب تجربه در این
رده است .اگر این امکان مهیا میشد که به مسابقات
بیشــتری میرفتیم و بچهها تجربه بیشــتری کسب
میکردند قطعا حداقــل  ۳یا  ۴طال میگرفتیم .پیام
احمدی در  ۴۵یا کشتی گیر ما در  ۱۱۰کیلوگرم قطعا
حقشان مدال طال بود.
وی درباره برنامه خود برای ادامه همکاری با تیم ملی
نوجوانان ،خاطرنشــان کرد :هر چه فدراسیون دستور
بدهد .من آمــادهام که به کشــتی خدمت کنم .اگر
فدراسیون کشتی و مدیر تیمهای ملی به این نتیجه
برســند که میتوانم به کشتی خدمت کنم در خدمت
تیم ملی خواهم بود.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ،درباره
حضور برادرش حمید سوریان در کنار تیم و نقش او
در این موفقیت گفت :مسلما حضور قهرمان المپیک
و کسی که شناسنامه کشتی فرنگی ایران است ،کنار
نوجوانان که تازه وارد عرصه جهانی شــدهاند ،خیلی
تاثیرگذار بود .اوچه از نظر انتقال نکات فنی که در هر
کشــتی کنار بچهها بود و چه از نظر روحی و روانی
کمک و تاثیر بســیار زیادی داشت .خودم به شخصه
نه از این جهت که او برادر من است ،بلکه از او به عنوان
چهره پرافتخار کشتی فرنگی ایران از اینکه کنار تیم
بود و به تیم نوجوانان کمک کرد قدردانی میکنم.
سوریان در پایان ،گفت :دســت همه کسانی که
کمک کردند که این بچه   ها به موفقیت برســند و یا
شــهرهایی که میزبان اردوهای ما بودند را میبوسم
و امیدوارم این بچهها آینده درخشانی را برای کشتی
فرنگی ایران رقم بزنند.

صعود  ۴نماینده ایران به نیمه نهایی کشتی آزاد نوجوانان جهان
در جریان رقابتهای  ۵وزن دوم کشــتی آزاد نوجوانان جهان۴ ،
نماینده ایران راهی نیمه نهایی شدند.
به گزارش ایسنا ،در ادامه رقابتهای  ۵وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی
نوجوانان جهان در ایتالیا ،در وزن  ۴۵کیلوگرم امیرمحمد نوازی دور اول
با نتیجه  ۶بر صفر و ضربه فنی ریکاردو بونانو از ایتالیا را مغلوب کرد
وی در دور بعد و در مرحله یکچهارم نهایی عظیم بردی آشیرگولیف
از ترکمنســتان با نتیجه ۱۲بر  ۱به برتری دست یافت و راهی مرحله
نیمه نهایی شد.
در وزن  ۵۱کیلوگرم محمد رضا اسدی پس از استراحت در دور اول

اســتراحت ،در دور دوم با نتیجه  ۱۰بر صفر دانیل کارتیف از مولداوی
را مغلــوب کرد .وی در دور بعد و در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه
 ۱۱بر صفر بایامان کریمبکوف از قرقیزســتان را از پیشرو برداشت و
به مرحله نیمه نهایی رفت.
در وزن  ۶۰کیلوگــرم ابراهیم الهــی دور اول با نتیجه  ۱۰بر صفر
کایگه براون از نیوزلند را مغلــوب کرد .وی در دور بعد مقابل عبداله
توپــراک از ترکیه با نتیجه  ۷بر  ۲پیروز شــد و به مرحله یکچهارم
نهایی راه یافت.
وی در این مرحله با نتیجه  ۳بر صفر آقا گاســیموف از آذربایجان

قهرمانی فارس و خوزستان در فوتسال فرهنگیان کشور در شیراز

در فینال مسابقات فوتسال فرهنگیان کشور در شیراز ،تیمهای فارس و خوزستان به ترتیب در
دو رده سنی زیر چهل سال و باالی چهل سال قهرمان شدند.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،در پنجمین و آخرین
روز از برگزاری مســابقات فوتسال فرهنگیان کشور در شــیراز ،در گروه سنی باالی چهل سال،
تیمهای تهران ،خوزستان ،خراسان رضوی و شهرستانهای تهران به مرحله نیمه نهایی راه یافته
بودند که تیمهای تهران و خوزســتان موفق به راهیابی به فینال این مســابقات شدند و حاصل
تالش این دو تیم در فینال نیز یک بر صفر به نفع تیم خوزستان شد.
در این گروه ســنی تیمهای خراسان رضوی و شهرستانهای تهران نیز به صورت مشترک به
مقام سوم مسابقات دست یافتند.
در فینال گروه ســنی زیر چهل سال فرهنگیان کشور نیز تیم استان فارس موفق شد در برابر
تیم استان قم با برتری  ۳بر یک قهرمان این دوره از مسابقات شود.
در این گروه ســنی اســتان قم به مقام دوم دســت یافت و تیمهای خوزستان و اردبیل نیز به
صورت مشترک سوم شدند.
معــاون تربیت بدنی و ســامت وزارت آموزش و پرورش هم در پایان این مســابقات گفت:
برگزاری این مسابقات پس از  ۱۳سال با حمایت وزیر آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه
انجام شد و با توجه به سطح کیفی خوب این مسابقات و رضایت همکاران فرهنگی از سطح کیفی
آن ،تالش میکنیم تا در سنوات آینده این مسابقات در رشتههای بیشتری استمرار داشته باشد.
صادق ستاری فرد یادآور شد :در این مسابقات بیش از  ۱۴۰هزار فرهنگی خواهر و برادر ،شامل
 ۱۱۶هــزار نفــر در مرحله منطقهای ۲۱ ،هزار نفر در مرحله اســتانی و دو هزار و  ۳۰۰نفر نیز در
مرحله ملی در قالب  ۷رشته مختلف حضور داشتند.
رئیس اداره حقوقی و امالک اداره کل ورزش و جوانان استان فارس:

صنعت ورزش در دنیا از جمله پنج صنعت برتر است

حســام زارع مهذبیه مشــاور عالی مدیر کل و رئیس اداره حقوقی و امالک اداره کل ورزش و
جوانان اســتان فارس گفت :با توجه به پیشــرفت صنعت و ورود شاخه   های جدید به این عرصه
برای رشته   های جدید الورود به صنعت تعاریف جدیدی شده که ورزش یکی از این صنعت   هاست
که جزء پنج صنعت برتر جهان نامیده می   شود.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،حسام زارع
مهذبیه با بیان این که امروزه صنعت ورزش در دنیا از جمله پنج صنعت برتر از لحاظ گردش مالی
است؛ گفت :اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ضمن ورود به حوزه صنعت ورزش تالش کرده اند نسبت
به قانونمند کردن روابط میان ورزشکاران و سایر فعاالن حوزه ورزش به این صنعت ورود کنند.
مشــاور عالی مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص انواع مسئولیت   های موجود
در ورزش نیز اظهار داشت :مسئولیت   های ورزشی عین ًا در دو جنبه حقوقی و کیفری مورد بررسی
قرار گرفته اســت و در مسئولیت   های مدنی به مسئولیت   ها و خسارت وارد شده توسط شخص یا
اشخاص مختلف رسیدگی می   شود و در بحث مسئولیت   های کیفری به امر جرائم و مجازات   های
افراد خاطی رسیدگی می   شود.
زارع مهذبیه با بیان این که در خصوص مسئولیت ناشی از فعالیت   های ورزشی دو نوع تقسیم
بندی مســئولیت کیفری و مدنی وجود دارد ،بیان داشــت :عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن
مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات آن رشته ورزشی نباشد و این مقررات هم مغایر
با موازین شرعی نباشد از علل توجیه کننده جرم است .در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته
و به دلیل نبودن رکن قانونی جرم ،مجازات ساقط می   شود.
این پیشکســوت ورزش فارس گفت :قوانین و مقررات حاکم بر حقوق ورزشی در کشور ما به
صورت جســته و گریخته و تحت عنوان چند ماده قانونی در قانون مجازات اسالمی   با بهره مندی
از مقررات کلی از جمله قانون مســئولیت مدنی ،وجود داشــته است اما خأل یک قانون خاص در
این زمینه همچنان مشــاهده می   شــود و حقوقدانان نظام حقوقی کشور بایستی در حوزه حقوق
ورزشی نیز ورود کنند.

را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
در وزن  ۷۱کیلوگرم یونس شفیعی از ایران در دور نخست با نتیجه
 ۴بر  ۴از سدبارتلومیج نوواکوفسکی از لهستان گذشت .وی در دور بعد
مقابل ناریندر از هند با نتیجه  ۸بر  ۳مغلوب شد و با توجه به شکست
این کشتیگیر در دور بعد ،حذف شد.
در وزن  ۹۲کیلوگــرم عرفان علیزاده در دور اول با نتیجه  ۸بر یک
کانازاوا از ژاپن را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شــد.
وی در این مرحله با نتیجه  ۶بر  ۲از سد راوان موسایف از آذربایجان
گذشته راهی مرحله نیمه نهایی شد.

محمدرضا غالمی   ورزشــکار شــیرازی نایب قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان
جهان شد.
بــه گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،در
روز دوم و پایانی پیکارهای کشــتی فرنگــی نوجوانان جهان ،محمدرضا غالمی،
ورزشکار شیرازی ،در وزن  ۵۱کیلوگرم در جایگاه دوم جهان ایستاد.
خالماخانوف کشتی گیر ازبکستانی به مقام نخست این وزن رسید.
غالمی   در دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شد و در دور دوم  ۷-۸روآن
بکیموف از قزاقســتان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد
که در این مرحله برابر مانیش از هند پیروز شد.
در دور نیمــه نهایی نیز نماینده کشــتی فارس  ۰-۶علی ســومبول از ترکیه
را شکســت داد .مســابقات کشــتی فرنگی نوجوانان جهان به میزبانی رم ایتالیا
برگزار شد.

تکواندوکار مرودشتی نایب قهرمان جهان شد

محمد عرفان زارع تکواندوکار مرودشتی ،مدال نقره مسابقات نونهاالن جهان
را کسب کرد .
به گــزارش روابط عمومی   و پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان فارس،
محمد عرفان زارع تکواندوکار مرودشــتی در پنجمین دوره مســابقات قهرمانی
نونهــاالن جهان و در وزن منهای  ۶۵کیلوگرم پســران با شکســت حریفانی از
کروواسی ،مکزیک  ،ازبکستان و اردن نشان نقره را از آن خود کرد.
پنجمیــن دوره رقابتهــای تکوانــدو قهرمانی جهان با حضــور حدود ۷۰۰
تکواندوکار از  ۹۰کشــور جهان در صوفیه بلغارستان برگزار شد و دیروز یکشنبه
نهم مرداد به کار خود پایان داد.

مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتسال

راه صعود ارژن دشوار شد

ایسنا :تیم فوتسال ارژن شیراز دور رفت مرحله دوم گروهی لیگ برتر فوتسال
را با کسب تنها سه امتیاز به پایان رساند تا مسیر خود برای صعود را دشوار کند.
تیم فوتســال ارژن که با ترکیبی جوان مرحله نخســت گروهی را با موفقیت
کامل و بدون شکســت در  ۸بازی به پایان رســانده بود ،در مرحله دوم گروهی
با تیم   های دلســوختگان اهل بیت(ع) قم ،مقاومت تهران و آینده ســازان بم هم
گروه شد.
دیدارهای مرحله رفت به صورت متمرکز در شــهر قم برگزار شد که تیم ارژن
در بازی نخست با نتیجه  ۵بر  ۲بازی را به تیم میزبان واگذار کرد.
این تیم در دومین مســابقه تیم آینده ســازان بم را با نتیجه قاطع شش بر دو
شکست داد اما در بازی سوم چهار بر یک مغلوب مقاومت تهران شد و با تنها سه
امتیاز در رتبه سوم گروه چهارم رقابت   ها ایستاد.
این در حالی اســت که نماینده قم هر  ۹امتیاز ممکن را کسب کرده و با توجه
به صعود تنها یک تیم از هر گروه به لیگ دســته اول ،کار ارژن برای جبران این
امتیازات ،سخت به نظر می   رسد.
دیدارهای مرحله برگشت از روز دوشنبه  ۲۴آبان در شهرستان بم استان کرمان
برگزار می   شود.
به گزارش ایســنا ،مرحله نخســت گروهی لیگ دســته دوم فوتسال کشور با
حضور  ۴۷تیم در هشــت گروه به انجام رســیده بود که از هر گروه دو تیم راهی
مرحله دوم شدند.

بازیکن سابق فجرشهید سپاسی شیراز:
ایسنا :مهاجم سابق تیم فوتبال فجرشهیدسپاسی
شــیراز که عقیده دارد بازگشــتش بــه این تیم
می   توانــد برای هر دو طرف راضی کننده باشــد،
خاطرنشــان کرد که بهتر است فجر به بازیکنان
و استعدادهای بومی ،اعتماد کند.
علــی فتحیان که کارنامــه خوبی در رده   های
ســنی پایه دارد و سال   ها عضو تیم   های ملی پایه
در رده   های مختلف ســنی بوده است ،در دهه ۹۰
شمســی کمتر مورد توجه تیم   های شهر خود قرار
گرفت و فصل گذشته را نیز در یک تیم بوشهری
سپری کرد.
فتحیــان در گفت و گو با ایســنا گفت :برای
خودم جای تعجب دارد که چرا وقتی به رده سنی
بزرگساالن رســیدم ،هرگز در شهر خودم به من
اعتماد نشــد .در حالی که کارنامه من در تیم   های
ملی پایه مشخص است .در تمامی   رده   ها بازیکن
تیم ملی بوده  ام و هشــت سال کاپیتان تیم   هایی
بودم که خیلی از چهره   های بزرگ امروز تیم ملی
در آنها حضور داشتند.
وی ادامــه داد :مــن دوره  ای در کشــورهای
بنگالدش و اردن همراه با تیم   های ملی پایه آقای
گل مسابقات غرب آسیا شدم .در مسابقات جهانی
دانش آموزان که در برزیل برگزار شد ،عنوان آقای
گلی را به دســت آوردم .مقام چهارم جام جهانی
کوچک در کشــور ایتالیا و مقام دوم را با تیم ملی
دانش آموزان در مســابقات قهرمانی آســیا کسب
کردم .ســه بار با تیم   های ملی پایه حضور در جام
ملت   های آسیا را تجربه کردم و سه دوره نیز آقای

فجر به بازیکنان بومی   اعتماد کند

گل رده   های پایه کشــور شدم .حتی در مسابقات
قهرمانی استان فارس نیز سه دوره آقای گل شدم.
خب این چیزهایی کــه گفتم کارنامه خوبی برای
یک بازیکن  ۲۷ســاله محسوب می   شود ،اما چرا
من که بچه شــیراز هســتم ،وقتی تیم شهرم در
لیگ برتر حضور دارد (فصل گذشــته) باید راهی
لیگ دسته دوم شوم؟
علی فتحیان درباره حضورش در لیگ دســته
دوم فوتبال کشور گفت :من عضو تیم ایران   جوان
بوشهر بودم و ابتدا به    نظر می   رسید اوضاع خوب
اســت .با بازیکنانی که جذب کــرده بودیم ،همه

مطمئــن بودند تیم به لیگ یــک صعود می   کند،
اما خیلــی زود مشــکالت مالی باعــث جدایی
بخش زیادی از بازیکنان شــد .تیم از هم پاشــید
و در نهایــت ســقوط کردیم .با این حــال ،آنالیز
تمامی   رقبای ایران جوان ،روی من بود و کادر فنی
رقبا سعی در مهار من داشتند .با این وجود سه گل
زدم و روی چنــدگل دیگر هم موثر بودم اما وضع
تیم آنچنان خراب بود که نتوانستیم بمانیم.
بازیکن سابق فجرسپاســی درباره توقع امروز
خود گفت :دوســت دارم تیم   های شهرم به امثال
من اعتمــاد کننــد .حرفم فقط در مــورد خودم

نیســت .بازیکنان دیگری هم حضــور دارند که
ســابقه درخشانی در تیم فجر داشــته  اند و هنوز
تجربه شــان به درد می   خورد .مطمئن باشید این
بازیکنان شیرازی هســتند که روحیه و غیرت را
به تیمشان تزریق می   کنند و همین سال گذشته
هم اگر شــاکله تیم را بازیکنان شیرازی تشکیل
می   دادند ،شاید فجر سقوط نمی   کرد.
فتحیان خاطرنشــان کرد  :فکــر می   کنم اگر
کادر فنی محترم تیم فجرشهید سپاسی و مهمتر
از همــه آقای رجــب  زاده کــه از دوران کودکی
اســطوره من بوده  اند و شناخت کافی هم از بنده
دارند ،به مــن اعتماد کننــد ،می   توانم به خوبی
جواب این اعتمــاد را بدهم .من پیشــنهادهای
دیگری از شــهرهای دیگر هــم دارم ولی قطعا
اولویتم تیم شــهرم است .ضمن اینکه استفاده از
بازیکنان بومی ،از لحاظ مالی هم برای باشــگاه
به صرفه  تر اســت به اعتقاد مــن اگر دو بازیکن
باکیفیت مساوی در معرض انتخاب قرار بگیرند،
این حق بازیکن شــیرازی است که وارد ترکیب
شود و از طرف دیگر ،هزینه   های بسیار کمتری را
نیز روی دست باشگاه می   گذارد.
به گزارش ایسنا ،باشــگاه فجرشهید سپاسی
طی یک ماه گذشــته نفراتــی را به ترکیب خود
افزوده ،نفراتی را از دست داده و با برخی بازیکنان
فصل گذشــته نیز تمدید کرده اســت ،اما هنوز
فهرســت نهایی این تیم مشخص نیست و برای
آگاهــی از نفرات فجر ســال  ۱۴۰۱-۱۴۰۲باید
حدود یک ماه دیگر صبر کرد.

دیدار ایران با اروگوئه و سنگال؛ در حال نهایی شدن؟
اروگوئه و ســنگال دو تیــم قدرتمند آمریــکای جنوبی و آفریقا
گزینههای نهایی فدراسیون فوتبال برای برگزاری دو دیدار دوستانه
هستند.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی فوتبال ایران آماده برگزاری دو دیدار
دوســتانه در پنجــره بازیهای ملی (فیفــادی )FIFA DAYS -
میشود .فدراسیون فوتبال از مدتها قبل رایزنی خود را با تیمهایی
از آمریکای جنوبیو آفریقا انجام داده اســت اما با توجه به اتفاقات
گذشته مانند لغو بازی با کانادا ،این مذاکرات در سکوت پیش میرود.
بازی اول با اروگوئه
پیش از این رسانههای اروگوئهای و مسئوالن فوتبال این کشور
از برگزاری بازی دوســتانه با ایــران در اتریش خبر داده بودند .طی
روزهای گذشته دبیرکل و سخنگوی فدراسیون فوتبال اعالم کردند
که قرارداد برگزاری این دیدار توسط ایران امضاء شده و برای طرف

اروگوئهای ارسال شده است.
طبق اطالعرســانی رسانههای اروگوئهای این دیدار یکم مهر در
یک کشور اروپایی (احتماال اتریش) برگزار خواهد شد.
بازی دوم با سنگال یا ...
مســئوالن فدراســیون و تیم ملی در حال رایزنی برای برگزاری
بازی دوم با یک کشــور آفریقایی هســتند .سنگال نخستین حریف
مدنظر فدراسیون فوتبال است که پیش از این هم بحثهایی مبنی
بر دیدار با قهرمان آفریقا و یکی از تیمهای حاضر در گروه نخســت
جام جهانی وجود داشت.
مذاکــرات با این کشــور قدرتمند آفریقایی خــوب پیش رفته و
احتمال توافق با ســنگال بسیار باال است اما در صورت عدم توافق،
فدراســیون دو گزینه آفریقایــی دیگر را برای پنجــم مهر در نظر
گرفته است.

با توجه به اینکه کشــورهای اروپایی در این پنجره از بازیهای
ملــی باید در لیــگ ملتها به میــدان بروند ،فدراســیون فوتبال
تمرکز خود را بر دیدار با کشــورهای آمریــکای جنوبی و آفریقایی
گذاشته است.
تیم ملی ایران در پنجره بازیهای ملی در خرداد دچار مشکالت
عدیدهای شــد و نهایتا یک دیدار دوستانه با تیم دوم الجزایر در قطر
انجام داد که با حواشی بسیاری برای این تیم همراه بود.
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امام علی (ع)

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر درپاره ای نقاط بارش پراکنده

هنرمندانی که آثارشان را در حراج می   فروشند نگران مالیات نباشند

علیرضا سمیعآذر با اشــاره به معافیت مالیاتی هنرمندان در سال
 ،۱۴۰۰گفت« :بر اساس بند (ل) قانون مالیاتهای مستقیم ،هنرمندان
و خرید و فروش آثار هنری شــامل معافیت میشوند ،اما حراج تهران
به عنوان یک موسســه با فعالیت تجاری ،مکلف به پرداخت مالیات
است که تاکنون نیز مالیاتهای تکلیفی را پرداخت کرده است».
علیرضا ســمیعآذر ،مدیر حراج تهران درباره حواشــی مطرح شده
مبنی بر مالیات هنرمندان در گفتگویی با ایسنا اظهار کرد« :بر اساس
بنــد (ل) قانون مالیاتهای مســتقیم ،کلیــه فعالیتهای هنری که
زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی   هســتند ،که طبیعتا شامل
خرید و فروش آثار هنری نیز میشود ،از معافیت مالیاتی برخوردارند.
بــر همین اســاس تمامی   آثاری که در حراج تهــران خرید و فروش
شــده ،مشمول نظارت وزارت ارشاد میشــوند و نباید نگرانی مالیات
داشته باشند».
او اضافــه کرد« :البته اظهارنامه مالیاتی از شــروطی اســت که
شــامل این معافیت میشود ،اما بر اساس نص صریح بند (ل) قانون
مالیاتهای مســتقیم ،کلیه آثار به فروش رســیده در حراج تهران با
مجوز مرکز هنرهای تجسمی   بوده و مشمول نظارت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی   میشوند و لذا قاعدت ًا از پرداخت مالیات معاف هستند».
سمیعآذر تصریح کرد« :البته قانون معافیت مالیاتی از سال ۱۴۰۰
شامل خود حراج تهران به عنوان یک بنگاه تجاری نمیشود و حراج
تهران مکلف به پرداخت مالیات اســت .این در حالی است که حراج
تهــران از ابتدای فعالیــت خود با توجه به معافیتهــای مالیاتی که
در ســالهای گذشته داشــته نیز همواره مالیاتهای تکلیفی خود را
پرداخت کرده و تا سال  ۱۳۹۹مفاصا حساب مالیاتی دارد».
این نویســنده و پژوهشگر هنری در پاسخ به طرح موضوع مالیات
از هنرمندان و چالشهای اخیری که در جامعه هنری داشــته است،
متذکر شد« :معافیت مالیاتی که سالیان زیادی است برای هنرمندان
و خرید و فروش آثار هنری وجود دارد ،یک سیاســت تشویقی برای
حمایت از تولید و خوداشــتغالی هنرمندان ،به ویژه در حوزه هنرهای
تجسمی   است .هنرمندان تجسمی   کشور سالهاست بدون هیچگونه
سوبسید و امکانات زیرســاختی در کارگاههای شخصی خود مشغول

به تولید ثروت برای کشــور هســتند و معافیت مالیاتی یک سیاست
تشویقی برای چنین فعالیتی است .به نظرم این سیاست درستی است
که دولت به عنوان یک شــاخص حمایت از اســتراتژی تولید توسط
هنرمندان ،برای آنها معافیت مالیاتی منظور کرده است».
او ادامه داد« :معتقدم این سیاســت درســت و تشویقی باید ادامه
پیدا کند .اگرچه درســت اســت کــه معدود آثار هنــری دارند گران
میشــوند و ممکن است برخی از مســئوالن و مقامات فکر کنند که
چنین ارقامی   باید شــامل اخذ مالیات شــوند ،اما باید در نظر داشت
که با وجود دانشــکدههای هنری زیادی که در کشور داریم ،هرساله
فارغالتحصیالنــی به عنوان تولیدکننده وارد بازار کار میشــوند .این
هنرمندان جوان در شمار باالیی مشغول تولید ارائه اثر هنری هستند و
باید در کارگاه شخصی خود ،بدون حمایت و سوبسید دولتی ،به خلق اثر
بپردازند .اگر این هنرمندان احساس کنند که با معافیت مالیاتی توجه
و حمایتی ولو اندک شــامل آنها میشود ،طبیعت ًا دلگرم خواهند شد».
سمیعآذر با اشاره به قوانین مالیاتی رایج در کشور گفت« :از طرفی
اگر بخواهیم داشتن معافیت مالیاتی را مشروط به گرفتن مجوز ،ارائه
اظهارنامه و غیره کنیم ،قطع ًا این امر مستلزم بررسیهای بوروکراتیک
و غیرضروری میشود و نهایت ًا دولت مجبور خواهد شد بهخاطر مورد
بی شمار دســت آخر اغماض کند و حتی قانون خود را نادیده بگیرد.
پس واقع ًا ضرورتی ندارد که رویهای را در پیش بگیریم که در نهایت
مجبور به اغماض شویم».
وی توضیح داد« :البته معتقدم اگر زمانی دولت به اشکال مختلف،
مثــل در نظر گرفتن سوبســید واردات اقالم مورد نیــاز هنرمندان،
تخصیص فضای کار ،تولید و ارائه آثار هنری و یا اختصاص تسهیالت
و اعتبارات مالی که به سایر مشاغل دیگر تعلق میگیرد ،به هنرمندان
در تولید هنر کمک کند ،آن وقت میتواند انتظار داشــته باشد که از
درآمد حاصلــه هم مالیاتی را دریافت کند ،اما تا چنین زمانی معافیت
مالیاتی موجود که سالهاست پابرجا بوده ،به توسعه تولیدات هنری و
ایجاد شوق و گسترش اشتغال هنرمندان کمک میکند».
ســمیعآذر درباره معافیت خریداران آثار هنــری نیز گفت« :این
مالیات میتواند تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده باشد که در مورد

آثار هنری مشــابه فرش ،کتاب ،مطبوعات و اقالم دیگر فع ً
ال اعمال
نمیشود .این امر نیز در جهت حمایت از تولید ملی ،اشاعه فرهنگ و
ســرمایهگذاریهای درست اقتصادی است که باید مدنظر قرار گیرد.
افرادی که مبادرت به خرید آثار هنری میکنند ،یا بر اســاس عالیق
شــخصی چنین کاری میکنند که عمل آنها در جهت فرهنگسازی
و حمایت از آفرینشهای هنرمندان و جامعه هنری اســت و یا برای
ســرمایهگذاری به خرید و فروش آثار هنری اقدام میکنند که آن نیز
فعالیتی همراســتا با تقویت اقتصاد کشور اســت ،زیرا سرمایهگذاری
بر روی هنر ،نقش مهمی   در جهت تولید ثروت ملی دارد ،بدون آنکه
بار تورمی   را متوجه اقتصاد کشــور کند .ســرمایهگذاران بر روی آثار
هنری ضمن رونقبخشی به اقتصاد هنر ،از انباشت سرمایه در بانکها
برای دریافت سود ،یا ســرمایهگذاری در کاالهای تورمی   مثل ملک،
طال ،ارز ،خودرو و ...جلوگیــری میکند و لذا نقش مهمی   در اصالح
روندها در اقتصاد کشــور دارد .پس معافیت مالیاتی چنین افرادی نیز
حمایت از ســرمایهگذاری در بخش تولید ملی است که مدنظر دولت
نیز قرار دارد».
وی در پایان از مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   خواست
که امکان گفتگوی مســتقیم و همفکری بین فعاالن در عرصه تولید
و ارائه آثار هنری و مســئوالن مالیاتی کشــور را فراهم سازند تا او ًال
تصمیمات و اقدامات با در نظر گرفتن همه مصالح کشور صورت گیرد
و ثانی ًا همگان در جریان وضعیت مالیاتی قرار گیرند؛ بهجای آنکه سوء
تفاهمها و بالتکلیفیها مرتب با نگرانی به صحنه رسانهها کشیده شود.
بــه گزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلس در بررســی   های بودجه
 ۱۴۰۱در بخــش درآمدی بــا حذف «فعالیت   هــای هنری موضوع
بند(ل) مــاده( )۱۳۹قانون مالیاتهای مســتقیم» از بند ق تبصره ۶
بودجه که میگوید «معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات
کمک درســی و «فعالیت   هــای هنری موضوع بنــد(ل) ماده()۱۳۹
قانون مالیاتهای مســتقیم» ،حذف می   شود ».ابقاء معافیت مالیاتی
هنرمنــدان را تصویب کردند .پیش از ابقاء معافیت مالیاتی هنرمندان
گفته شــده بود که هنرمندان با درآمــد باالی  ۲۶۰میلیون تومان در
سال باید مالیات بپردازند.

یک پیش بینی برای آینده چند فیلمساز جوان
علیرضــا برازنده با بیان اینکه بــرای انتخاب فیلمهایش پیش از هر چیز خود را
به عنوان یک تماشــاگر در مواجهه با متــن قرار میدهد ،میگوید که فیلمنامه یک
ســند معتبر برای تشخیص ارزش یک فیلم است و در چند وقت اخیر تجربههایی با
چند کارگردان جوان داشــته که میتوان پیشبینی کرد در آینده فیلمهای درخشانی
را از آنها ببینیم.
این مدیر فیلمبرداری ســینمای ایران که امسال ســه فیلم او یعنی «تصور» به
کارگردانی علی بهراد« ،بی رویا» ســاخته آرین وزیردفتری و «باالی آســمان زیر
آب» ســاخته درنازحاجیها در فســتیوالهای الف دنیا حضور داشته و دارند ،درباره
تجربه کار در کنار کارگردانهای جوان ســینمای ایران به ایســنا گفت :نکتهای که
ابتدا من را برای حضور در فیلمی   ترغیب میکند ،فیلمنامه است .برای من فیلمنامه،
ســند معتبری اســت که ارزش پروژه را مشــخصتر میکند .وقتی فیلم نامهای را
برای بار اول می   خوانم ،ســعی میکنم از دید یک فرد ســینمارو یا یک تماشاچی
عالقهمند به سینما ،آن را بررسی کنم و بعد به عنوان یک مدیر فیلمبرداری به پروژه
نگاه می   کنم.
او ادامه داد :در مرحله بعد روایت اثر ،اتفاق مهمتری اســت .بســیاری از اوقات
فیلمنامههای خوب و درخشــان تبدیل به فیلمهای متوسطی میشوند .پس روایت
کارگردان در این میان نقش مهمی   ایفا میکند .طبیعی است که در سال تعداد بسیار
زیادی فیلمنامه به دستم میرسد ،ولی به نظرم تعداد انگشت شماری از آنها با ارزش
هستند و یا دســت کم از مراحل ابتدایی به نظر میرسد به فیلمهای ماندنی تبدیل
می شوند .تقریبا در انتخابهایم سعی میکنم فیلمنامههایی که کمی   به حال و هوایم
نزدیک است و یا بیشتر ذهنم را درگیر میکند را انتخاب کنم.
مدیر فیلمبرداری فیلم «هجوم» ادامه داد :نکته ای که در هر سه فیلم «تصور»،
«بی رویا» و «باالی آسمان زیر آب» توجهم را جلب کرد ،متفاوت بودن نگاه سازنده
بود .وقتی در مورد ســاختار فیلم با آنها صحبت می   کردم ،متوجه شدم که قطعا با
آثار جدید و متفاوتی رو به رو خواهیم بود .هر سه فیلم از نگاه من که به عنوان مدیر
فیلمبرداری در آنها حضور داشــتم ،ارتباطی بــه یکدیگر ندارند .هر یک خط روایی
خودشــان را دارند و در عین حال سازندگانشــان بسیار نگاه متفاوتی دارند .انرژی و
انگیزه آنها از همان آغاز نوید این را می   داد که در آینده از آنها فیلمهای درخشــان
و درجه یک میبینیــم .در این میان فیلم دیگری به نام «ملخ» به کارگردانی فائزه
عزیزخانی را هم فیلمبرداری کردم که تا به امروز در بســیاری از جشنوارهها حضور
داشته و به نظرم به مرور بیشتر درباره آنها خواهیم شنید و موفقیتهایشان در سینما
ادامهدار خواهد شد.
برازنــده درباره فیلم «تصور» ســاخته علی بهراد با بــازی لیال حاتمی   و مهرداد
صدیقیان که به عنوان یکی از هفت فیلم بلند در بخش مســابقه شــصتو یکمین
دوره بخش جنبی هفته منتقدین کن به نمایش گذاشــته شد ،گفت :فیلم «تصور»

برایــم ویژه و جذاب بــود .موقعیت فیلمبرداری از ابتدا تا انتها داخل ماشــین بود و
چالشهایی که برای فیلمبرداری در چنین فضایی برایم ایجاد می شد ،جالب بود .از
ابتدا پیشنهاد علی بهراد و جواد نوروز بیگی کار در استودیو به جای فضای واقعی بود،
اما تمایل داشــتم در فضای واقعی کار کنم .این موضوع را با کارگردان و تهیهکننده
در میان گذاشــتم و در نهایت در ســطح شهر و لوکیشنهای واقعی و داخل ماشین
کار را شروع کردیم .با اینکه فیلمبرداری در سطح شهر در شب و هوای سرد ،سخت
و خطرات خودش را داشــت و ممکن بود روند تولید را کندتر کند ،اما از اینکه چنین
انتخابی کردم خوشــحالم .با توجه به حس و حالی که در فیلمنامه وجود داشت ،در
فضای واقعی کار کردیم .پیش از ساخت مدام با خودم فکر می   کردم ،اگر در استودیو

فیلمبــرداری کنیم و با توجه به وقتی که از گروه گرفته می   شــود و سیســتمهایی
که برای کار در اســتویو به من پیشــنهاد میشود ،اگر نتیجه آنچنان که انتظار دارم
نشود ،دیگر هیچ راهی برای جبران کردن نیست ،اما مزیت کار برای من در فضای
واقعی این بود که دقیقا چیزی که تخیل کردم اتفاق میافتاد .بیشــک این شــکل
از کار بــه باورپذیری بهتر اثر هم کمک کرد؛ چرا کــه وقتی فیلم روی پرده برای
مخاطب نمایش داده میشــود ،باورپذیری حرف اول را می   زند و اگر کار در استودیو
فیلمبرداری می   شــد به یقین عنصر باورپذیری اثر در آن کمرنگ میشــد .هرچند

کــه پیش از آغاز فیلمبرداری نگران شــکل اجرایی کار بــودم ،اما به محض اینکه
فیلمبرداری را شروع کردیم ،تمام نگرانیهایم برطرف شد .اگر همکاری تمام عوامل
مقابل و پشــت دوربین نبود ،چنین اتفاقی ممکن نمی شد .خوشحالم که فیلمبرداری
این فیلم در جشــنواره کن دیده شــد و نظرات جالب و خوبی از بسیاری از منتقدان
خارجی در مورد کارم دریافت کردم.
مدیــر فیلمبرداری فیلم «پله آخر» ادامه داد :عموما وقتی با کارگردانهای جوان
کار میکنم ،خالقیت و ذهن متفاوت آنها برایم جالب اســت .از آنجایی که خودم
هم مدام در حال تجربه کردن هستم و از انجام کارهای متفاوت لذت میبرم ،چنین
پیشنهادهایی بیشتر جذبم میکند.
او درباره فیلم ســینمایی « باالی آســمان زیر آب» ساخته درناز حاجیها که در
بخش مســابقه اصلی پنجاه و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلوویواری
حضور داشــت ،نیز گفت :ایــن فیلم برایم از چند جهت خــاص و ویژه بود«.باالی
آســمان زیر آب» از جهت قواعــد بصری و ترکیب بندی و یا حتــی کار با دوربین
فیلم متفاوتی اســت .به نظرم حاجیها نگاه ویژه ای دارد و شــاید تعریف مناســب
کار او در فیلم این اســت که دوربینی کــه کاراکتر دارد را در اثرش میبینم .در این
فیلم با رئالیســم باال حتی در نورپردازی رو  به رو هستیم و همانطور که اشاره کردم،
فیلمی   اســت که به لحاظ دوربین و نور رئالیســم باالیی دارد .از این جهت یکی از
فیلمهای مورد عالقهام است .عالوه برآن قصه بسیار متفاوتی هم دارد و تا به امروز
نقدهای بسیار خوبی درباره آن خواندم.
وی درباره فیلم ســینمایی «بی رویا» که نخســتین حضور جشنوارهای خود را با
جشنواره بینالمللی فیلم ونیز آغاز خواهد کرد ،افزود« :بی رویا» برایم فیلم درخشانی
است .در این فیلم هم نورپردازی بسیار دراماتیزه است و کامال در راستای فیلم جلو
می   رود و قصه متفاوت این فیلم چنین فضایی میخواست و به نظرم اتفاقات خوبی
برای این فیلم در راه است.
برازنده با اشاره به تجربه کار در «جنایت بی دقت » با شهرام مکری و تجربهگرایی
او در آثارش نیز گفت :بیش از این در همکاری که با شهرام مکری داشتم ،ایدههای
خالقانه و فضای آثار او بیش از پیش من را برای حضور در پروژه ترغیب میکرد و
در سه فیلمی   که با علی بهراد ،درناز حاجیها و آرین وزیر دفتری داشتم ،همین حس
و حال را تجربه کردم .در این ســه کارگردان جوان انگیزه باالیی میدیدم و اینکه
کامال نسبت به آنچه میخواستند ،آگاهی داشتند .تحلیل و تجسم آنها راجع به متن
و اجرا کامال درســت بود .با تمام قدرت آمده بودند تا کار ویژه  ای انجام بدهند و به
نظرم آنها از با استعدادترین سینماگرانی هستند که در یکی -دو سال اخیر دیدهام.
در این مدت فیلم دیگری به نام «شــهرک» ساخته علی حضرتی را هم فیلمبرداری
کردم که فضای جذابی داشــت که این فیلم نیز به زودی سفرهای جشنوارهای خود
را آغاز خواهد کرد.

چرا کارگردان سریال   های مذهبی سال   ها از تلویزیون دور مانده است؟
مجتبی یاسینی ـ کارگردان مجموعه تلویزیونی «طفالن مسلم» ـ سالهاست
کــه از تلویزیون دور مانده .تلهفیلم «یک ماه و ده روز» که نوروز  ۹۳از شــبکه
یک پخش شــد ،آخرین کاری بود که یاســینی در آن حضور داشت و پس از آن
دیگر هیچ .با این همه ســریال «طفالن مسلم» از این کارگردان که با موضوع
عاشــورایی برای نوجوانان ساخته شــد ،بارها از شــبکه   های تلویزیونی پخش
شده است.
یاسینی در سال  ۶۴هم مجموعه نمایشی «پیروفا» (تاریخ اسالم) را کارگردانی
هنری کرد که از شبکه دو سیما روی آنتن رفت .در این سریال اسماعیل سلطانیان،
زنده یاد کریم اکبری مبارکه ،عبدالرضا اکبری ،بهروز مســروری ،علی عمرانی،
جلیل فرجاد ،رضا فیاضی ،رضا خندان ،مجید بهشتی و جواد پیشهگر بازی داشتند.
حضور کمرنگ مجتبی یاسینی در تلویزیون تا جایی پیش رفته است که مهران
مدیری چند ســال قبل در برنامه «خندوانه» رامبد جوان ،به اشتباه در کنار اسم
یاسینی ،از عنوان زنده یاد استفاده کرد!
مجتبی یاسینی در گفتوگویی با ایسنا درباره علت این دوری ،با انتقاد از رویه ای
که مدیران جدید تلویزیون در قبال هنرمندان باســابقه در پیش گرفته اند ،تصریح

کرد :گویا هدف این اســت که تمامی   افراد کاربلد کنار گذاشــته شوند .با مقایسه
برنامههــای دهه   های  ۶۰و  ۷۰با برنامههایی که در حال حاضر ســاخته و پخش
میشوند ،درمی   یابیم که افرادی که پیشتر فعالیت میکردند ،دیگر نیستند و علتش
را باید از مسووالن پرسید.
ایــن کارگردان در ادامــه تاکید کرد :باور کنید من کارم را دوســت دارم و کار
دیگری غیر از این هم بلد نیســتم .درس این رشــته را خواندم اما متاسفانه کار ب
ه جایی رسیده که هر کسی که نابلدتر است ،روی کار میآید.
او بــا بیان اینکه ما آن زمان ،از دل مردم آمدیــم و برای مردم کار میکردیم،
گفت :وضعیت حال حاضر تلویزیون مشــخص نیست .زمانی که حس کردم جای
من ،اینجا نیست از این فضا خارج شدم .در گذشته مدیران عملکرد بهتری داشتند
و ما نیز می   دانستیم کجا کار می   کنیم.
این کارگردان ادامه داد :من از سال  ۵۸وارد تلویزیون شدم و فعالیت هنری من
آغاز شد .من برنامه «ما می   توانیم» را برای کودکان کار کردم .زمانی افراد بزرگی
در این حوزه کار می   کردند اما االن هیچ کدامشان نیستند.
او در ارتباط با مراکز آموزش بازیگری گفت :زمانی که کســی جرأت این کار را

نداشــت ،من از طریق تلویزیون به آموزش بازیگری پرداختم و نسلی از این طریق
پرورش پیدا کرد .من اگر کاربلد نبودم ،نمی   توانســتم از تلویزیون درس بدهم ،اما
االن هر کسی در هر اتاق سربستهای اطالعاتی تحت عنوان آموزش بازیگری ارائه
می   کند که درست نیست و هیچکس هم پیگیری نمیکند.
این بازیگر ،تهیهکننده و کارگردان با انتقاد از چیدمان مدیرانی که در حال حاضر
در شــبکهها به کار گماشته شدند ،تصریح کرد :متاسفانه تا زمانی که کارها دست
افراد کاردان نیفتد ،نتیجه ،همین آنتنی است که االن شاهد آن هستیم.
یاسینی با تاکید بر اینکه تمامی   برنامه   های تلویزیون به نوعی مذهبی محسوب
می   شوند ،اظهار کرد :سریال «بوی غریب پاییز» هم غیرمذهبی نبود .زمانی که ما
در سریالی دروغ نگوییم ،کار مذهبی انجام دادهایم.
مجتبی یاســینی ســاخت مجموعههــای «راز باغچه»« ،ســعید و ســارا»،
«زنگ بیداری»« ،شــادزی»« ،روزهای تنهایی»« ،آقای ساعتچی»« ،خانهٔ ما» و
«آوای بیصدا» را در کارنامه دارد.
تله فیلم «یک ماه و ده روز» و «دنیای آقای سخی» که نوروز  ۹۳از شبکه یک
پخش شد ،آخرین کارهایی بود که یاسینی کارگردانی کرد.

رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان مهر
اعالم کرد؛

اجرای  ۱۹۰مجلس تعزیه خوانی
میدانی در شهرستان مهر

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی   شهرستان

مهر از اجرای  ۱۹۰مجلس تعزیه خوانی میدانی در این
شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مهر ،علیرضــا فتحی اظهار
داشت :شهرستان مهر با اجرای  ۱۷گروه تعزیهخوانی
میدانی یکی از قطبهای هنر تعزیه در استان فارس
است که قدمتش به بیش از  ۲۰۰سال میرسد.
وی افزود :همه ساله  ۱۷گروه تعزیه خوانی میدانی
در سطح بخشهای وراوی ،مرکزی و اسیر شهرستان
ُمهر در دهه اول ماه محرم به اجرای هنر تعزیه خوانی
میدانی میپردازند که در   مجموع بیش از یکصد و نود
مجلس تعزیه  خوانی در شهرستان ُمهر برگزار مینمایند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   شهرستان مهر
تصریح کرد :اجرای مراسم تعزیهخوانی نه تنها یادآور
روزهای سخت و طاقتفرسای کربالست بلکه نمادی
از صبر و ایســتادگی در مقابل جهل و نادانی دشمنان
اسالم است.
فتحی گفت ۱۷ :گروه تعزیه خوانی در چهار شــهر
وراوی ،خــوزی ،مهر و اســیر و در روســتاهای ،چاه
شــرف ،میرملکی ،نورآباد     بخــش وراوی و صادره و
ارودان بخش مرکزی و هرج و دارالمیزان ،چاه کبگان
بخش اســیر در دهه اول ماه محرم به اجرای برنامه
تعزیهخوانــی میپردازند که بخــش وراوی با  ۷گروه
تعزیه خوان بیشترین اجرای هنر تعزیه خوانی در سطح
شهرســتان مهررا اجرا می   نمایند و در مجموع بیش
از  ۱۹٠مجلس تعزیهخوانی در شهرستان ُمهر برگزار
مینمایند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   شهرستان ُمهر
خاطرنشان ســاخت :مراسم تعزیهخوانی در شهرستان
ُمهر یک روز قبل از ماه محرم با تعزیه پســر   فروش
آغاز می شود و روز اول تا دهم محرم به ترتیب تعزیه
مســلم بن عقیل ،طفالن مسلم ،مدینه الوداع ،حر    بن
یزید ریاحی ،وهب ،طفالن زینب ،قاســم بن  الحسن،
حضرت ابوالفضل ،حضرت علیاکبر و امام حسین (ع)
در ظهر روز عاشورا برگزار میکنند.
وی افزود :مراســم تعزیهخوانی در دهه پایانی ماه
صفر نیز در شهرستان ُمهر با برگزاری سوگواره تعزیه
استانی در محل هیأت تعزیه داران مهدیه شهر وراوی
برگزار میشود که مورد استقبال بینظیر عالقهمندان
به این هنر آئینی قرار میگیرد.
این مسئول خاطرنشان ساخت :در اجرای این هنر
آئینــی در هر گروه تعزیهخوانی بیش از  ۱۰هنرمند به
اجرای نقش انبیا و اشــقیا میپردازند که نشاندهنده
استعداد بســیار خوب و ظرفیت باالی هنرمندان این
شهرســتان اســت .همچنین در طول دهــه اول ماه
محرم  الحرام به طور متوســط روزانه بیش از  ۱۰هزار
نفر از سراسر شهرســتان مهر به تماشای هنر آیینی
تعزیه میدانی میپردازند.
فتحــی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار
داشــت :ســابقه برگزاری تعزیه در شهرستان ُمهر به
بیش از  ۳۰۰سال قبل برمی گردد که این هنر از نسلی
به نسل بعد منتقلشده است.

