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استاندار فارس:

احتمال توافق پنهانی
عربستان و روسیه

فارس آماده گسترش مراودات
با مجارستان است

مدیـر پیشـین امـور بینالملل شـرکت ملی نفت ایـران گفـت :از آنجایی
کـه عربسـتان میتوانـد بـه بـازار اروپـا دسترسـی داشـته باشـد و روسـیه
هـم بـا تحریـم مواجه اسـت احتمـال این وجـود دارد کـه توافـق پنهانی
بیـن دو کشـور صـورت گرفتـه باشـد ،یعنـی عربسـتان بیشـتر به سـمت
بـازار اروپـا و روسـیه به سـمت بـازار آسـیا برود.

دختران تکواندو ایران
قهرمان جهان شدند

 ۵دستور رییسی برای
واگذاری زمین به شرط
ساخت مسکن به مردم

مدیر کل شورای عالی امور
ایرانیان خارج از کشور وزارت
خارجه:

ایرانیان خارج از کشور
تحت پوشش بیمه قرار
میگیرند
2

فرماندار هیرمند:

درگیری مرزی ایران و
طالبان تلفات نداشت
2

باقری:

ایده های پیشنهادی ایران برای تسهیل جمع بندی مذاکرات ارائه شد
از خـروج یکجانبـه و غیرقانونـی آمریکا آغار شـده ،به
طرفهـای مقابـل ارائـه دادیم.

رئیـس هیـأت مذاکـره کننـده کشـورمان در صفحـه
شـخصی خـود نوشـت :ایدههای پیشـنهادی شـکلی
و محتوایـی خـود را بهمنظـور همـوار سـاختن مسـیر
بـرای جمعبنـدی سـریع مذاکـرات ویـن ارائـه کردیم.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،علـی باقـری معـاون
سیاسـی وزارت امـور خارجه در صفحه شـخصی خود
در فضـای مجـازی نوشـت :مـا ایدههای پیشـنهادی
شـکلی و محتوایـی خـود را بهمنظـور همـوار سـاختن
مسـیر بـرای جمعبنـدی سـریع مذاکـرات ویـن کـه با
هـدف اصالح یک شـرایط پیچیده خسـارتبار ناشـی

وی بـا بیـان اینکـهمـا بهصـورت نزدیـک بـا شـرکای
برجامی خـود ،بهویـژه هماهنگکننـده ،بهمنظـور
ارائـه فرصتـی دیگـر بـه آمریـکا بـرای نشـاندادن
حسـن نیـت و مسـئولیتپذیری خـود کار میکنیـم،
اعلام کـرد؛ ایـران آمـاده جمعبنـدی مذاکـرات در
مـدت زمـان کوتاهـی اسـت ،اگـر طـرف مقابـل نیـز
آمـاده اقـدام مشـابه باشـد.
یک کارشناس اقتصادی:

رقبای منطقهای مخالف احیای برجام هستند
میشـود و متاسـفانه از آنجایـی کـه توافـق
برجـام بعیـد بـه نظرمیرسـد وضعیـت اقتصـادی
سـختتر هـم میشـود و در ایـن شـرایط انتظـار
تورمی بـاال مـیرود و درنتیجـه شـاخصهای
اقتصـادی جنبـه منفـی پیـدا میکننـد.

قنبـری دربـاره عدم تحقـق وعدههـای اقتصادی
رییـس جمهـوری گفـت :در حـال حاضـر نـرخ
رشـد اقتصـادی بسـیار پایینتـر از آنچـه اسـت
کـه رییـس جمهـوری وعـده آن را داده بـود.
رییـس جمهـوری وعـده تحقـق رشـد اقتصـادی
 8درصـدی را داده بـود امـا نـرخ رشـد اقتصـادی
امـروز  3درصـد اسـت .از دیگر وعدههـای رییس
جمهـوری ایـن بـود کـه نـرخ تـورم بایـد نصـف
شـود امـا امـروز شـاهد آن هسـتیم کـه نـرخ تورم
 2برابـر شـده اسـت و نرخ بیـکاری افزایـش یافته
و ضریـب جینـی کـه ضریـب عدالـت محسـوب
میشـود ،وضعیـت بدتـری پیداکـرده و حجـم
صـادرات و واردات از لحـاظ تـوازن منطقـهای

بهبـود پیـدا نکردهاسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اتفاقـا معیشـت مـردم بـه
برجـام گـره خـورده اسـت ،ادامـه داد :از آنجایـی
کـه مـردم پیشبینـی دقیقـی از آینـده اقتصـادی
کشـور ندارنـد و امیـدی بـه آینـده نیسـت ،تولیـد
و افزایـش درآمـد حاصـل از تولیـد هـم شـکل
نمیگیـرد و وقتـی کـه درآمـد کاهـش پیـدا کنـد،
سـفره مـردم کوچکتـر میشـود در نتیجـه ایـن
وضعیـت ،توسـعه اقتصـادی بـه حالـت تعلیـق در
میآیـد .علـی رغـم آنچـه کـه گفتـه شـده مبنـی
بـر اینکـه سـفره و معیشـت مـردم بـه برجـام گـره
نمیخـورد ،امـروز بـه شـدت معیشـت مـردم بـه
برجـام وابسـته اسـت اگـر دولـت تصمیـم بگیـرد
از موضـع اسـتقالل کشـور و از موضـع منافـع و
مصالـح کشـور و بـرای بهبـود معیشـت مـردم و
توسـعه اقتصـادی برجـام را بپذیـرد ،این اقـدام به
نفـع کشـور و مـردم اسـت.
ایـن کارشـناس اقتصـادی دربـاره توافـق بـا
کشـورهای منطقـهای بـرای جایگزیـن کـردن
توافـق برجـام گفت :کشـورهای منطقـهای مانند
روسـیه با هزاران مشـکل مواجهاند و پای روسـیه
در جنـگ بـا اوکرایـن لنـگ اسـت و بـا مشلات
اقتصـادی متعـددی مواجـه اسـت.
وی افـزود :بایـد توجـه داشـته باشـیم که روسـیه
از گذشـتههای دور بـا ایـران همـراه نبـوده و هیچ
گاه منافـع ایـران را در نظر نگرفته اسـت و همواره
بـه دنبـال مصالـح و منافـع ملی خود بـود .به طور
قطـع اگـر بخواهیـم شـعار نـه شـرقی و نـه غربی
را رعایـت کنیـم و یک کشـور مسـتقل باشـیم باید
برجـام را بپذیـرم و رابطـه بـا روسـیه هـم بایـد از
موضـع اسـتقالل و منافع کشـور باشـد.
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پیکر شهید مدافع حرم عبداهلل
اسکندری در مشهد ،تهران و شیراز
تشییع خواهد شد

تیـم دختـران ایـران در پنجمیـن دوره رقابتهـای
تکوانـدو قهرمانـی نونهـاالن جهان با کسـب  ۴مدال
طلا ،یـک نقـره و یـک برنـز به مقـام قهرمانی دسـت
یافت.
بـه گـزارش ایرنـا ،پنجمیـن دوره رقابتهـای تکوانـدو
قهرمانـی نونهـاالن جهـان کـه در شـهر صوفیـه
بلغارسـتان جریـان دارد ،پرنیـان سـاکی در وزن -۳۷
کیلوگـرم در مبـارزه پایانـی به مصاف «سـینگ تونگ»
از تایلنـد رفـت و در  ۲بـر صفـر نتیجـه را واگـذار و بـه
نشـان نقـره دسـت پیـدا کرد.
ایـن تکوانـدوکار شایسـته کشـورمان بـرای رسـیدن
فینـال بـا نتیجـه  ۲بـر صفر در راند شـماری بـه ترتیب
«الینـا کریمـوا» از بلغارسـتان« ،گلسـان» از اسـترالیا،
«عیوضیـان» از ارمنسـتان را شکسـت داده بـود.
بـر همیـن اسـاس تیـم دختـران ایـران بـا کسـب ۴
مـدال طلا ،یـک نقـره و یـک برنـز باالتـر از همـه
تیمهـا عنـوان قهرمانـی را بـه خـود اختصـاص داد.
بـاران جمـال لیوانـی ،سـاینا علیپـور ،پرنیـان نـوری و
حنـا زریـن کمـر  ۴نشـان طلا ،پرنیـان سـاکی یـک
مـدال نقـره و فاطمـه باقـرزاده هـم یـک نشـان برنـز
کسـب کردنـد.
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یـک کارشـناس اقتصـادی اظهـار داشـت:
رییـس جمهـوری وعـده تحقـق رشـد اقتصـادی
 8درصـدی را داده بـود امـا نـرخ رشـد اقتصـادی
امـروز  3درصـد اسـت .از دیگر وعدههـای رییس
جمهـوری ایـن بـود که نرخ تـورم باید نصف شـود
امـا امـروز شـاهد آن هسـتیم که نرخ تـورم  2برابر
شـده و نـرخ بیـکاری افزایـش یافتـه اسـت.
علـی قنبـری در گفتوگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی
ایلنـا دربـاره تبعـات لغـو برجـام یـا ادامـه پروسـه
طوالنـی مذکـرات برجـام بـر اقتصـاد کشـورمان
اظهارداشـت :بـه طـور قطـع احیـای برجـام در
ثبـات سیاسـی و اقتصادی کشـورمان تاثیر مثبت
خواهـد داشـت و میتواند نسـبت به کنتـرل تورم،
بهبود شـرایط اقتصـادی ،ثبات وضعیت سیاسـی
و آرامـش شـاخصهای اقتصـادی و بهبـود آنهـا
تاثیر داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه احیـای برجـام به نفـع مصالح
کشـور اسـت ،گفـت :برای برخـی از رقبـای ایران
در منطقـه ماننـد روسـیه احیـای برجام خوشـایند
نیسـت چراکـه در اثـر پذیـرش برجـام وضعیـت
سیاسـی و اقتصـادی ایـران بـه ثبـات میرسـد و
منجـر بـه رعایـت منافع جمهـوری اسلامی ایران
خواهـد شـد .بـه همیـن دلیـل رقبـای منطقـهای
دسـت بـه اقدامـات و عملیاتـی میزنند کـه برجام
سـرانجام نگیـرد چراکـه منافـع ایـن کشـورها کـه
در تقابـل بـا منافـع ایـران اسـت بـه نحـوی اقـدام
میکننـد کـه ایـن توافـق صـورت نگیـرد.
ایـن کارشـناس اقتصادی با اشـاره ادامـه افزایش
نـرخ تـورم بـا لغـو برجـام یـا طوالنـی شـدن رونـد
مذاکـرات اظهارداشـت :هـر چـه بـه جلـو پیـش
میرویـم شـرایط اقتصـادی کشـورمان سـختتر
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رکوردشکنی مسابقات
پرورش اندام قهرمانی
باشگاه   های استان فارس با
شرکت  ۳۲۰ورزشکار
11

ابراهیم حسنبیگی:

هیأت رئیسه شورای شهر شیراز
معرفی شدند
آيين «روز معرفی دانشگاه شیراز»
برگزار می شود
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روشن سرپرست شرکت عمران صدرا:

در جاده قره پیری همه پای کار
نیستند

4

مدیرکل مدیریت بحران
استانداری فارس خبر داد

کشف جسد  ۲قربانی سیل بختگان
نماینده مردم رزن در مجلس:

9

 ۱۶صندوق بازنشستگی فاقد قانون
هستند

10

طالبان:

حقابه ایران بر اساس توافقنامه هلمند پرداخت میشود
سـخنگوی وزارت انـرژی و آب حکومـت طالبـان بـه
دنبـال تأکیـد مقامـات ایـران بـر لـزوم پرداخـت حقابه
ایـن کشـور ،گفـت :حقابه ایـران بـر اسـاس توافقنامه
هلمنـد پرداخـت خواهد شـد.
بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا از خبرگـزاری صـدای
افغـان (آوا)  ،اختـر محمـد نصـرت در ایـن بـاره اظهار
داشـت :مطابـق بـا توافقنامـۀ  ۱۳۵۱در حالـت عادی
ایـران  ۲۲مترمکعـب در یـک ثانیـه حقابـه دارد و مـا
چهـار مترمکعـب نیـز بـه دلیـل حسـن همجـواری
بـه ایـن کشـور پرداخـت میکنیـم و اگـر خشکسـالی
باشـد ،بـه همـان انـدازه آب کمتـری بـه سـمت ایـران
جـاری میشـود.
وی تأکیـد کـرد کـه چگونگـی پرداخـت آب در
سـالهای غیرنرمـال نیـز در توافقنامه میان دو کشـور
ذکـر شـده اسـت.
آیتاللـه سـیدابراهیم رییسـی رئیسجمهـوری ایـران
اخیـرا وزرای امـور خارجـه و نیروی این کشـور را مأمور
ً
پیگیـری حقابـه ایـران از رود هیرمنـد کـرد و گفـت:
دولـت ایـران در پیگیـری حقـوق ملـت بههیچعنـوان
کوتـاه نخواهـد آمد.
بـه دنبـال ایـن دسـتور ،حسـین امیـر عبداللهیـان
وزیـر امـور خارجـه ایـران پنجشـنبه هفتـه گذشـته بـا
امیرخـان متقـی سرپرسـت وزارت خارجـه افغانسـتان

تلفنـی گفتوگـو کـرد.
وزیـر خارجـه ایـران بـا اشـاره بـه بارندگیهـای اخیـر و
جـاری شـدن آب در رودخانه هیرمند ،ابـراز امیدواری
کـرده بـود کـه موانـع مصنوعـی جهـت تأمیـن حقابـه
ایـران وجود نداشـته باشـد.
امیرعبداللهیـان در ایـن گفتوگـوی تلفنـی اظهـار
داشـت :تحویـل حقابـه ایـران شـاخص مهمی بـرای
سـنجش تعهـدات هیـات حاکمـه سرپرسـتی
افغانسـتان در عمـل بـه تعهـدات بینالمللـی در قبـال
ایـران اسـت.
امیرخـان متقـی نیـز در ایـن گفتوگـوی تلفنـی روابط

دو کشـور را برادرانـه و در مسـیر کمـک بـه ملـت
افغانسـتان توصیـف کـرد.
وی بـا اسـتقبال از سـفر هیـات وزارت نیـروی ایـران
گفـت :مـا نسـبت بـه حقآبـه ایـران متعهـد هسـتیم.
زمانـی که آب موجود باشـد ،آن را بهسـوی ایران روان
میکنیـم.
پیشازایـن نیـز ذبیحاللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان
در یـک مصاحبـه موضـوع حقابـه بیـن افغانسـتان
و ایـران را حـل شـده دانسـت و گفـت :درصورتیکـه
افغانسـتان بهاندازه کافی آب داشـته باشـد ،جمهوری
اسلامی ایران نیـز از آب مسـتفید خواهـد شـد.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

سیالب سرشک آمد و
طوفان بال [ماند]
زمیـن بـه هـر سـال دهـان می گشـود تـا لبـی تر
کنـد .دریغ از نمی و طراوتی ،چشـمه ها خشـکیدند،
جویبارهـا خسـبیدند ،چاه هـا ته کشـیدند و سـدها
خامـوش آب هـا را به اعماق کشـیدند ...کشـاورزان
در حسـرت روان آبـی چشـم بـر آسـمان داشـتند
و آسـمان را ابرهایـی عقیـم دربـر گرفتـه بـود کـه
بیشـتر به سـراب می مانسـت...
جنگل هـا را آتش تابسـتان در محاصره داشـت و تر
و خشـک را بـا هم سـوزاند .از فراز کوه هـای بلند تا
فـرود تپه های عاری از سـبزینگی ،قابی از سـیاهی
و خاکسـتری و بازمانـده تنه سـوخته درختان غمبار
می نمـود چـه بسـیار مزارع دیـم که در آن هـا گندم
کاشـتند و برداشـت نداشـتند و چـه امیدهایـی کـه
رنگ ناامیـدی می گرفت.
دعـای بـاران هـم خواندنـد ،اجابـت نشـد .دوبـاره
خواندنـد باز هـم بی تأثیر بود .نان بایـد از آن طرف
مرزهـا می آمـد تـا کمبودهـا جبـران شـود .آتـش
جنـگ ،مـزارع را در محاصره گرفـت .بحران غذایی
لـرزه بر انـدام اروپـا و آفریقا انداخـت .ترس حاکم
شـد و امید از آسـمان برید .گویی بـاران را میلی به
سـرزمین ما نبـود و اگر هـم بود خسـیس می نمود.
گوسـفندان در چـراگاه ،خـار و خاشـاک بـه دندان
می کشـیدند و از پس آن تشـنه و بی رمـق راه خانه
در پیش داشـتند .گوشـت هـم بیش از آنچـه انتظار
می رفـت گـران و گران تـر شـد .آفتـاب جانگـداز
تابسـتان هـر نـم و رطوبتـی را بـه بخـار تبدیـل
می کرد .عشـق بـه زندگـی در پرده ابهام پاسـخی
پذیرفتنی نداشـت .قحطسـالی چنان می بـود که به
قـول سـعدی عشـق بـه فراموشـی رفت.
اخبار هواشناسـی با جزئیـات ،مدام از رسـانه ها در
پـس هـر خبـر سـخن از بـاران داشـت امـا بارانی
در کار نبـود .ناگهـان در زیـر آسـمان بـاز ،کنـار
رودخانـه ای کـه چنـدان آبـی از آن جـاری نبـود،
سـیلی خروشـان سـر برآورد چنـان غافلگیرکننده و
ناگهانـی کـه خودروهـای پـارک شـده را بـا آدم ها
جـا بـه جـا کـرد و بـا خـود بـرد و مسـافرانی کـه
ناباورانـه هنـوز زیر درخـت حاضر نبودنـد به صدای
هشـدارها پاسـخ دهنـد هم آغـوش آب شـدند...
و ایـن مقدمـه ای بـود بـرای سـیل های ویرانگـری
کـه هـر چنـد بسـیاری از سـدها را پـر کـرد و نوید
چاه هـای پـرآب را داد امـا خسـارات مالـی و جانی
بسـیار بـه جای گذاشـت تـا آنجـا که بهـای چنین
نعمـت بی نظیـری انتظـار چنیـن خسـارتی از آن
نمی رفـت.
بـه هـر تقدیر بـاران رحمـت الهـی از پس سـالها
خشکسـالی چنـان فـرود آمـد کـه خانه هـای
روسـتایی و قدیمی شـهری تحمل آن را نداشـتند و
فـرو ریختند .هرچنـد زلزله ها و سـیل های پی در پی
سـالیان درس هـای مهمی بـه مـا دادند امـا تاکنون
شـاهد چنین سـیل های ویرانگر سراسـری نبودیم.
مثـل موشـک های نقطـه زن در جنـگ آسـمان و
زمیـن بسـیار مکان هـا که هـدف قرار گرفتنـد و چه
جان هـای عزیـزی کـه بـه غفلـت گرفتـه شـدند و
اینـک بـه شـکرانه آب فراوانـی کـه از آسـمان آمد
سـپاس داریـم و سـجده شـکر میگذاریـم کـه آب
ایـن مـاده حیات هرچنـد با زحمـت آمد امـا رحمت
بزرگـی بـود و نباید ایـن موهبت بـزرگ را فراموش
کنیـم و بدانیـم کـه اگر دانـش و تجربه مـا بیش از
ظرفیتمـان بـاال رود باز هـم خدایی داریم کـه به ما
نشـان دهـد قانـون طبیعت فراتـر از فهـم و دانش
ماسـت .مـا بایـد بـه طـور جـد تمامی خانه هـای
روسـتایی در مسـیر سـیل را جابه جـا کنیـم .ما باید
همیشـه به روز واقعه بیاندیشـیم ،جنگل هـا را برای
حفـظ خـاک و آب حفـظ کنیـم و بدانیـم کـه منافع
فـرد در گـرو منافـع جمـع اسـت .از خودخواهی ها
دسـت بکشـیم و تابـع قانونـی باشـیم کـه خلاف
قانون طبیعت خداوندی نباشـد .وسـعت شـهرها را
بیـش از ایـن که هسـت دنبـال نکنیـم و روسـتاها
را آبـاد نماییـم تـا عالوه بـر پیشـگیری از مهاجرت
روسـتائیان بـه شـهرها بـه آنهـا تفهیـم کنیـم که
زندگـی روسـتایی برای آنـان سـالم تر از زندگی در
شـهرها با آن همـه هزینه هـای باال و مشـکالت در
تعاملات اجتماعی اسـت.
روح تعـاون و همـکاری کـه از ویژگی هـای
اخالق مـداری و دیـن باوری اسـت ایجـاب می کند
بـه خانواده های مصیبـت زده و خسـارت دیده یاری
رسـانیم .امید کـه چنین شـود و باز هم بـاران ببارد
تا شـاهد زمین های خشـکیده و درختان پرپر شـده
نبا شیم .
والسالم

 ۵دستور رییسی برای واگذاری زمین
به شرط ساخت مسکن به مردم
رئیـس جمهـور بـه منظـور نظـارت سـتادی بـه
عملکـرد وزارتخانههـای دولـت امـروز در جمـع
مدیـران ارشـد وزارت راه و شهرسـازی حضـور یافت
و برنامـه پایـش عملکـرد مجموعـه دولـت را از ایـن
وزارتخانـه آغـاز کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـیدابراهیم رئیسـی
صبـح دیـروز یکشـنبه بـه وزارتخانه راه و شهرسـازی
رفـت و از نزدیـک در جریـان عملکـرد ،طرحهـا
و پروژههـای مهـم ایـن وزارتخانـه ،خصوصـا در
زمینـه احـداث مسـکن قـرار گرفـت .در ایـن جلسـه
کـه اسـتانداران سراسـر کشـور نیـز بـه صـورت
ویدئوکنفرانسـی حضـور داشـتند ،موضـوع احـداث
و تنظیمگـری در بـازار مسـکن مهمتریـن محـور
سـخنان رئیـس جمهـور بـود.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت اجـرای وعده دولـت برای
سـاخت  ۴میلیـون مسـکن در کشـور بـرای انجـام
تکلیـف قانونی و پاسـخ بـه نیاز موجود ،خاطرنشـان
کـرد :پیشنیـاز اجـرای ایـن طرح اختصـاص زمین

اسـت کـه در ایـن زمینـه وزارت راه و شهرسـازی
مسـئولیت مهمی بـه عهـده دارد و بایـد با شناسـایی
زمینهای مناسـب و تشـکیل بانک مسـکن ،زمینه
جهـش تولیـد مسـکن در کشـور را فراهـم کند.

رئیـس جمهـور در ادامـه بـه همـه وزارتخانههـا و
دسـتگاههای اجرایـی دسـتور داد به موجـب قانون،
تـا پایـان شـهریور تمـام اراضـی مناسـب اعلام
شـده را بـرای احـداث مسـکن در اختیـار وزارت راه

و شهرسـازی بگذارنـد تـا از طریـق بانـک زمیـن
بـه متقاضیـان واگـذار شـود ،در غیـر ایـن صـورت
تمامی ایـن زمینهـا بـه نـام دولـت جمهـوری
اسلامی ایران سـند خواهـد خـورد.
رئیسـی همچنین بـر ضرورت اخذ مالیـات از اراضی
رهـا شـده تاکیـد کـرد و بـه وزارت راه و شهرسـازی
دسـتور داد ،علاوه بـر سـاخت مسـکن بـه مـردم
«زمیـن به شـرط سـاخت مسـکن» هم واگذار شـود
تـا در فراینـد سـاخت مسـکن در کشـور مشـارکت
کنند .
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت نظارت بـر فرایند
تخصیـص زمیـن و احـداث مسـکن خاطرنشـان
کـرد :دسـتگاههای مسـئول بایـد بـا رصـد و
نظـارت دقیـق ،مراقبـت کننـد کـه در تمـام مراحـل
اجـرای طـرح جهـش تولیـد مسـکن ،تحـت هیـچ
شـرایطی زمینـه بـرای واسـطگری یـا سـوداگری
مهیـا نشـود و زمینهـا صرفا بـه متقاضیان سـاخت
واگذار شود.

سخنگوی وزارت خارجه:

نگاه به شرق باید راهبردی باشد
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه جمهـوری
اسلامی ایران بـا بیان اینکـه موازنههـای راهبردی
در منطقـه و جهان از غرب به سـمت شـرق در حال
تغییـر اسـت ،گفـت :امـروز نـگاه قاطبـه ملتهـای
منطقـه از جملـه جهـان عـرب دیگـر مثـل گذشـته،
نـگاه بـه غـرب نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ناصـر کنعانـی در دیـدار علاء
الدیـن بروجـردی رئیـس انجمـن دوسـتی ایـران و
چیـن و اعضـای هیـأت مدیـره ایـن انجمـن گفـت:
امـروز قاطبـه ملتهـای منطقـه نگاهـی منفـی
بـه آمریـکا دارنـد و دولتهـای عربـی در حـال
ریـل گـذاری بـرای موازنـه سـازی در روابـط خـود با
آمریـکا ،چیـن و روسـیه هسـتند.
کنعانـی بـا اشـاره بـه تاکیـد رهبـر معظم انقلاب به
موضـوع نـگاه بـه شـرق گفـت :نـگاه بـه شـرق در
ایـران و تقویـت روابـط با کشـورهای شـرقی از جمله

چیـن بایـد یـک نـگاه راهبـردی و نـه صرفـا یـک
رویکـرد تاکتیکـی در برابـر غـرب باشـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه جمهـوری

هند:

چابهار مسیری امن ،ارزان و سریع
برای دسترسی به آسیای میانه است

وزارت بنـادر ،کشـتیرانی و آبراه هـای هنـد روز
یکشـنبه در شـهر بمبئی در آیینی به مناسـبت "روز
چابهـار" ،بـا بیـان اینکـه چابهـار را بـه قطـب مهـم
ترانزیـت تبدیـل می کنیـم ،ایـن بنـدر را مسـیری
ارزان تـر ،کوتـاه تـر ،سـریع تـر و قابـل اعتمادتـر از
هنـد بـه آسـیای میانـه از طریـق ایـران توصیـف
کرد.
بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از رسـانه های هنـدی،
«سـاربادانا سـونووال» وزیـر بنادر و کشـتیرانی هند
گفـت کـه چشـم انـداز هنـد ایـن اسـت کـه بنـدر
شـهید بهشـتی در چابهـار را به یک قطـب ترانزیت
تبدیـل کنـد و آن را بـرای اتصـال بـه کریـدور

شـمال-جنوب بـا هـدف دسترسـی بـه کشـورهای
آسـیای میانـه پیونـد دهـد.
وی تاکیـد کـرد کـه هنـد مشـتاق اسـت از
مشـوق های بنـدر شـهید بهشـتی و منطقـه
تجـارت آزاد چابهـار بـرای شـرکت های تجـاری و
لجسـتیکی اسـتفاده کنـد.
وزیـر بنـادر و کشـتیرانی هنـد در ادامـه از همـه
نماینـدگان و سـهامداران خواسـت پیشـنهاداتی
بـرای کاهـش زمـان و هزینـه حمـل و نقـل ارائـه
دهنـد تـا مسـیری ارزان تـر ،کوتاهتـر ،سـریعتر و
قابـل اعتمادتـر از هنـد بـه ایـران و آسـیای میانـه
ایجـاد شـود.

هشدارهای چین اثر کرد

نانسی پلوسی از سفر به تایوان
منصرف شد؟

پیام مقامات قطری به رئیسی
امیـر ،نائـب امیـر و نخسـت وزیـر قطـر در پیامهایـی جداگانـه بـه
رئیسجمهـور کشـورمان جـان باختـن تعـدادی از شـهروندان ایرانی
در حادثـه سـیل اخیـر را تسـلیت گفتنـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رسـمی قطر(قنا) ،شـیخ
تمیـم بـن حمـد آل ثانـی ،امیـر قطـر در پیامی بـه ابراهیـم رئیسـی،
رئیـس جمهـور ایـران جـان باختـن تعـدادی از شـهروندان ایرانـی در
اثـر حادثـه سـیل را تسـلیت گفـت و بـرای مصدومـان آرزوی شـفای
عاجـل کـرد.
همچنیـن شـیخ عبداللـه بـن حمـد آل ثانـی ،نائـب امیـر قطـر و
شـیخ خالـد بـن خلیفـه بـن عبدالعزیـز ،نخسـت وزیـر ایـن کشـور در
پیام هایـی جداگانـه حادثـه سـیل اخیـر در برخـی شـهرهای ایـران را
بـه رئیس جمهور کشـورمان تسـلیت گفتند و بـرای مصدومان آرزوی
شـفا کردند.
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بـر اسـاس بیانیـ ه منتشـر شـده از سـوی دفتـر
نانسـی پلوسـی ،رئیس مجلس نماینـدگان آمریکا
در سـفر خـود بـه آسـیا بـه کشـورهای آسـیایی از
جملـه سـنگاپور و ژاپـن مـیرود؛ در ایـن بیانیـه
اشـارهای بـه هرگونه توقـف احتمالـی او در تایوان
نشـده است.

بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
آسوشـیتدپرس ،بـر اسـاس ایـن بیانیـه کـه دیـروز
(یکشـنبه) منتشـر شـد ،نانسـی پلوسـی ،رئیـس
مجلـس نماینـدگان آمریـکا در طـی ایـن سـفر در
صـدر یک هیأت اعزامی از سـوی کنگـره آمریکا
همچنیـن بـه مالـزی و کـره جنوبـی نیـز سـفر
خواهـد کـرد .تمرکز این سـفر بـر امنیـت متقابل،
شـراکت اقتصـادی و حاکمیـت دموکراتیـک در
منطقـه هند-اقیانوسـیه خواهـد بـود.
پیشـتر انتشـار گزارشهایـی مبنـی بـر اینکـه این
سـفر او شـامل توقـف در تایـوان نیـز میشـود،
واکنـش خشـمگینانه چیـن را کـه ایـن جزیـره
خودگـردان را بخشـی از قلمـرو خـود میدانـد
برانگیخـت .پکـن هشـدار داده اسـت کـه در
صـورت انجـام چنیـن سـفری از سـوی پلوسـی
عواقبـی در کار خواهـد بـود و در ایـن راسـتا
وزارت دفـاع چیـن در بیانیـهای تلویحـا بـه ایـن
اشـاره کـرد کـه ممکـن اسـت در پاسـخ از نیـروی
نظامی اسـتفاده کنـد.

اسلامی ایران بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای انجمـن
دوسـتی ایران و چین ،افـزود :یکی از موضوع های
مهمی کـه ایـن تشـکل مـردم نهـاد می توانـد انجـام

دهـد ،کمـک بـه اصلاح نگاه هـا در داخـل کشـور
بـه سـمت شـرق و معرفـی صحیـح ظرفیت هـای
فـراوان اقتصـادی واشـتراکات فرهنگـی با شـرق از
جملـع چیـن اسـت.
ناصـر کنعانـی ،دیپلماتـی بـا تجربـه کـه حـدود یک
مـاه پیـش (نیمـه اول تیرمـاه سـا ل  )۱۴۰۱بـه
سـمت سـخنگویی وزارت امـور خارجـه منصـوب
شـده اسـت ،بـا اشـاره به ایـن کـه چانگ هوآ سـفیر
جمهـوری خلـق چیـن در تهـران اولیـن سـفیری
بـوده کـه بـا وی در مسـئولیت جدید مالقـات کرده،
در ایـن بـاره گفـت :ایـن دیپلمـات چینـی کـه در
حـوزه دیپلماسـی عمومـی و فرهنگـی بسـیار فعـال
اسـت ،تاکیـد داشـت کـه ایـران و چیـن در ایـن
حـوزه و بـا هـدف تقویـت شـناخت صحیـح دو ملـت
نسـبت بـه یکدیگـر  ،نیازمنـد کار و تالش بیشـتری
هستند.

مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه:

ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش
بیمه قرار میگیرند

مدیـر کل شـورای عالـی امـور ایرانیـان خـارج
از کشـور وزارت امـور خارجـه بـا اشـاره بـه اینکـه
تحـت پوشـش قـرار گرفتـن ایرانیـان خـارج از
کشـور مـورد توجـه و اهتمـام ویـژه مسـئوالن
ذیربـط اسـت ،تاکیـد کـرد :شـمار هموطنـان
ایرانـی خـارج از کشـور کـه تحـت پوشـش بیمـه
تامیـن اجتماعـی هسـتند نسـبت بـه کل بیمـه
شـدگان ،بسـیار ناچیـز اسـت .
بـه گـزارش ایسـنا  ،رضـا عامـری ادامـه داد:
ایرانیانـی کـه سـابقه پرداخـت حـق بیمـه حتی در
قبـل از پیـروزی انقلاب اسلامی دارند و وقفهای
در پرداخـت حـق بیمـه آنهـا بـه وجـود آمـده
میتواننـد بـا پرداخـت معوقههـا ،خـود و خانـواده
خـود را بیمـه کننـد و سـپس از مزایـای دریافـت
حقـوق بازنشسـتگی اسـتفاده کننـد .
مدیـر کل امـور ایرانیـان وزارت خارجـه گفـت:
مذاکراتـی بـا مسـئولین بیمـه تامیـن اجتماعی در
ایـن خصـوص انجـام شـده و ایـن آمادگـی وجـود
دارد کـه ایرانیـان بتواننـد بـا پرداخـت حـق بیمه ،
پـدر و مـادر خـود کـه در ایـران زندگـی میکنند را
تحـت پوشـش بیمـه قـرار دهند.

عامـری افـزود :در قانـون جامـع ایرانیـان نیـز
موضـوع بیمـه ایرانیان خارج از کشـور دیده شـده
است.
وی گفـت :دبیرخانـه شـورای عالـی ایرانیـان
خصوصـا
در وزارت امـور خارجـه ایـن موضـوع
ً
ایرانیـان کـم برخـوردار را با جدیت تمام در دسـتور
کار خـود دارد و ایرانیـان میتواننـد بـا مراجعـه
بـه  ۲۸کارگـزار بیمـه کـه در  ۱۸کشـور مسـتقر
می باشـند بـرای بیمه کـردن خود و افـراد خانواده
اقـدام کننـد .

مقام سابق افغان:

آمریکا چند نقطه کابل را
بمباران کرد
تهـران -ایرنـا -منابـع خبـری افغانسـتان اعلام
کردنـد" ،رحمتاللـه نبیـل" رییس پیشـین امنیت
ملـی ایـن کشـور گفتـه کـه هواپیمـای بـدون
سرنشـین آمریکایـی بامـداد دیـروز یکشـنبه در
فضـای کابـل دیـده شـده و بـه چنـد نقطـه شـهر
کابـل حملـه کردهاسـت.
بـه گـزارش ایرنـا ،تارنمـای خبرگـزاری افـق بـا
اعلام ایـن مطلـب افـزود :رییـس سـابق امنیت
ملـی در توییتـی نوشتهاسـت کـه براسـاس
توافقنامـه دوحـه ،آمریـکا بـه طالبـان در زمینـه
«سـرکوب داعـش» کمـک میکنـد.
نبیـل بـا اشـاره بـه حملـه هواپیمـای بـدون
سرنشـین آمریـکا گفتهاسـت« :بـه احتمـال زیـاد
هـدف ،مخفیگاههـای گـروه داعش بودهاسـت».
او گفتهاسـت کـه خطـر تبدیلشـدن افغانسـتان
بـه پناهـگاه امـن افراطگرایـان جـدی اسـت؛ زیرا
طالبـان توانایـی اداره کشـور را ندارنـد.
نبیـل هشـدار داده کـه اگـر طالبـان از مـردم
حمایـت نکننـد ،دوام نخواهنـد آورد.

دولـت آمریـکا هنـوز در ایـن مـورد ابـراز نظـری
نکرد هاسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه شـماری از شـهروندان
کابـل ،صبـح روز یکشـنبه از وقـوع دو انفجـار در
میـدان شـیرپور و وزیـر اکبرخان خبـر دادهبودند.

فرماندار هیرمند:

2

درگیری مرزی ایران و طالبان
تلفات نداشت
فرمانـدار هیرمنـد بـا تأیید وقـوع درگیری مـرزی بین نیروهـای ایران
و طالبـان ،گفـت :ایـن درگیری تلفاتی نداشـت.
بـه گـزارش ایسـنا -بـه نقـل ار فرمانـداری هیرمنـد ،میثـم برازنـده
افـزود :بیـن نیروهای ایران و طالبان در منطقه شـغالک شهرسـتان
هیرمنـد درگیری شـده اسـت.
فرمانـدار هیرمنـد در مـورد علـت ایـن درگیـری بیـان کـرد :تجـاوز
مـرزی از سـوی طالبـان امـروز رخ داد کـه نیروهـای مـا پاسـخ الزم
متقابلا آنهـا هـم پاسـخ دادنـد امـا تلفـات جانی بـه دنبال
را دادنـد ،
ً
نداشـت.
وی بیـان کـرد :ایـن درگیـری مختصـر بـود و بـه اتمـام رسـیده
است.

دستور کییف برای تخلیه
فوری شهروندان از دونتسک
دولـت کییـف دسـتور داد تـا فـورا مـردم از بخشهایـی از جمهـوری
خودخوانـده خلـق دونتسـک کـه همچنـان در کنتـرل نیروهـای
اوکراینـی اسـت ،تخلیه شـوند .به گفتـه معاون نخسـتوزیر اوکراین،
تامیـن گرمایش سـکنه ایـن منطقه در ماههای سـرد ممکن نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری راشـا تـودی ،ایرینـا
ورشـچوک ،معـاون نخسـتوزیر اوکرایـن کـه همچنیـن ریاسـت
"وزارت ادغـام مجـدد سـرزمینهای موقتـا اشغالشـده" را در دسـت
دارد ،شـنبه گفـت بـا توجـه بـه کمبـود گاز و قطعـی بـرق گسـترده،
"منطقـه دونتسـک در دوره زمسـتان از گرمایـش برخـوردار نخواهـد
بـود و بنابرایـن حـدود  ۲۰۰هـزار تـا  ۲۲۰هـزار سـکنه آن بایـد
خانههایشـان را تـرک کننـد".
او گفـت :در منطقـه دونتسـک مطلقـا گاز وجود نـدارد ،تمام خطوط
لولـه گازی کـه قابلیـت تعمیـر داشـتند تعمیـر شـدند ،امـا متأسـفانه
دشـمن بارهـا و بارهـا هـر چیـزی را کـه بـه گـرم کـردن مـردم در
زمسـتان کمـک میکنـد ،نابـود میکنـد.
طبـق گـزارش راشـا تـودی ،حتـی پیـش از آغـاز جنـگ اوکرایـن،
منطقـه دونتسـک ،کییـف را بـه هـدف گرفتـن زیرسـاخت
غیرنظامی متهـم میکـرد .بـا آغـاز ایـن عملیـات ،صرفـا بمبارانهـا
و اتهامزنیهـای متقابـل شـدت گرفـت.

اولین واکنش گوترش
به ناآرامیها در عراق
دبیـرکل سـازمان ملـل ضمن ابـراز نگرانی شـدید خـود از اعتراضات
مسـتمر در عـراق ،از همـه گروهها و طرفهـای دارای نفوذ در عراق
خواسـت فـورا اقداماتـی را بـرای آرام کـردن اوضـاع و اجتنـاب از
خشـونت بیشـتر و حمایـت از تظاهرکننـدگان در پیـش بگیرنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از سـایت صـدی البلـد ،فرحـان حـق،
معـاون سـخنگوی آنتونیـو گوتـرش ،دبیـرکل سـازمان ملـل دیـروز
(یکشـنبه) بـه نقـل از گوتـرش اعلام کـرد" ،بـا نگرانـی اعتراضـات
مسـتمر در عـراق را کـه چنـد زخمی داشـته ،پیگیـری میکنـم".
گوتـرش تاکیـد کـرد :احتـرام بـه آزادی بیـان و تجمـع مسـالمتآمیز
از جملـه حقـوق اساسـی اسـت کـه بایـد در تمامی زمانهـا بـه آنهـا
احترام گذاشـته شـود.
دبیـرکل سـازمان ملـل در ادامـه از تمامی طرفهـای مؤثـر و مربوطه
خواسـت اقدامـات فـوری را جهت آرام کـردن شـرایط در پیش گرفته
و از خشـونت بیشـتر اجتنـاب کـرده و حمایـت از تظاهرکننـدگان
صلحجـو و نهادهـای دولتـی را تضمیـن کننـد.
همچنیـن او همـه گروههـا و طرفهـای مؤثـر را بـه کنـار گذاشـتن
اختالفنظرهـا و تشـکیل کابینـهای ملـی ،مؤثـر و قـادر بـه اجـرای
اصالحـات بـدون تعلـل بیشـتر و از طریـق گفتگوی مسـالمتآمیز و
فراگیـر تشـویق کرد.
هیـأت سـازمان ملـل در عـراق (یونامـی) نیز شـنبه بـا انتشـار توییتی
ضمـن ابـراز نگرانی شـدید خود از تنشهای مسـتمر در عـراق تاکید
کـرد" ،بـاال بـردن صـدای عقـل و خـرد بـرای جلوگیـری از خشـونت
بیشـتر الزم اسـت و از همـه گروههـا میخواهیـم در راسـتای منافـع
تمامی عراقیهـا از تنـش بکاهنـد".
در مقابـل یکـی از رهبـران نزدیـک بـه مقتـدی صـدر ،رهبـر جریـان
صـدر عـراق از بیانیـه یونامی انتقـاد کـرد.
صالـح العراقـی ،از چهرههـای نزدیـک بـه صـدر در توییتـی از بیانیـه
هیـأت یونامـی و بـه آرامـش فراخوانـدن عراقیهـا انتقـاد کرد.
العراقـی توییـت کـرد" ،امیـدوارم کـه حضـور سـازمان ملـل در عـراق
حضـوری منفـی نباشـد".
ایـن چهـره عراقـی در ادامـه تاکیـد کـرد :جریـان صـدر همـواره
خواسـتار ایـن بـوده کـه حضـور سـازمان ملـل در عـراق کمرنـگ
نباشـد.
همچنیـن او از سـازمان ملـل خواسـت از مـردم عـراق بـرای پایـان
یافتـن مشـکالت و رنجهایشـان از فسـاد حمایـت کنـد.
ابراهیـم الجابـری ،رئیـس دفتر صدر ظهـر روز شـنبه حامیان جریان
صـدر را بـه تحصن در داخل سـاختمان پارلمـان فراخواند.
بـه دنبال انتشـار ایـن فراخـوان ،جمعـی از حامیان مقتـدی صدر روز
شـنبه پـس از تظاهرات در منطقـه الخضراء در بغداد وارد سـاختمان
پارلمان عراق شـدند.

واکنش جماران به ادعای
شهادت امام خمینی
بـه دنبـال انتشـار ویدئویـی در فضـای مجـازی ،سـایت جمـاران
مطالـب بیـان شـده در ایـن ویدئـو را تکذیـب کـرد و موسسـه تنظیـم
و نشـر آثـار امـام خمینـی(ره) نیـز بـه زودی مواضـع رسـمی خود را
اعلام میکنـد .بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از جمـاران ،در ویدئویـی
کـه دو سـه روز قبـل در فضـای مجازی منتشـر شـد ،فـردی که خود
را محافـظ امـام میخوانـد ،مدعـی بیمـاری و شـهادت رهبـر فرزانـه
انقلاب اسالمی شـده اسـت.
بدیـن وسـیله اعلام میشـود کـه ایـن فـرد جـز دوره کوتاهـی در
ابتـدای ورود امـام به ایـران در بهمن  ،1357در بیـت امام و حفاظت
از ایشـان نقشـی نداشـته و ادعاهـای مطـرح شـده توسـط او بـا هـر
انگیـزه و هدفـی کـه بیـان شـده باشـد ،سراسـر کـذب و بیپایـه و
اسـاس اسـت.
بـر اسـاس ایـن تکذیبیـه ،موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی
نیـز طـی روزهـای آینـده در بیانیـهای موضع رسـمی خود در ایـن باره
را اعلام خواهـد کرد.
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فارس آماده گسترش مراودات با مجارستان است
اســتاندار فارس تاکید کرد که این اســتان برای گسترش مراودات در بخشهای
مختلف فرهنگی ،علمی ،تجاری و  ...با کشور مجارستان آمادگی دارد ...

پیکر شهید مدافع حرم عبداهلل اسکندری
در مشهد ،تهران و شیراز تشییع خواهد شد
ایرنــا :فرمانــده ســپاه فجــر اســتان فــارس گفــت :پیکــر مطهــر شــهید مدافــع
حــرم محــور خــان طومــان «عبداللــه اســکندری» کــه از طریــق تطبیــق نمونــه
 DNAشناســایی شــده در مشــهد و تهــران تشــییع و ســپس روز عاشــورا در
دارالرحمــه شــیراز خاکســپاری می شــود.
ســردار یداللــه بوعلــی ضمــن اعــام زمــان مراســم تشــییع وخاکســپاری
پیکــر مطهــر شــهید عبداللــه اســکندری در روز عاشــورا در دارالرحمــه شــیراز،
گفــت :بــا نظــر خانــواده ایــن شــهید ،مراســم در روز عاشــورا برگــزار خواهــد
شــد و مقدمــات برپایــی ایــن مراســم انجــام شــده اســت.
وی افــزود :روز پنجشــنبه  ۱۳مردادمــاه پیکــر پــاک ایــن شــهید بــه شــهر
شــیراز منتقــل خواهــد شــد و احتمــاال قبــل از ایــن زمــان آئیــن تشــییع در شــهر مقــدس مشــهد و تهــران انجــام
می شــود.
سردار بوعلی ادامه داد :زمان برنامه شب وداع با این شهدای سرافراز هم اطالع رسانی خواهد شد.
جانشــین فرمانــده کل ســپاه در قــرارگاه امنیتــی امــام علــی (ع) نیــز گفــت :پیکــر ســردار بــی ســر شــهید
عبداللــه اســکندری پــس از  ۸ســال ،در منطقــه مــورک ســوریه تفحــص شــد.
ســردار غالمحســین غیــب پــرور گفــت :پیکــر ایــن شــهید واال مقــام بــه تهــران منتقــل شــده اســت و امــروز
دوشــنبه دهــم مــرداد بــرای تشــییع بــه مشــهد مقــدس بــرده میشــود.
او گفت :روز پنج شنبه سیزدهم مرداد هم تهرانیها میزبان پیکر سردار شهید اسکندری هستند.
ســردار شــهید عبداللــه اســکندری  ،شــهید مدافــع حــرم خردادمــاه ســال  ۱۳۹۳توســط داعــش در ســوریه بــه
شــهادت رســید.

شیبانی فرماندار شیراز:

معضل معتادین متجاهر با همکاری دستگاه ها قابل حل است
مهر:فرمانــدار شــیراز گفــت :شــورای اسالمی شــهر شــیراز و شــهرداری
میتوانــد بــا همــکاری معضــل معتادیــن متجاهــر را برطــرف کنــد.
لطــف اللــه شــیبانی بعــد از ظهــر یکشــنبه در صحــن علنــی شــورای
اسالمی شــهر شــیراز بیــان کــرد :انتخابــات هیــأت رئیســه شــورای
اسالمی شــهر شــیراز قــرار اســت برگــزار شــود و امیــد اســت شــورا بتوانــد
مطالبــات مردمــی را برطــرف کنــد.
وی ادامــه داد :اولیــن و مهمتریــن مبنــا بــرای انتخــاب هیــأت رئیســه بایــد
تقــوا باشــد و مســائلی کــه در فضــای مجــازی مطــرح شــده نبایــد در بــر روی
تصمیــم گیــری افــراد اثرگــذار باشــد.
فرمانــدار شــیراز متذکــر شــد :شــهرداری شــیراز طرحهــای مختلفــی داشــته کــه جــز مطالبــات مردمی اســت
از ایــن رو بایــد ایــن طرحهــا بــه گونـهای بــه بهــره بــرداری برســد کــه مــردم از آن بهــره منــد شــوند الزم بــه ذکــر
اســت کــه مــردم مطالبــه جــدی در خصــوص جمــع آوری معتادیــن متجاهــر دارنــد.
ایــن مقــام مســئول در شــیراز یــادآور شــد :رهایــی معتادیــن متجاهــر در شــیراز یکــی از مطالباتــی اســت کــه
مــردم از مدیــران شــهری داشــته و شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر شــیراز میتوانــد بــا همــکاری ســایر
دســتگاهها ایــن مشــکل را برطــرف کنــد.
وی در ادامــه متذکــر شــد :موضــوع دیگــری کــه در شــیراز حائــز اهمیــت اســت موضــوع توســعه حــرم اســت
ایــن طــرح پیــش تــر در قالــب  ۵٧هکتــاری شــناخته میشــد امــا اکنــون بــه  ٣۶٠هکتــار رســیده و بایــد شــرایط
بــرای تحقــق ایــن طــرح فراهــم شــود.

افزایش  ۴۰۰درصدی جذب گردشگر سالمت در فارس
ایســنا :مســئول گردشــگری ســامت اســتانداری فــارس از افزایــش نزدیــک
بــه  ۴۰۰درصــدی حــذب و ارائــه خدمــات بــه گردشــگران خارجــی در ســه
ماهــه اول امســال خبــر داد.
میثــم فرهــادی بــا اشــاره بــه حمایــت رئیــس شــورای عالــی گردشــگری
فــارس از شــرکت کننــدگان در دهمیــن نمایشــگاه ســامت عمــان ،بیــان
کــرد :در مهرمــاه امســال بزرگتریــن نمایشــگاه ســامت در زمینــه درمانــی
و پزشــکی ،خدمــات و تجهیــزات پزشــکی ،داروســازی ،خدمــات گردشــگری
ســامت ،محصــوالت بهداشــتی و ...برگــزار میشــود کــه ایــن رویــداد
فرصــت مناســبی بــرای عرضــه پتانســیلهای اســتان در زمینــه پزشــکی و

شــاخههای مرتبــط اســت.
او بــا بیــان اینکــه فــارس یکــی از قطبهــای اصلــی پزشــکی کشــور اســت ،افــزود :خوشــبختانه گرههایــی
کــه ســالها در حــوزه گردشــگری ســامت داشــتیم بــا مدیریــت صحیــح و هماهنگــی بیــن بخشــی بــاز شــده
و در ســه ماهــه اول امســال بــه یــک آمــار افزایشــی نزدیــک بــه  ۴۰۰درصــد در جــذب و ارائــه خدمــات بــه
گردشــگران خارجــی دســت یافتهایــم.
مســئول گردشــگری ســامت اســتانداری فــارس عنــوان کــرد :اکنــون الزم اســت بــا معرفــی ظرفیتهــا و
پتانســیلهای موجــود در ایــن زمینــه کــه امــر بســیار مهمی اســت ایــن شــرایط را حفــظ و در راســتای بهبــود
آن تــاش کنیــم.
فرهــادی ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور و همــکاری بیمارســتانها و مراکــز درمانــی خصوصــی ،خصولتــی و
دولتــی در فراخــوان نمایشــگاه عمــان بیــان کــرد :بــه دنبــال فضایــی بــا موقعیــت مناســب در پاویــون ایــران در
نمایشــگاه بــرای فــارس هســتیم و بــا همــکاری ســفارتخانه ایــران در عمــان و رایزنهــای تجــاری و بازرگانــی
ایــن مهــم محقــق خواهــد شــد .همچنیــن کارگروههایــی را بــرای هماهنگــی ،برنامــه ریــزی و حضــور هدفمنــد
در نمایشــگاه عمــان تشــکیل داده و بــا تســهیل امــور مربوطــه در ایــن نمایشــگاه قــوی حضــور پیــدا خواهیــم
کــرد و در تــاش هســتیم کــه ایــده آل تریــن شــرایط را از هــر نظــر بــرای شــرکت کننــدگان هــم اســتانی خــود
ایجــاد کنیــم.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه حضــور موثــر بخــش خصوصــی در چنیــن رویدادهایــی ،گفــت :بــا رایزنیهــای
انجــام شــده بــا ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،مقــرر شــد ایــن ســازمان براســاس قوانیــن ،حداکثــر همــکاری را
بــا شــرکت کننــدگان فــارس داشــته باشــد .بنابرایــن بــرای حضــور بخــش خصوصــی در نمایشــگاه عمــان شــرایط
را تســهیل و تمــام قــد حمایــت خواهیــم کــرد.

مدیرکل حراست شهرداری شیراز منصوب شد
عصرمردم:
هومــان یداللهــی فارســی بــا حکــم ســید احســان اصنافــی شــهردار شــیراز بــه ســمت مدیــر کل حراســت
شــهرداری شــیراز تعییــن و منصــوب شــد.
ســید احســان اصنافــی شــهردار کالنشــهر شــیراز طــی حکمی هومــان یداللهــی فارســی را بــه عنــوان مدیــرکل
حراســت شــهرداری شــیراز تعییــن و منصــوب کــرد.
شهردار شیراز در حکم خود خطاب به هومان یداللهی فارسی تصریح کرد:
اجــرای آییننامههــا ،دســتورالعملها و بخشنامههــا و ضوابــط مربوطــه ،نظــارت بــر حســن اجــرای کلیــه
امــور واحدهــای تحــت سرپرســتی و صــدور دســتورات الزم بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی بیــن واحدهــا در
شــهرداری از جملــه جملــه مــواردی اســت کــه ســید احســان اصنافــی خطــاب بــه هومــان یداللهــی فارســی
تصریــح کــرده اســت .
نظــارت بــر انجــام امــور مربــوط بــه حراســت امــوال ســاختمانها ،ماشــینآالت و تاسیســات شــهرداری طبــق
دســتورالعملهای ابالغــی ،نظــارت بــر تهیــه و ابــاغ دســتورالعملهای حفاظتــی و امنیتــی بــرای حوزههــای
مختلــف شــهرداری جهــت جلوگیــری از بــروز آســیبهای احتمالــی ،نظــارت بــر انجــام امــور مربــوط بــه
حفاظــت پرســنلی طبــق دســتورالعملها و روشهــای تعییــن شــده از مراجــع ذیصــاح ،ابــاغ و نظــارت
بــر حســن اجــرای کلیــه دســتورالعملهای دریافتــی از حراســت کل و حراســت وزارت کشــور نیــز از دیگــر
مســئولیتهای هومــان یداللهــی فارســی اســت.
کنتــرل و نظــارت بررســی وظایــف حراســتی مجموعــه شــهرداری و ســازمانهای وابســته و تهیــه گزارشهــای
مــورد نیــاز حســب دســتور مقــام مافــوق ،نظــارت بــر حفــظ و نگهــداری کلیــه اوراق و اســناد و پروندههــای
محرمانــه بــا توجــه بــ ه مقــررات مربوطــه ،نظــارت بــر انجــام کلیــه امــور محرمانــه مربــوط بــه مکاتبــات
شــهرداری و واحدهــای تابعــه ،تهیــه و تدویــن برنامههــای کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت جهــت فعالیــت
مربــوط بــه حراســت و نظــارت بــر اجــرای آنهــا از دیگــر مــوارد مطــرح در حکــم مدیــر کل حراســت شــهرداری
شــیراز اســت و تصریــح شــده اســت.
شایان ذکر است هومان یداللهی فارسی پیش از این سرپرست اداره کل حراست شهرداری شیراز بود.
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هیأت رئیسه شورای شهر شیراز معرفی شدند
انتخابات هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر شیراز در سال دوم در حالی برگزار شد که
مهدی طاهری بدون رقیب برای سال دوم رئیس شورای ...

پیکر شهید مدافع حرم عبداهلل اسکندری در مشهد ،تهران و شیراز تشییع
خواهد شد
فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت :پیکر مطهر شهید مدافع ...

استاندار فارس:

فارس آماده گسترش مراودات با مجارستان است
ایسـنا :اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد کـه ایـن اسـتان برای
گسـترش مـراودات در بخشهـای مختلـف فرهنگـی،
علمـی ،تجـاری و  ...بـا کشـور مجارسـتان آمادگـی دارد.
محمدهـادی ایمانیه در دیدار سـفیر مجارسـتان در ایران،
اظهـار کـرد :پیشـینه شـهر شـیراز بـه  ۲۶۰۰سـال قبـل
برمیگـردد و ایـن شـهر جـزو قدیمیتریـن شـهرهای دنیـا
محسـوب میشـود و شـاید بتـوان گفت یکی از شـهرهایی
اسـت کـه تمـدن جهـان از آن آغاز شـده اسـت.
بـه نقـل از اسـتانداری فـارس ،ایمانیـه ادامـه داد :پـس از
اسلام هـم آثـار و نمادهایـی از تمدن ایرانی و اسلامی در
ایـن شـهر شـکل گرفـت کـه ایـن نمادهـا نیـز قابـل توجـه
و بعضـا بـی نظیـر اسـت و نشـان دهنـده جایـگاه شـیراز و
اسـتان فـارس در عرصـه علـم و فرهنـگ جهـان اسلام
است.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه دانشـگاههای شـیراز جایـگاه
برجسـتهای دارنـد گفـت :سـطح علمی دانشـگاههای
شـیراز باالسـت و حـال آمادگـی تبـادل دانشـجو را در
رشـته های مختلـف علـو م پزشـکی و مهندسـی بـا کشـور
مجارسـتان داریـم.
اسـتاندار فـارس گفـت :فـارس در زمینـه پزشـکی نیـز
جایـگاه مطلوبـی دارد؛ بـه عنـوان مثـال در چنـد سـال
گذشـته باالتریـن تعـداد پیونـد کبـد در بیمارسـتان ابوعلی
سـینا انجـام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیمـاران بسـیاری از کشـورهای
خلیـج فـارس بـرای پیگیـری رونـد درمـان خـود بـه شـهر
شـیراز مراجعـه میکنند،گفـت :آمادگـی تبـادل بیمـار و
دانشـجو را بـا کشـور مجارسـتان داریـم.
اسـتاندار فـارس تأکید کـرد :در بحـث صـادرات و واردات
هـم در حـوزه محصـوالت صنعتـی ،صـادرات داروهـای
گیاهـی و محصـوالت کشـاورزی و باغـی آمـاده همـکاری

دوطرفـه و پایاپـای بـا کشـور مجارسـتان هسـتیم.
ایمانیـه ادامـه داد :بـه دلیـل مشـکالتی کـه در تبـادالت
ارزی وجـود دارد ،بنـده ایـن پیشـنهاد را دادم کـه بتوانیـم
بـدون محدودیتهـای سیسـتم بانکـی ایـن تبـادالت را از
طریـق تهاتـر انجـام دهیـم.
اسـتاندار فـارس اظهـار کـرد :در بحـث توریسـم هـم
آژانسهـای مـا آمادگـی دارنـد کـه پذیـرای تعـدادی از
توریسـتهای مجـاری باشـند و در مقابـل تروریسـتهای
ایرانـی را هـم در مجارسـتان داشـته باشـیم.
مراودات باید پایدار باشد
زولتـان وارگا هاسـونیچ سـفیر مجارسـتان در ایـران نیـز بـا
اشـاره بـه پیشـینهای از مـراودات فرهنگـی بیـن ایـران و
مجارسـتان اظهـار کـرد :معتقد هسـتیم که ایـن مراودات
بایـد ادامهدار باشـد.
وی بـا اشـاره به خواهرخواندگی شـیراز و پـچ ،در خصوص
مـرودات علمـی دو کشـور گفت :در حـال حاضـر در ایران

تعـداد محدودی دانشـجوی مجـاری داریم کـه عمده این
دانشـجویان هم در رشـته زبان و ادبیات فارسـی مشـغول
بـه تحصیـل هسـتند امـا در دانشـگاههای مجارسـتان
تعـداد قابـل توجهـی از دانشـجویان ایرانـی حضـور دارنـد
کـه اکثـر آنهـا در رشـتههای پزشـکی و دندانپزشـکی
تحصیـل میکننـد.
سـفیر مجارسـتان در ایـران بـر ضـرورت انجـام تبـادالت
فرهنگـی میـان دو کشـور در حـوزه گردشـگری تأکید کرد
و گفـت :در بحـث توریسـم سلامت و صـادرات داروهای
گیاهـی میتوانیـم مراودات خوبی داشـته باشـیم و کشـور
مجارسـتان میتوانـد بـه عنـوان درگاه توزیـع محصـوالت
تولیـد شـده ایـران بـرای صـادرات بـه اروپا باشـد.
هاسـونیچ ،در رابطـه بـا صـادرات و واردات و تبـادالت
تجـاری گفـت :دو کشـور میتواننـد همـکاری خوبـی در
بحـث برگـزاری نمایشـگاهها و انعقـاد تفاهمنامههـا در
عرصـه تجـاری داشـته باشـند.

آيين «روز معرفی دانشگاه شیراز» برگزار می شود
صفد  ر د  وام

آييـن «روز معرفـی دانشـگاه شـیراز» بـا
هـدف شـناخت بيشـتر دانشـجويان از
ظرفيت هـاى دانشـگاه شـيراز برگـزار
میشـو د .
دکتـر محسـن محمـدی ،مدیـر دفتـر
اسـتعدادهای درخشـان دانشـگاه شـیراز،
ديـروز در جمـع خبرنـگاران ،ضمـن اعلام
ایـن خبـر اظهـار داشـت :ویژهبرنامـهی
«روز معرفـی دانشـگاه شـیراز» که ازسـوی
معاونـت آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی
دانشـگاه ،بههمـت دفتـر اسـتعدادهای
درخشـان دانشـگاه شـیراز برنامهریـزی
شـده اسـت؛ باهـدف راهنمایـی و مشـاوره
هرچـه بهتـر بـه دانشآمـوزان در انتخـاب
رشـته و معرفـی هرچـه شایسـتهتر
ظرفیتهـا و قابلیتهـای دانشـگاه شـیراز
بـه ایشـان برگـزار خواهـد شـد.
بهگفتـهی وی ایـن برنامـه روز چهارشـنبه
 12مردادمـاه  ،1401در دانشـکدهی
شـمارهی  2مهندسـی دانشـگاه شـیراز،
واقـع در خیابـان مالصـدرا ،در دو نوبـت
صبـح و عصـر از سـاعت 8تـا  12و  16تـا
 20برگـزار میشـود.
مدیـر دفتـر اسـتعدادهای درخشـان
دانشـگاه شـیراز بـه ضـرورت برگـزاری این
برنامـه پرداخـت و بیـان کـرد :انتخـاب
رشـتهی تحصیلی،یکـی از انتخابهـای
مهـم در زندگـی هـر فـرد اسـت .انتخـاب
ناصحیـح رشـته ،بـدون تردیـد تبعـات
منفـی هـم بـرای فـرد و هـم بـرای خانواده
چشم شیشه ای

و جامعـه بـه دنبـال دارد و باعـث اتلاف
وقـت و منابـع میشـود .در ایـن زمینـه،
برنامـهی معرفـی دانشـگاه کمـک میکنـد
تـا انتخابکننـده درک صحیحـی از
رشـتههای مختلف دانشـگاهی پیـدا کند و
هـم ظرفیتهـا و قابلیتهـای دانشـگاه به
دانشآمـوزان ،بهویـژه دانشآمـوزان برتـر
ارئـه شـود تـا ایشـان ایـن دانشـگاه را برای
ادامـه تحصیـل انتخـاب نماینـد.
دکتـر محمـدی ازجملـه اهـداف برگـزاری
ایـن رویـداد را معرفـی رشـتههای مهـم
دانشـگاهی توسـط اسـاتید دانشـگاه؛
انتخـاب دقیـق و هوشـمند رشـته توسـط
دانشآمـوزان و جلوگیـری از اتلاف منابـع
ناشـی از انتخـاب ناصحیـح رشـته بـه
صـورت رایـگان؛ انتخـاب صحیـح رشـته
دانشـگاهی و شـغلی بهصـورت رایـگان؛

معرفـی ظرفیتهـا و قابلیت های دانشـگاه
شـیراز؛ جـذب دانشآمـوزان برتر و مسـتعد
بـه دانشـگاه شـیراز؛ برندسـازی دانشـگاه
شـیراز از طریـق معرفـی ظرفیتهـای
موجـود در دانشـگاه و همچنیـن معرفـی
افتخـارات ،دسـتاوردها و فعالیتهـای
علمـی ،پژوهشـی و آموزشـی دانشـگاه
شـیراز عنـوان کـرد.
وی در ادامـه بـه جزئيـات برگـزاری
رویـداد «روز معرفـی دانشـگاه شـیراز»
پرداخـت و توضیـح داد :در ایـن برنامـه
14دانشـکدهی دانشـگاه شـیراز حضـور
خواهنـد داشـت و اسـتادان رشـتههای
مختلـف بـه معرفـی رشـتههای تحصیلـی
میپردازنـد .همچنیـن دانشـجویان
دانشـگاه شـیراز در قالـب انجمنهـای
علمی دانشـجویی در ایـن برنامـه حضـور

خواهنـد داشـت .همینطـور در ایـن
برنامـه ،دیگـر دانشـگاههای اسـتان هـم
ماننددانشـگاه هنر شـیراز و دانشـگاه جامع
علمی کاربـردی نیـز حضـور داشـته کـه در
غرفههـای اختصاصـی به معرفی دانشـگاه
خـود و رشـتههای آن خواهنـد پرداخـت.
مدیـر دفتـر اسـتعدادهای درخشـان
دانشـگاه شـیراز بااشـاره بـه اینکـه
مخاطبـان ایـن برنامـه دانشآمـوزان
تمامی مقاطـع تحصیلـی در متوسـطهی
دوم و بهصـورت خـاص دانشآموزانـی
کـه در سـال جـاری در کنکـور سراسـری
رشـتههای ریاضـی فنـی ،هنـر ،زبـان و
علوم انسـانی شـرکت کردهاند ،هسـتند ،از
ایشـان دعـوت کـرد تا بـا حضور در مراسـم
روز معرفـی دانشـگاه شـیراز ،از برنامههای
مختلـف در ایـن رویـداد بـرای انتخـاب
رشـتهی خـود اسـتفاده نماینـد.
عالقهمنـدان میتواننـد ،جزئیـات بیشـتر
ایـن برنامـه را بـا مراجعـه بـه وبسـایت دفتر
اسـتعدادهای درخشـان به آدرس gifted.
 ،shirazu.ac.irکانـال آپـارات دفتـر
اسـتعدادهای درخشـان به آدرس gifted.
 shirazuو صفحـه اینسـتاگرام دفتـر
اسـتعدادهای درخشـان به آدرس gifted.
 shirazuمشـاهده نماینـد.
گفتنیسـت ،در کانـال آپـارات و صفحـهی
اینسـتاگرام دفتـر اسـتعدادهای درخشـان
دانشـگاه شـیراز ،کلیپهـای فاخـری از
معرفـی دانشـگاه شـیراز و رشـتههای ایـن
دانشـگاه موجـود اسـت.

آمادگی احتمالی برای سیل شیراز  /بافت مرکزی شهر
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هیأت رئیسه شورای شهر
شیراز معرفی شدند
انتخابــات هیــأت رئیســه شــورای اسالمی شــهر
شــیراز در ســال دوم در حالــی برگــزار شــد کــه
مهــدی طاهــری بــدون رقیــب بــرای ســال دوم
رئیــس شــورای اسالمی شــهر شــیراز باقــی
ماند.
بعــد از ظهــر یکشــنبه انتخابــات هیــأت رئیســه
شــورای اسالمی شــهر شــیراز در ســال دوم در
حالــی برگــزار شــد کــه تمامی اعضــای شــورای
شــهر شــیراز در ایــن جلســه حضــور داشــتند.
مهــدی طاهــری تنهــا کاندیــدای ریاســت شــورای
شــهر شــیراز بــود کــه بــا هشــت رأی توانســتند
بــرای ســال دوم ریاســت شــورای شــهر را بــر عهــده
بگیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه پنــج نفــر شــورای شــهر
از اعضــای شــورای شــهر رأی ســفید در صنــدوق
انداختــه بودنــد.
محمــد تقــی تــذروی تنهــا کاندیــدای نایــب رئیســی
شــورای شــهر شــیراز بــود کــه بــا  ٧رأی در مقابــل
 ۶رأی ســفید بــرای ســال دوم نایــب رئیــس شــورای
شــهر شــیراز باقــی مانــد.
افســانه خواســت خدایــی تنهــا کاندیــدای منشــی
اول شــورای شــهر شــیراز بــرای ســال دوم بــود کــه
بــا یــازده رأی در مقابــل دو رأی ســفید بــرای ســال
دوم منشــی اول باقــی مانــد.
مهــدی نصیــری تنهــا کاندیــدای منشــی
دومی شــورای شــهر شــیراز بــود کــه در پایــان رأی
گیــری بــا  ١٢رأی و یــک رأی بــه عنــوان منشــی
دوم باقــی مانــد.
محمــد رضا هاجــری تنهــا کاندیــدای عضــو هیــأت
رئیســه و ســخنگوی شــورای شــهر بــود کــه در پایــان
رأی گیــری  ۱۱رأی در مقابــل دو رأی ســفید بــه
عنــوان ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر شــیراز
معرفــی شــد.
علــی اکبــر ســلطانی تنهــا کاندیــدای خزانــه داری
شــورای شــهر شــیراز بــود کــه در پایــان بــا  ١٠رأی
و دو رأی ســفید و یــک رأی مخــدوش معرفــی شــد.

نورآباد با  ۱۱۱میلی متر پیشتاز
باران های موسمی در فارس
ایرنا–:مدیــرکل هواشناســی فــارس اعــام کــرد :از
ابتــدای بارش هــای موســمی در فــارس تــا دیــروز
یکشــنبه شــهر نورآبــاد مرکــز شهرســتان ممســنی
بــا  ۱۱۱میلــی متــر پیشــتاز بارندگــی اســت و المــرد
بــا نیــم میلــی متــر کمتریــن بــارش را داشــته اســت.
مســعود حقیقــت بیــان داشــت :بــر اســاس آمارهــای
موجــود در  ۳۳ایســتگاه هواشناســی فــارس بــارش
گــزارش شــده  ،پــس از نورآبــاد ممســنی ،کازرون بــا
حــدود  ۶۹میلــی متــر ،منطقــه فــورگ داراب بــا ،۶۸
فراشــبند بــا  ،۶۰تخــت جمشــید بــا  ، ۵۷بوانــات بــا
، ۵۴درود زن و فیــروز آبــاد بــا  ، ۴۷خرامــه بــا ،۴۵
آبــاده بــا  ،۴۳الرســتان بــا  ، ۴۰ســپیدان بــا  ،۳۸نــی
ریــز بــا  ،۳۵زرقــان بــا  ۳۲و سروســتان بــا  ۳۰میلــی
متــر بیشــترین میــزان بارندگــی اخیــر در فــارس
داشــته انــد.
شیراز ۸ ،میلی متر
وی اضافــه کــرد  :همچنیــن در ایــن مــدت ،شــیراز
حــدود هشــت میلــی متــر و شــهرک گلســتان شــیراز
 ۲۲میلــی متــر باراندگــی داشــته اســت.
مدیــر کل هواشناســی فــارس افــزود :شهرســتان
ممســنی بــا حــدود  ۵۴۰میلــی متــر  ،ســپیدان
بــا  ۵۳۷متــر بــاران بیشــترین میــزان بارندگــی
در ســال زارعــی تاکنــون داشــته و آبــاده بــا ۱۳۰
میلــی متــر کــم تریــن مقــدار بارندگــی را ثبــت کــرده
است.
در پــی بــارش شــدید بــاران فصلــی عصــر ســی
و یکــم تیرمــاه در ارتفاعــات بیــن نــی ریــز و
اســتهبان و طغیــان روخانــه و جــاری شــدن ســیل
در ایــن منطقــه ۲۲ ،نفــر جــان خــود را از دســت
دادند.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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روشن سرپرست شرکت عمران صدرا:

ایمانیه استاندار فارس:

در جاده قره پیری همه پای کار نیستند

اقدامات دستگاهها در حوزه
پدافند غیرعامل ارزیابی شود

خواجه پور عضو هیأت رییسه سازمان
نظام مهندسی ساختمان فارس:

دخالت افراد فاقد صالحیت
در ساخت و ساز عامل اصلی
خسارت های زلزله است

ایرنـا :عضـو هیـأت رییسـه سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان اسـتان فـارس گفـت :دخالـت افـراد فاقد
صالحیـت در سـاخت و سـازها عامل اصلـی افزایش
میـزان خسـارت ها در زمـان وقـوع زلزله اسـت.
مهـرداد خواجـه پـور ،روز یکشـنبه در جلسـه شـورای
فنـی اسـتان در شـیراز افـزود :بـا توجـه بـه زلزلـه
خیـز بـودن اسـتان فـارس ،رعایـت نـکات فنـی در
امـر سـاخت و سـاز بسـیار ضـروری اسـت و بـرای
جلوگیـری از بـه حداقل رسـیدن خسـارت ها در زمان
وقـوع زلزلـه الزم اسـت کـه دسـتگاههای ذیربـط بـا
قاطعیـت مانـع از مداخلـه افـراد فاقـد صالحیـت در
بحـث سـاخت و سـاز شـوند.
وی ادامـه داد :به ویژه در مراکز درمانی و بهداشـتی
و داروخانههـا کـه نیـاز اسـت در زمـان وقـوع حوادث
بـه طـور بـی وقفـه خدمـات رسـانی کننـد ،ضـرورت
دارد کـه ایمـن سـازی این مراکـز جدی گرفته شـود.
او اظهـار داشـت :بایـد بـا اسـتفاده و بهـره گیـری
از خدمـات مهندسـی مطلـوب در حـوزه طراحـی،
نظـارت و اجـرا و اسـتفاده از مصالـح سـاختمانی
اسـتاندارد ،آمـوزش عوامـل اجرایی دخیـل در اجرای
پروژههـا و مراقبـت و نگهـداری از سـاختمانها ،از
وارد آمـدن خسـارت در زمـان بـروز حوادثـی ماننـد
زلزلـه جلوگیـری کـرد.

 ۱۰۰بیمار جدید مبتال به کرونا
در فارس بستری شدند
مهر:طـی  ۲۴سـاعت  ۱۰۰بیمـار جدیـد مبتلا بـه
کرونا در فارس بسـتری شـدند و  ۵۸بیمار نیز به دلیل
وخامـت شـرایط جسـمی در بخش هـای ویـژه تحـت
درمـان هسـتند.از ابتدای شـیوع این بیمـاری تادیروز،
دو میلیـون و  ۱۸۷هـزار و  ۹۷۵تسـت تشـخیصی
مولکولـی و تسـت سـریع در آزمایشـگاههای اسـتان
تهیـه شـده کـه بـا بررسـی نمونههـای انجـام شـده،
 ۶۴۱هـزار و  ۴۸۶بیمار مثبت شناسـایی شـده اسـت.
از مجمـوع تسـتهای انجـام شـده از ابتـدای شـیوع
تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۷۸۴هـزار و  ۸۹۵تسـت
تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۵۲۳هـزار و ۶۲۰
مـورد بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده ،همچنین
از ابتـدای آغـاز طـرح شـهید حاج «قاسـم سـلیمانی»
تاکنـون  ۴۰۳هـزار و  ۸۰مـورد تسـت سـریع انجـام
شـده و  ۱۱۷هزار و  ۸۶۶بیمار مثبت شناسـایی شـده
اسـت.با بسـتری  ۱۰۰بیمـار جدیـد طـی  ۲۴سـاعت،
هـم اکنـون  ۴۶۷بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای
عالئـم در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند
کـه از ایـن تعـداد ۵۸ ،بیمـار بـه دلیـل وخامت شـرایط
جسـمی ،در بخشهـای  ،ICUمراقبتهـای ویـژه
درمانـی دریافـت میکنند.خوشـبختانه در  ۲۴سـاعت
مـورد جدیـد فوتـی کوویـد  ۱۹در فـارس ثبـت نشـده و
مجمـوع جـان باختگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتدای
شـیوع بیمـاری دیـروز ،هشـت هـزار و  ۴۸نفـر اسـت.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع این بیمـاری تاکنون ۶۲۸
هـزار و  ۷۱۸هـم اسـتانی مبتلا بـه کوویـد  ۱۹بهبود
یافتـه کـه از بیمارسـتانها ترخیص شـده و یـا از ایزوله
خانگی خارج شـده انـد.در حال حاضـر مجموع تعداد
دوز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در شهرسـتانهای
زیرمجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز بـا احتسـاب چهـار دوز ،بـه
هشـت میلیـون و  ۱۸۵هـزار و  ۵۱۲دوز رسـیده که از
ایـن تعداد سـه میلیـون و  ۴۲۵هـزار و  ۳۰۶دوز نوبت
اول ،سـه میلیـون و  ۱۳۲هـزار و  ۳۲۰دوز نوبت دوم،
یـک میلیـون و  ۵۵۷هـزار و  ۱۳دوز نوبـت سـوم و ۷۰
هـزار و  ۸۷۳دوز یـادآور واکسـن بـوده اسـت.
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اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به پویش نذر خون
در ماه محرم پیوستند
به مناسبت روز اهدای خون ،رییس دانشگاه علوم پزشکی و ...

در جاده قره پیری همه پای کار نیستند
ســالهای زیادی ،ساکنین شهر صدرا خواستار احداث یک محور مواصالتی جهت
کوتاه شدن مسیر دسترسی صدرا به کالنشهر شیراز بودند ...

ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :اداره کل پدافنـد
غیرعامـل اسـتانداری ،عملکـرد دسـتگاههای
اجرایـی و سـازمانها در حـوزه پدافنـد غیرعامـل را
رصـد و ارزیابـی کنـدو هـر مـاه گزارشـی از عملکـرد
آنهـا ارائـه دهـد.
محمد هـادی ایمانیـه در جلسـه پدافنـد غیرعامـل
افـزود :مدیـران و روسـای دسـتگاهها بایـد افـراد
باانگیـزه ،کارشـناس و مـورد اعتمـاد را بـا توجـه بـه
اهمیـت این حـوزه برای مسـئولیت پدافنـد غیرعامل
انتخـاب کننـد.وی ادامـه داد :تمـام دسـتگاهها و
سـازمانها موظفنـد کـه بـرای اقدامـات خـود در
حـوزه پدافنـد غیرعامل از جمله کارهایی که سـنگین
و هزینـه بر هسـتند جـدول زمانبندی تعریـف کنند.
اسـتاندار فـارس ،بر لزوم انجـام اقدامات پیشـگیرانه
در خصـوص حـوادث مختلـف گفـت :اقدامـات
پیشـگیرانه در خصـوص حـوادث و بالیایـی ماننـد
سـیل ،زلزلـه ،آتـش سـوزی و بیماری هـای واگیر ،از
میـزان هزینه ها و خسـارت ها بسـیار خواهد کاسـت.
ایمانیـه ،ضمـن قدردانـی از کمـک اقشـار مختلـف
مـردم ،هیأت هـای مذهبـی و موکب هـا بـه سـیل
زدگان اسـتان افـزود :چنیـن اقدامـات و کمک هایی
از بـرکات نهضـت امـام حسـین (ع) اسـت کـه بعـد
از گذشـت  ۱۴۰۰سـال همچنـان دوسـتداران آن
حضـرت ،بـه عشـق ایشـان بـه نیازمنـدان کمـک
میکننـد و ایـن قابـل الگوبـرداری در سـطح دنیـا
اسـت.

فارس

عصرمردم:

سـالهای زیـادی ،سـاکنین شـهر صـدرا خواسـتار
احـداث یـک محـور مواصالتـی جهت کوتاه شـدن مسـیر
دسترسـی صـدرا به کالنشـهر شـیراز بودند کـه کلنگزنی
پـروژه بزرگـراه قرهپیـری ،آغـاز تحقـق خواسـته سـاکنین
شـهر صـدرا را رقـم زد.
پـروژه بزرگراهـی قـره پیری به عنـوان سـهل الوصولترین
پـروژه اتصـال شـهر صـدرا بـه شـیراز ،بلـوار حافـظ صـدرا
را بـه بزرگـراه محالتـی شـیراز و شـهرک آریـن متصـل
می کنـد.
عزیزالـه روشـن سرپرسـت شـرکت عمـران شـهر جدیـد
صـدرا در خصـوص این پـروژه گفـت :طول مسـیر بزرگراه
قـره پیـری  ۱۰.۵کیلومتـر و عـرض آن  ۴۴متـر اسـت ؛
دارای  8خـط شـامل ۳خـط رفـت و  3خـط برگشـت و ۲
خـط  BRTاسـت .وی افـزود :این پروژه کـه از بهمن ماه
سـال  1399عملیـات اجرایـی آن آغـاز شـده تاکنـون 27
درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت.
روشـن ضمـن اشـاره بـه اقـدام اخیـر شـرکت عمـران در
انجـام مطالعـات اجرایی تقاطـع بلوار حافظ به ایـن بزرگراه
گفـت :در راسـتای تسـهیل دسترسـی بـه مسـیر در حـال
احـداث بزرگـراه قره پیـری ،مطالعـات اجرایی تقاطـع بلوار
ً
حافـظ بـه ایـن بزرگـراه نیـز اخیـرا بـه مشـاور واگـذار شـده
اسـت و طـی 3مـاه پـس از انجـام مطالعـات و تصویـب
طـرح و تامیـن اعتبـار الزم متناسـب بـا پیشـرفت پـروژه
محـور قـره پیـری ،اجرایـی خواهـد شـد.
وی بـا اظهـار تاسـف و اعلام اینکـه بـه نظـر می رسـد در
جـاده قـره پیری همه دسـت انـدرکاران پـای کار نیسـتند،
افـزود :هزینـه و عملیـات اجرایـی کل ایـن پـروژه بـه
عهـده شـرکت عمران صـدرا اسـت و تنها آزادسـازی 4/3

کیلومتـر محـدوده شـیراز و همچنیـن آزادسـازی و هزینـه
اجـرای تقاطـع بلـوار محالتـی بـر عهده شـهرداری شـیراز
اسـت کـه متاسـفانه تاکنـون خبـری از تملک و آزادسـازی
 4/3کیلومتر انتهایی آن از سـمت صدرا نیسـت و فعالیت
عمرانـی مؤثـری در ایـن قسـمت انجام نشـده اسـت.
روشـن اجـرای هرچـه سـریع تر ایـن پـروژه را یـک مطالبه
مهـم در توسـعه شـهری دانسـت و افـزود :امیـد اسـت که
بـا درایـت و تدبیـر مسـئوالن ارشـد اسـتان و هماهنگـی
دسـتگاههای مربوطـه ،تملـک و آزادسـازی بخـش
انتهایـی مسـیر سـریعتر پیگیری شـود و عملیـات عمرانی
آن همزمـان بـا سـایر بخشهـا بـه نتیجـه برسـد.
قطـار تکمیـل زیرسـاخت های شـهری بـا هـزار میلیـارد
ریـال اعتبـار در شـهر صـدرا در حرکـت اسـت.
جعفـر زاهـدی دره شـوری عضـو هیـأت مدیـره و راهبـر
بخـش فنـی شـرکت عمـران نیـز بـه اقدامـات اخیـر ایـن

شـرکت در بحـث زیرسـاخت های شـهری اشـاره کـرد و
گفـت :در سـه ماهـه نخسـت سـال جـاری اعتبـاری بالـغ
بـر هـزار میلیـارد ریـال بـه پروژه هـای عمرانـی در سـطح
شـهر صـدرا تخصیـص داده شـده اسـت کـه اغلـب ایـن
پروژه هـا اولویت هـای اصلـی شـهروندان ایـن شـهر جدید
بـوده اسـت.
عضـو هیـأت مدیـره شـرکت عمـران شـهر جدیـد صـدرا
خاطرنشـان کـرد :یکـی از مهـم تریـن پروژه هایـی کـه
دغدغـه اغلـب شـهروندان شـهر صـدرا می باشـد اجـرای
روشـنایی مسـیر صـدرا بـه باجـگاه از طریق بزرگراه شـهید
سـردار سـلیمانی اسـت کـه در حـال حاضـر بـا اعتبـار
140میلیـارد ریـال در حـال اجـرا می باشـد؛ همچنیـن
قـرارداد آمـاده سـازی و نصـب تابلوهـا و عالیـم ایمنـی
مسـیر ورودی صـدرا در بزرگـراه صـدرا بـه شـیراز از مسـیر
دوکوهـک نیـز منعقـد گردیـده و ظـرف  6مـاه آینـده
به بهره برداری می رسد.
وی افـزود :از دیگـر پروژه هـای مهـم شـرکت عمـران در
شـهر صـدرا اجـرای کانـال دفـع آبهـای سـطحی جنـب
پروژه هـای اقـدام ملـی ماهـور ،ترمیـم روکـش آسـفالت
مسـیرهای دسترسـی بـه شـهر صـدرا ،آمـاده سـازی و
آسـفالت سـطح شـهر و اجـرای اتصـال بلـوار مطهرنیـا بـه
بلـوار جانبـازان اسـت کـه در حـال اجـرا می باشـد.
مهنـدس زاهـدی خاطرنشـان کـرد :همچنیـن احـداث
یـک بـاب مدرسـه 12کالسـه در ناحیـه  28هکتـاری نیـز
در مرحلـه بـرآورد طـرح از نوسـازی مـدارس بـوده کـه در
راسـتای افزایـش سـرانه آموزشـی فـاز  2شـهر صـدرا
بـه ویـژه تامیـن نیازهـای آموزشـی سـاکنین محتـرم
پروژه هـای نهضـت ملـی مسـکن در دسـتور کار ایـن
شـرکت قـرار گرفتـه اسـت.

خشکسالی و گرانی علوفه ،نابودی دام عشاير فارس را نشانه رفته است
عصرمردم:
اسـتان فـارس بـا داشـتن  ۲۷هـزار خانـوار
کوچنـده و بـا بیـش از  120هـزار نفـر
جمعیـت عشـایری یکـی از قطب هـای
بزرگ عشـایری کشـور محسـوب می شود.
ایـن تعـداد خانوار عشـایر فارس در گسـتره
1300منطقـه عشـایری در حـوزه 37
شهرسـتان اسـتان ،سـاالنه بـا پـرورش 3
میلیـون راس دام سـبک نقـش مهمـی در
تولیـد گوشـت قرمـز و محصـوالت لبنـی و
دامی دارند.بـا توجـه به وسـعت زیاد اسـتان
و پراکندگی جمعیت عشـایر اسـتان بخاطر
خشکسـالی در مناطـق ییالقی و قشلاقی
و میـان بندهـا ،امـر خدمات رسـانی به این
جامعـه را سـخت تـر میکنـد .دوام زندگـی
عشـاير متكـی بـه دام اسـت و هر مشـكلی
در ايـن بخـش می توانـد بـر زندگـی آنهـا
تاثيـر منفـی بگـذارد .بـا توجـه به عشـایری
کـه هر سـیاه چـادرش یـک کارگاه کوچک
تولیـدی اسـت و در آن مـردان و زنـان پـا
بـه پـای هـم در حـوزه اقتصـادی فعالیـت
می کنند.نیازمنـد توجـه بیشـتر دولـت بـه
ایـن جامعـه مولـد اسـت.
اكنـون عشـاير بـه دليـل خشكسـالی بـا
مشـكالت كـم آبـی و گرانـی علوفه دسـت
و پنجـه نـرم می كننـد به طوری كـه زندگی
و معيشـت آنـان تهديـد می شـود.كاهش
بارندگی هـا و گرانـی علوفـه ،نابـودی
دام عشـاير اسـتان را نشـانه رفتـه اسـت.
عبدالحمیـد کریمی مدیـرکل امورعشـایر
فـارس گفت :بـا توجه به خشکسـالی های
پـی در پـی باعـث از بیـن رفتـن قریـب بـه
اتفـاق منابع آبی در مناطق عشـایری شـده
کـه بخاطـر خشکسـالی بحـث آبرسـانی
سـیار در عشـایر را بـه وجـود آورده اسـت.
وی بزرگتریـن مشـکل عشـایر کوچنـده
فـارس را تامیـن آب آشـامیدنی بـرای

انسـان و دام دانسـت و افـزود :بخاطـر
خشکسـالی در ایـن فصـل کـه عشـایر
اسـتان بایـد در ییلاق باشـند امـا بـه دلیل
بـروز خشکسـالی ،عشـایر بـرای تامیـن
علوفـه در مناطـق قشلاقی ،میـان بندهـا
و ییلاق پراکنـده هسـتند و  46دسـتگاه
تانکـر آب رسـانی سـیار جوابگـوی عشـایر
فـارس نیسـت .وی اضافـه کـرد :بـا وجـود
تالشهـای شـبانه روزی و جهـادی
نیروهـای اداره کل امـور عشـایر فـارس،
عشـایر تمـام شهرسـتانهای اسـتان بـا
مشـکل جـدی کمبـودآب روبـر هسـتند.
عبدالحمیـد کریمی توزیـع تانکرهـای ۵۰۰
لیتـری پلـی اتیلـن بـه منظـور ذخیـره آب
دربیـن خانوارهـای عشـایر کوچنـده را از
خدمـات در دسـت اقـدام بـه عشـایر فارس
عنـوان کـرد.وی اظهـار داشـت :رسـیدن
وضـع موجـود تـا بـه وضـع مطلـوب هنـوز
فاصلـه وجـود دارد ،در شـرایط فعلـی
حـل مشـکالت عشـایر در ظرفیـت یـک
اداره کل و یـک سـازمان نیسـت و بـرای
حـل و برطـرف شـدن مشـکالت عشـایر

هـم افزایـی بیـن دسـتگاه های اجرایـی را
می طلبـد ..مدیـرکل امور عشـایر فـارس از
مسـاله گرانـی علوفه مـورد نياز دام عشـایر
اظهـار نگرانـی كـرد و گفـت :افزايـش
قيمـت علوفـه و در مقابـل كاهـش قيمـت
دام زنـده ،اقتصـاد خانوارهـای عشـايری را
تهديـد می كنـد.وی فـروش دام مـازاد را
از مشـکالت عشـایر اسـتان بیـان کـرد و
افـزود :عشـایر بـه منظـور تامیـن معاش و
خریـد علوفـه بـرای تغذیـه دام هـای خـود
در پاییـز و زمسـتان مجبـور بـه فـروش
دام مـازاد خـود می باشـند علـی رغـم
تالش هـای انجـام شـده در سـطح اسـتان
و ملـی راهـکار مناسـبی که بتواننـد فروش
دام عشـایر را تسـهیل نمایـد اجرایی نشـده
اسـت.عبدالحمید کریمی یـاد آور شـد  :بـا
توجـه بـه افزايـش قيمت هـا ،هزينه هـای
زيـادی را بـرای پـروار كـردن دام بـه آنهـا
تحميـل می شـود .بـه همین خاطر عشـایر
متقاضـی فـروش دام زنده خود می باشـند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد :امیدواریـم بـا
تالش هـای در دسـت انجـام در سـطح

اسـتان و ملـی راهـکار مناسـبی در سـریع
تریـن زمـان ممکـن ارائـه و انجـام شـود.
مدیـرکل امورعشـایر فـارس از مسـووالن
خواسـتار چار ه اندیشـی برای عشـاير شـدند
تـا تنهـا چرخ اقتصـاد زندگی آنهـا از حركت
بـاز نماند.ایـن مقـام مسـوول اختصـاص
دامـدارکارت بـرای تامیـن هزینههـای
دامـداران عشـایری ،از جملـه اقدامـات
دولـت سـیزدهم در راسـتای پوشـش
بخشـی از هزینههـای دامـداران عنـوان
کـرد و افـزود :دامدارکارت ،بسـتری اسـت
کـه توسـط آن تسـهیالت یارانـهای بـه
دامداران عشـایر ارائه میشـود.عبدالحمید
کریمـی بااشـاره بـه توزیـع پنلهـای
خورشـیدی بـرای تامیـن حداقـل انـرژی
الزم بـرای روشـنایی عشـایر گفت:طـی
تفاهـم نامـه ای مشـترک بـرای تولیـد
پنلهـای خورشـیدی توسـط وزارت نیـرو
بـا توجـه بـه سـهمیه تخصیصـی بـه اداره
کل امـور عشـایر بـا در نظـر گرفتـن نسـبت
جمعیـت آمـاری عشـایر در هـر شهرسـتان
توزیـع خواهـد شـد .وی در ادامـه اظهـار
داشـت :تالش هـا و هماهنگی هـای
الزم در راسـتای ارائـه تسـهیالت بانکـی
مناسـب به عشـایر در دسـت اقدام میباشد
کـه انشـالله بـه محـض تخصیـص اعتبار،
اطلاع رسـانی و معرفی عشـایر جهت اخذ
تسـهیالت انجـام خواهـد شـد.کریمی در
پایـان گفـت :بـرای نظـارت دقیـق و
جلوگیـری از قاچـاق آرد  ،رصـد پیگیـری
مسـتمر و آنالیـن توزیع آرد از ابتـدا تا زمان
تحویـل و تسـریع وتسـهیل در ارائه خدمات
بـه جامعه هدف،طرح توزیـع آرد را بصورت
الکترونیکـی از اول مردادمـاه اجـرا کردیـم
کـه فراینـد الکترونیکـی کـردن توزیـع آرد
بـرای اولیـن بـار در کشـور بـه ابتـکار اداره
امـور عشـایر فـارس انجـام می شـود.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس در بازدید از روستاهای سیل زده داراب :

ارزیابی خسارت ها در همه مناطق سیل زده استان فارس
در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد
عصرمردم:
فـرج اللـه نصیـری معـاون بـاز سـازی
مسـکن روسـتایی بنیـاد مسـکن فـارس
بـه اتفـاق مدیـر بنیـاد مسـکن داراب از
محـور مواصالتـی و واحدهـای مسـکونی
روسـتاهای زیـن آبـاد سـنگی و رمبـه از
توابـع بخش جنت شهرسـتان داراب بازدید
کردنـد .
نصیـری کـه در جریـان سـیل از مناطـق
آسـیب دیـده روسـتایی شهرسـتان داراب
بازدیـد کـرد افـزود :ارزیابـی خسـارت ها در
همـه مناطـق سـیل زده اسـتان فـارس در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن انجـام خواهـد
شد .
نصیری معاون بازسـازی مسـکن روسـتایی
بنیـاد مسـکن فارس ضمـن تقدیر و تشـکر
از خدمـات مدیـر و کارشناسـان بنیـاد
مسـکن داراب افـزود :اولویـت اصلی بنیاد
مسـکن بـاز کـردن معابـر عبـور و مـرور

اهالی روسـتا توسـط امور اجرایی و ماشـین
آالت عمرانـی بنیـاد مسـکن می باشـد.
معـاون بازسـازی مسـکن روسـتایی بنیـاد
مسـکن فـارس در ایـن بازدیـد خواسـتار
تسـریع در رونـد کارشناسـی واحد هـای
خسـارت دیـده شـد.
وی ضمـن اشـاره بـه بـارش بـاران و
خسـارت های سـیل در نقـاط مختلـف
از جملـه ایـن شهرسـتان گفـت :اولویـت

نخسـت و مهـم کنونی حفـظ و نجات جان
مـردم در جریـان سـیل و سـپس تامیـن
امکانـات و بازسازیهاسـت.
نصیـری اضافـه کـرد  :معـاون اول رییـس
جمهـوری  ،اسـتاندار فـارس  ،مدیـر کل
بنیـاد مسـکن فـارس و همـه مسـووالن
کشـوری و اسـتانی نسـبت بـه حـوادث
اخیـر واکنش هـای حمایتـی داشـته انـد و
ا بـه صـورت مسـتمر و لحظـه ای مسـایل

را پیگیـری می کننـد و بـر رفـع مشـکالت
مـردم تاکیـد دارنـد.
معـاون بازسـازی مسـکن روسـتایی بنیـاد
مسـکن فـارس ادامه داد  :بنیاد مسـکن با
نـگاه حمایتـی زمینـه پرداخت تسـهیالت و
وام هـای بالعـوض به سـیل زدگان و افراد
آسـیب دیده از حوادث سـیل اخیـر را ایجاد
خواهـد کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه بـه جـاری
شـدن سـیالب ،تیم هـای کارشناسـی
بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی داراب در
روسـتاهای آسـیب دیده از سـیالب حضور
دارنـد و میـزان خسـارت های وارد شـده به
ایـن مناطـق را بررسـی و بـرآورد خواهنـد
کـرد.
روسـتای زیـن آبـاد سـنگی از توابـع بخـش
جنت شهرسـتان داراب دارای ،235خانوار
و در فاصلـه  12کیلومتـری داراب قـرار
دارد.

خشکسالی و گرانی علوفه ،نابودی دام عشاير فارس را نشانه رفته است
استان فارس با داشــتن  ۲۷هزار خانوار کوچنده و با بیش از  120هزار نفر جمعیت
عشایری یکی از قطب های بزرگ عشایری کشور محسوب ...
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اطالعیه :

قابل توجه اعضاء محترم پروژه سرمایه گذاری
حسین آباد بیضاء پالک ثبتی  958بخش  6فارس
با سالم
احترامـا پیـرو اطالعیـه هـای تاریـخ شـنبه  1401/4/4و
 1401/4/25چـاپ شـده در روزنامـه عصر در خصـوص انتخاب
هیئـت امنـا در تاریـخ  1401/5/17بـه دلیـل مصادف بـودن با روز
عاشـورای حسـینی لغـو و در تاریـخ  1401/5/21روز جمعه رأس
سـاعت  10:30در محـل پـروژه برگـزار می گـردد.
فضل اله زارعی
نماینده هیئت امنا
عزیزی معاون شرکت توزیع برق شیراز اعالم کرد:

خسارت سیل به زیرساختهای برق شیراز

عصرمردم:
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیروی برق شـیراز اعالم کرد کـه بارندگیهای اخیـر و جاری
شـدن سـیالب ،خسـارت سـنگینی بـه زیرسـاختهای بـرق در محـدوده تحـت مدیریـت ایـن شـرکت وارد کـرده
است.
تیمـور عزیـزی گفـت :اقدامـات اجرایـی شـده توسـط توزیـع بـرق شـیراز در رابطـه بـا شـرایط هشـدار رخدادهای
جـوی و ورود سـامانه مونسـونی ،در سـه بخـش برنامهریـزی و اجرایـی شـد.
او گفـت :قبـل از وقـوع ایـن پدیـده ،جلسـات هماهنگـی سـتاد مدیریـت بحـران در سـطح شـرکت تشـکیل و
همـه سـناریوهای مرتبـط بـا مخاطـرات ناشـی از بارندگـی و سـیالب احتمالـی بررسـی و اقداماتـی برنامـه ریزی
و مصـوب شـد.
عزیـزی تشـکیل  120گـروه بـرای شناسـایی نقـاط کانونـی مخاطـره و آسـیب و رفـع مشـکالت ،را یـادآور شـد و
گفـت :ایـن گروههـا متشـکل از  430سـیمبان بـه همـراه  65ناظـر و سرپرسـت اکیـپ ،بـود.
او اضافـه کـرد :ایـن گروههـا بـا در اختیـار داشـتن  120دسـتگاه خـودرو مناسـب 14 ،جرثقیـل 23 ،باالبـر و
تجهیـزات و امکانـات ضـروری ،از  5روز قبـل از ورود سـامانه بارشـی بـه اسـتان فـارس ،اقـدام به پایش شـبکه و
شناسـایی نقـاط پرخطـر کردند.
عزیـزی ادامـه داد :هـرس  550درخـت ،مقاوم سـازی پایههای واقع در مسـیل ،ایمنی سـازی پسـتهای توزیع
زمینـی ،بازدیـد از شـبکه ،جمـع آوری اشـیای معلـق و مخاطره آمیـز در حریم شـبکه ،مرمت حفاریها ،بررسـی
سـناریوهای مانـور فیدرهـای فشـار متوسـط و  ...با توجـه به مخاطرات انجام شـد.
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع بـرق شـیراز گفـت :در زمـان وقـوع بارندگـی ،اکیپهـا در
محلهـای تعییـن شـده در سـطح شـیراز و شهرسـتانهای تحـت مدیریـت ایـن شـرکت مسـتقر شـدند.
او گفـت :بـارش رگبـاری ،بـروز سـیالب ،صاعقـه در شهرسـتانهای کـوار ،سروسـتان ،سـپیدان ،پاسـارگاد،
ارسـنجان ،مرودشـت ،خرامـه ،زرقـان ،بیضـا و مناطـق ارژن و دارنگـون ،منجـر بـه خسـاراتی شـد.
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ گفـت :در ایـن رخـداد 24 ،دسـتگاه ترانسـفورماتور بـه دلیـل صاعقـه دچار
اختلال و  430پایـه دچـار انحـراف شـد و  15فقره گسـیختگی شـبکه هادی به واسـطه وقوع تندباد ،حادث شـد
و البتـه طوفـان و صاعقـه منجـر به آسـیب دیدگـی  160دسـتگاه تابلوی برق شـد.
او از آبگرفتگـی  12پسـت زمینـی ،معیـوب شـدن فوندانسـیون ،تخریـب  4کیلومتـر کابـل بـرق و  ...نیـز در ایـن
اثنا خبـر داد.
عزیـزی گفـت :بـا ورود سـریع و بـه موقـع نیروها ،مشـکالت در کوتاهترین زمـان ممکن رفع و زمینـه تامین برق
مطمئـن و پایـدار فراهـم شـد به طوریکـه اکنون هیچ مشـکلی در تامین بـرق نداریم.

خداداد فرماندارآباده:

سیل به بخش کشاورزی شهرستان آباده
خسارت قابل توجهی واردکرده است

آمالی  /آباده
فرمانـدار آبـاده بـا بیـان اینکـه بیشـترین میـزان خسـارت بـارش بـاران و جـاری شـدن سـیالب طـی دو روز در
ایـن شهرسـتان مربـوط بـه حـوزه کشـاورزی ،دامـداری ،امور عشـایر ،منابـع طبیعی ،قنـوات و راه عشـایری بوده
است.
تیـم مدیریـت بحـران شهرسـتان آبـاده از هفتـه قبـل بـرای مقابلـه بـا بـروز سـیل و آبگرفتگـی اقدامـات الزم را
انجـام داده اسـت،
میثـم خـداداد اظهارداشـت  :در شهرسـتان آبـاده تعـدادی از منـازل مسـکونی دچـار آبگرفتگـی شـدند کـه
عملیـات تخلیـه آب و گل و الی از ایـن منـازل انجـام شـده اسـت ،اما هنـوز برآورد دقیقی از خسـارات وارد شـده
بـا برخـی منـازل مسـکونی نداریـم کـه البتـه بعیـد اسـت خسـارت زیادی وارد شـده باشـد.
ایـن مقـام مسـئول گفـت؛ بیشـترین خسـارت در ایـن دو روز در حـوزه کشـاورزی ،دامـداری ،امـور عشـایر ،منابـع
طبیعـی ،قنـوات و راه عشـایری بـوده اسـت که جمعـا  138میلیـارد تومان به این حوزه ها در شهرسـتان خسـارت
وارد شـده است.
وی همچنیـن بـا اعلام جزییـات ایـن میـزان خسـارات گفت :حـدود  80میلیـارد تومان بـه  2745هکتـار زمین
زراعـی1 ،میلیـارد تومـان بـه  10هکتـار زمین باغـی 2 ،میلیارد تومـان به  500دام سـبک  10 ،میلیـارد تومان به
طرح هـای آبخیـزداری منابـع طبیعـی 4 ،و نیـم میلیـارد تومـان بـه امور عشـایر 23 ،میلیـارد تومان به جـاده بین
مـزارع ،حـدود  6میلیـارد تومـان بـه  14رشـته قنـوات شهرسـتان  10 ،میلیـارد تومـان بـه کانال های آبرسـانی و
 600میلیون تومان به دو اسـتخر کشـاورزی خسـارت ناشـی از سـیل دو شـب گذشـته وارد شـده اسـت.
فرماندارآبـاده میـزان خسـارات وارده در حـوزه راه را افـزون بـر 10میلیـارد تومـان ذکر کـرد و افزود :بـه بزرگراه ها
حـدود  3و نیـم میلیـارد تومـان ،راه فرعـی و روسـتایی  3میلیـارد تومـان و پل  3ونیـم میلیارد تومان خسـارت وارد
شـده است.
نماینـده عالـی دولـت درشهرسـتان از تخریـب پسـت و آتـش سـوزی شـبکه بـرق و همچنین سـقوط پایـه برق به
میـزان  52میلیـون تومـان خسـارت خبر داد.

رتبه برتر آموزش مداحی کانون بسیج مداحان کازرون در فارس
عصرمردم:
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه شهرسـتان کازرون خبـر داد :رتبـه برتر
آمـوزش مداحـی کانـون بسـیج مداحـان کازرون در اسـتان فـارس
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل فرمانـده ناحیـه مفاومـت بسـیج سـپاه شهرسـتان کازرون در جلسـه بسـیج
مداحـان شهرسـتان کازرون بیـان داشـت :برای توانمندسـازی مدیران هیأتهـای مذهبی خصوصـا برنامه های
مـاه محـرم وصفر توسـط دسـت انـدرکارن هیأت های مذهبی بـرای بهره منـدی هرچه بهتر شـرکت کنندگان در
عـزای امـام حسـین(ع)و اهل بیـت(ع) تاکید داشـت.
وی ادامـه داد :الحمداللـه بسـیج مداحـان سـپاه شهرسـتان کازرون با برنامـه ریزی ها انجام شـده در زمینه های
مختلـف فعالیـت می نمایـد کـه تربیـت مداحـان اهـل بیـت(ع)از نونهـال و نوجـوان و جـوان را می تـوان از
برنامه هـای شـاخص بسـیج مداحـان شهرسـتان نـام بـرد کـه دارای رتبـه برتـر در سـطح اسـتان می باشـد.
فرمانده سـپاه شهرسـتان کازرون اشـاره داشـت :گروه جهادی شهید عباس نریمان از بسـیج مداحان شهرستان
کازرون از گـروه جهـادی فعـال در زمینه هـای سـاخت و سـاز و کمـک به محرومیـن و مناطق برخوردار می باشـد
کـه از خیریـن و دسـت انـدرکاران ایـن گـروه جهـادی کـه از مجموعـه بسـیج مداحان شهرسـتان می باشـد تقدیر
و تشـکر را داریـم.وی ادامـه نمـود :فعالیـت گـروه جهـادی شـهید عبـاس نریمـان از بسـیج مداحـان امسـال
علاوه بـر اهـداء بسـته های معیشـتی بـه محرومیـن کمـک بـه سـاخت سـاختمان بهزیسـتی بخـش خشـت و
کنارتختـه شهرسـتان می باشـد کـه در مرحلـه اول مبلـغ 50میلیـون تومـان و حضور گـروه جهادی برای سـاخت
ایـن مجموعـه بـرای محرومیـن در ایـن بخـش شهرسـتان بـوده اسـت.در ادامـه مهـدی خوبانی مسـئول بسـیج
مداحـان شهرسـتان کازرون در گزارشـی در خصوص برگزاری کالس های آموزشـی مداحـی در رده های نونهال
 ،نوجـوان و جوانـان اشـاره و بـر اهمیـت تربیـت مداحـان اهـل بیت توسـط بسـیج مداحـان شهرسـتان کازرون و
برنامه هـای گـروه جهـادی شـهید عبـاس نریمـان نکاتـی را بیان داشـت.

سالمت
دوشنبه  10مرداد 1401

کارهای روزمره و معاشرت
خطر زوال عقل را کاهش می دهد

مهر :به گفته محققان ،پیادهروی روزانه ،تمیز کردن خانه و معاشرت و صرف ناهار با دوستان
میتواند کلیدهای پیشگیری از زوال عقل باشد.
محققان در چین دادههای بیش از نیم میلیون بریتانیایی را بررسی کردند و دریافتند که انجام
کارهای خانه ،مالقاتهای اجتماعی و ورزش همگی با کاهش خطر ابتالء به انواع مختلف زوال
عقل مرتبط هستند .این مطالعه شرکت کنندگان را به طور متوسط  ۱۱سال دنبال کرد .در پایان
پیگیری ۵۱۸۵ ،شرکتکننده به زوال عقل مبتال شده بودند.
دکتر «هوان ســونگ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ســیچوان در چین ،میگوید« :ما
نمیتوانیــم فقط به این مطالعــه نگاه کنیم و بگوییم ،اگر ورزش کنیــد ،خطر ابتالء به آلزایمر
کاهش مییابد .اما یافتهها نشان میدهد که ورزش واقع ًا برای مغز مفید است».
شرکتکنندگان در این مطالعه ،اطالعاتی در مورد انجام کارهای خانه ،فعالیتهای مرتبط با
شغل و اســتفاده از وسایل الکترونیکی ،و همچنین دفعات مالقات با دوستان و خانواده یا رفتن
بــه اماکن اجتماعی یا گروههای مذهبی ارائه کردند .آنها همچنین ســابقه خانوادگی زوال عقل
را گزارش کردند که به محققــان در ارزیابی خطر ژنتیکی آلزایمر کمک کرد .محققان دریافتند
چه ســابقه خانوادگی زوال عقل وجود داشته باشــد یا نه ،همه شرکتکنندگان از اثر محافظتی
فعالیتهای فیزیکی و ذهنی بهرهمند شدند .به طور خاص ،این خطر در میان ورزشکاران دائمی
 ۳۵درصد کمتر بود .در میان کســانی که کارهای خانه را انجام میدادند  ۲۱درصد ،و در میان
افرادی که روزانه با خانواده و دوستان مالقات میکردند ،تا  ۱۵درصد کاهش داشت.
ســونگ گفت« :کارهای روزمره میتوانند مفید باشند زیرا نوعی ورزش محسوب میشوند.
افرادی که مشــغول نظافت ،آشپزی و باغبانی هســتند نیز ممکن است سبک زندگی فعالتری
داشته باشند».
به گفته محققان ،گاهی اوقات افراد با ورود به دوران بازنشســتگی منزوی میشوند .انزوای
اجتماعی یک عامل خطر برای زوال عقل اســت .محققان تاکید میکنند صرف نظر از ســن و
شرایط زندگی ،ما باید راهی برای فعال ماندن از نظر فیزیکی ،ذهنی و اجتماعی به عنوان بخشی
از رویکرد کلی برای حفظ ذهن خود پیدا کنیم .مطالعات دیگر نیز نشــان داده است که فعالیت
بدنی ،ذهنی و اجتماعی منظم برای سالمت مغز مفید است.

بحران کووید باعث توقف مبارزه با ایدز شده است

مهر :گزارش جدید نشان می دهد که تالش ها برای پایان دادن به اپیدمی جهانی اچ آی وی
با توجه به صرف پول و توجه برای مبارزه با کوویدد ُ ۱۹کند شده است.
«متیو کاوانا» ،معاون مدیر اجرایی بخش ایدز ســازمان ملل ،درباره این یافته ها گفت« :این
زنگ خطری برای جهان است که بگوییم کووید  ۱۹پاسخ ایدز را به طور قابل توجهی از مسیر
خارج کرده است».
از جمله نگرانیها این اســت که آزمایش  HIVدر مکانهایی که با موجهای کووید درگیر
هســتند ُکند یا متوقف شــده است .عفونت  HIVدر بخش هایی از آســیا و اقیانوس آرام ،که
در حال روند نزولی بودند ،افزایش یافته اســت .کاهش جهانی ابتــا به موارد جدید ایدز مانند
سالهای قبل در حال کاهش نیست و هدف سازمان ملل برای کمتر از  ۳۷۰هزار مورد ابتال به
 HIVجدید تا ســال  ۲۰۲۵را به خطر میاندازد .بر اساس این گزارش ،سال گذشته حدود ۶۵۰
هزار نفر بر اثر بیماری های مرتبط با ایدز جان خود را از دست دادند.
نابرابری هــا برای زنان و دختران همچنان در حال افزایش اســت .در کشــورهای جنوب
صحرای آفریقا ،زنان و دختران نوجوان ســه برابر پســران و مــردان در معرض ابتال به HIV
هستند .به گزارش آسوشیتدپرس ،سال گذشته هر دو دقیقه یک دختر یا زن نوجوان به ویروس
ایدز آلوده می شــد .در همین حال ،این گزارش نشان میدهد که کمکهای بینالمللی کاهش
یافته اســت و کشورهای با درآمد کم و متوسط  ۸میلیارد دالر کمتر از آنچه برای تأمین بودجه
نیاز است ،در اختیار دارند.

از دست دادن بلندمدت حس بویایی و چشایی
در برخی مبتالیان کرونا

مهر :طبق گزارش یک مطالعه جدید ،حدود  ۲۷میلیون نفر در سراســر جهان ممکن است به
دنبال ابتال به کووید  ۱۹دچار آســیب طوالنی مدت به حس بویایی یا چشایی خود شوند و زنان
به ویژه آسیب پذیرتر هستند.
«ســونگ تار تو» ،سرپرســت بخش گوش و حلق و بینی از بیمارســتان عمومی سنگاپور،
میگویــد« :یافتههای ما احتما ًال برای پزشــکان عمومی و متخصصان گوش و حلق و بینی در
مشاوره بیماران مبتال به اختالالت بویایی و چشایی پس از کووید  ۱۹مناسب است».
تغییرات در حس بویایی و چشایی در بیماران مبتال به کووید  ۱۹رایج است و به طور متوسط
نیمی از آنها این عالئم را گزارش میکنند.
در حالــی کــه انتظار میرود اکثر بیماران در ســه ماه اول پس از عفونــت ،حس بویایی یا
چشایی شــان بازیابی شود ،گروه عمدهای از بیماران ممکن است دچار اختالل عملکرد طوالنی
مدت شوند که نیاز به تشخیص به موقع ،درمان شخصی و پیگیری طوالنی مدت دارد.
در این مطالعه ،تیم تحقیق دادههای  ۱۸مطالعه مشــاهدهای را که شامل تقریب ًا  ۳۷۰۰بیمار
بود ،تجزیه و تحلیل کرد.
مدلســازی ریاضی محققان نشان میدهد که از دســت دادن بویایی ممکن است در حدود
 ۵.۶درصد از بیماران کرونایی ادامه داشــته باشــد ،در حالی که  ۴.۴درصد ممکن اســت حس
چشایی شــان بهبود نیابد .محققان دریافتند تا یک ماه پــس از عفونت اولیه ،تنها  ۷۴درصد از
بیماران حس بویایی و  ۷۹درصد حس چشایی شأن بازیابی شده بود .پس از شش ماه ۹۶ ،درصد
حس بویایی شأن و  ۹۸درصد حس چشایی شأن بهبود یافته بود.
دادهها نشــان داد که در زنان نســبت به مردان احتمال بازیابی حس بویایی و چشایی کمتر
اســت .عالوه بر این ،افرادی که از دســت دادن بویایی شدیدتری داشتند یا در طول عفونت از
گرفتگی بینی رنج میبردند احتمال کمتری داشت که حس بویایی شأن بازیابی شود.

بهترین صبحانه برای کوهنوردان

ایسنا :بهترین صبحانه برای ورزشکاران پس از کوهنوردی خوراکی است که سبک ،پر انرژی
و کمچرب باشد .توصیه میشود که در طول کوهنوردی از آب و مایعات به مقدار کافی مصرف
شــود و در صورت صرف صبحانه در کوه ،پیشــنهاد میشود که از مصرف کره ،خامه ،شکالت
صبحانه ،نان روغنی و کیک پرهیز شــود .بر اســاس این مطلب که از سوی محبوبه عسکری،
متخصص تغذیه ورزشــی تهیه شده و از سوی فدراســیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار
گرفته آمده اســت :به طور کلی باید ورزشکار در هر وعده غذایی از هر سه گروه غذایی مختلف
اســتفاده کند .خرما یکی از اجزای صبحانه ورزشکاران برای تامین انرژی مصرف شده در مدت
ورزش است و نان سبوسدار مثل سنگگ یا نانهای محلی سبوسدار برای تامین ویتامینهای
گروه  Bو فیبر که بسیار مناسب هستند باید مورد استفاده قرار گیرد.
آب میوه طبیعی یا میوه تازه برای تامین ویتامین و درصد مایعات و آب مورد نیاز بدن در وعده
صبحانه بعد از ورزش توصیه میشــود و برای تامین پروتیین استفاده از پنیر و گردو یا تخم مرغ
آبپز برای بازسازی بدن ،مناسب است.

باید توصیه های بهداشتی کرونا را رعایت کنیم

باشگاه خبرنگاران :شما به طور قطع میتوانید به
سرعت وزن کم کنید .بســیاری از رژیمهای غذایی
مــد روز وجــود دارند که باعث کاهش ســریع وزن
میشوند و اما احساس گرسنگی و محرومیت در شما
ایجاد میکنند ،ولی کاهش وزنی که پایدار نباشــد
چــه فایدهای دارد؟ برای کاهــش وزن دائمی ،بهتر
است به آرامی وزن کم کنید ،بسیاری از کارشناسان
معتقدند که شــما میتوانید این کار را بدون «رژیم
غذایــی» انجام دهید ،برای این کار کافی اســت تا
تغییرات کوچکی در سبک زندگی خود ایجاد کنید.
افرادی که هر ســال با دردسر اضافه وزن دست
و پنجه نرم میکنند ،کافی است تا فقط یک یا چند
مورد از راهکارهای ســاده و بدون درد ذیل را برای
کمک به کاهش وزن خود بدون «رژیم غذایی» به
کار ببندند.
هر روز صبحانه بخورید
یکی از عادتهایی که برای بســیاری از افرادی
که وزن کم کرده اند از آن به عنوان یک عامل موثر
یاد میکنند ،خوردن صبحانه در شروع هر روز است.
افرادی که صبحانه میل میکنند نســبت به افرادی
که صبحانه نمیخورند شــاخص توده بدنی کمتری
دارنــد و عملکرد بهتری در طــول روز دارند ،چه در
مدرســه و چه در سالن جلسات .برای شروع سریع و
مغذی روز خود ،یک کاسه غالت سبوس دار با میوه
و لبنیات کم چرب را امتحان کنید.
شبها درب آشپزخانه را ببندید
زمانی را برای دســت کشــیدن از خوردن تعیین
کنید تا در حین تماشای تلویزیون وسوسه نشوید که
میان وعدههای بدون برنامه بخورید اگر بعد از شــام
چیزی شیرین میخواهید یک فنجان چای همراه با
یک تکه آب نبات سفت بنوشید یا یک کاسه کوچک
بســتنی سبک یا ماســت یخ زده بخورید ،اما بعد از
آن دندانهای خود را مســواک بزنید تا دوباره برای
خوردن یا نوشیدن وسوسه نشوید.
هر نوشیدنی را نخورید
اغلب نوشــیدنیهای شیرین کالری زیادی دارند،
اما مانند غذاهای جامد گرسنگی را کاهش نمیدهند.
برای رفع عطش خود ســعی کنید تا حتی المقدور از
آب ،آب گازدار با مرکبات ،شــیر بدون چربی یا کم
چــرب یا مقدار کمی آب میوه  ۱۰۰درصد اســتفاده
کنید .خــوردن یک لیــوان آب ســبزیجات مغذی
کم کالری نیز پیشــنهاد جذابی به نظر میرسد تا اگر
بین وعدههای غذایی گرسنه شدید ،شما را نگه دارد.
خالقانه غذا بخورید
خــوردن حجــم زیــادی از میوه و ســبزیجات
کم کالری ســبب میشود تا سایر غذاهایی که چربی
و کالری بیشتری دارند به طور کامل از سبد مصرف
شما حذف شــوند .باربارا رولز ،نویسنده کتاب برنامه
غذایی حجمی ،پیشــنهاد میکند که همراه با ناهار
یا شام ساالد ســبزیجات ،یک کاسه سوپ همراه با
آبگوشت میل کنید.
وی میافزاید« :میوه و ســبزیجات فراوان تهیه
کنید و سعی کنید در هر وعدهی غذایی و میانوعده،

مهر :طبق مطالعه جدیدی که توســط محققان
چینی انجام شــده اســت ،خوردن مقــدار زیادی
غذاهای فوق فرآوری شــده ممکن است به طور
چشمگیری خطر ابتال به زوال عقل را افزایش دهد.
غذاهای فوق فرآوری شده سرشار از قند ،چربی
و نمک هســتند ،اما پروتئین و فیبــر کمی دارند.
نوشــابه ها ،تنقالت و دســرهای نمکی و شیرین،
بستنی ،سوسیس ،مرغ سرخ شده ،ماست طعم دار،
سس کچاپ ،سس مایونز ،نان بسته بندی شده و
غــات طعم دار همگی نمونه هایی از مواد غذایی
فوق فرآوری شده هستند.
این مطالعه نشــان داد که جایگزینی این غذاها
با مواد غذایی سالم تر ممکن است احتمال ابتال به
زوال عقل را تا  ۱۹درصد کاهش دهد.
بــرای این مطالعه ،محققــان دادههای بیش از
 ۷۲۰۰۰نفر را جمــعآوری کردند .در ابتدا مطالعه،
شرکت کنندگان  ۵۵سال و باالتر بودند و هیچکدام
زوال عقل نداشــتند .به طور متوسط طی  ۱۰سال،
 ۵۱۸نفر به زوال عقل مبتال شدند.
محققــان  ۱۸۰۰۰نفر را که رژیــم غذایی آنها
حــاوی مقدار کمی غذای فرآوری شــده بود را با
تعداد مشــابهی که مقدار زیادی غذاهای فرآوری
شده مصرف می کردند ،مقایسه کردند.
در میان شــرکتکنندگانی کــه کمترین مقدار

فارس :ســازمان جهانی بهداشت در پی بارش
های سیل آسا ،نکاتی را برای حفظ ایمنی بیشتردر
برابر خطرات احتمالی سیل اعالم کرد.
این روزها بیشــتر اســتانها و مناطق کشور در
شرایط بارشهای سیالبی و سیل قرار گرفته است
و تعــدادی از هموطنان خوب ما جــان خود را از
دست داده و تعدادی نیز مفقود شدهاند .شرایط بروز
سیل پیامدهای مختلفی به دنبال دارد؛ از جمله آن
ویرانی منازل و بردن وسائل و ملزومات مختلف از
منازل است .در کنار ویرانی منازل و اماکن مختلف
مواد غذایی نیز در مسیر سیل از بین میرود؛ ضمن
اینکه به علت عبور سیل از مکانهای مختلف ابتال
به بیماریهای مختلف نیز دور از ذهن نیست.
بر اســاس اعالم سازمان بهداشت جهانی برای
محافظت در برابر خطرات ناشی از سیل باید عالیم
هشدار و مسیرهای تخلیه محله خود را بشناسید و
از مناطق مستعد سیالب و رانش زمین مطلع باشید.
بر اســاس این گزارش بــا رعایت نکاتی که در

راه هایی برای کاهش وزن بدون رژیم

چند وعدهی غذایی را در آن بگنجانید»« .باید بدانید
که رژیم غذایی شــما با ویتامین ها ،مــواد معدنی،
مواد مغذی گیاهی ،فیبر غنی میشــود اگر شــما به
این دانســتۀ خود عمل کنیــد و رژیم غذایی مملو از
محصوالت فوق مغذی داشــته باشــید ،هیچگاه به
سراغ شیشه شیرینی نخواهید رفت».
غالت را فراموش نکنید
غالتی را استفاده کنید که خالص هستند ،استفاده
از غالت تصفیه شده مانند نان سفید ،کیک ،کلوچه و
چوب شور تأثیر منفی و بدی بر وزن شما دارد ،برای
اینکه مقدار مصرف غذای خود را کنترل کنید تا حد
امکان از نانها ،پاستاهای سبوس دار ،برنج قهوهای،
ســبوس پرک ،ذرت بو داده و کراکــر چاودار کامل
استفاده کنید.
چیدمان محیط خود را کنترل کنید
یک استراتژی ساده دیگر برای کمک به کاهش
کالری ،کنترل محیط اســت همه چیــز از چیدمان
آشــپزخانه شما با گزینههای ســالم فراوان گرفته تا
انتخاب رســتوران مناسب باید مدنظر قرار گیرد ،این
بدان معناســت که هرچقدر از رستورانهایی که شما
را برای خوردن وسوسه میکنند ،دوری نمایید ،نتیجۀ
بهتری به دست خواهید آورد.
وقتی قصد مهمانی رفتن دارید« ،قبل از آن یک
میان وعده ســالم بخورید تا گرســنه نمانید و وقتی
بشقاب خود را در بوفه پر میکنید ،امکان کنترل خود
را داشته باشــید» .وی ادامه میدهد که هرگاه برای
خوردن غذای بیشتر وسوسه شدید ،حداقل  ۱۵دقیقه

صبر کنید و یک لیوان بزرگ آب بنوشید.
اندازه نگه دارید که اندازه نگاه داشتن،
نکوست
شــما اگر فقط  ۱۰تا  ۲۰درصد ،حجم وعدههای
غذایی خود را کاهش دهید تــا حد زیادی موفق به
کنترل وزن خود میشــوید .اغلب وعدههای غذایی
که در رستوران و خانه ســرو میشود ،بزرگتر از نیاز
شــما هستند .بهتر است که مقدار مشخصی از غذا را
تعییــن کنید و در هر وعــدۀ غذایی بیش از آن میل
نکنید .دکتر برایان وانســینک ،نویسنده کتاب «غذا
بدون فکر» ،عنوان میکند :با اســتفاده از کاســهها،
بشــقابها و فنجانهای کوچک ،فوراً غذا را کنترل
کنید .شما احساس گرسنگی نخواهید کرد ،زیرا غذا
در ظروف زیبا فراوان به نظر میرسد.
راه بروید
تهیه و اســتفاده از گامشــمار گزینۀ خوبی برای
کنترل هرچه بیشتر وزن است ،تالش کنید تا اندک
اندک در طول روز بیشتر راه بروید و گامهای بیشتری
بردارید تا زمانی که موفق شــوید که روزانه ۱۰۰۰۰
قدم در روز برداریــد ،برای تحقق این مهم در طول
روز ،در هنــگام هرکاری که امکانــش را دارید قدم
بزنید ،هنگام صحبت با تلفن ،سرعت بیشتری داشته
باشید ،پیاده روی کنید و در حین تبلیغات تلویزیونی
در جای خود ثابت نمایند .داشتن گام شمار به عنوان
یک انگیزه و یادآوری دائمی برای شما عمل میکند.
پروتئین را فراموش نکنید
افــزودن یــک منبــع پروتئین بــدون چربی یا

رژیم غذایی فوق فرآوری شده
به مغز آسیب می رساند

غذاهای فرآوری شــده را میخوردند (حدود ۲۲۶
گرم در روز) ۱۰۰ ،نفر به زوال عقل مبتال شدند ،در
حالی که  ۱۵۰نفر از آنهایی که بیشترین مصرف

این نوع غذاها را داشــتند (حدود  ۸۲۲گرم در روز)
مبتال به زوال عقل شــدند .این مطالعه اندازه یک
وعــده پیتزا را کمــی بیش از  ۱۴۰گــرم در نظر

توصیههای سازمان جهانی بهداشت
برای ایمنی در برابر سیل
ادامه این مطلب آمده اســت ،به هنگام سیل با این
اقدامات سالمت خود را حفظ کنید.
ترویج اقدامات بهداشــتی مناسب و
روشهای بهداشتی آماده سازی غذا
از آب ســیل برای شستن ظروف ،مسواک زدن
یا شستن و پختن غذا اســتفاده نکنید و اگر با آب
ســیل در تماس بودهاید ،دست و بدن خود را با آب
و صابون بشویید.
تمیز کردن خانه به شــکلی ایمن پس
از آبگرفتگی
هر چیزی که قابل شســت و شو و تمیزکردن با
محلول سفید کننده نباشد(مثل بالشت و تشک) را

دور بیندازید .همه دیوارها ،کفها و ســطوح دیگر
را با آب و صابون و همچنین محلول ســفید کننده
تمیز کنید.
محافظت در مقابل پشه
اگــر در منطقه ســکونت شــما آب راکد وجود
دارد از مواد دافع پشــه استفاده کرده و آن را طبق
دســتورالعمل مندرج روی بسته بندی محصول به
لباس یا بدن خود بمالید .همچنین شلوار و پیراهن
آستین بلند پوشیده و زیر پشه بند بخوابید.
دور ریختن غذاهایی که با ســیالب در
تماس بودهاند
خــوردن غذایی که با ســیالب در تماس بوده

کم چــرب به هر وعده غذایی و میان وعده به شــما
کمک میکند مدت طوالنی تری احســاس سیری
داشته باشید بنابراین احتمال پرخوری کمتری دارید.
ماست کم چرب ،مقدار کمی آجیل ،کره بادام زمینی،
تخم مرغ ،لوبیا یا گوشت بدون چربی را امتحان کنید.
متخصصــان همچنین خــوردن وعدههای غذایی و
میان وعدههای کوچک و مکرر (هر  ۴-۳ســاعت)،
برای ثابت نگه داشتن سطح قند خون و جلوگیری از
افراط در مصرف غذا توصیه میکنند.
غذاهای سبک را جایگزین کنید
هــر زمان که میتوانید از نســخههای کم چرب
سس ساالد ،ســس مایونز ،محصوالت لبنی و سایر
محصــوالت اســتفاده کنید .مگی میگویــد :اگر از
محصوالت کمچرب و سبکتر اســتفاده کنید ،این
امکان را خواهید داشت که کالری بدن خود را بدون
دردســر کاهش دهید و اگر محصول با ســایر مواد
ترکیب شود ،هیچکس متوجه نمیشود.
جایگزینهای هوشمند بیشتری نیز برای شما در
دسترس است از سالســا یا هوموس به عنوان شیره
استفاده کنید.
خردل را جایگزین ماینز برای خوردن ســاندویچ
کنید ،ســعی نمایید به جای ســیب زمینی سفید پر
شده ،سیب زمینی شــیرین بو داده ساده بخورید .در
قهوه خود به جای خامه از شــیر بدون چربی استفاده
کنید .پنیر را روی ساندویچ نگه دارید همچنین شما
میتوانید به جای انباشتن سس خامهای روی ساالد
از کمی وینیگرت استفاده کنید.

گرفت .نوشــیدنی ها ،محصوالت قندی و لبنیات
فوق فرآوری شــده ســهم اصلی در مصرف مواد
غذایی فوق فرآوری شده دارند.
محققــان تخمین زدند که جایگزینی  ۱۰درصد
از غذاهای فوق فرآوری شــده با غذاهای فرآوری
نشده یا حداقل فرآوری شده مانند میوه های تازه،
سبزیجات ،حبوبات ،شیر و گوشت ،می تواند خطر
زوال عقل (نه آلزایمر) را تا  ۱۹درصد کاهش دهد.
«هیوپینــگ لــی» ،سرپرســت تیــم تحقیق
از دانشــگاه پزشــکی تیانجین چیــن ،می گوید:
«تغییرات کوچــک و قابل کنترل در رژیم غذایی،
ماننــد افزایش مصرف غذاهای فرآوری نشــده یا
حداقل فرآوری شــده تنها به میــزان  ۵۶گرم در
روز [حدود نصف ســیب ،یک وعده ذرت ،یا یک
کاسه غالت سبوسدار] ،و به طور همزمان کاهش
مصرف مــواد غذایی فوق فراوریشــده به میزان
 ۵۶گرم در روز (حدود یک تکه شــکالت یا یک
وعده بیکن) ممکن اســت با  ۳درصد کاهش خطر
زوال عقل همراه باشد».
به گفتــه محققان ،کیفیت پاییــن مواد مغذی
غذاهای فوق فرآوری شــده که سرشــار از نمک،
قند و چربی اشــباع شده و میزان کم فیبر هستند،
دســتورالعملی برای ســامتی ضعیف هم از نظر
جسمی و هم از نظر ذهنی است.

بهداشتی نیســت و خطر بیماریهای با منشاء آب
آلوده را افزایش میدهد؛ بنابر این هر غذایی که با
سیالب در تماس بوده را باید دور ریخت.
خودداری از تردد پیاده یا با ماشــین از
مناطق سیل زده یا دچار آب گرفتگی
حتی کمترین میزان آب نیــز میتواند خطرات
چشمگیری برای خودروها به همراه داشته باشد.
ممکن است سیمهای برق در آب افتاده باشند یا
آب حاوی مواد شیمیایی خطرناک باشد.
همچنین ســیل بــه راحتی میتواند انســان و
ماشین را با خود ببرد.
کلردار کردن یا جوشــاندن آب برای
نوشیدن یا پختن غذا
تامین مســتمر آب آشامیدنی ســالم مهمترین
اقدام برای کاهش خطر شیوع بیماریهای با منشاء
آب آلوده در مناطق سیل زده است؛ بنابراین کلردار
کردن یا جوشاندن آب برای نوشیدن یا پختن غذا
در این مناطق ضروری است.

طراح :میترا چراغ پور

ایسنا :سخنگوی کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری تاکید کرد :با توجه به اینکه ویروس
کرونا ناشــناخته اســت ،بنابراین باید همچنان احتیاط کنیم و توصیه های بهداشتی مانند زدن
ماسک و رعایت فاصله اجتماعی حتما مراعات شود تا دچار مشکل نشویم.
رضا حاجی پور در رابطه با ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا بیان کرد:
کرونا ویروس ناشــناخته ای اســت و پزشــکان ما نیز به صورت آزمایش و خطا به مقابله با آن
می پردازند و با توجه به همین روند به تولید واکسن پرداختند.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به تغییرات ویروس کرونا اگر پزشکان درباره این ویروس اشراف
و شــناخت کامل داشــتند مثل ویروس های دیگر که در گذشته با آمپول زدن و واکسن خاص
جلوی آنها گرفته شــده و تمام می شــود در مورد مقابله با این ویروس نیز اقدام می کردند ،اما
ویروس کرونا ناشــناخته اســت و با آزمایش و خطا جلو می رویم و چندین مرحله جهش داشته
اســت و هر بار نیز این ویروس با شــرایط خاصی خود را نمایش می دهد .نماینده مردم آمل در
مجلس یازدهم تاکید کرد :با توجه به اینکه ویروس کرونا ناشناخته است ،بنابراین باید همچنان
احتیاط کنیم و توصیه های بهداشــتی و درمانی مانند زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی که
برایمان تعریف می کنند حتما مراعات شود تا به هر صورت دچار مشکل نشویم.
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دوشنبه  10مرداد 1401

طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

از تراوشات ذهن غمین
 - ۸۱پشه کوره ای که شنا بلد نبود ،در قطره
شبنمی غرق شد!
 - ۸۲دنیا کوچک است ،چرا که اگر آن را به
حریص بدهی می گوید کم است!
 - ۸۳شب ،روز مصیبت دیده است که سیاه
پوش شده!
 - ۸۴چشمان گریان ،بیشتر از ابرهای بخیل
می بارند!
 - ۸۵شخص روشندل عصایش را که گم کرد،
دوباره نابینا شد!
 - ۸۶کسی که خرده شیشه دارد در آینه
شکسته خود را بهتر می بیند!
 - ۸۷پرنده زندانی ،برای آزاد شدن از قفس،
بالهایش را وثیقه گذاشت!
 - ۸۸گل مصنوعی نه از آمدن بهار به وجد
می آید و نه از فرا رسیدن پاییز نگران می شود!
 - ۸۹مرگ آمد و حکم تخلیه را به دست روح
داد!
 - ۹۰پلنگ ،خرگوش و آهو می خورد و ما نان
و کاهو!
 - ۹۱آدم برفی به عمل بینی فکر می کرد!
 - ۹۲موجها جنازه غریق را بر سر دستان خود
تشییع می کردند!
 - ۹۳از حرف های پرگو فقط یک سردرد
برداشت کردم!
 - ۹۴از آرزوهای بزرگ مترسک مانکن شدن
بود!
 - ۹۵وقتی آینه شکست تکه های تصویرم را
جمع کردم!
 - ۹۶عاشق گلی هستم که به محافظی به نام
خار نیاز ندارد!
 - ۹۷رودخانه خشک با دست خالی به دریا
می رود!
 - ۹۸زمستان درختان را لخت کرد تا زیر
بارش ابرهای پر بار دوش بگیرند!
 - ۹۹خودکشی نا فرجام نگذاشت تا فرد هم
قاتل بشود و هم مقتول!
 - ۱۰۰پروژه نیمه تمام ،در انتظار رسیدن به
بهره برداری ،به آثار باستانی مبدل شد!

بیتوته :مدرن شدن زندگی ما ،باعث شده تا کودکانمان از
طبیعت دور شوند و کودکان شانس کمتری برای بودن در
طبیعت را دارند .ماشینی شدن سبک زندگی باعث شده تا
کودکان زمان بیشتری را به بازی با وسایل کامپیوتری
خود و در خانه طی کنند .این نوع زندگی هشداری برای
جوامع است تا دولتها و خانوادهها سعی کنند کودکان را
به طبیعت برگردانند .طبیعتگردی را در زندگی کودکتان
قرار دهید.
تمام حس های کودک را درگیر میکند
هنگامی کودک با دستگاههای دیجیتالی بازی میکند یا
برنامههای تلویزیونی را میبیند ،در محیطی تکبعدی قرار
دارد .ولی هنگامی که در طبیعت بازی میکند ،در محیطی
حقیقی قرار میگیرد و با آن رابطه برقرار میکند و همه
حواسش درگیر میشوند.
کاهش استرس و خستگی
طبیعت گردی اثرات زیادی در کم شدن استرس و
خستگی کودکان دارد .طبیعت گردی و تفریح این نیست
که حتما به دشت بروید .با قدم زدن در پارک اثر مفید آن
را در کودک خود خواهید دید.
افزایش فعالیت فیزیکی
روشن است کودکانی که زمان بیشتری را در پارک به
دویدن ،جست و خیز کردن ،بازی کردن و  ...میگذرانند
نسبت به دیگر کودکان که زمان کمتری را مشغول
بازیهای کامپیوتری یا تماشای تلویزیون هستند .افزایش
مقدار فعالیت فیزیکی و دوری از بیتحرکی ،به کودکان
کمک میکند که کمتر دچار مشکالتی مثل چاقی کودکی
شوند .طبیعت هم در فعالیت کودک نقش موثری دارد.
طبیعت ،جایگاه یکسانی برای همه به وجود
می آورد
به محیط اطراف خودتان نگاه کنید همیشه جداسازیهایی
میان مردم با سنین مختلف وجود دارد .کودکان در پارک
بازی میکنند در حالی که والدین آنها روی نیمکتها با
تلفن همراه خود مشغول هستند .در غذاخوریهای مدرسه
دانشآموزان جدا از معلمان مینشینند .همه ساختار زندگی
ما به شکلی معین شده است که بزرگساالن و کودکان دو
دنیای متفاوت از هم داشته باشند و این چرخه همیشه
ادامه پیدا میکند.
ولی در طبیعت ،هیچ جایگاه معینی وجود ندارد ،اینجا
دیگر مبلمان ،نیمکت و دروازهای برای جدا کردن دنیای
بزرگساالن و کودکان ندارد .حضور در طبیعت باعث
میشود تا هردوی آنها بدون فکر به جایگاه سن و سال
خود در کنار هم فعالیت داشته باشند .کودکان نیز حتما از
این ارتباط بهتر با والدین خوشحال تر خواهند بود.
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فواید طبیعت گردی برای کودک

طبیعت ،همدلی و ارتباط را یاد میدهد
در طول چند دهه اخیر ،انسانها از همدیگر فاصله
گرفتهاند و منبع همه نیازهایشان که طبیعت است را از یاد
برده اند .این قطع ارتباط نگرانیهایی را در جوامع ایجاد
نموده است .ولی چنانچه به عنوان یک خانواده کودک
خود را در طبیعت رها کنید ،به او احترام به طبیعت و
جغرافیا را آموزش خواهید داد.
یکی از بازیهای آموزش جغرافیا به کودکان ،پیدا کردن
آب است .زمانی که باران میبارد ،خیابانهای محله خود
را معین کنید تا کودکتان فکر کند باران از کجا آمده و به
کجا میرود؟ نزدیکترین رودخانه به شما کجا است؟ همه
مسیرهای حرکت باران را بر روی نقشه مشخص کنید و
بگذارید تا کودکتان نقشه آن را بر روی خاک ترسیم کند
و شخصا آن را حس کند.
کودکان زمان بازی در طبیعت خالقتر میشوند
هنگامی که با کودک به گردش میروید ،باید تا جایی
که ممکن است او را آزاد بگذارید .فرزند شما نباید نگران

وقت گذرانی در طبیعت ،به کودکانی که به این اختالل
دچارند ،کمک بسیاری میکند .زندگی کردن ،راه رفتن
و نفس کشیدن در محیطهای سبز ،افسردگی را از بین
میبرد.
بعضی از کودکان اختالل بیتوجهی یا کمتوجهی دارند و
بررسی ها نشان دادهاند که طبیعتگردی به مقدار زیادی
باعث درمان آنها میشود.
طبیعت ،محلی برای یادگیری مهارتها است
هیچ کالس درسی مانند طبیعت نیست .در طبیعت
میتوانید به کودک خود آموزش دهید نقشه را بخواند،
پناهگاه درست کند ،آتش درست کند ،گیاهان و حیوانات
را بشناسد ،آب آشامیدنی برای خود تهیه کند و در کل
مهارتهای اساسی زندگی را بیرون از کالسهای مدرسه
و به طور عملی یاد بگیرد .این مهارتها به هر خانواده،
کودک و زن و مردی کمک میکند تا در هر جایگاهی
بتواند در طبیعت زندگی کند ،سفر کند و با طبیعت دوست
باشد.

مسائلی مانند کثیفشدن لباسش باشد .به خاطر داشته
باشید که او برای بازی به طبیعت آمده است نه برای
حضور در مهمانی رسمی! طبیعتگردی بهترین فرصت
برای پیدایش خالقیت در کودکان است .آنها آماد ه هستند
که بازی تخیلی برای خودشان راه بیندازند ،شخصیتهای
خیالی بسازند و از وسایل موجود در طبیعت برای بازی
استفاده کنند.
در ارتباط با طبیعت ،کودکی مسئولیت پذیر
خواهید داشت
چنانچه با موجودات زنده بدرفتاری شود یا به درستی
از آنها نگهداری نشود ،میمیرند .کودکان با قبول
کردن مسئولیت مراقبت از موجودات زنده در طبیعت
یاد میگیرند که چنانچه فراموش کنند به گیاهی
آب دهند یا یک گل را از ریشه درآورند ،چه اتفاقی
میافتد.
بودن در طبیعت سبب کاهش اختالل بیتوجهی
و بیتمرکزی میشود

اصول نگهداری کره
بیتوته :کره به علت داشتن حداکثر  16درصد آب در مقابل فساد خیلی حساس
است و به همین علت به جز این که الزم است از خرید کره نرم شده خودداری
شود ،حتما باید آن را در فریزر با دمای منفی  18سانتی گراد نگهداری کرد،
درون یخچال نباشد.
داخل فریزر در دمای منفی  18سانتی گراد می توان تا یک سال از کره
نگهداری کرد ولی دمای یخچال خانگی که حدود مثبت  4سانتی گراد است
برای نگهداری کره مناسب نیست و می تواند شرایط رشد کپک و فساد را در
کره به وجود آورد.
تاریخ انقضایی که روی هر ماده غذایی وجود دارد ،به شرط رعایت ضوابط
نگهداری آن است و چنانچه این شرایط رعایت نشود ،حتما اعتبار تاریخ
انقضای مصرف هم حذف خواهد شد و آن ماده غذایی تاریخش زودتر از تاریخ

ذکر شده تمام خواهد شد و نمی توان آن را مصرف کرد.
برای اینکه در زمان مصرف ،کره فریز شده قدری نرم شود می توان حداکثر
تنها یک شب پیش از استفاده آن را از فریزر بیرون آورده و در دمای یخچال
نگهداری کرد.
اصول نگهداری کره محلی در یخچال
نخست کره را در دمای محیط می گذاریم تا نرم شود( .به هیچ وجه ذوب
نکنید) سپس قدری داخل کیسه فریزر می ریزیم و با دست یا وردنه به ضخامت
نیم سانت صافش می کنیم.
در پالستیک را به طرف زیر تا می کنیم .سپس با چاقوی بزرگ یا خط کش
روی آن فشار می دهیم تا به  9یا  12تا تیکه مساوی تقسیم شود و جای خط
چاقو روی آن بماند .سپس به همان صورت داخل فریزر نگهداری می کنیم

2

حالت سفتی خارج می شود و می توان آن را مصرف کرد .می توانید داخل قالب
سیلیکونی شکالت نیز بگذارید.

کره به مدت چند ماه می ماند و سفت سفت می شود و زمان مصرف به آسانی
از روی خط ها جدا می شود .داخل بشقاب می گذاریم و بعد از یک ربع از

ﺟﺪول 401-2672

1

جدول شماره 1401/2673
1
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13
15

عمودی:
-1واحد اندازه گیری الماس -پاســگاه افراد
ِ
کشک در عهد قاجار
-2آفت گندم -پلی در آن دنیا -دوری
-3کلنگ -اذیت -مرکز پرو

1

2

3
4
5

6

1

2

3

4

5

ا

ز

م

ن

د

س

ا

و

ي

ا

ر

ز

م

و

ن

7

ا

9

ت

8

ر

10

و

12

گ

11

ر

13

ر

15

ف

14

ا

ي

م

ج
ن

ي

س

ا

ر

ب

ي

س
ر

ح

ا

م

ا

م

ن

ي

ا

ن

ك

م

ا

د

ا

د

ب

ل

ي

د

ر

ا

ا

م

ت

ن

ش

ك

ر

ب

ي

ه

ژ

و

ه

ا

ن

م

ن

د

ل

ا

ت

ز

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ي

ت

د
و

ا

ك

د

ي

ل

ي

ن

س

ن

س

ك

ن

ج

ي

و

ر

ا

ج

-4دوســتی -باران -یکــی از خلفای
راشدین -واسطه بین دهان و ریه
-5قسمت کننده -حمد -درون
-6آنچه کاشته شده -مایه حیات
-7باالی مخرج -سفید ترکی -قوسی
شکل
-8طعم -شهرستانی در جنوب شرقی
فارس -عالمت مفعول بی واسطه
-9روســتایی -یکصد مترمربع -انبار
گندم
-10تلــخ -دلیل منطقــی -از ضمایر
عربی
-11از دانه های خوشــبو -نام برادر

پ

ر

و

ا

ي

ج

ي
و

ا

ا

د

ي

ب

ك
ك

ت

ه

ا

ك

م

ا

ن

ز

م

ي

ر

ب

و

و

ي
م

ا

ل

ي

ن

س
ي
ل

م
ا

ز
ن

ر

ي

ش

ي

م

د

ه

ر

ك

د

م

ر

ي

و

ر

ر

ز

و

گ

ا

ي

و

ن

س

ه

ل

د

ا

ل

ت

ا

ا

ح

ض

ا

ر

کمبوجیه -اسب ترکی
-12جان -نقره -عار -بسیار محرمانه
-13ســرباز نیروی دریایی -کاشــف
الکل -پل صراط در فرهنگ ایرانی
-14نوعی بیماری تنفســی -وســیله
انتقال بنزین به خودرو -شیر دم بریده
-15نامی عربی و مردانه -رغبت -تکیه
کردن به سخن دیگران

طراح :میترا چراغ پور

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

افقی:
ﺟﺪول 1401-2673
-1به کتاب لغت می گویند -نویسنده کتاب های
داستانی برای کودکان در دهه پنجاه
-2پهلوان -از ظروف سفالی -پرچم
-3از توابع شهرستان داراب -از شخصیت های
شاهنامه -جمع حس
-4فــوری -جهت -از ســبزیجات خوردنی-
آسانی
-5ستون دین -یا -خاک کوزه گری
-6نامی پسرانه -اداره کننده
-7وعده -زمانی -منسوب به یمن
-8سر -سعی بی پایان -حرف همراهی -پدر
رستم
-9پیروی -اصل و نژاد -همچنین
-10داســتان بلند -گرو کردن -پاسخ منفی
عرب
-11پایمال شــده -مدفن شــاه عبدالعظیم
حســنی -ضمیر اول شــخص مفرد -از مصالح
ساختمانی
-12شــرم زده -جایگاه و مرتبه -از مجالس
مشورتی -بخشی از نسک اوستا
-13شــهرکی در غــرب شــیراز -دریایی-
چشمه ای در بهشت
-14بازنده شطرنج -همزاد گریه -سطح
-15از کارشناســان فرهنگ عامه و نویسنده
کتابی پیرامون تعزیه -یکی از بخش های اوستا

جواب جدول شماره 1401/2672

طرح :عصرمردم

جوان
دوشنبه  10مرداد 1401

داستان اول :شیوه ای از زندگی
مترجم :بهرام فرهنگ

پیشگفتار
فرناندو سورنتینو ،آن گونه که در تارنمای اش درباره خود نوشته است،
در سال  1942در بوئنوس آیرس به دنیا آمده است .داستان هایش آمیزه
عجیبی از تخیل و طنزاند که گاه حالتی غیرعادی به خود می گیرند اما
همواره باور کردنی به نظر می رسند.
بین سال های  1072تا  1996شش مجموعه داستان کوتاه و در
سال  1979یک رمان کوتاه منتشر کرده است .همچنین از سال 1978
تا  2001ده داستان برای کودکان و نوجوانان نوشته است که کم و
بیش دارای همان ویژگی ها هستند منتها در سطحی متفاوت .دو کتاب
 )1974و دیگری با آدولفو
مصاحبه ،یکی با خورخه لوئیس بورخس (()1974
 )1992را نیز در کارنامه خود دارد .می گوید تا جایی
کاسارس()1992
بیوی کاسارس(
که خبر دارد داستان هایش به زبان های انگلیسی ،پرتغالی ،ایتالیایی،
آلمانی ،فرانسوی ،فنالندی ،مجاری ،لهستانی ،بلغاری ،چینی ،ویتنامی و
تامیل ترجمه شده اند .درباره ادبیات آرژانتین مقاله می نویسد که معمو ًال
در روزنامه ال ناسیون بوئنوس آیرس منتشر می شود و مانند بسیاری از
نویسندگان دیگر ،جایزه هایی نیز دریافت کرده است.
1
در دوران جوانی ،پیش از آنکه به کشاورزی و دامداری روی بیاورم،
کارمند بانک بودم .داستان آنچه بر من گذشت و منجز به این تغییر حرفه
شد از این قرار است:
بیست و چهار ساله بودم و هیچ خویشاوند نزدیکی نداشتم .در همین
آپارتمان کوچک فعلی ،واقع در خیابان سانتافه ،بین کانینگ و آرائوز
زندگی می کردم.
خوب ،بدیهی است که حتی در چنین فضای کوچکی هم ممکن است
حادثه هایی رخ دهند .البته حادثه ای که برای من پیش آمد بسیار کوچک
بود؛ هنگامی که می خواستم قفل در آپارتمانم را باز کنم و مانند هر روز
به بانکی که در آن کار می کردم بروم کلیدم داخل قفل شکست.
پس از آن که مدتی با توسل به پیچ گوشتی و انبردست بیهوده با قفل
کلنجار رفتم ،تصمیم گرفتم به یک مغازه قفل سازی تلفن بزنم .منتظر
قفل ساز که بودم به بانک اطالع دادم که کمی دیر می آیم.
خوشبختانه قفل ساز خیلی زود سر و کله اش پیدا شد .تنها چیزی که
از او به یادم مانده آن است که با آن که جوان به نظر می رسید ،موی
سرش یک دست سفید بود .از روزنه در به او گفتم« :کلیدم توی قفل
شکست».
با دستش حرکت سریعی را در هوا ترسیم کرد که بیانگر دل خوری اش
بود و گفت «از داخل؟ در این صورت بدانید که قضیه بسیار دشوارتر
است .تقریبا سه ساعت از وقتم را می گیرد ،و هزینه اش حدود »...مبلغ
بسیار باالیی را گفت.
جواب دادم« ،این مقدار پول در منزل ندارم .اما به محض آن که
بیرون آمدم ،به بانک می روم و دستمزدت را پرداخت می کنم».
نگاه سرزنش آمیزی به من کرد ،طوری که انگار پیشنهادی غیراخالقی
به او کرده بودم :خیلی شمرده و با حالت نزاکت آموزنده ای گفت «عذر
می خواهم ،جناب .اما بنده نه تنها یکی از اعضای مؤسس اتحادیه
قفل سازان آرژانتین ام بلکه یکی از تنظیم کنندگان اصلی آیین نامه
سازمان مان هم هستم .هیچ چیز این اساسنامه بی حساب و کتاب نیست.
اگر افتخار مطالعه این سند قابل توجه را پیدا می کردید ،در فصلی که به
«اصول اولیه» اختصاص داده شده است متوجه می شدید که برای یک
قفل ساز متبحر وصول دستمزد متعاقب اتمام کار ممنوع است».
با ناباوری لبخند زدم و گفتم «مسلما دارید شوخی می کنید».
گفت« :آقای محترم ،موضوع آیین نامه اتحادیه قفل سازان آرژانتین
شوخی بردار نیست .نوشتن این آیین نامه ،که در آن هیچ جزئیاتی از قلم
نیفتاده و اصول اخالقی نهفته ای بر فصل های مختلف آن حاکم است،
حاصل سال ها بررسی و مطالعه طاقت فرسا بوده است .البته هر کسی
هم از آن سر درنمی آورد زیرا ما اغلب زبانی نمادین یا رمزی را به کار
می بریم .با این همه ،گمان می کنم بند  7مقدمه مان برایتان قابل درک
باشد« :طال درها را باز می کند ،و درها آن را می ستایند».
2
مصمم شدم که آن حرف های مسخره را نپذیرم .گفتم« :خواهش
می کنم ،منطقی باشید .در را برای من باز کنید ،فورا پولتان را پرداخت
می کنم».
گفت« :شرمنده ام جناب ،در هر حرفه ای اصول اخالقی ای وجود
دارد ،و در حرفه قفل سازی این اصول غیرقابل انعطاف اند .روز به خیر
قربان ».و رفت.
چند لحظه ای حیرت زده بر جا ماندم .سپس دوباره به بانک تلفن زدم
و اطالع دادم که احتماال نمی توانم سر کار حاضر شوم .بعد به قفل ساز
سفید مو فکر کردم و با خودم گفتم« :مردک دیوانه بود .به یک قفل ساز
دیگر تلفن می زنم ،و این بار ،محض احتیاط ،نمی گویم که پول ندارم و
می گذارم پس از آنکه در را باز کرد دستمزدش را می دهم».
دفتر تلفن را گشتم و شماره مغازه دیگری را پیدا کردم و زنگ زدم.
صدای محتاطانه زنی پرسید «نشانی تان؟»
-10الف».
الف». 3653سانتافه ،آپارتمان شماره 10
««3653
لحظه ای درنگ کرد ،دوباره نشانی منزل را پرسید و سرانجام گفت:
«آیین نامه اتحادیه قفل سازان آرژانتین انجام هر گونه کاری را در آن
محل ممنوع کرده است».
شعله خشم در وجودم زبانه کشید .گفتم «گوش کنید ،این
مسخره بازی ها»...
اما فرصت نداد حرفم را تمام کنم و گوشی را گذاشت.
دوباره به سراغ دفتر تلفن رفتم و در حدود بیست تلفن دیگر به
قفل سازهای دیگری زدم .به محض شنیدن آدرس ،رک و پوست کنده
درخواست مرا رد می کردند.
با خودم گفتم «که این طور ،خوب ...مسئله را از راه دیگری حل
می کنم ».به سرایدار ساختمان زنگ زدم و مشکل را با او در میان
گذاشتم.
جواب داد« :دو مسئله وجود دارد .اول از همه این که من به کار باز
کردن قفل وارد نیستم ،و دوم این که ،حتی اگر بلد هم بودم این کار
را نمی کردم چون کار من نظافت ساختمان و جلوگیری از خارج شدن
پرندگان مظنون از قفس هایشان است .گذشته از این ها ،شما هیچ وقت
در دادن انعام چندان دست و دل باز نبوده اید».
خیلی عصبی شدم و شروع کردم به انجام یک رشته کارهای بیهوده
غیرمنطقی :یک فنجان قهوه خوردم ،یک نخ سیگار کشیدم ،نشستم،
پا شدم ،چند قدم راه رفتم ،دست هایم را شستم ،یک لیوان آب خوردم...
بعد به یاد مونیک دی چیاوه افتادم؛ شماره اش را گرفتم ،منتظر ماندم تا
صدایش را شنیدم .در حالی که تظاهر به مهربانی و خونسردی می کردم
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طنزآوران نامی جهان
دو داستان از فرناندو سورنتینو

گفتم «مونیکا ،حالت چطور است ،اوضاع در چه حال است عزیزم؟»
جوابش تنم را لرزاند« :پس باالخره یادت افتاد که یک زنگی هم
به من بزنی؟ باید بگویم که واقعا مرا دوست داری! تقریبا دو هفته ای
می شود که سر و کله ات پیدا نشده».
3
جر و بحث کردن با زنان خارج از توان من است ،مخصوصا که در آن
موقعیت خودم را در نوعی حالت فرودستی روانی می دیدم .با وجود این
سعی کردم سریع وضعیت ام را برایش تشریح کنم .نمی دانم منظورم را
نفهمید یا خودش را به نشنیدن زد .آخرین چیزی که قبل از قطع کردن
مکالمه گفت این بود که «من بازیچه هیچ کس نیستم».
دوباره مجبور شدم یک رشته کارهای بیهوده غیرمنطقی انجام بدهم.
پس از آن به بانک تلفن زدم ،به این امید که یکی از همکارانم بیاید و
در را برایم باز کند .از بخت بد با ا ِنزو پا ِردِس ،که آدم مسخره کودنی
بود و چشم دیدنش را نداشتم هم کالم شدم .به طرز زننده ای با صدای
بلند گفت «که نمی توانی از منزلت خارج شوی؟ تو هیچ وقت از بهانه
تراشیدن برای در رفتن از کار کم نمی آوری!»
حالتی شبیه میل به آدم کشی وجودم را فرا گرفت .قطع کردم .دوباره
زنگ زدم و سراغ میکالنجلو الپورتا را ،که کمی فهمیده تر بود گرفتم.
خوشبختانه به نظر می رسید که عالقه مند پیدا کردن راه حلی است.

و با حرکتی ناشی از خشم آنها را به درون جوی کنار خیابان پرتاب کرد.
خالصه آن که تا هفته ها بعد به انواع تالش ها ادامه دادم .صدها پیام
از بالکن به خیابان ریختم؛ مردم یا آنها را نمی خواندند یا اگر می خواندند
جدی نمی گرفتند.
روزی متوجه پاکتی شدم که از زیر در آپارتمانم به داخل سرانده بودند؛
شرکت مخابرات اعالم کرده بود که به علت نپرداختن صورتحساب،
تلفن ام را قطع می کند .سپس ،یکی پس از دیگری ،گاز ،برق و آب ام
را هم قطع کردند.
در هفته های نخست ذخیره آذوقه ام را بی حساب و کتاب مصرف
می کردم ،اما کم کم متوجه شدم که عجب کار اشتباهی کرده ام.
ظرف هایی را در بالکن گذاشتم تا آب باران را در آنها جمع کنم .گل هایم
را از داخل کوزه گل ها بیرون کشیدم و به جای آنها گوجه فرنگی ،عدس
و سبزیجات دیگری کاشتم که به نحو عاشقانه و طاقت فرسایی از آنها
مراقبت می کنم .اما به پروتئین حیوانی هم نیاز دارم ،از این رو پرورش
حشرات ،عنکبوتان و جوندگان و واداشتن آنها به زاد و ولد در شرایط
اسارت را هم یاد گرفتم.
در روزهای آفتابی با ذره بین و کاغذ آتشی می افروزم و برای سوخت
به تدریج کتاب ها ،میز و صندلی ها و کف پوش های آپارتمانم را مصرف
می کنم .به این کشف نایل شده ام که همیشه در هر خانه ای چیزهایی

«بگو ببینم ،کلید شکست یا قفل؟»
«کلید».
«و توی قفل مانده؟»
در حالی که تا حدی از این استنطاق کالفه شده بودم گفتم «نصف
آن توی قفل مانده است».
«سعی نکردی با پیچ گوشتی آن تکه کوچکی را که داخل قفل مانده
بیرون بیاوری؟»
«بله ،البته که سعی کردم ،اما غیرممکن است».
«خوب ،پس مجبوری به یک قفل ساز تلفن بزنی».
تغیر ،و در حالی که می کوشیدم خشمی را که داشت خفه ام می کرد
با ّ
فرو بخورم گفتم «زنگ زدم ،اما پولشان را پیشاپیش می خواهند».
«خوب ،بده ،مشکل حل است».
«اما متوجه نیستی؟ توی منزل پول ندارم».
دیگر داشت حوصله اش سر می رفت .گفت «وای که توی خسیس
همیشه مشکالت خاص خودت را داری!»
نتوانستم سریع پاسخ بدهم .می بایست از او کمی پول درخواست
می کردم ،اما حرفی که زد باعث شد مبهوت شوم و قدرت تفکرم را از
دست بدهم.
و به این ترتیب آن روز سپری شد.
صبح روز بعد زودتر بیدار شدم تا تلفن های بیشتری بزنم .اما دیدم
تلفن قطع است.
مسئله ای که اینجا زیاد اتفاق می افتد .این هم یک مشکل غیرقابلحل دیگر :بدون تلفن چه طور می توانستم به بخش خرابی تلفن اطالع
بدهم؟
به بالکن رفتم و شروع کردم به داد زدن و صدا زدن مردم که در طول
خیابان سانتافه در رفت و آمد بودند .سر و صدای خیابان گوش را کر
می کرد؛ چه کسی در آن پایین می توانست صدای آدم بیچاره ای را که
از طبقه دهم یک ساختمان فریاد می زد بشنود؟ تنها گاه به گاه کسی با
بی خیالی به سمت باال نگاهی می کرد و به راهش ادامه می داد.
4
پنج برگ کاغذ و چهار ورق کاربن را در ماشین تحریرم گذاشتم و
این پیام را نوشتم:
«سرکار خانم یا آقا:
کلید مِن در قفل شکسته است .دو روز است که داخل آپارتمانم
گیر افتاده ام ،برای آزادسازی من اقدامی بکنید 3635 .سانتافه ،آپارتمان
-10الف».
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از باالی نرده های بالکن پنج برگ کاغذ را به سمت خیابان پرتاب
کردم .از چنان ارتفاعی امکان فرو افتادن عمودی آنها بسیار اندک بود.
تحت تأثیر باد بازیگوش مدتی طوالنی در هوا شناور شدند و به این سو
و آن سو بال بال زدند .سه تای آنها بر کف خیابان نشستند که بالفاصله
زیر چرخ ماشین ها ،که به طور پیوسته در حرکت بودند سیاه شدند .یکی
دیگر از آنها روی سایه بان کرباسی مغازه ای فرود آمد اما پنجمی کف
پیاده رو افتاد .بالفاصله آقای موقر ریز نقشی آن را برداشت و شروع به
خواندن کرد .سپس در حالی که دست چپش را سایه بان چشمانش کرده
بود به سمت باال نگاه کرد .قیافه دوستانه ای به او عرضه کردم .آقای
موقر کاغذ را پاره پاره کرد و به تکه های کوچک بسیار زیادی تقسیم کرد

بیش از حد لزوم وجود دارد.
بسیار راحت زندگی می کنم ،هرچند که کمبودهایی هم دارم .مثال
نمی دانم در دنیا چه می گذرد چون روزنامه نمی خوانم ،و برق ندارم که
بتوانم از تلویزیون و رادیوام استفاده کنم.
5
از بالکن دنیای خارج را مشاهده می کنم و متوجه تغییراتی می شوم.
در مرحله معینی دیدم که اتوبوس های برقی دیگر در خیابان رفت و آمد
نمی کنند .نمی دانم چند وقت پیش این اتفاق افتاد .مفهوم زمان را به
کلی از دست داده ام ،اما آینه ام ،طاسی سرم ،ریش سفید بلندم ،و درد
مفاصلم نشانه آن اند که خیلی پیر شده ام.
برای سرگرمی ،افکارم را آزاد می گذارم تا پرسه بزنند .هیچ گونه ترس
یا جاه طلبی ای ندارم .در یک کالم ،نسبتا خوشبخت ام.
***
روش مقابله با عقرب
مترجم :روزبه صالحی
مردم از زیاد شدن چشمگیر عقرب ها در بوی نئوس ایرس متعجب،
وحشت زده و حتی خشمگین هستند .شهری که تا همین اواخر کامال از
وجود این عضو مخصوص خانواده بندپایان پاک بود.
افرادی که قوه تخیل ندارند ،به یک روش خیلی سنتی برای دفاع در
برابر عقرب ها روی آورده اند .استفاده از سم!
آنهایی که بیشتر فکر می کنند ،خانه هایشان را پر از قورباغه و
مارمولک کرده اند؛ با این امید که به کمک آنها از شر عقرب ها خالص
شوند.
هر دو دسته به طرز بدی شکست خورده اند .عقرب ها سم ها را
نمی خورند و خزندگان عقرب ها را و تنها کاری که موفق به انجامش
شده اند ،شدیدتر کردن -اگر این کار ممکن باشد -کینه و دشمنی است
که عقرب ها نسبت به کل نژاد بشر ابراز می کنند.
من روش متفاوتی دارم .سعی کرده ام این روش را انتشار و عمومیت
دهم ولی موفق نشده ام .مثل همه پیشگامان دیگر مرا هم کسی درست
تحویل نمی گیرد .به عقیده من روشم ،با کمال فروتنی ،نه تنها بهترین،
بلکه تنها روش ممکن برای دفاع در برابر عقرب است.
اصل اولیه این روش شامل :دوری از برخورد مستقیم ،درگیری های
کوتاه ولی خطرناک و پنهان کردن دشمنی مان از عقرب ها است.
(البته من می دانم که هر کسی با احتیاط جلو خواهد رفت .می دانم که
نیش عقرب کشنده است .درست است که اگر من یک لباس غواصی
می پوشیدم ،کام ً
ال از شر عقرب ها در امان بودم؛ ولی در آن صورت،
عقرب ها با اطمینان متوجه می شدند که من از آنها می ترسم و من واقعا
خیلی از آنها می ترسم ،ولی شخص نباید خونسردی خود را از دست
بدهد ،یک اقدام اولیه ،اقدامی که در عین مؤثر بودن عاری از تأکید
زیاد بر خشونت و کارهای نسنجیده است ،تشکیل شده از دو مرحله
ساده .اول اینکه مچ های شلوارم را با کش محکم ببندم تا عقرب ها
نتوانند به درون پاچه های شلوارم بخزند .دوم اینکه وانمود کنم به شدت
از سرما در رنجم و همیشه یک جفت دستکش چرمی دست کنم ،تا
دستم نیش نخورد (چند فرد منفی اندیش اشاره کرده اند به اینکه این
روش در تابستان موفق نیست؛ بدون اینکه به فواید و مزایای کلی این
روش توجه کنند) .سر باید بدون پوشش بماند .این بهترین روش برای
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ارائه یک تصویر شجاع و خوشبینانه از خودمان به عقرب هاست .افزون
بر این عقرب ها معمو ًال خودشان را از سقف روی صورت انسان پرت
نمی کنند؛ گرچه بعضی وقت ها هم این کار را می کنند (این اتفاق به
هر حال برای همسایه قبلی من افتاد .او مادر چهار بچه قد و نیم قد و
باهوش بود که االن یتیم شده اند .بدتر از همه اینکه این حقایق باعث
دامن زدن به تئوری های غلطی می شوند که درگیری با عقرب ها را
مشکل تر و پرزحمت تر می کند .در حقیقت ،شوهر این زن که زنده مانده،
بدون هیچ پایه و اساس علمی معتبری اظهار می کند که رنگ بسیار آبی
چشمان قربانی ،باعث جذب شش عقرب شده دلیل سست و بی پایه ای
که برای این ادعای عجوالنه می آورد این است که نیش به دو گروه
سه تایی هر کدام در یک مردمک تقسیم شده اند .من صادقانه اعتقاد
دارم که این فقط یک خرافه محض است که ساخته و پرداخته اوهام
این فرد ترسوست) درست مثل همه دفاع ها ،الزم است که هنگام حمله
به عقرب ها وانمود کنیم از حضور آنها مطلع نیستیم .درست انگار که
تصادفی ،من در نهایت خونسردی ممکن -بین  80تا  100عقرب را در
روز کشته ام .من به شیوه زیر عمل می کنم ،شیوه ای که به خاطر بقای
نسل بشر امیدوارم انتشار پیدا کرده و در صورت امکان کامل تر شود.
با حالتی حواس پرت و گیج در آشپزخانه می نشینم و شروع به خواندن
روزنامه می کنم .چند وقت یک بار به ساعتم نگاه می کنم و با صدایی
به قدر کافی بلند که عقرب ها بشنوند به خودم می گویم «لعنت! پس
چرا این پِ ِرز زنگ نمی زند؟» بدقولی پرز عصبانی ام می کند و این دلیلی
می شود تا من پایم را با عصبانیت چند بار به زمین بکوبم .به این ترتیب
ده عدد از عقرب های بی شماری که زمین را پوشانده اند قتل عام می کنم.
به فاصله های نامنظم من این بی صبری نشان دادن را تکرار می کنم و
به این وسیله تعداد زیادی از عقرب ها را می کشم .معنی اش این نیست
که من عقرب های بی شماری را که دیوار و سقف را پوشانده اند نادیده
می گیرم .دیوارها و سقف مانند پنج دریای مواج سیاه در حال تپش و
حرکت و لرزش هستند .هرچند وقت یک بار من وانمود می کنم دچار
حمله هیستیریک شده ام و جسم سنگینی را به دیوار می کوبم و البته از
فحش دادن به پرز لعنتی که برای زنگ زدن این همه معطل کرده هم
کوتاهی نمی کنم .باعث خجالت است که من تا به حال چندین دست
فنجان و بشقاب را شکسته ام و دیگ و ماهیتابه هایم هم قر شده اند دفاع
از خود در برابر عقرب ها پرخرج است .باالخره حتما کسی زنگ می زند.
من فریاد می زنم «خودشه» و به سمت تلفن می دوم.
طبیعتا عجله و دلواپسی من به قدری زیاد است که متوجه هزاران
عقربی که زمین را فرش کرده اند و با صدایی زننده مثل شکسته شدن
تخم مرغ زیر پایم ل ِه می شوند نمی شوم .بعضی اوقات -ولی فقط بعضی
اوقات در توسل به آن نباید زیاده روی کرد -من لیز می خورم و تمام قد
به زمین می افتم و به طرز قابل ستایشی محدوده تماسم را با زمین و در
نتیجه تعداد عقرب های مرده بیشتر می کنم .وقتی دوباره بلند می شوم
لباس هایم کامال با اجساد چسبنده انبوه عقرب ها تزئین شده اند جدا
کردن آنها یکی یکی ،کار ظریفی است ولی این کار به من اجازه می دهد
پیروزی ام را مزه مزه کنم .حاال می خواهم کمی از موضوع منحرف شوم
تا حکایتی را تعریف کنم واقعه ای که چند روز پیش برای من اتفاق افتاد
و من در آن ناآگاهانه نقش یک قهرمان را ایفا کردم.
موقع نهار بود و من طبق معمول متوجه شدم که میز پوشیده از عقرب
است .همین طور قاشق و چنگال نقره و اجاق و ...با صبر و تسلیم و
برگرداندن چشم هایم کم کم آنها را هل دادم و ریختم روی زمین .از
آنجا که درگیری من با عقرب ها بیشتر وقتم را می گیرد تصمیم گرفتم
برای خودم غذای حاضری درست کنم .چند عدد تخم مرغ نیمرو کردم،
نشسته بودم و هر از گاهی عقرب گستاخی را که از میز باال آمده بود یا
داشت روی زانوها راه می رفت را کنار می زدم .در همین موقع از سقف
یک عقرب بزرگ و قوی بود پرید -یا افتاد -توی بشقاب من.
من که گیج شده بودم چاقو و چنگالم را زمین گذاشتم .چطوری
می توانستم این رفتار را تفسیر کنم؟ این صرف ًا یک رخداد اتفاقی بود؟ یا
یک حمله به شخص من؟ و یا یک آزمایش؟ برای چند لحظه سردرگم
ماندم .عقرب از جان من چه می خواست؟ من که یک سرباز ورزیده در
جنگ علیه آنها بودم .فورا فهمیدم .آنها می خواستند من را مجبور کنند
تاکتیک دفاعیم را تغییر بدهم و با تصمیم خودم روش تهاجمی پیش
بگیرم .ولی به قدری از موفقیت روشم مطمئن بودم که آنها نمی توانستند
مرا گول بزنند.
در حالی که جلو خشمم را گرفته بودم ،پاهای گره خورده ،و پشمالو
عقرب را دیدم که در تخم مرغ ها چلیک چلیک می کرد .و بدنش زرد
شده بود .دیدم دم زهردارش در هوا تکان تکان می خورد مثل ملوان
کشتی شکسته ای که برای طلب کمک دست تکان بدهد .با نظر
بی طرفانه می گویم که کشمکش مرگ عقرب ،منظره جالبی را به وجود
آورده بود .ولی از دیدن این منظره کمی حالت تهوع به من دست داد[]...
شروع کردم به پرت کردن محتویات بشقاب به درون اجاق فکر کردم با
این حال من که اراده ای قوی دارم ،خودم را در آن لحظه کنترل کرده ام.
اگر این کار را نکرده بودم ،خشم و نفرت هزاران هزار عقربی را که با
بدگمانی تازه ای در حال تماشا کردن من از روی سقف ها و دیوارها،
زمین ،اجاق ،المپ ها و ...بودند ،جلب کرده بودم .در آن صورت ،آنها
بهانه ای برای اینکه مورد حمله قرار گرفته اند داشتند و کسی نمی داند
چه اتفاقی ممکن بود بیفتد.
خونسردیم را حفظ کردم و در حالی که نشان می دادم متوجه عقربی
که در بشقاب وول می زند نیستم ،با حواس پرتی آن را همره تخم مرغ ها
خوردم و حتی با تکه ای نان ته بشقاب را هم پاک کردم تا چیزی از
عقرب و تخم مرغ باقی نماند .قضیه آن قدرها هم که من از آن جا خورده
بودم ،نفرت انگیز نبود .کل ماجرا در طعم اسیدی آن خالصه می شد که
آن هم احتما ًال از این موضوع ناشی می شد که ذائقه من هنوز به خوردن
عقرب عادت نداشت .با خوردن آخرین لقمه ،با رضایت لبخند زدم؛ فقط
ممکن بود بعد تفاله عقرب که از آنچه ابتدا فکر می کردم سفت تر بود،
باعث سوءهاضمه ام شود .به آرامی برای اینکه بقیه عقرب ها را اذیت
نکرده باشم ،یک لیوان آلکا سلترز پشت سرش نوشیدم.
متغیرهای دیگری هم در این روش وجود دارند و این قسمت مشکل
ماجرا است .الزم است به یاد داشته باشید که باید طوری رفتار کنید که
انگار از حضور -یا اصال از وجود -عقرب ها آگاه نیستند .حتی با این کلک
هم تا حدودی در موفقیت خودم شک دارم .فکر می کنم عقرب ها دارند
متوجه می شوند که حمله های من اتفاقی نیست .دیروز موقعی که یک
دیگ آب جوش را روی زمین انداختم متوجه شدم از روی در یخچال،
حدود سیصد ،چهارصد عقرب جرار داشتند به اقتضای طبیعت شان با
حالتی خصمانه و نگاهی مشکوک و سرزنش بار به من نگاه می کردند.
شاید سرنوشت روش من هم شکست خوردن است؛ ولی در حال
حاضر هنوز من روش بهتری برای دفاع از خودم در برابر عقرب ها
نمی شناسم.
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گردشگری
دوشنبه  10مرداد 1401

بیتوته :توتکابن یا توتک بن یکی از شهرهای شهرستان رودبار در مرکز
بخش رحمت آباد و بلوکات در استان گیالن است.
از آنجا که این شهر زمانی مرکز پرورش کرم ابریشم بوده و درخت توت
فراوانی در آن کاشته می شده است ،نام شهر از درخت توت گرفته شده
است .گویش محلی مردم توتکابن ،گویش رودباری یا تاتی رودباری است.
این شهر دو قسمت باال محله و پایین محله دارد که با پلی که روی
رودخانه سفید رود قرار گرفته به مسیر راه اصلی قزوین -رشت متصل
می شود .قبل از ساخت این پل ،برای دسترسی به جاده اصلی از قایق
استفاده می شده است.
مسیر دسترسی به توتکابن
توتکابن در مختصات جغرافیایی  36.8767درجه شمالی و 49.5292
درجه شرقی قرار گرفته است .توتکابن یا توتک بن ،در  16کیلومتری
شمال شرق رودبار و  2کیلومتری شرق رستم آباد و  12کیلومتری غرب
کوه ُدرفک قرار گرفته است.
دیدنیهای توتکابن
روستای دیورش
قدمت این روستا به  5قرن پیش می رسد .این روستا در کوهپایه و به
صورت پراکنده قرار گرفته است .رودخانه اصلی که از میان روستا می گذرد
از سرچشمه سفید آب جاری است و از سمت شمال به جنوب روستا را به
دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
طبیعت اطراف روستای دیورش یکی از مناطق دست نخورده و طبیعی
شمال است .این روستا در  7کیلومتری توتکابن قرار گرفته است .آثار
تاریخی کشف شده در این روستا ،قدمت این آبادی را به  500سال
قبل می رساند .بزرگان این منطقه اعتقاد دارند که این روستا حتی قبل
از شکل گیری ،شیرکوه ،آباد بوده است .این روستا در ارتفاعات و منطقه
کوهستانی قرار گرفته است و دارای سکونتگاه های تابستانی بسیار زیادی
است .آب و هوای روستا مرطوب و کوهستانی است .ییالق الرنه ،در
ارتفاعات روستا و کوهپایه قله درفک یکی از معروف ترین این سکونتگاه ها
است .غار آبی دیورش یکی از جاذبه های طبیعی زیبای این منطقه است.
سایر ییالق های روستا که اهالی در فصل بهار و تابستان به آنجا کوچ
می کنند عبارتند از :چالسراکی ،زردگلی ،دیوخانی ،لنگه.

 3محرم 1444
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آشنایی با طبیعت بکر و دیدنی توتکابن
از شهرهای رودبار

این روستا به دلیل وجود سرچشمه سفید آب و غار طبیعی نورچشمه
و پل قدمی گلی و کوههای اطرافش از جمله پلنگ کوه و طبیعت زیبای
جنگلی و قله درفک با ارتفاع  3500متر با یخچال طبیعی معروف است.
چشم انداز طبیعی روستا جنگل بکر با درختان سر به فلک کشیده بلوط،
توسکا ،افرا ،راش ،چنار ،ازگیل ،آلوچه ،گالبی وحشی ،زالزالک و خرمالو
است .حیواناتی که در جنگل های اطراف روستا زندگی می کنند عبارتند
از :گراز وحشی ،جوجه تیغی ،خرس ،روباه ،گرگ و خرس است .مزارع و
حیوانات اهلی روستا هر از گاهی مورد حمله گراز وحشی ،خرس و گرگ
قرار می گیرند.
غار باستانی دربند رشی
غار باستانی دربند رشی ،تنها غار شناخته شده در ایران است که بقایای
عصر پارینه سنگی متعلق به  130هزار سال قبل در آن دیده می شود.
این غار باستانی در جنوب روستای رشی از بخش رحمت آباد و بلوکات
قرار گرفته است .غار رشی در  750متری سطح دریا قرار گرفته است.
نزدیکی این غار به کوه درفک باعث شده که گردشگران مشترک
زیادی به این دو پدیده طبیعی جذب شوند .بهترین زمان برای لذت
بردن از مناظر طبیعی رودبار ،آب و هوای خنک و مه صبحگاهی نیمه
اول سال است.
دربند رشی از دو غار کویل گر به طول  60متر و جوکویله به طول
 30متر تشکیل شده است .در سال  1384بررسی های باستان شناسی
دکتر ولی جهانی ،غار جوکویله کشف شد و بقایای استخوان انسان،
جانوان و تعدادی اشیا سفالی که قدمت آنها به هزاره اول قبل از میالد
می رسید ،در این غار پیدا شد .بررسی های باستان شناسی در غار
کویل گر هم منجر به کشف اشیا سفالی مشابه غار جوکویله شد.
بررسی های باستان شناسی بعدی در غارهای دربند رشی منجر به
کشفی عظیم و یافتن سنگواره جانداران مختلف و ابزارهای سنگی مانند
ساطور شد که قدمت آن ها به دوران پارینه سنگی می رسید.
مسیر رسیدن به غار دربند رشی آب و هوایی مطبوع و مناظری دیدنی
دارد که لذت پیاده روی در ارتفاعات رودبار را دو چندان می کند.
حتما برای بازدید از این غار باستانی کوله پشتی و کفش های کتانی تان
را همراه داشته باشید.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  11/5833بخش  3شیراز
خانم فروغ محبوبی اردکانی با تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه
یک شــیراز تنظیم شده مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به یک درب باغچه و ســاختمان احداثی در آن به مساحت 20003
مترمربــع تحت پالک  11/5833واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت
 99610صفحه  297دفتر امالک  588بــه نام لطف اله محبوبی اردکانی
ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی  254992صادر و به موجب سند
صلح  227501تاریخ  1397/11/28تنظیمی دفترخانه یک شیراز به فروغ
محبوبی اردکانی منتقل شــده که در جریان آتش سوزی از بین رفته و
نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است .مراتب طبق
اصالحیه تبصــره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1847م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/20668بخش  3شیراز
حسب درخواست آقای محمدعلی رجب زاده فرزند اکبر به شماره ملی
 2529564868به موجب وکالت نامه شــماره  89228مورخ 1401/5/5
و رمز تصدیق شــماره  702840تنظیمی دفترخانه  230شــهر صدرا به
وکالت از طرف خانم زینب رجب زاده فرزند محمدعلی به شماره ملی
 2520099917با تســلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه  230شیراز
تنظیم شده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط
به پالک  12/20668واقع در بخش  3شیراز که در دفتر امالک الکترونیکی
شماره  139820311035011383به نام خانم زینب رجب زاده ثبت و سند
مالکیت به شماره 625656الف 98/صادر و تسلیم گردیده که به دلیل
جابجایی منزل مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور المثنی
ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون
ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1844م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی
اکرم صادقی با کد ملــی  2571967983فرزند اکبر ،احترام ًا با توجه
به طرح دعوی از سوی آقای مصطفی تقوی به طرفیت شما با کالسه
 1401-1653در مرکز داوری ،وقت جلســه رسیدگی در روز سه شنبه
مورخ  1401/5/25ســاعت  9:30صبح برگزار ،با همراه داشتن اصل و
تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری اتحادیه
امالک به نشانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین اسدآبادی
(پوستچی) روبروی بیمه آســیا حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم
حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود.
(ضمن ًا آقای احمد کریمی مزیدی به عنــوان داور منفرد این پرونده
تعییــن گردیده در صــورت جهات رد ظرف ( 7هفــت) روز جهات
مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1841م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای محمدعلی رجب زاده وکیل خانم زینب رجب زاده به اســتناد
وکالت نامه شــماره  23818مورخ  1401/5/5دفترخانه  319جهرم با
تسلیم دو برگ استشهادیه به شماره یکتا  140102856242000431مورخ
 1401/5/5و اقرارنامه شماره  89228مورخ  1401/5/5که در دفترخانه
اسناد رسمی  230صدرا تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت تک برگ ششدانگ یک واحد آپارتمان به پالک
 20669فرعی از  12اصلی واقع در بخش  3شــیراز که با دفتر امالک
الکترونیکی به شماره  139820311035011703به نام خانم زینب رجب
زاده ثبت و ســند مالکیت کاداستری به شماره چاپی  625978سری
الف سال  98صادر و تحویل نامبرده شده است ،به علت سهل انگاری
مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است
مراتب طبق تبصره  5مــاده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله کتبا تســلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشیو الکترونیکی
و ســوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اسناد و امالک تنظیم
گردیده اســت و با عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی در حوادث
آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/1845م الف
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آگهی مناقصه شماره  401تاریخ 1401/5/3

نوبت دوم انتشار :مورخ 1401/5/10

نوبت اول انتشار :مورخ 1401/5/3
مناقصه گزار :دهیاری روستای فشنگان از توابع بخش رحمت آباد شهرستان زرقان
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
شرح مختصر پروژه :بیس ریزی و آسفالت حدود  3000مترمربع و کانیوا حدود  250متر معابر
مبلغ و نوع تضمین در مناقصه :ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و غیر مشروط در وجه دهیاری فشنگان
زمان و فروش اسناد مناقصه :از ساعت  10صبح روز شنبه  1401/5/3به مدت  12روز کاری به فروش می رسد.
محل دریافت اسناد مناقصه :زرقان روستای فشنگان دهیاری فشنگان
نحوه خرید اسناد :واریز مبلغ  500000پانصد هزار ریال به شماره حساب پست بانک  5626261376093402به نام دهیاری فشنگان
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/5/15
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ساعت  10صبح روز سه شنبه 1401/5/18
شرایط مناقصه :داشتن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذیصالح
نفرات اول ،دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنده مناقصه ملزم به ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان  10درصد مبلغ کل قرارداد می باشد.
ارایه فیش واریزی خرید اسناد جهت دریافت اسناد مناقصه الزامی است.
دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد و شرایط عمومی و خصوصی مندرج می باشد که جز الینفک قرارداد خواهد بود.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس دفتر دهیاری  09177209985دهیار محمد زارع
/2364م الف
شناسه آگهی1354997 :

اخطاریه به زوجه جهت ثبت طالق
جناب آقــای محمدمهدی حقیقــی منش فرزند امــان ا ...به اطالع
می رساند با توجه به دادنامه  140112390000868395مورخ 1401/2/12
صادره از شــعبه  4دادگاه خانواده شیراز شما موظف هستید ظرف
مــدت  7روز از تاریخ درج آگهی به دفترخانه طالق  16شــیراز به
نشانی میدان شهید مطهری قدوسی شرقی روبروی مجتمع سلطانیه
مراجعه و نسبت به ثبت طالق اقدام نمایید .در غیر این صورت برابر
مقررات ثبتی اقدام خواهد شد.
/1843م الف
سردفتر ازدواج شماره  217و طالق  16شیراز
محمدصادق یوسفعلی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1103/14384بخش  3شیراز
آقای حســین غفاری بهلولی با تســلیم  2برگ استشــهادیه که در
دفترخانه  230شیراز تنظیم شــده مدعی است که تعداد یک برگ
ســند مالکیت مربوط به یــک واحد آپارتمان به مســاحت 87/52
مترمربع تحت پالک  * 1103/14384انباری  14399به مســاحت 2/75
مترمربع * پارکینگ  14414به مساحت  11/5مترمربع واقعات در بخش
 3شیراز که ذیل ثبت دفتر الکترونیک  139720311035001873به نام
وی ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی  527510صادر و به موجب
ســند رهنی شــماره  103759تاریخ  1397/2/16دفتر  50شیراز در
رهن بانک ملت قرار دارد که به دلیل ســهل انگاری مفقود گردیده
و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است .مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر
کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1846م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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  140160311035001633مــورخ  1401/3/29موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000471هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم ابوالحســینی به شماره شناسنامه 9
کدملی  2411350503صادره از آباده فرزند فتح اله در ششــدانگ
یکباب ساختمان مسکونی به مساحت  241/69مترمربع که برابر نامه
شماره  401/97از مورخه  1401/2/21موازی  36/92مترمربع از عرصه
مورد نظر وقفی شیخ زین العابدین می باشد به پالک  16/1950مفروز
و مجزی شده از  16/741بخش  3به آدرس شیراز شهرک پردیس 12
متری یاســر پالک  103واقع در فارس بخش حوزه ثبت ملک شیراز-
ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی دهقان محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را 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 اول1401/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/25 :
/1848م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی تغییرات شرکت نماچین فارس

شرکت نماچین فارس به شماره ثبت  7454به موجب
تصمیم مــورخ  1387/11/10و تصمیم مورخ 1399/6/30
مجمــع عمومی فوق العاده شــرکت مبنــی بر تجویز
فروش سهم سهامداران ممتنع در اجرای مواد  35و 36
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت به موجب
صورتجلســه مزایده مورخ  1400/1/7سی سهم سهام با
نام آقای احمدعلی فیروزی را از طریق انجام مزایده به
فروش رسانده و کل میزان سهام مذکور به نام خریدار
آقای محمود یوسف زاده فرزند منصور منتقل گردیده
و هرگونه اوراق ســهام یا گواهینامــه موقت قبلی این
شرکت به نام احمدعلی فیروزی باطل و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
هیأت مدیره شرکت نماچین
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه خانم شهال نظری با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی
مدعی اســت که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به ششدانگ
یک قطعه زمین تحت پالک  6359/18اصلی واقع در اســتهبان بخش
 13فارس که به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به شماره 705634
صادر و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده اســت .مراتب
طبق مــاده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود و هر
کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کــرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /987م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
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  140160311035001659مورخ  1401/3/30هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رباب ابوطالبی اصطهباناتی
فرزند زین العابدین به شــماره شناســنامه  810صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک  3782فرعی از
 9اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  39فرعی از  9اصلی واقع در
فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی آقای
سید حســین قانع تبریزی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/25 :
/1842م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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آخرین اخبار از خسارات جانی و مالی سیل در کشور

مرگ  ۶۹تن و امدادرسانی به بیش از  ۳۷هزار نفر
آسیبدیدگی  ۲۰هزار واحد مسکونی

آخریــن خبرها از ســیلهایی کــه از ابتدای
مردادماه تاکنــون نقاط مختلفی از  ۲۴اســتان
کشــور را تحت تاثیر خود قرار داد ،حاکی از آن
اســت که  ۶۹تن کشته شــده و به بیش از ۳۷
هزار تن که متاثر از ســیل بودند ،امدادرســانی
شده است .دست  کم  ۲۰هزار واحد مسکونی هم
خسارت دیده است.
نژادجهانی ،معاون فنی و هماهنگی بازسازی
و بازتوانی ســازمان مدیریت بحران کشــور در
گفتوگو با ایســنا ،درباره آخرین آمارها از شمار
جانباختگان ســیل اخیر در نقاط مختلف کشور
گفــت :آخرین آمارهای ما حاکی از مرگ  ۶۹تن
در   پی وقوع ســیل در نقاط مختلف کشور است
که البته با توجه به ادامه عملیات جســتوجو در
برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود
دارد که در این صورت تعداد اعالم خواهد شد.
وی با بیان اینکه از میان  ۶۹نفر فوتی شــش
نفر تبعه کشــور عراق هســتند ،گفت :همچنین
طبــق آخریــن آمارها  ۴۵نفر مفقودند که ســه
نفرشــان تبعه عراقی هســتند و تــاش برای
یافتن این افراد از ســوی امدادگران هالل احمر،
آتشنشانی و  ...در حال انجام است.
معاون فنی و هماهنگی بازســازی و بازتوانی
ســازمان مدیریت بحران کشور شمار مصدومان
سیل در سراسر کشــور را نیز  ۳۹مصدوم اعالم
کرد و گفت :در میان این افراد ،ســه تبعه کشور
عراق نیز حضــور دارند .برابر پیگیریهای انجام
شده حال عمومی   عمده مصدومان خوب بوده و

برخی نیز از مراکز درمانی ترخیص شدهاند.
جهانــی در عین حال گفت :اجســادی که از
سیل کشــف شده به پزشکی قانونی منتقل شده
و در نهایت این سازمان آمار قطعی و دلیل مرگ
افراد را اعالم خواهد کرد.
آسیب دیدگی  ۲۰هزار واحد مسکونی
در سیل
وی درباره خســارات ناشی از سیل نیز گفت:
گزارشهــای اولیه از ارزیابیهای انجام شــده
حاکی از آن اســت که دســت  کم  ۲۰هزار واحد
مسکونی در ســیلهای اخیر کشور دچار آسیب
شده که از این تعداد ۱۳هزار واحد نیازمند تعمیر
و هفــت هزار واحد نیز نیازمند بازســازی کامل
است.
به گفته معاون فنی و هماهنگی بازســازی و
بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور ارزیابیها
برای تخمین خســارات وارد شده به بخشهای
زیرســاختی ،حوزه کشاورزی ،دامداری ،باغات و
 ...درحال انجام اســت و پــس از تکمیل اعالم
خواهد شد.
جهانی همچنین از جبران خســارات ناشی از
ســیل خبر داد و گفت :پس از تکمیل گزارشها
پیشــنهادات برای نحــوه جبران خســارات به
دولت ارائه خواهد شــد .بخشــی از خسارات به
شــکل مستقیم و بخشی با اســتفاده از ظرفیت
صندوقهای بیمهای و  ...جبران میشود .عالوه
بــر آن مبالغی تحت وام بالعــوض و همچنین
وامها و تســهیالت کم  بهره ارائه خواهد شد که

جزئیات و رقم آن پــس از تصویب دولت اعالم
خواهد شد.
امدادرســانی به  ۳۷هزار و  ۵۰۰تن
در سیل
صبح دیروز همچنین مهــدی ولیپور ،رئیس
ســازمان امداد و نجات جمعیــت هالل احمر از
ادامه عملیات امدادرسانی به دلیل وقوع سیالب،
در  ۱۵اســتان کشــور خبر داده و به ایسنا گفته
بود :که از ابتدای مردادماه تــا امروز امدادگران
هالل   احمر بــه  ۳۷هــزار و  ۵۰۰نفر که تحت
تاثیر سیل در  ۲۴استان کشور قرار گرفته بودند،
امدادرسانی کردهاند.
او گفته بود :از ابتدای مرداد ماه تا شــنبه شب
هشــتم مرداد ماه در مجموع  ۲۴اســتان درگیر
ســیل و آبگرفتگی بودند که البته درحال حاضر
این شرایط در  ۱۵استان همچنان ادامه دارد .در
بیش از هزار و  ۸۶شهر ،روستا و مناطق مختلف
عملیات امدادرســانی صورت گرفته و در همین
راســتا حدود هزار و  ۶۰۰نفر از راههای مختلف
زمینی و هوایی نجات داده شده و به مناطق امن
منتقل شدند .طی این مدت به حدود  ۳۷هزار و
 ۵۰۰نفر نیز در ســطح کشــور امدادرسانی شده
اســت ۳۷ .مصدوم هم به مراکز درمانی انتقال
داده شدند.
به گفته ولیپور ،بالغ بر شــش هزار نفر نیز به
صورت اضطراری اسکان داده شدند که بیشترین
اســکانهای اضطراری در اســتان سیستان و
بلوچســتان و اصفهان انجام شــده است و در
حال حاضر حجم بیشــتر عملیــات در محدوده
زرین  دشــت فیروزکوه ،رفسنجان استان کرمان،
محدوده دزفول اســتان خوزستان ،جنوب استان
فــارس و مناطــق عشایرنشــین چهارمحال و
بختیاری انجام میشود.
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیت
هالل  احمر همچنین این را هم گفت که سازمان
هواشناســی طی یکشنبه   شــب برای برخی از
مناطق از جمله شــمال خوزستان ،چهارمحال و
بختیــاری و کهگیلویه و بویراحمد و فارس و در
واقع مناطق غربی کشور هشدار قرمز اعالم کرده
است که در همین راستا سازمان امداد   و   نجات نیز
در آماده   باش قرار دارد.

 ۶۱فوتی و شناسایی  ۹۷۲۷بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
متاسفانه  ۶۱بیمار کووید  ۱۹در کشور جان خود
را از دست دادند و همچنین ۹هزار و  ۷۲۷بیمار
دیگر نیز در این بازه زمانی شناسایی شدند.
به گزارش ایســنا ،از روز شــنبه تــا دیروز
 ۹مردادمــاه  ۱۴۰۱و بــر اســاس معیارهــای
قطعی تشــخیصی ۹۷۲۷ ،بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی و  ۲۲۹۸نفر از آنها
بستری شدند.
مجمــوع بیمــاران کووید ۱۹در کشــور به
 ۷میلیون و  ۳۹۱هزار و  ۲۶نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۶۱ ،بیمار مبتال

به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجمــوع جان  باختگان ایــن بیماری ،به ۱۴۱
هزار و  ۹۹۸نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون و  ۸۰هزار
و  ۵۸۱نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده  اند.
 ۱۲۲۷نفر از بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در
بخش   های مراقبت   های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۵۳میلیــون و  ۲۰۴هــزار و ۸۴۶
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام
شده است.

همچنیــن تاکنون  ۶۴میلیــون و  ۷۹۰هزار
و  ۷۸۰نفــر ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۱۶۳هزار و
 ۲۷۰نفــر ُدز دوم و  ۳۰میلیــون و  ۲۸۵هزار و
 ۸۱۲نفر نیز ُدز ســوم و باالتر واکسن کرونا را
تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکســن   های تزریق
شــده در کشــور به  ۱۵۳میلیون و  ۲۳۹هزار و
ُ ۸۶۲دز رسیده است.
در حال حاضر  ۱۲۰شهرســتان در وضعیت
قرمز ۱۱۲ ،شهرستان در وضعیت نارنجی۱۶۶ ،
شهرســتان در وضعیت زرد و  ۵۰شهرستان در
وضعیت آبی قرار دارند.

بین الملل

تصادف جادهای مرگبار در والیت بلخ افغانستان

مقامات پلیس والیت بلخ افغانســتان دیروز (یکشنبه) اعالم کردند که
در پی وقوع یک تصادف جادهای مرگبار در این والیت ،دست  کم چهار تن
کشته و  ۱۰تن دیگر نیز زخمی   شدند.
به گزارش ایسنا ،به گفته مقامات پلیس والیت بلخ ،این تصادف مرگبار
اواخر روز شنبه رخ داده است.
ایــن مقامات همچنیــن افزودند که حادثه بر اثر برخــورد دو خودرو با
یکدیگر رخ داده که چهار سرنشــین آنها در دم جان باختند .مقامات پلیس
این والیت بی   احتیاطی رانندگان و وضعیت نامناسب جاده   ها را عامل وقوع
این تصادف مرگبار عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،روز سهشنبه هفته قبل نیز در یک حادثه
مشــابه در والیت بادغیس افغانستان چهار مسافر کشته و هشت تن دیگر
نیز زخمی   شدند.

بیش از  ۵۰روستا در پاکستان به زیر آب رفت

بنابــر اعالم مقامات داخلی ،پس از رســیدن جریان ســیل ناگهانی از
بلوچستان پاکستان به استان "سند" در این کشور ۳۰ ،روستا در این استان
ِ
نیز به زیر آب رفته و تاکنون تعداد کل روستاهای غرق شده در این منطقه
تپهای به  ۵۰مورد رسیده است.
ای سیل آسا برای چندین روز و
به گزارش ایسنا ،ادامه بارشهای منطقه ِ
وقوع سیالب   های ناگهانی در بلوچستان ،موجب وقوع جریان دوم سیالب
در نواحی مختلف استان سند شد و خسارات زیادی را به بار آورد.
رســانه های محلی گفته اند که مردم در مناطق آسیب دیده برای حفظ
جان خود مجبورند به تپه   ها و خاکریزهای حفاظتی پناه ببرند.
مقامات اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکســتان روز شــنبه اعالم
کردند که به دنبال بارندگی شــدید و سیل در استانهای بلوچستان و ایالت
خیبر پختونخوا واقع در شمال غرب این کشور ،صدها نفر آواره شدهاند.
همچنین اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکســتان ( )NDMAاواخر
روز پنجشنبه گذشته اعالم کرد بودند که در حوادث مرتبط با سیل ناشی از
ادامه بارشهای موسمی   شدید و مداوم برای بیش از پنج هفته در این کشور
بیش از  ۳۵۰نفر کشــته و صدها نفر دیگر نیز زخمی   و مصدوم شــدهاند.
به گفته یکی از مقامات ،از روز جمعه به شــهروندان توصیه شده است تا

 ۱۰روز از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
بــه گزارش ان  دی تــی وی ،اداره هواشناســی پاکســتان در تازهترین
پیشبینی خود در عصر روز شــنبه ،بارشهای بیشــتر و وقوع رعد و برق
را برای مناطق مختلف این کشور طی  ۲۴ساعت آینده پیشبینی کرد.

کنتاکی آمریکا
افزایش کشتههای سیل در ایالت
ِ

فرماندار ایالت کنتاکی آمریکا روز شنبه اعالم کرد که بر اثر سیل ناشی
از باران   های سیل آسا در شرق این ایالت ،تاکنون دست  کم  ۲۵نفر از جمله
چهار کودک جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایسنا ،این مقام ایالتی آمریکا همچنین تاکید کرد که احتمال
افزایــش تلفات این حادثه همچنــان وجود دارد .فرمانــدار ایالت کنتاکی
همچنین اعالم کرد که این شــرایط هنوز یک وضعیت اضطراری است و
عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.
بارندگی   های شدید طی چند روز گذشــته چندین نقطه از این ایالت را
در نوردیده و منجر به آبگرفتگی منازل ،جاده   ها و طغیان رودخانهها شــده
است .در همین حال کارشناســان محیط زیست معتقدند که سیل اخیر در
این منطقه ناشــی از تغییرات اقلیمی   است .این ســیل ،دومین فاجعه ملی
بزرگی بوده که در هفت ماه گذشته کنتاکی را درنوردیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا نیز روز
جمعــه اعالم کرد که یک فاجعه بزرگ در کنتاکی رخ داده اســت و اجازه
می   دهد تا بودجه فدرال به این ایالت اختصاص یابد.

غرب اندونزی  ۵.۶ریشتر لرزید

ســازمان هواشناسی ،اقلیم شناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعالم کرد که
زمین لرزه ای به بزرگی  ۵.۶ریشــتر دیروز (یکشنبه) استان "آچه" در غرب
این کشور را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،این ســازمان در بیانیهای اعالم کرد :زمین لرزه در
ســاعت  ۱۰:۰۳دقیقه صبح دیروز به وقت جاکارتا ،پایتخت این کشور و در
عمق  ۵۶کیلومتری زیر بستر دریا رخ داده است .تاکنون گزارشی از تلفات
یا خسارات احتمالی ناشی از وقوع این زمین لرزه منتشر نشده است.
همچنین خبرگزاری شــینهوا گزارش کرده که هشدار وقوع سونامی   به
دنبال این زمین لرزه منتشر نشده است.
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شماره 7539

فارس

 ۸۵۳نفر در سیل فارس اسکان یافتند

ایرنا :مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس با اشاره به آخرین آمار سیل
و آبگرفتگــی برخی مناطق این اســتان از    ۴مردادماه تاکنون گفت :در پی
بارندگیهای اخیر در فارس  ۸۵۳نفر اسکان داده شدند.
حسین درویشی روز یکشــنبه در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :در جریان
سامانه بارشی اخیر ۲۴شهرستان فارس از جمله زرین دشت،گراش  ،داراب،
نیریز ،فراشــبند ،ممســنی ،کازرون ،خرمبید ،ســپیدان ،بختگان ،خرامه،
کوهچنار ،فیروزآباد ،آباده ،مرودشت ،شیراز ،فسا ،ارسنجان ،اقلید ،استهبان،
هرم ،قیروکارزین ،خنج و رستم درگیر سیل شدند.
مدیرعامل جمعیت هــال احمر فارس ادامــه داد :از چهارم مردادماه
تاکنون به  ۵هزار و  ۳۴۶نفر امدادرســانی شــده و متاسفانه یک نفر جان
باخت.
درویشــی با بیان اینکه هفت هزار و  ۷۹۸نفر دچار حادثه شدهاند ،گفت:
هزار و  ۷۹۸خانوار در مســیل های ســیل دچار حادثه شــدند و  ۲۰نفر
مصدوم به صورت سرپایی خدمات دریافت کردند.
حسینی با اشاره به آمار افراد اسکان داده شده توسط این جمعیت گفت:
در چند روز اخیر  ۸۵۳نفر اســکان داده شــدهاند و اقــام امدادی از جمله
نایلون ،پتو ،موکت ،چادر ،کلمن آب ،حبوبات ،کنســرو  ،برنج ،چای و قند و
شکر در بین سیلزدگان توزیع شده است.
او با بیان اینکه  ۵روســتا در ســیل اخیر دچار آبگرفتگی شــدید شدند،
گفت :روستاهای زین آباد و رمبه از شهرستان داراب ،روستاهای صالح آباد
و ایزدی از شهر بختگان و روستای جعفر آباد از آباده طشک تخلیه شدند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر فارس با بیان اینکه با اســتفاده از ۶۴
دســتگاه موتور پمــپ و لجن کش کار تخلیه آبگرفتگــی  ۱۷۲باب منزل
هموطنان اســتان فارسی صورت گرفته است ،تاکید کرد :در حادثه سیالب
اخیــر  ۲۴۸تیم عملیاتی در قالب هــزار و  ۱۴۵نیرو با  ۱۹۳خودرو به مردم
امدادرسانی میکنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس خبر داد

کشف جسد  ۲قربانی سیل بختگان

ایسنا :مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اعالم کرد که جسد ۲
قربانی وقوع سیل در شهرستان بختگان کشف شد.
خلیل عبداللهی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد :در پی بارش باران شامگاه
شــنبه  ۸مرداد یک خودرو در شهرستان بختگان به درون آب سقوط کرد و
صبح دیروز جسد  ۲سرنشین این خودرو ،کشف شد.
عبداللهی با ابراز تاثر از وقوع این حادثه ،خاطرنشــان کرد که جسدهای
کشف شده مربوط به  ۲مرد است.
او همچنین افزود ۳۵ :شهرستان فارس درگیر سیالب شده و خسارتهای
زیرساختی زیادی در مناطق شهری و روستایی حادث شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس اعالم کرد که با پایان یافتن
ارزیابی و برآوردها ،میزان دقیق خسارتها اطالع رسانی میشود.

صاعقه زدگی در شیراز

حال عمومی   مصدوم خوب است

مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری فارس از یک مورد صاعقه زدگی
در شیراز خبر داد.
خلیــل عبداللهــی در گفت و گو با مهر ،گفت :شــامگاه شــنبه درپی
بارشهای شــدید باران و رعد و برق در شــیراز یک نفر در بولوار شــهید
چمران دچار حادثه شد.
وی ادامه داد :فرد مصدوم به بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شد و در
حال حاضر وضعیت عمومی   مصدوم مناسب است.

كشف گندم احتكارشده در رستم

فرمانده انتظامي رستم از كشف  110تن گندم احتكارشده در بازرسي از
يك انبار در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدجواد اســاميمهر در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران انتظامي رســتم بــا اقدامات فني و تخصصي از
احتكار گندم در انباري در يكي از خيابانهاي اين شهرستان مطلع شدند و
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند  110تن گندم كه احتكار شده
بود را كشف كنند.
فرمانده انتظامي رســتم با بيــان اينكه كارشناســان ارزش گندمهاي

احتكارشده را  13ميليارد و  200ميليون ريال برآورد كردهاند ،اظهار داشت:
مالك انبار شناســايي و پس از تشــكيل پرونده براي انجام مراحل قانوني
روانه دادسرا خواهد شد.

کشف محموله قاچاق خوراک طیور

فرمانده انتظامي خرامه از كشــف محموله قاچاق خوراک طیور به ارزش
 5میلیارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچــاق كاال ،ماموران انتظامی   هنگام
نظارت بر محورهاي مواصالتي به يک دستگاه کاميون حامل بار مشكوك
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســي از اين خــودرو  4هزار لیتر مواد افزودنی خوراک
طیور خارجي قاچاق و فاقد مدارك و مجوز قانوني کشف شد.
فرمانــده انتظامي خرامه با بيان اينكه كارشناســان ارزش اين محموله
قاچــاق را  5میلیارد ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت :در اين خصوص
راننده براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

کالهبرداری  3میلیاردی با شگرد تورهای مسافرتی

رئیس پلیس فتا استان از دســتگیری عامل کالهبردارى از گردشگران
با شــگرد درج آگهى دروغین تورهای مسافرتی داخلی و خارجی در شبکه
اجتماعی اینستاگرام خبر داد.
سرهنگ امیرحسین سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :مردی جوان با در دســت داشــتن مرجوعه قضایى به پليس فتا
مراجعه کرد و درخواست رسيدگى به شكوائيه خود مبنى بر كالهبردارى از
فردی ناشــناس از طریق درج آگهی تورهای مسافرتی را داشت که در پی
آن پيگيرى موضوع در دستور كار كارشناسان قرار گرفت.
وی ادامه داد :شاکی بیان داشت که در یکی از صفحات شبکه اجتماعی
اینستاگرام ،یک آگهی تحت عنوان تورهای داخلی و خارجی با تخفیفهای
شگفت انگیز برخورد کرده و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده مبلغ
 53میلیــون ریال وجه به عنوان بیعانــه واريز کردم اما وی پس از دریافت
وجه دیگر جوابگو پیامها و تماسهای تلفنی من نبود.
رئیس پلیس فتا اســتان گفت :کارشناســان تحقيقات خود را آغاز و با
اقدامــات فنی و تخصصي فــرد مورد نظر مورد را شناســایی و در اقدامي
غافلگيرانه وي را در یکی از محالت شیراز دستگیر كردند.
سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهم در بازجويي اوليه به  3میلیارد ریال
كالهبرداري از  9شهروند اقرار كرد ،گفت :این فرد کالهبردار در اظهارات
خود هدف از این کار را کســب درآمد بیان داشــت و در ادامه صحبتهای
خود به این نکته اشاره کرد که برخی از شهروندان به واسطه طمع ورزی و
از روی اعتماد نابجا ،اقدام به واریز وجه ميكردند.

اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در قیروکارزین

فرمانــده انتظامی   قیروکارزین از اجرای طرح ارتقــاء امنیت اجتماعی و
کشف  33فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ قربانعلی روستا در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر ،بيان كرد :به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی ،مقابله
با خرده فروشان مواد مخدر ،سارقان و برهم زنندگان امنیت عمومی ،طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان به اجرا در آمد.
وي افزود :در اجرای این طرح 18نفر از ســارقان و مجرمان ســابقه دار
دستگیر و  33فقره انواع سرقت از آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی   قیروکارزین با بيان اينكه دستگيري  11نفر از خرده فروشان
مواد مخدر و توقیف  46دســتگاه خودرو و موتور ســیکلت متخلف از دیگر
نتایج این طرح بود.

توقيف پژو با  37كيلو تریاک

فرمانده انتظامی   شهرســتان نیریز از كشــف  37كيلوگــرم تریاک در
بازرسي از سواري پژو خبر داد.
ســرهنگ عظیماله کرمی در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بيان كرد :مأموران انتظامي نيريز حين گشتزني در
محورهاي مواصالتي به يك سواري پژو  405مشكوك شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افــزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو
 37كيلوگرم تریاک كشف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی   شهرستان نیریز با بيان اينكه متهم براي انجام مراحل
قانوني روانه دادسرا شد.

آگهی مزایده یازده ممیز دو دهم سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان
بدون ثمن اعیانی یک قطعه خانه تحت پالک شماره پنج فرعی از دو اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائی شــماره  140004011123001392/2واحد اجرای اســناد رســمی نی ریز به عنوان یازده ممیز دو دهم ســهم مشاع از
چهــل و دو ســهم عرصه و اعیان بدون ثمن اعیانی یک قطعه خانه تحت پالک شــماره پنج فرعی از دو اصلی واقــع در نی ریز بخش  22فارس
ثبت شــده و مفروز و مجزا از ســه فرعی از اصلی که به اعالم نظر کارشناس مساحت کل ششــدانگ به مساحت سیصد و پنجاه و هفت مربع
به نشــانی نی ریز ،خیابان طالقانی ،کوچه شــماره چهار ،کدپســتی  7491913717به مالکیــت مرحوم بهرام آزاد فرزند خلیل به شــماره ملی
 2559073293دارای ســند مالکیت اصلی به شماره چاپی  311784ســری الف سال  99ثبت گردیده است در قبال قسمتی از بدهی آقای بهرام
آزاد در موضوع ســند ازدواج شماره  2714تاریخ سند  1384/9/3دفترخانه ازدواج شــماره  14و طالق شماره  142شهر شیراز استان فارس که
میزان مالکیت مرحوم بهرام آزاد موازی یازده ممیز دو دهم ســهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان بدون ثمن اعیانی می باشد و به جهت
ادامه عملیات اجرایی نیز مورد مزایده قرار می گیرد .مورد مزایده فوق با حدود و مشــخصات ذیل می باشــد شماال :به دیوار به طول ()14/50
چهارده متر و پنجاه ســانتیمتر به شماره یک فرعی از ســی و نه اصلی شرقا :در دو قســمت اول دیوار به دیوار به طول ( )18/60هجده متر و
شصت سانتیمتر به شماره چهار فرعی از دواصلی دوم دیوار به طول ( )5/15پنج متر و پانزده سانتیمتر به شماره دو فرعی از دو اصلی جنوبا :دیوار
به دیوار به طول ( )23/60بیست و سه متر و شصت سانتیمتر به کوچه بن بست دوم درب و دیوار به ول  )1/85یک متر و هشتاد و پنج سانتیمتر
به کوچه بن بســت به اعالم کارشناســان ارزیاب ملک مورد مزایده عبارت است پالک پنج فرعی از دو اصلی مفروز از  3فرعی از اصلی مذکور
دارای سند مالکیت تک برگ به شــماره چاپی  311784سری الف 99/ثبت شده در دفتر امالک نی ریز بخش  22فارس می باشد .ساختمان به
صورت یک واحد مسکونی قدیمی ساز به مساحت زیربنای صد و پنجاه و پنج متر مربع در بقه همکف با اسکلت آجری بدون شناژبندی های افقی
و عمودی سقف تاق ضربی تیر آهنی ،بدوننما ،دارال هال نشیمن ،پذیرایی ،دو اتاق خواب ،آشپزخانه دیوارها تا نیمه کاشی شده با کف موزاییک و
کابینت فلی در یک ضلع حمام و سرویس بهداشتی ،به انضمام باریک سازی در حیاط به مساحت سی و شش متر مربع به صورت راهرو ورودی،
ایوان و انباری ،با دیوارکشی حیاط ،حیاط سازی و انشاب های آب ،برق و گاز می باشد .این پالک در زمان نوسازی در ضلع غرب مورد مسیر کوچه
هشــت متری قرار دارد ارزش ششدانگ پالک یاد شده با توجه به موقعیت ،مســاحت ،نوع بنا ،کاربری و با در نظر گرفتن سایر جوانب ،برابر
هجده میلیارد و شصد میلیون ریال ارزیابی می گردد .در نتیجه ارزش یازده ممیز دو دهم سهم مشاع از چهل و دو سهم آن برابر چهار میلیارد و
نصد و شصت میلیون ریال خواهد بود .ارزیابی و قطعی گردیده است .همچنین ملک فوق فاقد بیمه می باشد و پالک مذکور مزایده ملک میزان
مبلغ چهار میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال شروع شده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.
لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیععه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست
کتبی به واحد اجرا تســلیم و ثبت نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مایده به
حســاب صندوق تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکنند ،مبلغ مذکور قابل استرداد
نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .همچنین در صورت
تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسد و ضمنا بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز ،اعم از
حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی ،عوارض شهرداری و غیره به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه
مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و ...خواهد بود .طالبین جهت شرکت در مزایده مذکور از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1401/5/24به
واحد اجرای اســناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز به نشانی بلوار شهید قاسم سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه
نمایند .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .این
آگهی یک نوبت در تاریخ  1401/5/10در رونامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/1855م الف
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نماینده مردم رزن در مجلس:

تسریع پرداخت تسهیالت نهضت مسکن

 ۱۶صندوق بازنشستگی فاقد قانون هستند

بانکها کمکم دارند پای کار میآیند
افتتاح حســاب  ۵۶۶هزار نفــر در طرح نهضت
ملی مســکن و رسیدن  ۴۳۰هزار واحد به مرحلهی
فونداسیون از پیشرفت نسبی پروژهها حکایت دارد؛
در این خصوص وزیر راه و شهرســازی تاکید دارد
که پروژههــا در مراحل اولیه با تســهیالت بانکی
پیش برود تا متقاضیان نسبت به روند اجرای کارها
خوشبین شــوند .برخی بانکها نیز که به   جز بانک
مســکن تاکنون عملکرد آماری در این پروژه ارایه
ندادهاند اعالم کردهاند در حال تحقق تکالیف خود
در این زمینه هستند.
به گزارش ایســنا ،حــدود  ۳.۶میلیــون نفر از
 ۵.۵میلیون نفری که در طرح نهضت ملی مسکن
ثبــت نام کردهاند تایید شــدهاند و تاکنون بیش از
 ۵۶۶هــزار متقاضــی در ایــن پــروژه افتتــاح
حساب کردهاند.
بنا به گفته محمود شــایان ،مدیرعامل بانک
مسکن میزان واریز وجوه متقاضیان به حساب بانک
معــادل  ۱۹هزار و  ۸۰۰میلیــارد تومان بوده که از
این رقم  ۱۰هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان به حســاب
سازندگان واریز شده است .مابقی نزد بانک است تا
بنا به درخواست دســتگاههای متولی به سازندگان
پرداخت شود.
همچنین از محل تســهیالت تاکنون  ۱۲هزار
و  ۹۰۰میلیارد تومان به حســاب ســازندگان واریز
شده است.
شــایان ،مدیرعامل بانک مسکن جمع واریزی
به حســاب سازندگان از محل آورده و تسهیالت را
 ۲۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان عنوان کرد.
تعــداد  ۳۱۲هــزار و  ۵۱۵واحد بــرای اخذ وام
به بانک معرفی شــده که تاکنون بــا  ۱۱۴هزار و
 ۹۷واحــد قرارداد امضا کردهاند .مبلغ تســهیالت

منعقد شده  ۳۸هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان است.
درخصــوص آخرین وضعیت پــروژه نیز تا روز
 ۱۴تیرماه امســال یک میلیــون و  ۳۸۳هزار واحد
تعریف شــده که از این تعداد برای  ۶۲۱هزار واحد
پروانه ساختمانی صادر شده ۴۳۰ ،هزار به مرحلهی
فونداسیون رسیده ،سقف  ۲۰۱هزار واحد زده شده،
 ۱۴۰هــزار واحد به مرحلهی ســفتکاری و حدود
 ۶۳هزار واحد به نازککاری رسیده است.
گفته میشود در آینده نزدیک واحدهایی که به
نازککاری رسیدهاند در نقاط مختلف کشور افتتاح
خواهند شد.
با توجه به آمار افتتاح حساب میتوان نتیجهگیری
کرد که روند واریز آورده توســط متقاضیان چندان
مطلوب نیست.
طبق آمــار  ۲۲تیرماه  ۱۴۰۱تعــداد  ۵۵۹هزار
نفر در بانک افتتاح حســاب کــرده بودند که این

رقــم هماکنون بــه  ۵۶۶هزار و  ۷۸۸نفر رســیده
است .مسئوالن بارها تاکید کردهاند که متقاضیان،
آورده خود را به موقــع واریز کنند تا پروژهها دچار
توقف نشوند.
از اتفاقات مثبت روزهــای اخیر ،ورود دو بانک
به   جز بانک مســکن به فرآیند پرداخت تسهیالت
مسکن است.
با وجود آنکه  ۲۶بانک در پرداخت تســهیالت
مســکن تعهد دارند ،تاکنون فقط بانک مسکن به
وظایف خود عمل کرده بود.
در روزهــای اخیر دو بانک صنعــت و معدن و
توسعه صادرات ،سهم تســهیالت خود را به بانک
مســکن برای پرداخت وام واگــذار کردند .در واقع
منابــع را تامین کرده اما وظیفــهی پرداخت را به
عهده بانک مسکن گذاشتهاند.
علیرضا قیطاســی ـ مدیرعامل بانک دی نیز به

ایسنا گفت که ســهمیه  ۷۵۰میلیارد تومانی بانک
دی در پروژه نهضت ملی مســکن در دو اســتان
تهران و هرمزگان اســت که این بانک به تکلیف
خود در این زمینه عمل میکند.
ســه چالش مهــم طرح نهضت ملی مســکن،
عــدم واریز بــه موقــع آورده توســط متقاضیان،
پای کار نیامدن برخی بانکهــا در پرداخت وام و
تورم نهادههای ســاختمانی است .بانکها معموال
ترجیح میدهند به جای پرداخت وامهای به بخش
مسکن ،تسهیالت کوتاه مدت بپردازند که عمدتا به
بخش خدمات پرداخت میشود.
همچنین افزایــش قیمت مصالح ســاختمانی
میتواند نرخ تمام شده واحده را باال ببرد.
بر اســاس اعالم مرکز آمار در زمســتان سال
گذشــته میانگیــن تــورم نقطه به نقطــه مصالح
ساختمانی  ۵۵درصد بوده که میتواند چالشی برای
پروژه نهضت ملی مسکن باشد.
البتــه دولت طرحهایی مثــل پرداخت اعتباری
مصالح را در دستور کار خود قرارداده اما به گفتهی
بعضی ســازندگان ،هنوز شــکل اجرایــی به خود
نگرفته است .با این حال رسیدن  ۴۳۰هزار واحد به
مرحلهی فونداسیون ،حکایت از امیدوار شدن به طرح
مذکور دارد.
آخرینقیمتیکهبرایواحدهاینهضتملیمسکن
اعالم شده متری  ۴میلیون و  ۷۵۰هزار تومان است
که هر سه ماه یک بار تعدیل خواهد شد.
رســتم قاســمی    وزیــر راه و شهرســازی به
مجموعههای تحت مسئولیت خود دستور داده فعال
پروژهها را با تسهیالت بانکی پیش ببرند تا متقاضیان
نســبت به طرح نهضــت ملی مســکن امیدوار و
خوشبین شوند.

کدام شرکتهای آسیایی بیشترین کاهش سرمایه را داشتهاند؟
دادهها نشان میدهد که شرکتهای آسیایی در سال جاری به دلیل
افزایش نرخهای بهره و ترس از عمیقتر شدن رکود ،سرمایهگذاری را
به شــدت کاهش خواهند داد و بودجهها به طور متوسط در سال آینده
کاهش خواهند یافت که اولین رکود از سال  ۲۰۱۵است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس دادههای رفینیتیو ،انتظار میرود مخارج
سرمایهای در شــرکتهای بزرگ و متوسط آسیایی در سال  ۲۰۲۲به
میزان  ۶.۴درصد رشــد کند و  ۰.۷درصد در سال  ۲۰۲۳در مقایسه با
رشد  ۱۳درصدی در سال گذشته کاهش یابد.

شرکتها در ســطح جهان با افزایش هزینههای مواد خام ،نیروی
کار و لجســتیک مقابله میکنند؛ زیرا قرنطینههای مرتبط با کووید۱۹
چین زنجیرههای تامین را بیشتر تحت فشار قرار داده و جنگ اوکراین
قیمتهای انرژی را افزایش داده است و کسبوکارها نسبت به کاهش
تقاضای مصرفکننده احتیاط کردهاند.
انتظار مــیرود برخی از بخشها با شــدت بیشــتری هزینهها را
کاهش دهند .انتظار میرود هزینه ســرمایه برای خودروهای آسیایی
و تامینکنندگان قطعات آنها در ســال جاری  ۱۶.۵درصد کاهش یابد،

از این یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر خبری نیست

با وجود اینکه شرکت سپردهگذاری مرکزی طی چند مرحله از مشموالن سهام عدالت دعوت کرده
بــرای دریافت ســود اطالعات خود را ثبت کننــد ،همچنان و بعد از ســه دوره فراخوان ،حدود
یک میلیون و  ۸۰۰هزار مشمول اقدام به ثبت اطالعات و دریافت سود خود نکردهاند.
به گزارش ایسنا ،از آنجایی که از میان  ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت ،بیش از دو میلیون نفر
ســود سهام عدالت خود را طی سالهای قبل دریافت نکرده بودند ،شرکت سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تســویه وجوه در اواخر سال قبل طی اطالعیهای اعالم کرد آن دسته از مشموالن
ســهام عدالت که ســود سهام ســال مالی  ۱۳۹۹را دریافت نکرده اند ،باید نسبت به درج و ثبت
شــماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به نشــانی  WWW.SEJAM.IRیا در سایت سهام
عدالت به نشانی  WWW.SAHAMEDALAT.IRاقدام کنند تا سود سهام عدالت برای این دسته
از مشموالن واریز شود.
بر این اســاس تا اواســط خردادماه ،دو مرحله پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت انجام
شــد ،در مرحله اول و دوم به ترتیب  ۳۰۷و  ۲۰۰هزار نفر مشــکل شــبای بانکی معتبر خود را
برطرف و ســودهای سنواتی ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹خود را دریافت کردند .در مرحله سوم که
اوایل مردادماه صورت گرفت ،مجموعا حدود  ۱۷۷هزار تراکنش بانکی انجام شد که از این تعداد
حدود  ۸۶هزار مربوط به ســود سهام عدالت ســال  ۱۳۹۸و حدود  ۹۱هزار رکورد هم مربوط به
عملکرد سال  ۱۳۹۹شرکتهای سهام عدالت بود .ارزش این پرداختها برای سال  ،۱۳۹۸بیش از
 ۱۴میلیارد تومان و برای سال  ۱۳۹۹بیش از  ۵۴میلیارد تومان بود .یعنی در مرحله سوم مجموعا
بیش از  ۶۸میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان به حساب بیش از  ۹۱هزار نفر مشموالن واریز شده است.
با این حساب با وجود فراخوانهای پی در پی هنور حتی نیمی   از مشموالنی که اطالعات خود
را ثبت نکرده بودند هم برای انجام این اقدام و دریافت سود سهام عدالت خود اقدام نکردهاند.

بارقه امید در صنعت خودروسازی

شرکت خودروسازی نیسان پس از کاهش  ۱۴درصدی سود عملیاتی سه ماهه به دلیل کاهش
تدریجی کمبود نیمه   هادیها و رفع محدودیت ناشی از کووید ۱۹در شانگهای گفت که محتاطانه
خوشبین است.
به گزارش ایسنا ،اطالعیه شــرکت شرکت خودروسازی ژاپنی بارقهای از امید را برای صنعت
خودروســازی که به دلیل اختالل در زنجیره تامین آسیب دیده است ،ارائه میکند که برنامههای
تولید خودروسازان را به هم ریخته است.
اشــوانی گوپتا ،مدیر عامل نیسان گفت که نیسان اقداماتی را برای تضمین سطح موجودی با
تامین کنندگان در کوتاه مدت و جایگزینی نیمه   هادی سفارشی با تراشههای عمومی   در میانمدت
انجام داده است و افزود که وضعیت در حال بهبود است.
این مدیر اجرایی افزود :تمامی   تامینکنندگان نیســان در چین با ظرفیت کامل فعالیت خود را
از ســر گرفتهاند .ما از این بادهای مخالف به عنوان فرصتی برای بهبود بیشتر نحوه عملکرد خود
استفاده می   کنیم.
این شــرکت به پیشبینی سود عملیاتی کل سال خود به میزان  ۲۵۰میلیارد ین ( ۱.۸۵میلیارد
دالر) برای ســال منتهی به  ۳۱مــارس پایبند بود و به دنبال دســتیابی به حجم فروش جهانی
 ۴میلیون واحد بود.
در همان زمان ،گوپتا هشــدار داد که کمبود نیمه   هادیها حتی با پایان یافتن محدودیتهای
کووید ۱۹تمام نشده است .من فکر نمیکنم که جهان از بحران نیمههادی خارج شده باشد.
ســود عملیاتی ســه ماهه اول با  ۱۴درصد کاهش به  ۶۴.۹میلیارد ین رسید و نیسان کمبود
تراشــهها ،اقدامات مقابله با بیماری همهگیر در چین و قیمتهای باالی کاالها را مقصر دانست،
اگرچه ین ضعیفتر تا حدودی تســکین یافته بود .این شــرکت  ۸۱۲هزار خودرو تولید کرد که
 ۱۵درصد کمتر از برنامهریزی برای دوره آوریل تا ژوئن بود ،در حالی که فروش خرده فروشــی
جهانی در مقایسه با دوره سال قبل به دلیل موجودی اندک حدود  ۲۲درصد کاهش یافت.
افزایش هزینه موادخام ،به ویژه آلومینیوم و فوالد ،بزرگترین عامل کاهش سود عملیاتی بود
و آن را  ۵۰.۷میلیارد ین کاهش داد .با این حال ،گوپتا گفت که افزایش فروش  ۵۳.۵میلیارد ینی
تأثیر افزایش هزینههای کاال را کاهش داد.
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اگرچه ممکن است در سال آینده  ۲.۱درصد افزایش یابد.
همچنیــن ،انتظار میرود شــرکتهای فناوری منطقــه که هنوز
 ۸درصد بیشتر از سال گذشته برای دریافت آخرین تقاضای تولیدشده
توســط همهگیری هزینه کردند ،هزینههای خود را تا  ۳درصد در سال
آینده کاهش دهند.
بر اساس گزارش رویترز ،کاهش بودجه نیز با توجه به کشور متفاوت
خواهد بود ،به طوری که دادهها نشان میدهد مالزی و چین بیشترین
کاهشها را به ترتیب با  ۱۲.۱درصد و  ۴.۶۸درصد انجام دادهاند.

ایرنا :نماینده مردم رزن در مجلس شــورای اســامی ۱۶ ،صندوق بازنشستگی کشور را
فاقد قانون دانســت و گفت :برای قانونمند شــدن صندوقها از هیات رئیسه مجلس و دولت
درخواست داریم تا طرح یا الیحه در این باره ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،حســن لطفی در نشســت علنی روز یکشــنبه مجلس
شــورای اسالمی   در تذکر شفاهی گفت ۱۸ :صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که تنها
دو صندوق دارای قانون بوده و  ۱۶صندوق فاقد قانون است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس تاکید کرد :عدم وجود قانون ،صندوقها را با بحران
مواجه کرده اســت .برای قانونمند شدن صندوقها از هیات رئیسه مجلس و دولت درخواست
داریم تا طــرح و الیحه ارائه کنند تا تمامی   صندوق   های بازنشســتگی از یک قانون تبعیت
داشته باشند.

افزایش رومینگ ملی مکالمه به  ۲۴میلیون

بالغ بر  ۲۴میلیون مکالمه در ســه ماهه اول ســال  ،۱۴۰۱از طریق رومینگ ملی صورت
گرفته ،بدین ترتیب که درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقهای ،از آنتن اپراتور دیگر استفاده
شده است.
به گزاش ایســنا ،رومینگ ملی نخســتین بار در خردادماه  ۱۳۹۳بین اپراتور رایتل ،همراه
اول و ایرانســل برقرار شــد .اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در
منطقهای ،سیمکارت مشترکان آنتن نداشت ،آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن
منطقه پوشش دارند ،استفاده کنند .این طرح از سال  ،۱۳۹۷بین هر سه اپراتور تلفن همراه و
دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.
آخرین آمار منتشرشــده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مکالمات
از طریق رومینگ ملی ،حاکی از آن اســت که در ســه ماهه اول سال  ،۱۴۰۱در مجموع ۲۴
میلیــون و  ۹۷۸هــزار و  ۷۸۷مکالمه از طریق رومینگ ملی بیــن اپراتورهای مختلف تلفن
همراه صورت گرفته که البته در مقایســه با آمار  ۲۰میلیونی سه ماهه چهارم  ،۱۴۰۰افزایش
یافته است.

هواپیمایی باری ترکیه به رتبه چهارم جهان صعود کرد

ترکیــش کارگو در ماه ژوئــن رتبه چهارم را در بین شــرکتهای ترابری هوایی جهانی
کسب کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از ترکیش ،این شــرکت اعالم کرد که ترکیش کارگو ،اپراتور
ترابری هوایی شــرکت هواپیمایــی پرچمدار ترکیش ایرالینز ،رتبه چهــارم در میان برترین
هواپیماهای باربری جهانی در ماه ژوئن شده است.
ترکیش کارگو با استناد به دادههای  World Air Cargoدر ماه ژوئن گفت که سهم بازار
آن  ۴.۸درصد بوده در حالی که بازار ترابری هوایی  ۶.۹درصد کاهش یافته است.
احمد بوالت ،رئیس هیأت مدیره و کمیته اجرایی ترکیش ایرالینز گفت« :این موفقیت کسب شده
توســط ترکیش کارگو نشاندهنده تعهد ما برای تبدیل ترکیه به قلب صنعت ترابری هوایی
در جهان است».
بوالت هدف این سیستم باری هوایی مبنی بر تبدیل شدن به یکی از سه برند برتر ترابری
هوایی در ســال  ۲۰۲۵با درآمد جهانی  ۳.۵میلیارد دالر و اکوسیستم لجستیکی به ارزش دو
میلیارد دالر را تکرار کرد.
بر اســاس این بیانیه ،ترکیش کارگو موفق بــه حمل یک محموله از هر پنج بار در جهان
شده است.
ترکیش کارگو با ناوگانی متشــکل از  ۳۸۳هواپیما که  ۲۰فروند از آنها باربری اختصاصی
هستند به بیش از  ۳۴۰مقصد از جمله  ۱۰۰مقصد باری پرواز مستقیم دارد.

جزئیات ابزار جدید بازار سرمایه

اصل سرمایه در بورس چگونه تضمین میشود؟
از آنجایی که ســرمایهگذاری در بازار سرمایه
همــواره با ریســک همراه بوده ،طــی هفتههای
گذشــته ســازمان بورس و اوراق بهادار موافقت
اصولی خود را با صندوقهای تضمین اصل سرمایه
اعالم کرده است تا در عین تضمین اصل سرمایه
در دوره نــزول ،ســوددهی در دوران صعود را هم
حاصلکند.
به گزارش ایســنا ،شاید ناخوشایندترین ریسک
ســرمایهگذاری در بورس برای افــراد ،مخصوصا
تازه واردها ،کاهش اصل سرمایه یا آورده اولیهای
باشــد که وارد این بازار میکنند؛ چرا که بعضا این
ســرمایه از محل داراییهایی اصلــی افراد تامین
میشود .سرمایهگذاران از یک طرف مایل نیستند
اصل ســرمایه آنها متوجه ریســک و ضرر شود؛
از طرف دیگر عالقهمند هســتند در شرایط رشد و
صعودی شــاخص نیز از بازدهی و سود برخوردار
شوند .در این راستا ،یک ســازوکار جدید در بازار
ســرمایه ایجاد شده اســت که به زودی وارد بازار
خواهد شــد .این ابزار جدید در عین تضمین اصل
ســرمایه در دوره نزول ،سود دهی در دوران صعود
را هم حاصل میکند.
طی هفتههای گذشــته سازمان بورس و اوراق
بهادار موافقت اصولی خود را با صندوقهای تضمین
اصل ســرمایه اعالم کرده است ،این صندوقها
اصل ســرمایهای که افراد وارد بــازار میکنند را
با ســازوکارهای خــاص خود تضمیــن میکنند.

روش   های ضمانت اصل سرمایه
صندوقهای مذکور رکن ضامن دارند ،به عبارت
دیگــر در صورت عملکرد نامطلوب صندوق به هر
حال اصل ســرمایه یا همــان آورده اولیه تضمین
میشود .البته بین ارکان تضمین تفاوتهایی وجود
دارد .در نوع اول که تضمین با ضمانت سبدگردان
است ،شرکت سبدگردان ارائهدهنده صندوق ،که از
لحاظ توان مالی و حسن سابقه مورد تایید سازمان
بورس است ،تضمینکننده بوده و در صورت زیان،
اصل سرمایه را تضمین میکند.
صنــدوق تضمیــن بــا ضمانت ســبدگردان
به صورت صدور و ابطالی اســت .این نوع صندوق

همچنیــن در رده صندوق   های ســرمایه گذاری
مختلط رده بندی می   شــود که به سرمایه گذاران
امکان بهره مندی از رشــد بــازار را هم در زمان
رشــد بازار در کنار تضمیــن آورده اولیه در زمان
افت بــازار خواهد داد .قیمت خرید هر واحد آن در
پذیره  نویسی  ۱۰۰۰تومان است.
در نــوع دوم کــه تضمیــن بــا ضمانــت
ســرمایهگذاران صورت می  گیرد ،تضمین با رکن
ضامن اهرم است که ســاز و کار پیچیدهای دارد.
در این نــوع صنــدوق ابتدا یک صنــدوق قابل
معامله ( )ETFپذیره  نویســی میشود که حداقل
مبلغ مــورد نیاز برای خرید واحدهای این صندوق

 ۱۰۰میلیون تومان است .اصل سرمایه نیز در این
صندوق ،تضمین نمیشود و با ریسک همراه است.
پس از صدور مجوز تاســیس ایــن صندوق قابل
معاملــه ( )ETFو شــروع فعالیــت آن ،صندوق
دیگری به صورت صدور و ابطالی پذیرهنویســی
میشــود که در واقع اصل ســرمایه این واحدها
تضمین میشود و رکن ضامن این صندوق همان
صندوق  ETFاولیه اســت که با ریســک همراه
بود .به عبارتی بهجای سبدگردان ،سرمایهگذاران
صنــدوق  ETFضامن واحدهای صندوق تضمین
میشوند.
تفاوت دو نوع صنــدوق تضمین اصل
سرمایه چیست؟
در صنــدوق نوع اول که تضمین با رکن ضامن
انجام میشــود ،از زمان تاسیس صندوق ،میتوان
واحدهای این صندوق که دارای تضمین اســت را
خریــداری کرد ،اما برای خریــد واحدهای دارای
تضمین صندوق نــوع دوم که تضمین با مکانیزم
اهرمی   اســت ابتدا باید صبر کرد تا پذیرهنویســی
واحدهای قابل معامله این صندوق تکمیل شود.
صنــدوق تضمین بــا رکن ضامن را شــرکت
ســبدگردان آن صندوق تضمین میکند در حالی
که واحدهــای دارای تضمین صنــدوق تضمین
بــا مکانیزم اهرمی   را ســایر ســرمایهگذارانی که
واحدهای قابل معامله ایــن صندوق را خریداری
کردهاند ،تضمین میکنند.

بیتکوین رکورد  ۹ماهه را شکست
روز شــنبه قیمت بیتکویــن به ۲۴هزار و  ۶۰۰دالر رســید که
باالترین رقم از ماه اکتبر  ۲۰۲۱تاکنون است.
به گزارش ایســنا و به نقل از کوین ،روز شنبه بیتکوین ()BTC
در صرافی رمزارز ایاالتمتحده ،کوین بیس به باالترین سطح ۲۴هزار
و  ۶۶۶دالر رســید که این رقم باالترین ســطح قیمت از اواسط ماه
ژوئن است.
بیتکویــن پــس از آزمایش مجــدد منطقه میانگیــن متحرک
 ۲۰۰هفتهای به دنبال ایجاد پشتیبانی جدید است که میتواند کلیدی
برای افزایش برنامههای گاوها باشد.
ارز دیجیتال پرچمدار علیرغم سکون مختصر اواخر شنبه ،در باالی
ســطح ۲۴هزار و  ۵۰۰دالر باقی ماند و در مسیر ثبت بهترین عملکرد
ماهانه خود در  ۹ماه گذشته است.
این سکه با افزایش بیش از  ۲۳درصد در ماه جوالی بهترین بازده
ماهانــه خود را از زمان نزدیک به بــازده  ۴۰درصد در اکتبر  ۲۰۲۱را

مشاهده میکند.
بیتکویــن همچنین برای اولیــن بار از ماه مــارس که عملکرد
 ۳۰روزه در حــدود  ۵.۴درصــد بــود ،بــازده ماهانــه مثبتــی را
ثبت میکند .طی ســه ماه آوریل ،مه و ژوئن ،قیمت بیتکوین تقریبا
 ۶۸درصد کاهش یافت ،اما ماه جوالی ماه بسیار خوبی برای گاوهای نر است.
خــروج کالن صرافی همچنان ادامه دارد زیــرا هدلرها در بحبوحه
زمســتان ارزهای رمزنگاری شــده فعالیت میکنند .بر اساس گزارش
گلسنــود ،موجودی مبادله به تنهایی  ۱۲.۶درصد از عرضه در گردش
کاهش یافته که نشــان دهنده  ۲.۴میلیون بیتکوین است .ترازهای
مبادلهای اکنون شــاهد خروج کالن بیــش از  ۴.۶درصد از عرضه در
گردش از زمان اوج قیمت در مارس  ۲۰۲۰بودهاند.
آخرین صعود بیتکوین به دنبال واکنش گستردهتر بازار به افزایش
نرخ بهره فدرال رزرو ایاالتمتحده در چهارشــنبه گذشــته رخ داد و
منعکس کننده رشــد شــاخصهای ایاالتمتحده بــود و اس اند پی

 ۵۰۰هفته را بیش از چهار درصد باالتر و نزدک با افزایش  ۴.۷درصدی
به پایان رســاند .در طول ماه ،اس اند پی  ۵۰۰بیش از  ۹درصد رشد
کرد در حالی که نزدک بیش از  ۱۲درصد افزایش یافت.
مجمــوع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر
 ۱.۱۰تریلیون دالر برآورد میشــود که این رقم نســبت به روز قبل
 ۰.۰۸درصد کمتر شده اســت .در حال حاضر  ۴۱.۳۸درصد کل بازار
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین بوده که در یک روز  ۰.۰۷درصد
کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در  ۲۴ساعت  ۷۶.۷۰میلیارد دالر
اســت که  ۲۲.۷۵درصد کاهش داشــته است .حجم کل در امور مالی
غیرمتمرکز در حال حاضر  ۹.۱۶میلیارد دالر است که  ۱۱.۹۴درصد از کل
حجم  ۲۴ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت .حجم تمام سکههای
پایدار اکنون  ۷۰.۸۶میلیارد دالر اســت که  ۹۲.۳۸درصد از کل حجم
 ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
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رکورد شکنی مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاه   های
استان فارس با شرکت  ۳۲۰ورزشکار

رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام استان
فارس در این باره گفت :مســابقات پرورش اندام
قهرمانی باشــگاه   های اســتان فارس با استقبال
پرشــور بیش از  ۳۲۰ورزشکار برگزار شد و رکورد
حضور تعداد ورزشکار در این رقابت   ها شکست.
به گــزارش روابــط عمومی   و پایــگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس بــه نقل از
روابط عمومی   هیات بدنســازی و پــروش اندام
فارس ،محمدعلی فرهنگ مهر با اعالم این خبر
گفت :وزن کشــی این دوره رقابت   ها چهارشــنبه
 ۵مردادماه انجام شــد و پنجشــنبه  ۶مرداد ماه
(روز نخســت) ورزشکاران رشــته   های فیزیک،
فیزیک کالسیک و ماســکوالر فیزیک به رقابت
پرداختند و همچنین جمعه  ۷مردادماه ورزشکاران
در رشته   های بادی کالسیک و بادی بیلدینگ به
رقابت پرداختند.
وی افزود :این دوره رقابت   ها به منظور شناخت
نفرات برتر برای اعزام به مسابقات کشوری برگزار
شد و کمیته فنی نفرات شــناخته شده خود را به
جلســه و اردوی بازبینی دعوت می   کند و نفرات
نهایی شناسایی شده به دو مسابقه کشوری اعزام

می   شوند.
فرهنــگ مهر ادامــه داد :تعــدادی از نفرات
منتخب در قالب تیم منتخب فارس به مســابقات
قهرمانی کشور به میزبانی کرمانشاه انتخابی تیم
ملی و حضور در مسابقات آسیایی و تعدادی دیگر
نیز به مســابقات شــهریورماه به میزبانی کرمان

انتخابی مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.
رئیس هیات تیم   های برتر را به شرح زیر اعالم
کرد:
رشته فیزیک رده ســنی بزرگساالن تیم اول
باشــگاه پروشات ،مقام دوم شهرســتان کازرون
و تیم ســوم باشگاه پروشــات پالس  /در رشته

ورزشــی بادی کالسیک رده ســنی بزرگساالن
تیم اول باشــگاه ارزشمند ،تیم دوم باشگاه رودی
فیتنس و مقام ســوم باشــگاه مفرح  /رشته بادی
بیلدینگ رده سنی بزرگســاالن تیم اول باشگاه
رودی فیتنس  /تیم دوم باشــگاه بارانا و تیم سوم
باشگاه انرژی جایگاه   های برتر این دوره رقابت   ها
را کسب کردند.
در این مســابقات برای اولین بار حیدر صفرپور
مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس ،شکوهی
معــاون امور فرهنگی و جوانــان و خداجو رئیس
اداره ورزش و جوانان شهرســتان شــیراز در این
مسابقات حضور پیدا کردند.
در انتها رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام
فارس از همه عوامــل اجرایی اعم از نائب رئیس
و دبیر هیات ،کمیتــه داوران ،کمیته فنی ،کمیته
نظارت و بازرســی ،کمیته برگزاری مســابقات،
کمیتــه روابط عمومــی   ،نیــروی انتظامی   برای
تامین امنیــت و اداره کل ورزش و جوانان که با
حمایت خودشان موجب رونق مسابقات گردیدند
و همچنین شــرکت کیمیا مکمل که اسپانسر این
دوره از رقابت   ها بودند تقدیر و تشکر کرد.

دفاع قهرمان المپیک از انتخاب برادرش توسط محمد بنا

دارنــده مدال   های طالی جهــان و المپیک،
گفت :با تصمیم کادر فنی تیم ملی قرار اســت در
رقابتهای قهرمانــی جهان در وزن  ۶۷کیلوگرم
کشتی بگیرم و امیدوارم بهترین عملکرد را در این
مسابقات داشته باشم.
محمدرضــا گرایی در گفتگو با ایســنا ،درباره
شــرایط بدنی خــود در فاصلــه  ۴۰روز مانده به
رقابتهای کشــتی قهرمانی جهان در صربستان،

اظهار کرد :خدا را شــکر وضعیــت خوبی دارم و
قطعا در فرصت باقیمانده تا حضور در رقابتهای
جهانی صربستان به مرور به وضعیت خوب بدنی
میرســم و با آمادگــی کامل عــازم رقابتهای
قهرمانــی جهان خواهم شــد ۳ .مرحلــه اردو تا
رقابتهای جهانی در پیش داریم و انشــاا ...همه
نفرات اعزامی   در بهترین شــرایط خود به میدان
میروند.
دارنده مدال طالی جهــان و المپیک ،افزود:
خدا را شــکر مصدومیت جدی ندارم و فقط دچار
مصدومیت جزئی هستم که آن هم مشکل خاصی
نیست و در فرصت باقی مانده برطرف خواهد شد.
در مجموع آماده حضور در مســابقات هستم و با
آمادگی خوبی عازم مسابقات خواهم شد.
تنها طالیی کشــتی ایران در المپیک توکیو،
دربــاره اعزام در یــک وزن باالتر بــه تورنمنت
قزاقســتان و اعزام به مســابقات جهانی در وزن
 ۶۷کیلوگرم ،اظهار کرد :برای اینکه در تورنمنت

اسالمی:

میخواهیم جوانان بسکتبال را در اردوی ژاپن محک بزنیم

ســرمربی تیم ملی بســکتبال ب ایران گفت :هدف از اردوی ژاپن زیر نظر گرفتن جوانان در
شرایط مسابقه و محک زدن تواناییهای آنان است.
محمدرضا اســامی   در گفتوگو با ایســنا ،درباره اعزام تیم ملی بســکتبال ایران به تورنمنت
تدارکاتی ژاپن با ترکیبی از بازیکنان تیم «ایران نوین» و تیم بزرگســاالن ،توضیح داد :برای این
که بتوانیم از آســیب دیدگی و فرسودگی ملیپوشان باتجربه جلوگیری کنیم و فرصتی را هم در
اختیار جوانان قرار دهیم تا خودشــان را اثبات کنند ،به همراه کادرفنی تیم ملی بزرگســاالن این
تصمیم را گرفتیم.
او ادامــه داد :از آنجایــی که تصمیم داریم با هماهنگی دو تیم «ایران نوین» و بزرگســاالن
تیم ملی قدرتمندی داشــته باشیم ،برنامههای دو تیم را به صورت هماهنگ با هم پیش میبریم.
به همین منظور آقای ارمغانی ســرمربی تیم ملی الف ،قصد دارند خودشــان شخصا جوانان تیم
«ایران نوین» را از نزدیک و در شرایط مسابقه زیر نظر بگیرند.
ســرمربی تیم ملی ب ایران ادامه داد :پیش از این ما بدون حضور آقای ارمغانی عازم مسابقات
شــدیم ،اما اکنون ایشــان تصمیم دارند شــخصا از نزدیک تیم ب را در شــرایط مسابقه ببینند
تا شرایط فنی بازیکنان را ارزیابی کنند .شاید در تورنمنتهای بعد ترکیب تیم ملی بزرگساالن هم
با درخشــش این جوانان تغییر کند و چیزی مشــخص نیست .چیزی که قطعی است؛ باید به این
جوانان فرصت دهیم تا در کنار باتجربهها پیشرفت کنند.
اســامی   در پاســخ به این ســوال که آیا این اردو فقط برای تیم ملی ب نبود؟ اظهار کرد :در
حقیقت ژاپن از تیم ملی ایران دعوت کرده اســت نه تیم ملی ب ،اما بر اســاس جدول تمرین که
هر ماه داریم و پس از بررســی جمیع جهات ،تصمیم گرفتیــم از این اردو چندین نتیجه بگیریم.
میخواهیــم این اردو پر بار باشــد و چنــد هدف داریم که برای مثال اســتفاده تلفیقی از دو تیم
الف و ب یک نمونه آنها است .هدف نیز زیر نظر گرفتن بازیکنان جوان در شرایط مسابقه است.
او در پاسخ به این سوال که آیا ناراحتی او از معرفی شدن نام وی به عنوان مربی صحت دارد؟
اظهــار کرد :مــن از روز ابتدایی که در کنار کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن بودهام ،هدف خود را
کمک به بسکتبال ایران قرار دادهام و مطرح شدن چنین صحبتهایی فقط شیطنتهای رسانهای
است که توجهی به آنها ندارم.

اولین نقطه عطف طارمی   در پورتو

مهاجــم ایرانی با زدن دو گل در دیدار با توندال توانســت از مــرز  ۵۰گل زده برای این تیم
فراتر برود.
به گزارش ایسنا ،تیم فوتبال پورتو بامداد روز یکشنبه در ورزشگاه مونیسیپال ِد آویرو به مصاف
توندال رفت تا بازی سوپر جام فصل  ۲۰۲۱-۲۲را برگزار کند .در پایان این دیدار پورتو با درخشش
ســتاره ایرانی خود و با برتری  ۳بر صفر توانســت جام قهرمان را باالی سر ببرد .مهدی طارمی   
دو گل به ثمر رســاند و روی گل دیگر تیمش نیز تاثیرگذار بود .طارمی   توانســت با این دو گل
تعداد گلهای خود را در تیم پورتو به  ۵۱گل برســاند و اولین نقطه عطف خود را در این باشــگاه
پرتغالی ثبت کند .در مجموع بازیکن ایرانی از زمان حضور در فوتبال پرتغال توانســته اســت در
 ۱۳۴بازی در تمامی   رقابتها  ۷۲گل به ثمر برساند که از این تعداد  ۵۱گل با پیراهن تیم فوتبال
پورتو ثبت شده است.
برترین گلزن تاریخ تیم پورتتو فرناند گومز است که  ۳۵۵گل به ثمر رسانده است و در ردههای
بعدی نیز هرنانی و ماریو ژاردل هستند که هر کدام به ترتیب  ۱۸۳و  ۱۶۸گل به ثمر رساندند.
او بعد از این دیدار و قهرمانی در سوپر جام گفت :خوشبختانه یک عنوان قهرمانی دیگر کسب
کردیم و از این بابت بســیار خوشحالیم .در طول بازی خیلی تالش کردیم و در کل بازی تمرکز
داشــتیم .ما شــخصیت باالی خودمان را در زمین بازی نشان دادیم و این چیزی بود که ما را به
پیروزی رساند .حمایت هواداران را در هر بازی احساس می   کنیم .ما به آنها افتخار می   کنیم و آنها
به ما کمک زیادی می   کنند .بدون آنها ما هیچی نیستیم .من همیشه تمام تالشم را برای باشگاه
پورتو انجام می   دهم و بسیار خوشحالم.

قزاقســتان وزن کم نکنم با تصمیم کادر فنی در
وزن  ۷۲کیلوگرم کشتی گرفتم و توانستم به مدال
طال برســم .برای مسابقات جهانی هم کادر فنی
تصمیم گرفت در وزن  ۶۷کیلوگرم کشتی بگیرم
که من هم تابع تصمیم آنها هســتم و امیدوارم
بتوانم بهترین عملکرد را داشته باشم.
وی درباره دالیل شکست برادرش محمدعلی
گرایی در تورنمنت لهستان ،گفت :هدف از اعزام
علی به این مســابقات این بود که بعد از مدتها
فقط در جو مسابقه قرار گیرد و با رقبایش سرشاخ
شــود .او از ناحیه زانو دچار مصدومیت شــده بود
و یک ماه اســت که تمرین منظم نداشــت .در
چنیــن شــرایطی طبیعی بود کــه بدنش جواب
ندهــد و نتواند به لحاظ فنی و بدنی در شــرایط
ایدهآلی باشــد .انشاا ...علی در فرصت باقیمانده تا
حضور در رقابتهــای قهرمانی جهان به آمادگی
مطلوب بدنی برســد و بتواند در بهترین شــرایط
به میدان برود.

گرایی درباره برخی اظهــارات درباره انتخاب
محمدعلی گرایی به عنــوان ملیپوش ایران در
رقابتهای قهرمانی جهان ،خاطرنشان کرد :روند
انتخابی در وزن علی ( 77کیلوگرم) انجام شده و
در نهایت کادر فنی مثل ســایر اوزان تصمیم به
انتخاب او گرفته است .علی مدالدار جهان است
و بارها شایستگی خود را نشان داده است .رقبای
او در این وزن نیز به تورنمنتهای مختلف اعزام
شدند و نتوانستند نتیجه بگیرند.
ملیپوش وزن  ۶۷کیلوگرم ایران در رقابتهای
جهانی صربستان ،افزود :به هر حال این موضوع
در حیطه اختیارات کادر فنی تیم ملی است .انشاا...
علی با تالشــی که مثل همیشــه خواهد داشت
بهترین نتیجه را در مسابقات جهانی کسب کند و
پاسخ زحمات خود و کادر فنی تیم ملی را بگیرد.
امیدوارم با دعای خیر مــردم این  بار نیز تیم ملی
کشتی فرنگی با دست پر به ایران بازگردد و باعث
خوشحالی مردم شود.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس:

شورای ورزشی پناهندگان خارجی در استان فارس تقویم سالیانه
ارایه کنند

ایرنا :مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با بیان اینکه شورای ورزشی
پناهندگان خارجی نســبت به ارایه تقویم ورزشی و برگزاری مســابقات به طور سالیانه اقدام
کنند ،گفت :این اداره کل در چهارچوب قانون از این فعالیت ها حمایت می کند.
محمد علی خادم الرســول روز یکشــنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،بیان داشت :وحدت و
همدلی بین فعالین ورزشــی الزمه پیشــرفت در این عرصه است و می توان با برنامه ریزی
ورزش پناهندگان ساکن استان فارس را به اهداف مورد نظر نزدیک تر کرد.
وی تاکید کرد :تدوین بانک اطالعاتی از ورزشــکاران پناهنده توســط این شورا می تواند
نقش مهمی در ساماندهی و برنامه ریزی های آینده ورزش مهاجرین داشته باشد.
خادم الرســول ادامه داد :اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در حال رایزنی با
شــرکا و نهادهای کمک رسان بین المللی جهت فراهم کردن مکان ورزشی برای پناهندگان
در شیراز است.
این مقام مســئول افزود :از مربیان ورزشی پناهنده می خواهیم استعدادیابی دانش آموزان
پناهنده را در رشــته های ورزشــی پایه در مدارس با هماهنگی اداره کل و آموزش و پرورش
استان در سال تحصیلی جدید شروع کنند.
وی بیان داشــت :پرداختن به ورزش حرفه ای مانع از تحصیل نیســت؛ چرا که ورزش و
تحصیل مکمل یکدیگرند و خانواده ها باید فرزندان خود را در این زمینه حمایت کنند.
همچنین در این نشست مربیان و نمایندگان ورزشی اتباع خارجی به بیان دیدگاه و عملکرد
خود پرداختند.

مهاجم تیم فوتبال آلومینیوم اراک به فجر سپاسی شیراز پیوست

«علی آل کثیر» به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر ،بعد از ظهر یکشــنبه در ادامه خریدهای جدید تیم فوتبال فجر شهید
سپاســی شــیراز« ،علی ال کثیر» مهاجم فصل گذشــته آلومینیوم اراک که در تیمهای نساجی
مازندران ،صنعت نفت آبادان ،ماشــین ســازی تبریز و داماش گیالن با عقــد قراردادی به فجر
سپاسی پیوست.
آل کثیر ،کســب نایــب قهرمانی جام حذفی را به همراه داماش گیــان و آلومینیوم اراک در
کارنامه دارد.

دومین پیروزی شطرنج بازان ایران
در رقابتهای المپیاد جهانی

تیم ملی شــطرنج زنان و مردان ایــران در دور دوم رقابتهای المپیاد جهانی حریفان خود را
شکست دادند.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی شطرنج بانوان و مردان ایران که در چهل و چهارمین دوره مسابقات
المپیاد جهانی شــطرنج در شهر چنای هند شــرکت کردهاند ،در دور دوم این مسابقات به مصاف
حریفان خود رفتند.
در ایــن رقابتها تیم مردان شــطرنج ایران بــه مصاف ایرلند رفت و موفق شــدند با نتیجه
نزدیک  2.5بر  1.5به پیروزی دســت یابد .پرهام مقصودلو و ایدنی در این مســابقه به پیروزی
رســیدند ،درحالی که موســوی به تســاوی رضایت داد و طباطبایی مقابل حریف ایرلندی خود
شکست خورد.
در بخش زنان ،شــطرنج ایران مقابل اروگوئه قرار گرفت و توانســت با نتیجه قاطع  4بر صفر
به پیروزی برسد .معصومی ،مهدیان ،زاهدی فر و اصغرزاده ترکیب ایران مقابل اروگوئه بودند.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی شطرنج زنان ایران باید در دور سوم این مسابقات به مصاف هلند برود.
همچنین در بخش آزاد ،مردان ایران به مصاف تیم ملی شطرنج مونته نگرو خواهند رفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:

قهرمانی ورزشکاران پرورش اندام فارس نشان از ظرفیت این ورزش در استان است
حیــدر صفر پور در مراســم تجلیل از مهرداد
ظفــری تنهــا ایرانی دارنــده مدال مســابقات
پاورلیفتینگ جهان گفت :قهرمانی های اســتان
فارس نشــان از ظرفیت این رشته و قابل قیاس
با گذشــته نیست و تالش و همدلی بین اعضای
هیأت باعث ارتقاء این مجموعه شده است.
به گــزارش روابط عمومــی و پایگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان فارس ،حیدر صفرپور
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان فارس صبح
دیــروز  ۹مرداد مــاه در جمع رئیــس و اعضاء
هیأت بدنســازی و پرورش اندام اســتان فارس
گفت :پرورش اندام یکــی از پرمخاطب ترین و
از رشته های شــاخص و اثرگذار در اجتماع است
که بســیاری از نوجوانان و جوانان مخاطب این
ورزش هستند.
صفرپور در بخش دیگری از صحبت های خود
با تقدیر از زحمات و تبریک بابت کســب کرسی

هیات رئیســه فدراســیون پرورش اندام توسط
محمدعلــی فرهنگ مهر رئیــس هیات فارس
گفت :قهرمانی های اســتان فارس قابل قیاس با
گذشته نیست و همدلی بین اعضای هیات باعث

ارتقاء این مجموعه شــده و کمبــود امکانات با
تالش های این عزیزان پوشش یافته است
وی کســب افتخار در عرصه جهانی با وجود
رقبای توانمند را نشــان از ظرفیت باالی ورزش

فارس برشمرد.
وی در ادامه با اشــاره به لزوم پشتوانه سازی،
بیان داشــت :هدایت صحیح نوجوانان و جوانان
عالقمند به این رشــته با رویکــرد علمی جهت
توســعه همگانی و پرورش قهرمانان مورد توجه
قرار گیرد.
وی بــا تاکید بــر اهمیت و جایــگاه ورزش
بدنســازی و پرورش اندام گفت :با توجه به این
ویژگی ســامت محوری باید رویکرد مخاطبین
و به عنوان راهبرد دســت اندرکاران این رشــته
تعریف شــود و حفظ ســامت در کنار قهرمان
پروری از الزامات این رشته ورزشی است.
در پایان این دیدار با اهدا هدیه و لوح سپاس
از مهرداد ظفری ورزشکار اهل استان فارس که
برای اولین بار در تاریخ موفق شد به عنوان یک
ایرانی به مدال برنز مسابقات جهانی پاورلیفتینگ
دست پیدا کند تجلیل شد.

"وقتی ردهبندی فیفا فریب میدهد"؛ آیا ایران تیم اول فوتبال آسیاست؟
هر چند فوتبال ایران در رده نخست رده بندی فیفا تکیه زده ولی
شاخصها و معیارهای مهم ،نشان دهنده عقب ماندن فوتبال ایران
نسبت به تیمهای بزرگ در سالهای اخیر هستند.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی فوتبال ایران در سالهای اخیر اغلب
در رده نخست تیمهای آسیایی در ردهبندی فیفا بوده است .نمیتوان
این ردهبندی را زیر ســوال برد؛ چرا که معیارهای خاص خود را دارد
و برای برد در هر مســابقه امتیاز می   دهد ولی با بررســی زمینهها
و شــاخصهای مختلف از جمله برتری فوتبــال ایران در رقابت با
تیمهای مهم دنیا در فوتبال باشگاهی و ملی و نتایج کسب شده در
جام ملتهای آســیا و ادوار جامجهانی در مییابیم که فوتبال ایران
آن طور که در پیش زمینه ذهنی خودمان داریم ،تیم اول آسیا نیست.
اکنون پرســش این اســت که چرا فوتبال ایران به لحاظ کیفی
سالهاســت که در رقابتهای مهم آســیایی نتیجه نمیگیرد؟ چرا
تیمی   کــه در فوتبال آســیا خودش را مدعی میداند ،در  ۳۰ســال
گذشــته در بخش باشگاهی و در  ۴۰سال اخیر در رده ملی به هیچ
افتخار مهمی   نرسیده است؟
 /۱عملکرد در جام جهانی
عملکرد تیمهای آسیایی در جام جهانی
کره جنوبی  ۳۴بازی ۶ ،برد ۹ ،مساوی ۱۹ ،باخت
ژاپن  ۲۱بازی ۵ ،برد ۵ ،مساوی ۱۱ ،باخت
عربستان  ۱۶بازی ۳ ،برد ۲ ،مساوی ۱۱ ،باخت

ایران  ۱۵بازی ۲ ،برد ۴ ،مساوی ۹ ،باخت
استرالیا  ۱۶بازی ۲ ،برد ۴ ،مساوی ۱۰ ،باخت
کره شمالی  ۷بازی ۱ ،برد ۱ ،مساوی ۵ ،باخت
 /۲عملکرد در المپیک
 ۴۶ســال از آخرین حضور ایران در المپیک سپری می   شود و تا
زمان شــروع المپیک پاریس این حســرت به  ۴۸سال می   رسد .هر
دوره اتفاقی رخ میدهد و تیم ملی امید ایران از صعود به المپیک باز
میماند .سهمیه آسیا در دوره   های المپیک را میبینید:
 :۱۹۸۰عراق  -کویت  -سوریه
 :۱۹۸۴عراق  -عربستان  -قطر
 :۱۹۸۸کره جنوبی  -چین  -عراق
 :۱۹۹۲کره جنوبی  -قطر -کویت
 :۱۹۹۶ژاپن  -کره جنوبی  -عربستان
 :۲۰۰۰کره جنوبی  -کویت  -ژاپن
 :۲۰۰۴عراق  -ژاپن  -کره جنوبی
 :۲۰۰۸استرالیا -ژاپن  -کره جنوبی
 :۲۰۱۲امارات  -ژاپن  -کره جنوبی
 :۲۰۱۶عراق  -ژاپن  -کره جنوبی
 :۲۰۲۰ژاپن (میزبان)  -استرالیا -عربستان -کره جنوبی
 /۳آخرین قهرمانی در جام ملت   های آسیا
حســرت قهرمانی تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا  ۴۷ساله

شــده اســت و در صورتی که در دوره بعدی جام ملت   ها نیز ایران
قهرمان نشود این حسرت نیم قرن را طی خواهد کرد .این در حالی
اســت که از آخرین قهرمانی ایران در جام ملت   های آســیا ژاپن ،۴
عربســتان  ۳و استرالیا یک بار قهرمان شــدند .حتی عراق در سال
 ۲۰۰۷و قطر در دوره قبلی و یک بار نیز کویت نیز قهرمان شدند.
 /۴عملکرد در لیگ قهرمانان آسیا
پــاس در ســال  ۱۳۷۱یعنــی فصــل  ،۱۹۹۲-۹۳قهرمــان
جام باشــگاههای آسیا شــد .از آن زمان تاکنون سه دهه میگذرد.
در این رقابت تیم   های باشــگاهی ایران هیچگاه نتوانستهاند عنوان
قهرمانی را به دســت بیاورند .لیگ قهرمانان آســیا از سال  ۲۰۰۲با
فرمت جدید برگزار شده است.
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بنیاد علمی   آموزشــی قلم چی با هدف توسعه کتابخانه   ها و
ایجاد عدالت آموزشی ،بیش از  ۱۶هزار جلد کتاب کمک درسی
و کودک و نوجوان را به  ۱۹۳کتابخانه عمومی   فارس اهدا کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی   اداره کل کتابخانه   هــای
عمومی   اســتان فــارس ،طرح اهــدای کتاب از ســوی بنیاد
علمی   آموزشی قلم چی به کتابخانه   های عمومی   استان فارس،
 ۹مردادماه با حضور روح ا ...منوچهری ،مدیرکل کتابخانه   های
عمومی   اســتان فارس؛ رمضانعلی محسنی ،مسئول نظارت بر
پروژههای تجهیز کتابخانهها در بنیاد قلم   چی ،روســای ادارات
کتابخانه   های عمومی   شهرســتان   ها و کتابداران کتابخانه   های
عمومی   فارس انجام شد.
در این مراســم  ۱۶۳۵۷جلد کتاب شامل کتاب   های کمک
آموزشــی قلم چی و کتاب   های ویژه کودک و نوجوان از چهار
انتشــارات قدیانی ،مبتکران ،پرستو و نردبان به ارزش بیش از
 ۷میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال به همراه هدایایی دیگر از ســوی
بنیاد قلم چی به  ۱۹۳کتابخانه عمومی   نهادی در اســتان فارس
اهدا شــد .به طور میانگین حــدود  ۸۰جلد کتاب از کتاب   های
کمک آموزشــی قلم چی و کتاب   های کــودک به هر کتابخانه
عمومی   در فارس تعلق گرفت.
روح ا ...منوچهــری مدیرکل کتابخانه   های عمومی   اســتان
فارس با اشــاره به اینکه امســال چهارمین دوره اهدای کتاب
از ســوی قلم چی به کتابخانه   های عمومی   استان است ،عنوان
کرد :اهــدای کتاب از ســوی قلم چی با هدف توســعه منابع
کتابخانه   هــای عمومی ،توجه حوزه کــودک و نوجوان ،کمک
به دانش آموزان و توســعه عدالت آموزشی انجام شده که جای
قدردانی دارد.
منوچهری اضافه کرد :منابع کمک درسی از جمله حوزه   های
پرطرفدار در کتابخانه   های عمومی   است که به دلیل گستردگی
آمــوزش ،تغییرات مداوم منابع درســی و نیاز دانش آموزان به
منابــع به روز و کامل ،این کتاب   ها باید به صورت مســتمر به
روزرسانی شوند.
رمضانعلی محســنی ،مســئول نظارت بر پروژههای تجهیز
کتابخانههای بنیاد قلم چی نیز با اشاره به این طرح عنوان کرد:
به منظور ایجاد عدالــت فرهنگی و بهرهمندی دانشآموزان از
منابع آموزشی در نزدیکترین کتابخانههای محل سکونتشان،
بنیاد علمی   آموزشی قلم چی در راستای مسئولیت   های اجتماعی
خود ،طرح اهدای کتاب به کتابخانه   های عمومی   کشور را اجرا
می   کند.
وی اضافــه کرد :با توجه به اهمیت حوزه کودک و نوجوان،
امســال عالوه بر کتاب   های آموزشــی ،کتاب   هایی در حوزه
کودک و نوجوان از چهار انتشــارات قدیانی ،مبتکران ،نردبان و
پرستو از سوی بنیاد قلم چی خریداری شده و در کنار کتاب   های
کمک درسی به کتابخانه   ها اهدا شده است .انتخاب کتاب   های
کودک و نوجوان بر اســاس نظرات کاربــران کتابخانه   ها و به
انتخاب نهاد کتابخانه   های عمومی   کشور صورت گرفته است.
محســنی همچنین افزود :کتاب   های کمک آموزشــی در
تمامی   مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا کنکور و در تمام رشته   های
تحصیلی اســت که آخرین چاپ کتاب   ها در اختیار کتابخانه   ها
قرار گرفته است.
محسنی خاطرنشان کرد :هدف رئیس بنیاد قلم چی و واقف
این طــرح بهره مندی هر چه بیشــتر دانش آموزان از کتاب   ها
اســت تا کتاب   ها در دسترس همگان قرار گیرد و انتظار بر این
اســت که کتابداران پرتالش کتابخانه   های عمومی   در این راه
اهتمام ورزند.

از نشانه هاى دانا  ،نقّادى (و بررسى) گفتار خود و آگاهى او از حقايق
فنون رأى (و نظر) است.
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وزیر ارشاد خبر داد:

احمد     رضا سهرابی

تغییر ریل گذاری تئاتر کشور تسهیل می   شود

Ahmad Reza Sohrabi

محمدمهدی اســماعیلی با
تاکید بر اینکه تحول اساسی در
حوزه تئاتر مستلزم توجه ویژه
بــه تقویــت بخــش «تولید
محتوا» است ،گفت :با حمایت
از استعدادهای جوان و استفاده
از ظرفیت عظیــم آنان برای
تقویــت بخش تولیــد محتوا،
تغییر ریلگذاری تئاتر کشــور
تسهیل می   شود.
بــه گزارش ایســنا به نقل
از مرکز روابط عمومی   و اطالعرســانی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ
در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری
چهــل و یکمین دوره جشــنواره تئاتر
فجر به اهتمام جــدی وزارت فرهنگ
در دولــت مردمی   مبنــی بــر اعتالی
حوزه تئاتر اشــاره کــرد و افزود :بنای
وزارت فرهنــگ ایجاد تحولی جدی در
حوزه تئاتر کشــور است که در راستای
دســتیابی بــه این تحــول باید عالوه
بر توجه جدی به مقوله زیرســاختها
می   بایســت اقدامــات و فعالیت   های
مناســبی نیــز تــدارک دیده شــود.
وی با اشــاره به بازدیدهای اخیر خود
از مجموعه تئاترشهر و تاالر سنگلج در

اهدای بیش از  ۱۶هزار جلد کتاب
به کتابخانه   های عمومی   فارس
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راستای اهمیت به مقوله زیرساخت   های
حوزه تئاتر گفت :بازســازی و نگهداری
مجموعههــای باســابقه و احــداث
تاالرهای فرهنگی و هنری پیشرفته در
شهرهای مختلف کشور از رویکردهای
اصلی وزارت فرهنگ به شمار میرود.
ریس شــورای هنر کشور با تاکید بر
تقویت بخــش «تولید محتوا» در حوزه
تئاتر خاطرنشــان کرد :تحول اساسی
که در این حوزه به دنبال آن هســتیم
مســتلزم توجه ویژه بــر تقویت بخش
«تولید محتوا» اســت که با حمایت از
استعدادهای جوان و استفاده از ظرفیت
عظیم آنان بــرای تقویت بخش تولید
محتــوا ،تغییر ریلگذاری تئاتر کشــور
تسهیل می   شود.

اســماعیلی بــا بیــان
اینکــه حضــور دو تــن از
نمایندگان مجلس در شورای
سیاستگذاری جشــنواره تئاتر
فجر می   تواند منشــا اتفاقات
مثمرثمر بــرای تقویت حوزه
تئاتــر کشــور باشــد ،گفت:
جلسات شورای سیاستگذاری
تئاتــر فجر نــه تنهــا جنبه
فرمایشی ندارد بلکه با برپایی
جلسات منظم به دنبال تقویت
نقش نظارتی و تحولی این شورا هستیم.
گفتنی اســت در نخســتین جلســه
شورای سیاســتگذاری چهل و یکمین
دوره جشــنواره تئاتر فجر که با حضور
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ
و محمود ساالری معاون هنری برگزار
شــد ،احکام اعضای این شورا از سوی
وزیر فرهنگ اهدا شد.
بر همین اساس غالمرضا منتظری و
بیژن نوباوه از نمایندگان مجلس شورای
اســامی ،ایرج راد ،مینا باقری ،کاظم
نظری ،حسین مسافر آستانه ،تاجبخش
فناییان ،کوروش زارعی و علی منتظری
از اعضــای شــورای سیاســتگذاری
چهل و یکمین دوره جشنواره تئاتر فجر
به شمار می   روند.

ابراهیم حسنبیگی:

تحریفات عاشورایی جدی گرفته نشده است

ابراهیم حســن بیگی با بیان اینکه برخی از رسوم و
فرایض عاشــورایی سطحی هستند ،میگوید :تحریفات
عاشورا اصال جدی گرفته نشده و هزار سال است برخی
دروغها به واقعه کربال بســته شــده و خیلیها در طول
تاریخ اصرار دارند آنها را تکرار کنند.
این نویسنده که ســال گذشته رمانی درباره ماجرای
عاشــورا به نام «وسوســههای ناتمام» در انتشــارات
«کتابســتان» منتشــر کرده در گفتوگو با ایسنا درباره
اینکه شرکت در مراسم مذهبی در ایام محرم در دوران
کودکیچه تأثیری بر شکلگیری فضای فکریاش برای
نوشــتن رمانهای مذهبی داشته ،اظهار کرد :مرتب در
کالسهای داستاننویســی به جوانترها َمثل معروف
«از کــوزه همان تراود که در اوســت» را گفته و مطرح
کردهایم .اگر نویســنده به خــود دروغ بگویید ،گرفتار
تصنع میشــود اگر میخواهد ایــن اتفاق برایش نیفتد،
باید چیزی را بنویســد که در درون خودش نهادینه شده
است؛ کســی درباره جنگ میتواند بنویسد که جنگ را
تجربه کرده باشــد ،فقر را کسی میتواند بنویسد که آن
را تجربه کرده باشد.
وی ادامه داد :درباره مبانی دینی و به   خصوص عاشورا
هم کسی میتواند بنویســد که یا اطالعات و معلومات
کتابی دارد و درس دانشــگاهی آن را خوانده و یا اینکه
از بچگی در محیط و فضــای خانوادگی مذهبی تربیت
شده است.
او افــزود :افــرادی مثل من که قبــل از انقالب در
یک خانــواده مذهبی تربیت شــدهایم و بعد از انقالب
هــم مطالعاتمان در این حوزه بود ،بــه تبع تحت تأثیر
شــکلگیری عقاید و باورهای مذهبی خودمان هستیم.
هر چیزی را که میخواهیم در قالب داســتان بگوییم،
در واقــع در زمان محرم و صفر و در قالب شــرکت در
دستههای عزاداری و مســاجد و هیأتها در ما نهادینه
شده است.

وی اضافــه کرد :عقاید و باورهایمان ،آموخته شــده
صرف نیســتند بلکه آموختن و آموزش به این باورهای
دینــی کمک کرده اســت تا ما به یقیــن در این حوزه
برسیم .من هم در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داستان
درباره عاشــورا دارم و هم در حوزه بزرگســال که قطعا
این باورهای میدانی و بومی   در نوشــتن این داستانها
تأثیرگذار بوده است.

حسنبیگی در توضیح اینکه درباره واقعه عاشورا به
چه چیزهایی کمتر پرداخته شــده که باید توجه بیشتری
نسبت به آنها شود،گفت :نکتهای که وجود دارد و سعی
کــردهام در الیههای درونی «وسوســههای ناتمام» به
آن بپردازم این اســت که در برگزاری مراسم عزاداری
کمتر به انگیزههای عمیق آن دوره که باعث این واقعه
شــد ،پرداختهایم ،فقط گفتیم امام حســین(ع) با ظلم
جنگید ،امام حســین(ع) نخواســت زیر بیعت یزید برود
و ...اما اینکه واقعا در شــرایط امروزی چطور میشــود
امام حســین (ع) را الگو قــرار داد و زیر بار ظلم نرفت،

نکتهای است که به آن نپرداختهایم و در ما نهادینه شده
نیست.
این داستاننویس با بیان اینکه برخی از رسومات و
فرایض عاشــورایی که برگزار میشود ،شعارزده هستند
وعمیق نیستند ،تاکید کرد :تحریفات عاشورا اصال جدی
گرفته نشده است .هزار سال است که برخی دروغها به
واقعه کربال بســته شده و خیلیها در طول تاریخ اصرار
دارند ،آنهــا را تکرار کنند به   خصــوص در مداحیها.
اینها انحرافاتی اســت که شــهید مطهری ،شریعتی و
دیگر علمای روشنفکر دینی با دیدگاههای مختلف بیان
کردهاند که متأسفانه کمتر به آنها پرداخته شده و کاش
بیشتر به آن پرداخته شود.
او درباره موانع و یا محدودیتهایی که در این حوزه
وجود دارد ،گفت :اگر نویســندهای مســلط باشد ،مانعی
در این زمینه نیســت .خیلیها در گذشته فکر میکردند
که ورود تخیل به داســتانهای مذهبی جایز نیســت و
بیشتر به مســتندات نگاه میکردند و زندگینامه منتشر
میکردنــد ،اما من فکر میکنم تخیــل خیلی میتواند
کمک کند که به واقعیتها بهتر پرداخته شــود .من در
رمان «ناقوس   ها به صدا در میآیند» درباره امام علی (ع)
و «وسوسهها ناتمام» درباره واقعه عاشورا ،شخصیتهای
خیالی فراوانی وارد داســتان کردهام کــه با واقعیتها
مزدوج شده و داستان را جذاب میکند.
ابراهیم حسنبیگی در توضیح قصه رمان «وسوسههای
ناتمام» گفت :این رمان به ماجرای کربال میپردازد ،اما
در فضایی کامال تخیلی؛ ایوب شخصیت اصلی داستان
کــه در واقع روح و بعد از  ۱۴۰۰ســال ماجرا را تعریف
میکند ،در کربال و در ســپاه دشــمن حضور داشته که
کشته میشود ،پدرش هم در سپاه امام حسین (ع) بوده
اســت .بین او و دختر خانمی   یکسری مسائل عاطفی
پیش آمده که داســتانی اجتماعی در آن دوره اســت و
ایوب ناخواسته گرفتار ماجرای کربال میشود.

جشنواره فیلم زمین فراخوان داد
فراخوان دومیــن دوره جشــنواره فیلم«زمین» با
موضوع محوری اقتصاد پایــدار در دو بخش رقابتی و
غیررقابتی منتشر شد.
مهلت شــرکت در این جشنواره که از  ۱۶تا  ۲۲مهر
ســال جاری برگزار میشود ،سوم شهریور  ۱۴۰۱اعالم
شده است.
به گزارش ایســنا ،طبق گزارش رسیده ،دومین دوره
جشــنواره «زمین» که پذیرای آثار تولیدشده در فاصله
ســالهای  ۱۳۹۸تــا  ۱۴۰۱خواهد بــود در دو بخش
رقابتی و غیررقابتی برگزار میشود.
بخش رقابتی این رویداد شــامل موارد شــشگانه
فیلم داستانی بلند و کوتاه و فیلم مستند بلند و کوتاه با
مدت زمانهای ،به ترتیــب ،بیش از  ۴۰دقیقه و کمتر
از  ۴۰دقیقه و فیلم و کلیپ آموزشــی و همچنین فیلم
پویانمایی با مدت زمانهای آزاد اســت و نسخه نهایی
فیلمهای انتخابشــده باید با فرمتهای MP4، AVI،
 MOVو بــا کیفیــت  FHD، HDیا  4Kبــه دبیرخانه

جشنواره ارسال شوند.
بخش جنبــی و غیررقابتی دومین دوره جشــنواره
«زمین» نیز شــامل جلســات تخصصی و کارگاههای
علمی ،فرهنگی -اجتماعی و آموزشی مرتبط با موضوع
جشــنواره و فیلمهــا و همچنین نمایــش کلیپها و
فیلمهای مرتبط با موضوع اصلی و محوری جشــنواره
خواهد بود.
در ایــن بخش به شناســایی ،معرفــی و تجلیل از
فعالیتها و طرحهای موفق و مؤثر مشــارکتی سمنها
و جوامع محلی در زمینه توســعه پایدار نیز اقدام خواهد
شــد .معرفی و ایجاد پویشهای تبلیغاتی مشارکتی و
مردمی   مرتبط با توسعه پایدار به خصوص در سطح خانه
و خانــواده دیگر اقدام بخش جنبی و غیررقابتی دومین
دوره جشنواره «زمین» است.
آثار ارســالی به بخش رقابتی جشــنواره میبایست
حداکثر تا تاریخ سوم شــهریور  ۱۴۰۱به ستاد اجرایی
جشنواره که نشانی آن در تارنمای رسمی   این رویداد به

نشانی  www.zaminfestival.orgدرج شده است
ارسال شوند.
ســتاد اجرایی جشــنواره همچنین آمــاده دریافت
مستندات متقاضیان بخش «نشان محمدتقی فرور» که
بــه پاس بیش از نیم قرن تــاش ملی و جهانی او در
زمینه توسعه پایدار و مشــارکتی جوامع بومی   و محلی
طراحی شده است و به تجلیلشدگان بخش پاسداشت
فعالیتها و طرحهای موفق و مؤثر مشــارکتی سمنها
و جوامع محلی در زمینه توســعه پایدار اهدا میشــود،
خواهد بود.
شرایط کامل پذیرش آثار در آییننامه جشنواره ذکر
شده اســت و در تارنمای اختصاصی جشنواره «زمین»
قابل دسترس است.
دومین دوره جشــنواره «زمیــن» از  ۱۶تا  ۲۲مهر
 ۱۴۰۱برگزار میشــود و طی آن بهتریــن فیلمها در
بخشهای مختلف رقابتی معرفی و از سازندگان آنها
تجلیل خواهد شد.

مدیر امور هنری مرکز حافظ شناسی خبر داد:

اجرای طرح «حافظ و هنرمندان»
در مرکز حافظشناسی

ایســنا :مدیر امور هنری مرکز حافظشناسی اعالم کرد که
طرح "حافظ و هنرمندان" که از ســوی این مرکز مصوب شده،
با حمایت پژوهانه خانواده صحرائیان ،کلید خورده و با استقبال
هنرمندان مواجه شده است و استمرار خواهد داشت.
محســن گلآرایش یکشــنبه  9مرداد در جمع خبرنگاران و
در تشــریح طرح "حافظ و هنرمندان" گفت :یکی از تصمیمات
اعالمشدهی مرکز حافظشناســی در سال  ،۱۴۰۰ضبطِ نگاه و
خاطرات هنرمندان برجسته و نامآور رشتههای مختلف در پیوند
با حافظ بود.
او گفت :مرکز حافظشناســی در این برنامــه ،از هنرمندان
برجســته کشور دعوت کرد تا از احســاس درونی خود در پیوند
با حافظ بهگونهای ســاده و بیتکلف سخن بگویند و چنانچه
خاطرهای شــخصی از رابطهی درونی خود با حافظ و شــعر او
دارند بیان کنند تا در تاریخ به ثبت برسد.
بهگفته وی ،مقصود این برنامه ،ســخنرانی دربارهی اهمیت
حال هنرمندان عزیز یا
حافظ و شعر او نیست؛ بلکه بیان حس و ِ
نقل خاطرهای از آنها در پیوند با حافظ است.
ِ
مدیر امور هنری مرکز حافظشناســی درخصوص شــیوهی
اجرای این طرح گفــت :خاطرات و بیان احســاس هنرمندان
از حافــظ ،در قالب فیلم ویدیویی ضبط و تدوین شــده و برای
گنجینهی اســناد و آثار مرکز حافظشناسی آمادهسازی و آرشیو
میشــود .بهگفتهی او تا کنون بیش از  50فیلم تهیه و تدوین
شده است و هنرمندان نامی   کشور در رشتههای مختلف ،با طرح
حافظ و هنرمندان همکاری و از آن استقبال کردهاند.
گلآرایش یادآور شــد تاکنون اســتادان فرهاد فخرالدینی،
کیوان ســاکت ،حســامالدین سراج ،مســیح افقه ،غالمحسین
امیرخانی ،کرمعلی شــیرازی ،مجتبی ملــکزاده ،یدا ...کابلی،
امیراحمد فلســفی ،مجید چیزفهم ،بهروز غریبپور ،محمدعلی
ســجادی ،قطبالدین صادقی ،حســین (هوشــنگ) قراگزلو،
علیاصغر تجویدی ،حســن مشــکینفام در این طرح همراهی
داشتهاند.
وی یادآوری کرد :مجموعهی ارزشمندی که از طرح حافظ و
هنرمندان فراهم خواهد آمد ،کارکردهای مهمی   همچون تقویت
پیون ِد مردم ،بهویژه نسل جوان با میراثهای ارزشمند ملی خود
و کمک به ارتقای سطح فرهنگی و همینطور ثبت مجموعهای
ارزشمند در تاریخ برای آیندگان خواهد داشت.
مدیر امور هنری مرکز حافظشناســی گفت :با سپاس دوباره
از خانوادهی محترم صحراییان که پژوهانهی آنها در اسفندماه
 ۱۳۹۹بهتصویب کرسی پژوهشی حافظ رسیده و امروز پشتیبان
ایــن طرح اســت ،امیدواریــم در آینده با تکمیــل این طرح،
مجموعــهای پربار و ماندگار فراهم آید و در تاریخ فرهنگی این
کشور به یادگار بماند.

همزمان با ششم محرمالحرام؛

تعزیه "حدیث تیر و عطش"
در صحرارود فسا برگزار میشود

ایســنا :مســئول روابط عمومی   تعزیه بزرگ صحرارود فسا
گفت :تعزیه بزرگ «صحرارود» فسا که سابقه  ۲۵۰ساله دارد،
امســال تحت عنوان "حدیث تیر و عطش" در ششمین روز از
ایام محرم برگزار میشود.
حمید حیدری یکشــنبه  ۹مرداد در نشست خبری بیان کرد:
تعزیه عاشــوراییان صحرارود ،معروف به تعزیه عصر عاشورا در
روستای صحرارود شهرستان فسا همه ساله برپا میشود.
او عنوان کرد :سابقه این تعزیه به  ۲۵۰سال قبل بر میگردد
و از ســال  ۸۱این برنامه با تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) به
سبک کنونی آغاز شد.
مسئول روابط عمومی   تعزیه بزرگ صحرارود ادامه داد :تعزیه
امسال هم در زمینی به مساحت حدود  ۱۲هکتار برگزار میشود.
حیدری با بیان اینکــه  ۱۰هزار متر مربع برای میدان تعزیه
پیشبینی شده اســت ،گفت :تحقیق مطالب این تعزیه زیرنظر
افراد خبره و کارشناس انجام میشود.
او اضافــه کــرد :تعزیه بدون تحریف و غلو و با اســتفاده از
دکترین تاریخ اسالم و مراجع و همچنین از کتابهای «مقتل»
و «لحوف» برای متن این تعزیه استفاده شده است.
مســئول روابط عمومی   تعزیه بزرگ صحرارود با اشــاره به
اینکه این تعزیه بزرگترین تعزیه میدانی کشور است و هر سال
به یک عنوان نامگذاری میشــود ،افزود :امسال تعزیه شهادت
حضرت علــی اصغر (ع) با عنوان "حدیث تیر و عطش" برگزار
میشود و  ۳۰۰تا  ۵۰۰نفر از روستای «صحرارود» در این تعزیه
حضور پیدا میکنند.
حیدری با بیان اینکه بازیگران این تعزیه در رده ســنی  ۵تا
 ۹۱سال هستند ،افزود ۶ :ماه برای متن تعزیه ،تحقیق و مطالعه
زمان صرف میشــود و دو ماه هم کار تمریــن و برنامه ریزی
شکل میگیرد.
او همچنیــن با بیــان اینکه این تعزیه با حضــور  ۴۰تا ۵۰
هزار نفر تماشاچی برگزار میشود ،گفت :کالسهای فوق  برنامه
برای بچههایی که در تعزیه شرکت میکنند ،برگزار میشود.
مســئول روابط عمومی   تعزیه بزرگ صحرارود با اشــاره به
اینکه این تعزیه هر ســاله با کمکهــای مردمی   تامین هزینه
میشود ،گفت :تعزیه امسال در روز پنجشنبه  ۱۳مرداد مصادف
با ششم محرم ،ساعت  ۱۷در روستای «صحرارود» میدان تعزیه
تپه صاحب الزمان (عج) ،اجرایی میشود.
حیدری همچنین با اشاره به اینکه برای ثبت تعزیه صحرارود
در یونسکو نیاز به بودجه داریم ،عنوان کرد :این تعزیه ثبت ملی
شده است.

