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موسوی مدیرکل اوقاف اعالم کرد:
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الظواهری ،توافق دوحه
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جانشین فرمانده انتظامی فارس خبر داد

رونمایی از تندیس سائو شچین  و سردیس سعدی شیرازی در باغ جهان نما

کشف دپوی تجهیزات موبایل
در شیراز
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در مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و کنونی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس مطرح شد:

راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس روی ریل تعامل و همدلی

عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

عصرمردم:
رئیـس سـازمان راهـداری و حمل و نقل جادهای کشـور
گفـت :در سـه ماهـه امسـال نسـبت بـه پارسـال ۳۵
درصـد افزایـش ترانزیـت کاال داشـته ایـم و هدفگذاری
روی بحـث  ۲۰میلیـون تـن اسـت.
داریـوش امانـی در آییـن تکریـم و معارفـه مدیـرکل
راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای فـارس ،بـا اشـاره بـه
اینکـه تمـام ایمنـی یکـی از اولویتهای سـازمان اسـت
و در حـال حاضـر  ۲۲۱هزار کیلومتر راه در کشـور داریم
و حفـظ ایـن سـرمایه و مدیریـت آن کار بزرگـی اسـت،
اظهـار داشـت :بایـد ایـن میـراث را بـه درسـتی مدیریت
کنیم .
او بـا بیـان اینکـه براسـاس شـاخصهای جهانـی
نگـهداری  ۳هـزار همت ارزش همت راههای ما اسـت،
افـزود ۳۵ :هـزار میلیـارد تومـان هزینـه نگـه داری راه
اسـت و در دولت سـیزدهم نیز اقدامـات خوبی در بحث
اینکـه درآمدهـای پایدار برای سـازمان پیش بینی شـود
تالش شـد.
امانـی تصریح کـرد :با افزایـش اعتبارات کـه امیدواریم
بـه  ۲۰هـزار میلیـارد برسـد بحث هوشمندسـازی و خط
کشـی را دنبـال خواهیم کـرد ،همچنین تا پایان امسـال
 ۲هـزار و  ۲۰۰دسـتگاه دوربیـن بـرای نصـب در سـطح
جادههـا بـا پلیـس بـه تواقـف رسـیدیم و تا پایان سـال به
مناقصـه بگذاریـم کـه در حـال حاضـر جمـع دوربینهـا
 ۲هـزار  ۱۰۰اسـت که بـا بهرهگیری از منابـع بانکها و
سـرمایه گـذاری بخش خصوصـی  ۱۰۰درصـد افزایش
خواهد داشـت.
رئیـس سـازمان راهـداری و حمل و نقل جادهای کشـور
گفـت :علیرغـم اینکـه بـا همـه مسـائلی کـه روبـرو
هسـتیم و تحریمهـای ظالمانـه و ..سـال گذشـته در
همیـن شـرایط سـخت توسـط راننـدگان کـه سـربازان
گمنـام اقتصـادی کشـور هسـتند کـه شـرکتها و
راننـدگان در بخـش مسـافر و بـار عاشـقانه کار کردنـد
بیـش از  ۸۰درصـد حمـل و نقـل بار از جادههای کشـور
انجـام شـد.
او بـا تصریـح بـر اینکـه در سـال  ۹۸نیـز  ۷۰۰هـزار
جابجایـی زائـر در اربعیـن داشـتیم و امسـال هـم بـا
تاکیـدات رهبـری و توافقـات صـورت گرفته پیـش بینی
میشـود بـاالی  ۵میلیـون زائـر را داشـته باشـیم و ۳۰۰
هـزار زائـر خارجـی به ویـژه از پاکسـتان داشـته باشـیم.
امانـی بـا بیـان اینکـه از نقطـه صفـر مـرزی متعهـد
هسـتیم کـه زائـر بـرود و بـه سلامت برگردد و بـا تالش
بخـش مسـافر و راننـدگان محقق میشـود و باید تالش
کـرد بحث مشـکالت اقتصادی رانندگان برطرف شـود،
خاطرنشـان کـرد :بیـش از  ۴۰درصـد افزایـش ترانزیت

در سـال گذشـته داشـتیم و بنا به صحبتهای حضرت
آقـا تعاملات بـا کشـورهای همسـایه و مـراودات
اقتصـادی و تجـاری داشـتیم.
او بـا بیـان اینکـه در سـه ماه امسـال نسـبت به پارسـال
 ۳۵درصـد افزایـش ترانزیـت داشـته ایـم و هدفگـذاری
روی بحـث  ۲۰میلیـون تن اسـت ،تاکید کـرد :در بحث
سـیل بازگشـایی جادههـا ،روسـتاها و پاکسـازی معابـر
کمک شـد.
شناسـایی حـدود  ۳۰۰نقطـه حادثـه خیـز در
فـارس
معـاون هماهنـگ کننـده امور عمرانی فـارس گفت :در
بحـث نقـاط حادثـه خیـز کـه حـدود  ۳۰۰نقطـه حادثـه
خیـز براسـاس شـاخصها داریـم ،تقاضـا داریـم کمـک
شود.

محمـود رضایـی کوچـی در مراسـم یـاد شـده
اظهارداشـت :اسـتان فـارس بـا وسـعت بیـش از ۳۷
شهرسـتان ۴ ،هزار روسـتا و  ۱۲۶شـهر و بیش از ۱۰۰
بخـش و بـه دلیـل وسـعت زیـاد اسـتان و همجـواری بـا
 ۶۱اسـتان تلفـات و سـوانح جـادهای را بـه دنبـال دارد.
وی گفـت :حـدود  ۱۰درصـد تـردد کشـور و  ۸درصـد
راههـا در اسـتان فـارس اسـت و بـه تناسـب تـردد جـاده
نداریـم؛ اگرچـه  ۲۰هـزار کیلومتـر راه جـادهای و
روسـتایی داریـم ،امـا کـم بـودن جـاده نسـبت بـه تـردد
باعـث تصـادف میشـود.
رضایـی بـا بیـان اینکـه طـرح جامـع حمـل و نقـل در
فـارس فاصلـه معنـاداری بیـن شـبکهها و میـزان تـردد
اسـت و بایـد پـروژه زیـادی در شـبکههای مختلـف آزاد
راه ریلـی حمـل و نفـل زمینی و  ...تعریف شـود ،افزود:

بیـش از  ۱۱هـزار کیلومتـر راه روسـتایی داریـم کـه تنها
 ۵۰درصد راه آسـفالتی اسـت و نیمی از آن مشکل دارد.
وی بـا بیـان اینکـه پروژههـای قابل تعریـف و پرورههای
در حـال اجـرا در حـوزه راهـداری و حمـل و نقل اسـت،
اظهـار کـرد :رونمایـی از پـروژه  ۱۰۰روز  ۱۰۰کیلومتـر
راه بـا روکـش آسـفالت و ..به عنوان نقطه شـروع اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اعلام اینکـه سـاختار اداری حوزه
راهـداری در برخی از شهرسـتانها تعبیه نشـده اسـت و
بایـد ایـن تشـکیالت در شهرسـتانها باشـد و در بحـث
سـیل این موضـوع را دیدیم ،گفت :تعداد ماشـین آالت
سـنگین حـوزه راهـداری حـدود  ۳۰۰تاسـت و عمـر آن
زیاد اسـت و فرسـودگی ماشـین آالت برجسته است و از
ظرفیتهـای قانونـی در بودجـه  ۱۴۰۱اسـتفاده شـود و
قـدری سـهم مـا افزایش یابد و نوسـازی ناوگان ماشـین

االت سـنگین صـورت گیرد.
رضایـی بیـان کـرد :در حـوزه نقـاط حادثـه خیز نیـز بین
رتبـه اول تا سـوم سـوانح رانندگی هسـتیم و بخشهای
انـدک آن عوامـل مدیریتـی اسـت ،اما باال اسـت انتظار
اسـت در بحـث نقـاط حادثـه خیز کـه حـدود  ۳۰۰نقطه
حادثـه خیـز براسـاس شـاخصها داریـم و تقاضـا داریم
کمک شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :سـامانه کنتـرل و
ثبـت تخلفـات پاسـخگوی نیازهـا نیسـت و فنـاوری بـه
مـدد راهـداری و کنتـرل حـوادث آمـده اسـت و بایـد از
تکنولـوژی و دوربینهـای تصویـری ثبـت تخلفـات
اسـتفاده شـود .شـورای ایمنـی و مصوباتـی کـه دارد،
میتوانـد مبنـای تصمیـم گیری باشـد و آمار کمیسـیون
شـورای ترافیکـی در اسـتان مبنـای تصمیـم گیـری در

سـازمان راهـداری باشـد.
جاده هـای فـارس چشـم انتظـار  200دسـتگاه
دوربیـن
جانشـین فرمانـده انتظامی فـارس تأکیـد کـرد کـه
چنانچـه  200دسـتگاه دوربیـن دیگـر در جاده های این
اسـتان نصب شـود ،آمـار تصادفات و تلفات جـاده ای تا
 30درصـد قابـل مدیریـت اسـت.
سـردار یوسـف ملـک زاده یـادآور شـد 60 :تـا  70درصد
تصادفات در فارس در حوزه برونشـهری اسـت و تجهیز
ورودی شـهرهای اسـتان بـه دوربیـن ،تاکنـون تأثیـر
قابـل توجهـی بـر کاهش آمـار تصادفات داشـته اسـت.
او در عیـن حـال تصریـح کـرد :علیرغـم اقدامـات
انجـام شـده در جهـت نصـب دوربین هـای جـاده ای،
بـاز بسـیاری از جاده هـای اصلـی اسـتان فاقـد دوربیـن
اسـت.
ملـک زاده در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـر لـزوم
تعامـل بیـن بخشـی میـان دسـتگاه ها تأکیـد کـرد و
گفـت :جزیـره ای فکـر کـردن و جزیـره ای کار کـردن،
آفـت مدیریـت اسـت.
 100کیلومتر روکش آسفالت در  100روز
مدیـرکل جدیـد راهـداری و حمل و نقل جـاده ای فارس
اعلام کـرد کـه در  100روز آینـده 100 ،کیلومتـر از
راه هـای ایـن اسـتان روکـش آسـفالت خواهـد شـد.
علیرضـا راسـتیار با تأکید بر لزوم توسـعه راه ها و توسـعه
حـوزه حمـل و نقل اسـتان ،تصریح کـرد :تقویت فضای
تعامـل و همدلـی ،سـرلوحه و پیـش نیـاز کارهـا در حوزه
راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای اسـتان خواهد بود.
او در همیـن رهگـذر گفـت :نیازمنـد دیـد توسـعه ای و
حمایت هـای ویـژه مقـام عالـی وزارت راه و شهرسـازی
هسـتیم تـا بتوانیم محرومیت را از چهـره راه های فارس
بزداییم.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای فـارس
همچنیـن از سـازمان راهداری به عنوان پیشـانی وزارت
راه و شهرسـازی یـاد کـرد.
در حاشیه خبر:
*علیرضا سـیاهپور مدیر کل پیشـین راهـداری و حمل و
نقـل جـاده ای فـارس ،پیـش از این به عنوان سرپرسـت
دفتـر نگهـداری راه هـای سـازمان راهـداری و حمـل و
نقـل جاده ای کشـور منصـوب گردید.
*داریـوش امانـی معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کشـور که بـه منظور
حضـور در مراسـم یاد شـده به شـیراز سـفر کـرده بود در
سـخنان خـود و با لهجـه اصفهانی خطاب بـه حاضرین
در مراسـم گفـت :مـا یـک «علیرضـا» از شـما گرفتیم و
یـک «علیرضـا»ی دیگـر بـه شـما دادیـم!
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

ظلم ستیزی به شیوه
امام حسین(ع)
خیـر و شـر هـر چنـد همـزاد و همراهنـد و هیـچ
خیـری بدون تداعی شـر هویـت پیـدا نمی کند اما
فقـط در طـول تاریـخ انسـان های خاصی هسـتند
کـه می توانند مـرز بین این دو را تشـخیص دهند.
سعدی بر این باور است که:
«وجود تو شهری است پر نیک و بد
تو سلطان و دستور دانا خرد»...
نیکـی و بـدی اگر تعبیر خیر و شـر از آن شـود هر
آدمی بالقـوه ایـن قابلیـت فطری و اخالقـی را دارد
کـه بانـی خیر باشـد یا عامل شـر.
کسـی کـه خداونـد بـه او ایـن نعمـت را داده کـه
توسـط پـدر و مـادر پرهیـزگار ،عدالت محـور و
هوشـمندی تربیـت شـود بالطبـع از همـان دوران
کودکـی ظلم سـتیز و عدالتخـواه تربیت می شـود.
قـدرت ،خـواه سـرمایه باشـد یـا منصـب و یـا
شـهرت اگـر در تـرازوی عدالـت سـنگ محـک
نباشـد هـر صاحب قدرتـی را به فسـاد می کشـد
بـه گونـه ی که عدالـت از عمل و ذهـن و زبان وی
رخـت برمی-بنـدد.
امام حسـین(ع) شـاهد کج فهمی ها ،ستمگری ها،
تعصبـات کورکورانـه قبیلـه ای ،سـهم خواهی های
نـاروا از بیت المـال و اختالفـات و چنـد دسـتگی
قبائـل عرب بـرای زورآزمایی کسـب قـدرت بوده
و از سـویی دیگـر در مکتـب اسلام از عبـادت و
تقـوی ،شـجاعت و امانتـداری و خداشناسـی و
نزدیکـی بـه عالـم ربوبیـت بهره هـا برده اسـت.
او در انتخـاب دو راه مخیـر بـود .راه اول دفـاع از
اسلام بـرای حفظ تالش هـا و زحمـات ایثارگرانه
جـدش و پدر و مـادری که حیات اسلام مدیون و
مرهون شـجاعت و فداکاری آنهاسـت.
و راه دوم ،مصلحت اندیشـی بـه معنـای دسـت
برداشـتن از مخالفـت بـا ظلـم و سـتم یزیدیان و
پرهیـز از درگیـری و روی آوردن بـه زندگـی بدون
چالـش بـرای حفظ همسـر و فرزنـدان و اصحاب.
در ایـن جـدال و مصالحه کـردن دو راه و پایان آن
راهـی را انتخاب کـرد که نخسـت رضایت خداوند
در آن بـود و دوم پیـروزی خـون بـر شمشـیر و به
تعبیـر دیگـر پیـروزی عدالت بر سـتمگری.
پس وعـده وعیدهای رنگیـن و مصلحت طلبی های
دنیاپسـندانه را پاسـخ منفـی داد و یـک تنـه در
مقابـل یزیـد سـتمگر ایسـتاد تـا آخریـن نفس و
تـا آخریـن قطره خـون آخریـن همـراه و همرزم.
ایـن مطالـب را مداحـان و سـخنوران و
تاریخ نـگاران بـه هـر زمـان و در هر مـکان بارها
گفتـه و تکـرار کرده اند امـا آنچه کمتر گفته شـده
و یـا نمونه هایـی از آن بیـان نشـده حماسـه ای
دیگـر شـبیه بـه حماسـه امـام حسـین(ع) بـا
همـان ابعـاد تأثیرگذار سیاسـی و فرهنگی اسـت.
گویـی فقـط در ایـن زمین پهنـاور فقط یـک امام
حسـین(ع) بـوده بـا آن همه نیـروی تأثیرگـذار و
قـدرت بی چـون و چـرای ظلم سـتیز .و همان یک
نفـر بـا آن همراهـان وفـادار بـرای کل بشـریت
یـک افتخـار همیشـگی اسـت و اسـوه حسـنه ای
کـه نظیـر آن تاریخ بـه یاد نـدارد .زیـرا آدمیان با
هـر دانـش و بینشـی و با هـر دین و آئینـی و با هر
مرام و مسـلکی نـام حسـین(ع) برایشـان یادآور
حماسـه ای اسـت کـه هـر چنـد پایـان غمبـاری
دارد امـا آثـاری بـه جـای گذاشـته که به انسـان
به عنـوان یک موجـود عدالتخواه اشـرفیت داده و
عـزت پایـدار بـرای همیشـه تاریـخ .تـا آنجـا که
جواهـر لعـل نهـرو در مبـارزات ضـد اسـتعماری
خـود بر علیـه انگلیـس در خاطراتـش آورده« :من
از امـام حسـین(ع) آموختـم کـه چگونه بـا ظلم و
سـتم مقابله کنـم»...
و اگـر امروز جـدای از شـعارهای مکاتـب مادی و
الهـی بتـوان بـرای مقابلـه بـا سـتمگری در طول
تاریـخ یـک مثال عینـی آورد کـه در آن دنیاخواهی
و دنیاپرسـتی نباشـد نهضـت عاشـورای امـام
حسـین(ع) اصالـت دارد بـدون هیـچ امـا و اگری.
حـال ما مسـلمانان و بویـژه شـیعیان و مریدان آن
حضـرت از آن نهضـت عاشـورائیان چـه درسـی
گرفتیـم و اسـتقامتمان تـا کجـا تا چند بـوده جای
سـئوال اینجاست؟
حـرف را خیلی هـا بـه راحتـی می زنند .شـعارهای
سـفت و سـخت هـم می دهنـد گاه ظالـم را بـه
جـای مظلـوم می گذارنـد و مظلـوم را ظالـم
می پندارنـد در همیـن جهـان و روزگار فعلـی ،گاه
از خـود سـئوال کرده ایـم یزیـد زمـان کیسـت؟
گاه عمـرو عاص هـای نـو بـه نـو را یک مقایسـه
تاریخـی کرده ایـم؟ گاه معنی و مفهوم سـتمگری
و ستم سـتیزی را در روزگار آهن و فوالد و سـرعت
ماشـین بـه خوبـی درک کرده ایـم.
دلسـوزی و مویـه کردن بـرای شـهدای کربال یک
فرهنگ و عادت دیرینه در مکتب شـیعیان ماسـت
امـا آنچـه مهم تـر اسـت شـناخت زمانـه بـدون
امـام حسین هاسـت .زمانـه ای که معنـای عدالت
و دادگسـتری جـای خـود را به سـتم و سـتمگری
داده اسـت و از آن همـه نجابـت و شـجاعت و از
خودگذشـتگی فقـط روایت هائـی مانـده اسـت
هماننـد روایـت شـهداء جنـگ تحمیلـی در عالـم
بی کسـی هرچنـد آنهـا کـه راه حسـین رفتنـد به
تکلیـف عمـل کردنـد و منتظـر نتیجـه نماندنـد اما
آنـان کـه ماندند چـه کردنـد؟ آیـا بانـی خیرند یا
عامل شـر؟
والسالم
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بلینکن:

قالیباف:

یارانه دارو به هیچ عنوان حذف نمیشود
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی با تاکید بـر اینکه
یارانـه دارو بـه هیـچ عنوان حذف نمیشـود ،گفت:
االن یارانـه دارو از طریـق شـرکتهای بیمـه گـذار
در اختیـار بیمـاران قـرار می گیـرد؛ بـه هیـچ عنوان
ارز دارو حـدف نمی شـود و نـه قانونگـذار و نه دولت
چنیـن سیاسـتی را ندارند و نخواهند داشـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در جلسـه
ndروز سهشـنبه مجلـس شـورای اسلامی در
جریـان رسـیدگی بـه گزارش کمیسـیون بهداشـت
مجلـس دربـاره بررسـی عملکـرد وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی در نحوه اجـرای «طرح
دارویـاری» پـس از طـرح اظهـارات تعـدادی از
اعضـای کمیسـیون بهداشـت و همچنیـن وزیـر
بهداشـت طی سـخنانی بـا تاکید بر اینکـه موضوع
دارو موضوعـی اساسـی در کشـور اسـت ،گفـت:
متاسـفانه در حـوزه دارو و یارانه هـا یـک غلـط
مصطلحـی مطـرح و همـه جـا گفتـه میشـود کـه

«حـذف ارز ترجیحـی»؛ درحالـی که ایـن غلط ترین
حـرف ممکـن اسـت کـه مطـرح میشـود.
وی تاکیـد کـرد :در خصـوص دارو و یارانه هـا بـه

هیـچ عنـوان ارزی کـه پرداخـت میشـده ،حـذف
نمی شـود و در حقیقـت اتفاقـی کـه افتـاده ایـن
اسـت کـه یارانه هـا به طـور مسـتقیم به خـود افراد

داده میشـود .بنابرایـن االن یارانـه دارو از طریـق
شـرکتهای بیمـه گـذار در اختیـار بیمـاران قـرار
می گیـرد .بـه هیچ عنـوان ارز دارو حدف نمی شـود
و نـه قانونگـذار و نـه دولـت چنیـن سیاسـتی را
ندارنـد و نخواهنـد داشـت.
رئیـس مجلـس بـا بیـان اینکـه ضمانـت اجـرای
طـرح دارویـاری منـوط به هوشـمند سـازی اسـت،
خاطرنشـان کـرد :اگـر هوشمندسـازی در اجـرای
مطمئنـا در آنجـا هـم
طـرح دارویـاری رخ ندهـد
ً
مـردم اذیـت میشـوند و هـم افـرادی کـه فاسـد
مجددا
بودنـد و در ارزهـای دارو منفعت میبردنـد،
ً
در اینجـا بـه صـورت ریالـی منفعـت خواهنـد بـرد.
قالیبـاف بـا تاکیـد بـر لـزوم تکمیـل پرونـده
الکترونیـک سلامت ایرانیـان گفـت :اهمیـت
پرونـده الکترونیک سلامت ایران بـه اندازه اجرای
طـرح دارویـاری مهـم اسـت و ما در مجلـس پیگیر
ایـن موضـوع خواهیـم بـود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

راهاندازی صدها سانتریفیوژ پاسخی به تحریمهای جدید آمریکا است
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی
مجلـس شـورای اسلامی معتقد اسـت راه اندازی
صدها سـانتریفیوژ پاسـخی به تحریمهـای آمریکا
بـوده و بـر اقتـدار تیم مذاکـره کننده ایـران خواهد
افزود.
زهـره الهیـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پارلمانـی
ایرنـا دربـاره دسـتور راه انـدازی صدهـا ماشـین
جدید سـانتریفوژ که توسـط رییس سـازمان انرژی
اتمی صـادر شـده اسـت ،گفـت :وجـود انـرژی
اتمـی در کشـور نشـان از عـزم و توانایـی جمهوری

نخواهـد آمـد و همچنـان ایـن مسـیر را ادامـه
خواهـد داد.
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس تاکیـد کـرد:
غـرب توقـع رفتـار ایـران بـر اسـاس مذاکـرات
برجـام را نداشـته باشـد .چـرا که شـرایط جمهوری
اسلامی ایران متفـاوت از زمـان گذشـته اسـت و
اکنـون مـا بـه عنـوان قـدرت هسـتهای شـناخته
میشـویم .البتـه ایـن قـدرت هسـتهای جمهـوری
اسلامی ایران جنبـه بازدارنـده دارد و در مسـیر
صلـح آمیـز هسـتهای حرکـت میکنـد.

اسلامی ایران دارد تا توسـعه صنعت هسـتهای به
صـورت صلـح آمیـز دنبال شـود.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی
مجلـس افـزود :ایـن اقـدام در راسـتای اجـرای
قانـون اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریمهـا و
صیانـت از منافـع ایـران و رسـیدن بـه حداقـل
میـزان غنیسـازی  ۱۹۰هـزار سـو انجـام شـده
اسـت و پیـام ایـن اقـدام بـه طرفیـن مذاکـرات
و عرصـه بیـن الملـل ایـن اسـت کـه جمهـوری
اسلامی از حـق هسـتهای ملـت ایـران کوتـاه

رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر میشود
سـخنگوی دولـت از آغـاز برنامهریزیهـا بـرای
حضـور و سـخنرانی رییـس جمهـوری در مجمـع
عمومی سـازمان ملـل متحـد خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی بهـادری جهرمـی در
نشسـت خبـری خـود در پاسـخ بـه پرسـش ایسـنا،
مبنـی بـر اینکـه آیـا رییـس جمهـوری در نشسـت
عمومی سـازمان ملـل متحـد حضور خواهـد یافت
یـا خیـر ،اظهـار کـرد :برنامهریزیهـای مقدماتـی
بـرای ایـن امـر صـورت گرفتـه اسـت.
وزیـر نیـرو بـرای پـی گیـری حقابـه ایـران بـه
افغانسـتان مـیرود
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اقدامـات دولت
بـرای پیگیـری حقابـه ایـران از افغانسـتان بـه
کجـا رسـیده اسـت ،اظهـار کرد :طـرف افغـان در
مذاکـرات انجـام شـده حـق ایـران را مبتنـی بـر
موافقتنامـه پذیـرش و به آن اذعـان دارد و اختالف
در مـورد میـزان آب ورودی اسـت و نیـز برخـی
مشـکالت فنـی ،کـه جمهـوری اسلامی با جدیت
ایـن امـر را پیگیـری میکنـد.
سـخنگوی دولـت تاکید کرد :در جلسـه دولت هم
گزارشـی در ایـن زمینـه ارائـه شـد و وزیـر نیـرو نیز

بـه زودی سـفری به افغانسـتان خواهد داشـت که
یکـی از مهمتریـن بخشهـای آن پیگیـری حقابه
ایـران و تحقق آن اسـت.
بهـادری جهرمی با اشـاره بـه تامین حقابـه ایران از
رودخانـه ارس یـادآور شـد :در موضـوع حقابـه رود
ارس هـم مشـابه همیـن گـزارش در جلسـه هیأت
دولت ارائه شـد و در گفتوگوی روسـای دو کشـور

ایـران و ترکیـه نیـز ایـن امـر مطـرح شـد و طـرف
ترکیـهای موافقـت خـود در زمینـه برگزاری جلسـه
در سـطح وزرا در ایـن امـر را پذیرفته اسـت و دولت
هـم بر پیگیـری همین مسـیر تاکیـد دارد.
آخریـن تصمیمـات دولـت بـرای بهبـود
وضعیـت معیشـتی بازنشسـتگان
سـخنگوی دولـت همچنیـن بـا اشـاره بـه

اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای بهبـود وضعیـت
معیشـتی بازنشسـتگان اظهـار کـرد :پیـرو دسـتور
رئیسجمهـوری بـرای پیگیـری بهبـود وضعیـت
معیشـتی بازنشسـتگان و پـس از برگـزاری
نشسـتهای مکـرر معـاون اول بـا نماینـدگان
بازنشسـتگان ،هیـأت دولـت بـرای تعییـن تکلیـف
افزایـش حقـوق بازنشسـتگان،اختیارات خود را به
وزرای عضـو هیـأت امنـای سـازمان بازنشسـتگی
تامیـن اجتماعـی تفویـض کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اقدامات دیگـر دولت در راسـتای
اجـرای قانـون جوانـی جمعیـت ،تاکیـد کـرد :از
ابتـدای امسـال تاکنـون تعـداد  ۲۱۷هـزار فقـره
وام فرزنـدآوری بـه مبلـغ بیـش از  ۸۶هـزار میلیارد
ریـال و بیـش از  ۳۲۰هزار فقره وام قرضالحسـنه
ازدواج بـه مبلـغ  ۴۴۰هـزار میلیـارد ریـال بـه
متقاضیـان پرداخـت شـده اسـت.
بهـادری جهرمی ادامـه داد :بیـش از  ۲۳۰هـزار
خـودرو در طرحهـای فـروش خودروسـازان بـه
طـرح جوانـی جمعیـت تخصیـص داده شـده کـه
نزدیـک بـه  ۱۰۰هـزار نفـر تکمیـل وجـه داشـتند
و ثبـت نامشـان نهایـی شـده اسـت.

احمد خاتمی :

اینکه گفتم «اکثر بی حجابها از خانوادههای دزدها هستند» ،ناخواسته بود
عضـو فقهای شـورای نگهبـان گفت  :بعـد از نماز
برخـی نمازگـزاران محتـرم جمعـه گفتنـد کـه در
خطبـه قبـل گفتهایـد ،بنابرایـن تردیـدی نـدارم که
این جمله سـبق لسـان و ناخواسـته بوده اسـت .از
خداونـد میخواهـم کـه دلهـای همه مـا را به نور
ایمـان منـور کـرده و مـا را در صـراط بندگـی خـود
اسـتوار فرماید.
احمـد خاتمی گفـت :بیحجابـی ،منکـر اسـت و
نهـی از منکـر هـم یک واجب اسـت و بایـد در این
عرصـه نیـز هماننـد همـه منکـرات از شـیوههای
قرآنـی اسـتفاده کرد.
حجـت االسلام سـیداحمد خاتمی عضـو فقهـای
شـورای نگهبـان و امـام جمعـه موقـت تهـران
طـی سـخنانی در جمـع عـزاداران حسـینی (ع)
بـا بیـان اینکـه مسـئله حجـاب و عفـاف کـه از آن
در فقـه بـا عنـوان ِسـتر و از نقطـه مقابـل آن ،بـه
َت َبـرج یـاد شـده ،از ضروریـات دیـن اسـت ،گفت:
بیحجابـی ،منکـر اسـت و نهـی از منکـر هم یک
واجـب اسـت و بایـد در ایـن عرصـه نیـز هماننـد

همـه منکـرات ،از شـیوههای قرآنـی ماننـد قـول
ّلیـن یعنـی نرم ،قول ُحسـن یعنی زیبا ،قول سـدید
یعنـی محکـم و اسـتداللی اسـتفاده کـرد.
وی افـزود :منطـق حضـرت امـام صـادق (ع)
ایـن اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا ایـن منکـر همانند

منکـرات دیگـر ،هـم بایـد کار فرهنگـی شـود
و هـم کار اجرایـی کـه همـان اعمـال قانـون
است.
امـام صـادق علیـه السلام فرمودنـد :مـا َج َعـل
َ
َ
ـف َالی ِـد ،و ِلکـن َج َع َل ُهمـا
ّاللـه ُ ب َ
سـان و َک َّ
سـط ِّالل ِ

ُ
ُ
ـان َمعـا یعنـی خداونـد زبان را
ی َ
ـطان َمعـا و ی َک ّف ِ
بس ِ
بسـته و دسـت را گشـاده قـرار نـداده ،بلکـه آنها را
چنـان آفریـده کـه بـا هـم بـاز میشـوند و بـا هـم
بسـته میگردنـد .ایـن یعنـی باید هـم کار فرهنگی
باشـد و هـم کار اجرایـی.
حجـت االسلام خاتمی گفت :اینجانـب در خطبه
گذشـته کـه در تاریـخ  ۱۷تیـر  ۱۴۰۱ایـراد شـد
در یادداشـت خـود کـه همـه خطبههـا را قبـل از
ایـراد مینویسـم ،ایـن جملـه را ندیـدم کـه اکثـر
بـی حجابهـا از خانوادههـای دزدهـا هسـتند و
در تلویزیـون هـم ندیـدم ،لـذا بـه ایـن باور رسـیدم
کـه آن را نگفتـم و آن را در خطبـه ایـن هفتـه ۷
مـرداد  ۱۴۰۱ابـراز کـردم ،ولـی بعـد از نمـاز برخی
نمازگـزاران محتـرم جمعـه گفتنـد کـه در خطبـه
قبـل گفتهایـد ،بنابرایـن تردیـدی نـدارم کـه ایـن
جملـه سـبق لسـان و ناخواسـته بـوده اسـت .از
خداونـد میخواهـم کـه دلهـای همه مـا را به نور
ایمـان منـور کـرده و مـا را در صـراط بندگـی خـود
اسـتوار فرمایـد.

وزیر آموزش و پرورش با حضور در جلسه کمیسیون آموزش اعالم کرد

آماده شدن آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان برای اجرا در مراکز استانها
سـخنگوی کمیسـیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شـورای
اسلامی از آمـاده شـدن آییـن نامـه اجرایـی رتبه بنـدی معلمـان خبر
داد و گفـت :وزیـر آمـوزش و پـرورش در جلسـه دیـروز کمیسـیون بـا
اعلام ایـن خبر بیـان کردند که قرار اسـت ایـن طرح ابتـدا در مراکز
اسـتان ها اجرایی شـود.
رضـا حاجـی پـور در گفت و گو با ایسـنا در تشـریح جلسـه دیروز (سـه
شـنبه) کمیسـیون آمـوزش ،تحقیقـات و فناوری مجلـس بیان کرد:
جلسـه امـروز کمیسـیون بـا حضـور وزیـر آمـوزش و پـرورش تشـکیل
شـد و چنـد نفـر از نماینـدگان سـواالتی داشـتند کـه در ر ابطـه بـا
موضوعـات مختلـف بحـث شـد و یـک سـری از مسـائل منطقـه ای

نیـز مطـرح شـد .وی بـا بیـان اینکـه از جملـه موضوعـات مطـرح در
جلسـه امـروز کمیسـیون آمـوزش بحـث رتبـه بنـدی معلمـان بـود،
تصریـح کرد :بعضی از نمایندگان از پاسـخ سواالتشـان قانع شـدند و
بعضـی از نماینـدگان نیـز بـرای مدتـی زمـان تعییـن کردند.
نماینـده مـردم آمـل در مجلـس یازدهـم خاطرنشـان کرد :در جلسـه
امـروز بحـث رتبـه بنـدی معلمـان مطـرح شـد کـه طبـق گفتـه وزیـر
آمـوزش و پـرورش آییـن نامـه اجرایـی رتبـه بنـدی را تقریبـا آمـاده
کرده انـد و قـرار اسـت کـه ابتدا در مراکز اسـتان ها و سـتادها اجرایی
کننـد و بعـد از اینکـه در اسـتان ها و سـتادها اجرایـی شـد به سـرعت
در سـطح کشـور اجرایـی و عملیاتـی شـود.
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طالبان با پناه دادن به
الظواهری ،توافق دوحه را
نقض کردند
وزیـر امـور خارجـه آمریکا گفـت که طالبان بـا میزبانـی و پناه دادن
بـه ایمـن الظواهـری ،رهبـر القاعـده توافقنامـه دوحـه را "به شـکل
فاحـش" نقـض کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از الحـره ،آنتونـی بیلنکـن ،وزیـر امـور
خارجـه آمریکا امروز سـه شـنبه در پـی بیانیه طالبان افغانسـتان در
تاییـد حملـه هوایـی آمریـکا بـه منطقه شـیرپور در کابـل اعالم کرد
طالبـان بـا میزبانـی و پناه دادن بـه ایمن الظواهـری ،رهبر القاعده
توافقنامـه دوحـه را "بـه شـکل فاحش" نقـض کردند.
سـخنگوی طالبـان افغانسـتان صبـح امـروز حملـه پهپـادی
آمریـکا بـه منطقـه شـیرپور کابل را بـدون تایید کشـته شـدن ایمن
الظواهـری ،رهبـر القاعـده بـه شـدت محکـوم کـرد.
الظواهـری در منطقـهای در نزدیکـی سـفارت آمریـکا در طالبـان،
در یک منزل مسـکونی در منطقه شـیرپور کابل هدف گرفته شـد.
بالفاصلـه رسـانههای آمریکایـی خبـر هالکـت رهبـر القاعـده را
منتشـر کردنـد.
جـو بایـدن ،رئیـس جمهـور آمریـکا نیـز در سـخنرانی تلویزیونـی با
تاییـد ایـن خبر دیگـر تروریسـتها در سراسـر جهـان را تهدید کرد.

کمالوندی:

از سخنان اسالمی اشتباه
برداشت شد
بهـروز کمالونـدی تاکیـد کـرد :از اظهـارات رئیـس سـازمان انرژی
اتمـی در مـورد توانایی ایران در دسـتیابی به بمب هسـتهای اشـتباه
برداشـت شـده اسـت و ایـران بـه سـمت سـاخت بمـب هسـتهای
نخواهـد رفت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بهـروز کمالونـدی ،سـخنگوی سـازمان انـرژی
اتمی ایـران در گفتوگـو بـا شـبکه المیادیـن گفـت :طبـق قانـون
مجلـس شـورای اسلامی و بـه منظـور حفـظ منافـع ملـت ایـران،
مجموعـهای از وظایـف را انجـام دادیم .یکـی از کارهایی که انجام
دادیـم راه انـدازی  1000دسـتگاه سـانتریفیوژ  IR6بـود و از دیروز
شـروع بـه تزریـق گاز بـه ایـن ماشـین ها کردیم.

اسامی نفرات برتر کنکور
اعالم شد
اسـامی نفرات برتـر آزمـون سراسـری سـال  ۱۴۰۱در پنـج گـروه
آزمایشـی "علـوم ریاضی و فنـی"" ،علوم تجربی" "،علوم انسـانی""،
هنـر "و "زبانهـای خارجـی" اعلام شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در گـروه آزمایشـی علـوم ریاضـی و فنـی ۱۴۵
هـزار و  ۶۱۵نفـر داوطلـب بـه رقابـت پرداختنـد کـه از بیـن ایـن
داوطلبـان  ۱۰نفـر کـه تمامی آنهـا مـرد هسـتند موفـق به کسـب
رتبههـای  ۱تـا  ۱۰شـدند.
بـر ایـن اسـاس "سیدحسـین سـیدمهدی جاسـبی" از تهـران،
"امیرپارسـا بهرامـی" از تهـران" ،علیرضـا ملکحسـینی" از اراک،
"امیرهمایـون شـریفیزاده" از گـرگان" ،پوریـا غفـوری" از یـزد،
"امیرماهـان معصومـی" از اصفهـان" ،محمدپارسـا قادراحمدی" از
تهـران" ،آرمیـن خسـروی" از تهـران" ،شـایان بقایینژاد" از مشـهد
و "سـبحان لطفـی" از نیشـابور بـه ترتیـب رتبههـای  ۱تـا  ۱۰گـروه
آزمایشـی علـوم ریاضـی و فنـی را از آن خـود کردنـد.
همچنیـن در گـروه آزمایشـی علـوم تجربـی تعـداد  ۵۷۴هـزار و
 ۷۵۱داوطلـب شـرکت کردنـد کـه از ایـن تعـداد  ۱۰نفـر موفـق بـه
کسـب رتبههـای برتـر شـدند .بـر این اسـاس "فرنـاز حسـنزاده "از
بویراحمـد "،علیرضـا دهقانـی تفتی" از یزد" ،سـبا رضائـی بروجنی"
از بروجـن" ،محمدطـه رنجـی" از ارومیـه" ،نگار هاشـمزاده" از
تبریـز "،ارشـیا انتظـاری ابوخیلـی" از تهـران" ،عالیـه میرزایـی"
از شـهربابک" ،رضـا نـوری" از ارومیـه" ،سـیدعلی علـوی
خوشـحال" از سـبزوار و "امیرمهـدی امامـی" از زنجـان نیـز بـه
ترتیـب رتبههـای  ۱تـا  ۱۰گـروه آزمایشـی علـوم تجربـی را کسـب
کردند.
همچنیـن در گـروه آزمایشـی انسـانی نیز تعـداد  ۴۱۲هـزار و ۵۲۵
نفـر شـرکتکننده وجـود داشـت کـه در ایـن گـروه نیـز "محمـد
بهرامـی" از کرمانشـاه" ،مائـده ملکـی" از تبریـز" ،سـیده مهرنـاز
سـیدی" از مشـهد" ،امیرمهـدی تبـار" از تهـران" ،پرهـام سـنکیان"
از مشـهد" ،احسـان کالتـه عربـی " از مشـهد" ،حدیـث گرجـی" از
تهـران" ،سـوگند بیگلـری" از تهران" ،مطهـره قربانعلـی" از اراک و
"علیرضـا نصیـری" نیـز از شـمیرانات رتبه هـای اول تـا دهـم علـوم
انسـانی را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
در گـروه ازمایشـی هنـر نیـز  ۱۶۱هـزار و  ۶۷۸نفـر شـرکتکننده
وجـود داشـت کـه "کیانـاز شـاطریان" از اصفهـان" ،شـایا قنـادان
زاده" "،صبـا سـلطانی " ،ملیکا هادینیـا" و "علیرضـا فصیحینـژاد"
همگـی از تهـران نیـز رتبههـای اول تـا پنجـم هنـر را بـه دسـت
آوردنـد.در گروه آزمایشـی زبانهـای خارجی نیـز  ۱۹۴هزار و ۹۵۱
داوطلـب شـرکت کننـده داشـتیم کـه "کیـارش علیـزاده " از تبریز،
"امیرحسـین کیوانـی" از مشـهد" ،علیرضـا ملکحسـینی" از اراک،
"نویـد یونسـی ملـردی" و "سـیدعلیرضا سیدشـاکری" از تهـران
پنـج نفـر اول ایـن گـروه آزمایشـی هستند.براسـاس ایـن اسـامی،
تهرانیهـا بـا  ۱۴نفـر در صـدر نفـرات برتـر کنکـور  ۱۴۰۱قـرار
گرفتنـد و  ۲۷نفـر از برترینهـای کنکـور امسـال نیـز مرد هسـتند.

نانسی پلوسی وارد تایوان شد
نانسـی پلوسـی رییس مجلـس نماینـدگان آمریکا در سـفری که به
طور رسـمی اعالم نشـده بـود ،وارد تایوان شـد.
بـه گـزارش روز سهشـنبه ایرنـا ،نانسـی پلوسـی رییـس مجلـس
نماینـدگان آمریکا شـامگاه سهشـنبه وارد فـرودگاه تایپه شـد و قرار
اسـت فـردا بـا تسـای اینـگ ون رییـس جمهـور ایـن جزیـره دیدار
کند.مقامـات چینـی طـی روزهای گذشـته بارها نسـبت بـه هرگونه
سـفر احتمالـی نانسـی پلوسـی هشـدار داده بودنـد.
وانـگ ایـی وزیـر امـور خارجـه چیـن دیـروز اقـدام مقامهـای
آمریکایـی را «بـازی بـا آتـش» توصیـف کـرد.
سـفر پلوسـی بـه تایـوان ،در شـرایطی انجـام مـی شـود کـه تنـش
بیـن واشـنگتن و پکـن باال گرفته اسـت.چین بارها نسـبت به سـفر
پلوسـی بـه تایوان به آمریکا هشـدار داده اسـت .همچنیـن از هفته
گذشـته ،ارتـش آزادیبخـش خلـق چیـن چنـد رزمایش انجـام داده
است.سـخنگوی وزارت امـور خارجـه چین روز سـه شـنبه در پاسـخ
بـه سـوالی مبنی بر اینکه درصورت پافشـاری نانسـی پلوسـی برای
سـفر بـه تایـوان ،پکـن چـه اقداماتـی اتخـاذ خواهـد کرد ،بـا لحنی
دیپلماتیـک و درعیـن حال هشـدارگونه گفت :آمریـکا بهای لطمه
زدن بـه حـق حاکمیـت و یکپارچگـی چیـن را خواهـد پرداخت.
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فقر در محالت بیداد می کند
رئیس کمیته محرومیت زدایی و ســاماندهی حاشــیه نشینی شورای اسالمی شهر
شیراز ،گفت  :در بحث محرومیتزدایی در گذشته با ...

افزایش درصد صدور باربرگ توسط رانندگان ناوگان بار در شیراز
رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری شــیراز از افزایش درصد صدور
باربرگ توسط رانندگان ناوگان بار خبر داد ...

خبرنگار                                                                    صفد ر د وام /عصر مرد م
یاد داشت
telegram.me/safdardavam

افزایش درصد صدور باربرگ توسط رانندگان ناوگان بار در شیراز

عصرمردم:
رییـس سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بـار شـهرداری شـیراز از افزایـش درصـد صـدور باربـرگ توسـط راننـدگان
نـاوگان بار خبـر داد.
مدیریـت طـرح سـاماندهی نـاوگان بـار و اطالع رسـانی مناسـب در شـهر شـیراز دو عامـل اصلی افزایـش درصد
نسـبت نـاوگان اخذکننـده باربـرگ بـه کل نـاوگان دارای پروانه فعالیت اسـت.
آرش نعمتـی گفت:طبـق آخریـن تحلیـل وضعیـت حمل و نقل و ترافیک شـهری تهیه شـده توسـط دفتر حمل و
نقـل عمومـی و ترافیک شـهری سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور ،مدیریـت طرح سـاماندهی ناوگان
بـار و اطلاع رسـانی مناسـب در شـهر شـیراز دو عامـل موثـر و ذکـر شـده در بخـش بررسـی تطبیقـی وضعیـت
سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی و ترافیـک کالنشـهرهای کشـور بـوده ؛ کـه باعـث شـده نسـبت نـاوگان اخذ
کننـده باربـرگ بـه کل نـاوگان دارای پروانـه فعالیـت از میانگین عملکرد سـایر شـهرها بهتر باشـد.
وی در ادامـه گفـت  :در ایـن گـزارش عملکـرد ذکر شـده کـه ۶۱درصد نـاوگان بـار دارای پروانه فعالیت در شـهر
شـیراز نسـبت بـه اخـذ باربـرگ اقـدام کرده انـد و نسـبت نـاوگان اخذ کننـده باربـرگ بـه کل نـاوگان دارای پروانه
فعالیت در کالنشـهر شـیراز را از میانگین عملکرد سـایر شـهرها بهترشـمرده اسـت.
نعمتـی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه بـا صـدور باربـرگ راننـدگان نـاوگان بـار از دریافت سـهمیه تشـویقی سـوخت بهره
منـد می شـوند  ،در ادامـه افـزود :آن دسـته از رانندگانـی کـه از قبـل مشـمول بیمه تامیـن اجتماعی بـوده اند در
صورتـی کـه باربـرگ روزانـه و حقیقـی را ثبـت نکننـد  ،بـا قطـع بیمه خـود مواجه می شـوند.
باربـرگ سـند حمـل بار درون شـهری اسـت کـه رانندگان نـاوگان بار می بایسـت بصـورت روزانـه و در زمان حمل
بـار و کاال ،صـادر کننـد .صـدور باربرگ موجب افزایش دریافت سـهمیه تشـویقی سـوخت می شـود.

شاخص کیفیت هوای شیراز قابل قبول است
عصرمردم:
روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس اعلام کرد ،شـاخص کيفيت هوای شـهر شـيراز در ٢۴
سـاعت گذشـته عـدد  ۵۸وضعیـت شـاخص :قابل قبول اسـت.
شـاخص کیفیـت هـوا  ،AQIکیفیـت هـوا را در شـش دسـته قـرار میدهـد کـه هـر دسـته را به سـطوح مختلف
سلامت انسـان مربـوط میکند:
پـاک :میـزان  AQIدر ایـن حالـت بیـن  ۰و  ۵۰بـوده کـه کیفیـت هـوا رضایـت بخـش اسـت و آلودگـی هـوا بـی
خطـر یـا کـم خطر اسـت.قابل قبـول :میـزان  AQIدر این حالت بیـن  ۵۱تا  ۱۰۰بـوده و کیفیت هـوا قابل قبول
اسـت و بعضـی از آالیندههـا ممکـن اسـت برای تعداد بسـیار کمـی از افراد با مالحظات بهداشـتی خـاص همراه
باشـد بـه عنوان مثال کسـانی که نسـبت به ازن حساسـیت ویـژهای دارند امـکان دارد عالئم تنفسـی از خود بروز
دهند.ناسـالم بـرای گروههـای حسـاس :میـزان  AQIدر ایـن حالـت بیـن  ۱۰۱و  ۱۵۰اسـت و بعضـی از افـراد
گروههـای حسـاس امـکان دارد اثـرات بهداشـتی خاصی را تجربـه کنند.
بـرای مثـال افـرادی کـه دارای بیماری ریوی هسـتند نسـبت به عمـوم مردم خطرات بیشـتری را مواجهـه با ازن
را متحمـل میشـوند ،امـا افـردای کـه بیمـاری ریـوی یـا قلبی دارنـد خطـر بیشـتری را در مواجهه بـا ذرات معلق
متحمـل میشـوند کـه وقتـی آلودگـی هـوا در این سـطح قـرار دارد عموم مـردم تحت تاثیـر قـرار نمیگیرند.
ناسـالم :هـر فـردی امـکان دارد اثـرات بهداشـتی  AQIبـاال را زمانـی کـه مقـدار آن بیـن  ۱۵۱و  ۲۰۰اسـت،
تجربـه کنـد کـه اعضای گروههای حسـاس بیش از سـایر افـراد اثرات جدی را بر سلامت خود تجربـه میکنند.
خیلـی ناسـالم :در ایـن حالـت  AQIبیـن  ۲۰۱تـا  ۳۰۰قرار دارد که هشـداری برای سلامتی و ممکن اسـت هر
فـرد اثـرات جدی تـری را بر سلامت خـود تجربه کند.
خطرنـاک AQI :در ایـن وضعیـت از  ۳۰۰باالتـر بـوده و اخطـاری جـدی بـرای سلامت انسـان و اعلام وضـع
اضطـراری اسـت ،زیـرا در ایـن وضعیـت احتمـال دارد همـه افـراد جامعـه تحـت تاثیـر قـرار گیرند.

خسارت میلیاردی بارش های تابستانه بخش کشاورزی در فراشبند
بحرانی فرد  /فراشبند
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از خسـارت بیـش از  410میلیـارد ریالـی بارش هـای
تابسـتانه بـه زیـر بخش هـای بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبـر داد.
مهنـدس امیرارسلان حـق شـناس در گفتگویـی اعالم نمود :در اثر بارشهای تابسـتانه وجاری شـدن سـیل به
بیـش از  410میلیـارد ریـال به زیر بخش های کشـاورزی خسـارت وارد نموده اسـت.
مهنـدس حـق شـناس با بیـان اینکه هشـدارهای جـدی در خصـوص بارشهای اخیر بـه بهره بردان کشـاورزی
اعلام شـده بـود افزود :بیـش از  295هکتـار محصوالت زراعـی 50 ،هکتـار محصوالت باغی ،زیـر بخش های
دام و طیـور  ،و بخش هـای زیـر بنایـی کشـاورزی از جملـه کانـال انتقـال آب رسـانی ،جاده هـای بیـن مـزارع،
سیسـتم های آبیـاری ،چـاه ،بند هـای خاکـی ،دچـار خسـارت بیـش 410میلیارد ریال شـدند.

امید برای بهره برداری از شش قطعه آزاد راه شیراز – اصفهان تا پایان سال
مدیر کل دیوان محاســبات استان فارس گفت :پروژه آزاد راه شیراز – اصفهان یک
پروژه عظیم و بی نظیر در کشور است و زمان سفر و ...

حسینی عضو شورای شهر شیراز هشدار داد :

فقر در محالت بیداد می کند

در اين ايام ،هواى پاكبانان را هم
داشته باشيم!
گسـترش پیـام و اخبـار در فضـای مجـازی طـی چند سـال اخیر آنچنـان رو به
رشـد بـوده كـه اصحـاب و اربـاب رسـانه بـا اندكـی غفلـت از جامعـه هـدف بـاز
خواهنـد ماند.خوشـبختانه بـا وجود بسـیاری نقاط ضعف و نشـر پیامهـا و اخبار
بـدون سـند در ایـن شـبكه برخـی مواقـع پیامهایی منعكس و منتشـر میشـود
كـه در ذهـن خـاكخـوردگان میقـات پرفراز و نشـیب رسـانهها نیـز خطـور نمی كند.
طـى سـالهاى اخيـر در ايـام عـزادارى عاشـورا پیـام كوتـاه یـا نصیحتـی طنزگونـه در صفحـه شـبكه مجـازی
ً
شـخصیام مشـاهده مـى شـود كـه انصافـا نویسـنده و ارسـال كننـده آن پیـام رسـالت اجتماعـی خـود را انجام
مـى دهند،پیـام خیلـی كوتـاه امـا گیرنـده را بـه تعمـق وامی داشـت« :در شـبهای عـزاداری نظافـت عمومی را
رعایـت كنیـم؛ بـه خـدا پاكبانـان از لشـكریان یزیـد نبودهاند!»
ارائـه نـذر و نـذورات و توزیـع غـذا در بیـن عـزاداران حسـینی یكـی از سـنتهای نیكـو و بـا پیشـینه در حاشـیه
برپایـی آیینهـای عاشـورایی محسـوب میشـود .ایـن شـب ها هیأت هـای عـزاداری بـا آداب و رسـوم خـاص
خـود در سـوگ سـرور و سـاالر شـهیدان عـزاداری میكننـد و در پـی آن دوسـتداران اهـلبیـت نبـوت (س) از
آنهـا پذیرایـی خواهنـد كرد.
شـوربختانه یكـی از آسـیب ها و مشـكالت جانبـی برپایی سـایر آیینهـای مذهبـی و فرهنگی عـدم رعایت نظم
و نظافـت عمومـی از سـوی برخـی شـهروندان اسـت .اگـر هر یـك از شـهروندان در سـاعات اولیه بامـداد با نگاه
ژورنالیسـتی بـه گـذر خیابانهـا نگاهـی بیانـدازد متوجه خواهند شـد كه چـه مقدار زبالـه بازپسمانـده از نذورات
توزیع شـده از سـوی برخی شـهروندان در سـطح خیابانها ریخته شـده اسـت؟!
ً
در ایـن رهگـذر یـك یـا  10نفـر در هـر مسـیر مسـئولیت نظافـت آنجـا را بـه عهده دارنـد و حتمـا تا سـاعات اولیه
صبـح نیـز باید مسـیر مشـخص پاك شـود.
كارگـران زحمتكـش و شـریف پاكبـان نیـز عالقـه دارند شـبی در ایـام عـزاداری حضـرت اباعبداللـه (ع) حضور
داشـته باشـند و بـه سـوگواری بپردازند.
نكتـه اخالقـی اینجاسـت كـه هر شـهروند تـا چه اندازه بـرای پیشـگیری و حتی كمـك به نظافت مسـیرها نقش
خواهـد داشت.اسـتفاده از نـذر در حـال عـزاداری و ریختـن پسـماند آن در مسـیر عمومی چه توجیهـی برای یك
انسـان مسـلمان آن هـم در حـال انجام یك آییـن مذهبی خواهد داشـت؟!
ای كاش ایـن جملـه قصـار پرمفهـوم و فرهنگسـاز ایـن شـب ها و روزهـا آویـزه گـوش همـه عـزاداران حسـینی
و همچنیـن شـهروندان حاضـر در مسـیر عـزاداران باشـد كـه «بـه خـدا پاكبانـان از لشـكریان یزیـد نبودهاند!».
این روزها و شب ها همه عزادار میراثدار اولیای الهی هستیم.
بـزرگان دیـن همـواره رعایـت نظم ،پاكیزگی ،حرمت دیگران و ...در دستوراتشـان بوده اسـت؛ از این رو شایسـته
اسـت بـا رعایت نظـم و پاكیزگی حرمت خویـش و افراد جامعـه را دریابیم.
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زهرا جعفری

رئیـس کمیتـه محرومیـت زدایـی و سـاماندهی حاشـیه
نشـینی شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،گفـت  :در بحـث
محرومیتزدایـی در گذشـته بـا ضعـف تفکـر مدیریـت
شـهری مواجـه بودهایـم و اکنـون بـه واسـطه نـگاه ویـژه
مسـئوالن کالن اسـتان ،ایـن تفکـر در سـطح مدیریـت
شـهری نیـز در حـال شـکلگیری و تقویـت اسـت.
سـیده مریم حسـینی بـا بیان اینکـه فقر در محلات بیداد
میکنـد ،گفـت :بسـیاری از آسـیبهای اجتماعـی ناشـی
از فقـر و محرومیت اسـت.
او بـا بیـان اینکـه اگـر تفکـر مدیریـت شـهری از سـالها
پیـش بـه سـمت محرومیـت زدایـی بود ،امـروز شـاهد این
همـه محرومیـت و آسـیبهای اجتماعی نبودیـم ،افزود:
بایـد در کنـار توجـه بـه حرمهـای مطهـر بـه کوچـه پـس
کوچههـای پشـت حـرم که فقـر در آن پـر رنگ اسـت ،نیز
توجـه کرد.
رئیـس کمیتـه محرومیـت زدایـی و سـاماندهی
حاشیه نشـینی شـهر شـیراز همچنیـن از نماینـده ولیفقیه
در اسـتان و اسـتاندار فـارس بـه دلیـل تفکـر محرومیـت
زدایـی قدردانـی و اضافـه کـرد :ایـن بزرگـواران وقتـی
متوجـه جنـس کار در کمیسـیون محرومیت زدایی شـدند،
شـخصا وارد عرصـه شـده و حمایـت خود را اعلام کردند.
حسـینی بـا تاکیـد بـر اینکـه محرومیـت زدایـی مربـوط
بـه یـک دسـتگاه و سـازمان نیسـت و تمـام ارگانهـا و
دسـتگاهها بایـد پـای کار بیاینـد ،عنـوان کـرد :امـروز
روسـتای گردخـون یـک الگـوی بسـیار خـوب در
بخـش مشـارکت و تعامـل میـان دسـتگاهی بـرای رفـع
محرومیت زدایـی اسـت و ایـن نشـان میدهـد کـه ایـن
تفکـر در مدیریـت شـهری در حـال بـه وجـود آمدن اسـت
و بـه یـک کلیـدواژه تبدیـل شـده تـا جایـی کـه در حـوزه
سـرمایه گذاری نیـز گفتـه میشـود بـا رویکـرد محرومیـت
زدایـی انجـام شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه شـورای اسالمی شـهر شـیراز
نمیتوانـد بـرای حریـم ایـن کالنشـهر بودجـهای در
نظـر بگیـرد ،گفـت :ایـن کمیتـه بـه دنبـال سـاماندهی،
برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری در حـوزه محرومیت زدایی
اسـت.
عضـو شـورای شـهر شـیراز تاکیـد کـرد :اگـر پیشـنهاد
الحـاق  ١٣روسـتا بـه شـیراز تصویـب میشـد ،خـزش
شـهری بسـیار بدی بـرای این کالنشـهر شـکل میگرفت

و آن را  ٢٠سـال از پیشـرفت در مقایسـه بـا سـایر
کالنشـهرها عقـب میانداخـت.
حسـینی تاکیـد کـرد :در بحـث محرومیـت زدایـی ضعـف
و مشـکل مـا طـی سـالهای گذشـته ،تفکـر مدیریـت
شـهری بوده اسـت ،چـرا که اگر تنهـا آیین نامـه بازآفرینی
شـهری اجرایـی شـده بـود ،بخـش مهمـی از محرومیتها
در سـطح شـهر رفـع میشـد.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه تمـام تالشـمان این اسـت که
در ایـن کمیتـه مصوبـات و دسـتورکارها ،جنبه زیرسـاختی
داشـته باشـند ،گفـت :ایـن کمیسـیون در طـول فعالیـت
خـود چندیـن مصوبـه بسـیار مهـم داشـته که سـه مصوبه
کلیـدی آن در خصـوص شـکل گیـری کمیسـیون ویـژه
مـاده  ١٠٠در حریـم شـهرها ،راهانـدازی دبیرخانـه
محرومیـت زدایـی و توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانوار
توسـط شـهرداری شـیراز اجرایـی شـده اسـت.
ایـن عضو شـورای شـهر شـیراز همچنین در پاسـخ به این
سـوال کـه رئیـس شـورا در زمـان ارائـه گـزارش عملکـرد
یکسـاله اعلام کـرده اسـت کـه مصوبـات این کمیسـیون
اجرایـی نشـده اسـت ،گفـت :ریاسـت شـورا اشـتباه کـرده
است.
حسـینی بـا تاکیـد بـر اینکـه در بحـث محرومیـت زدایـی
بـه سـراغ تمـام داشـته هایمان رفتـه و بـه صـورت
سـخت افزاری و نـرم افـزاری بـه آن نـگاه کردیـم ،گفـت:
امـروز برخـی از شـهروندان شـیرازی بـه دلیل فقر مسـائل
اقتصـادی بـه حاشـیه شـهر و روسـتاهای اطـراف رفتهانـد

کـه ایـن رونـد برای شـهر بـه دلیـل احتمـال شـکل گیری
آسـیبهای اجتماعـی ،بسـیار خطرنـاک اسـت.
او در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا بیـان اینکـه در رونـد
انتخابـات هیـأت رئیسـه و کمیسـیونها در سـال دوم
شـورا ،برخـی از کمیسـیونها در هـم ادغـام شـد ،گفـت:
در حـال حاضـر  ٥کمیسـیون شـورا در شـش کمیسـیون
اصلـی ادغـام شـدهاند و کمیسـیون محرومیـت زدایـی نیز
بـا کمیسـیون خدمـات شـهری ادغـام و در عیـن حـال بـه
دلیـل اهمیـت این کمیسـیون کمیتـهای نیز تحـت عنوان
محرومیـت زدایـی تعریـف شـده کـه بـه صورت مسـتقل از
کمیسـیون عمـل میکنـد.
حسـینی همچنیـن بـا بیـان اینکـه در بحـث
محرومیت زدایـی ،سـپاه فجـر دیـد مـا را بسـیار بـاز
کـرد ،افـزود :امـروز بـا شـکل گیـری دبیرخانـه و قـرارگاه
محرومیـت زدایـی تلاش میکنیـم تـا از مـوازی کاریهـا
جلوگیـری شـود و بودجههـای محرومیـت زدایـی
دسـتگاهها در یـک مسـیر مشـخص قـرار گیـرد.
او در خصـوص انتخـاب دومیـن هیـأت رئیسـه شـورای
شـیراز ،گفـت :برخی پیشـنهاد کاندیدا شـدن بـرای هیأت
رئیسـه را بـا مـن مطـرح کردند امـا اینکه بـرای رای آوردن
نیـاز بـه صحبـت بـا تـک تـک اعضـا باشـد را مسـیری
درسـت نمیدانـم و پیشـنهاد را نپذیرفتـم.
حسـینی در خصـوص اینکـه گفتـه میشـود در زمـان
انتخابـات کمیسـیون فرهنگـی قهـر کـرده اسـت هـم
گفـت :کسـانی کـه نسـبت بـه اخلاق بنـده شـناخت
داشـته باشـند ،میداننـد کـه مـن اهـل قهـر کـردن
نیسـتم اگرچـه برخـی اوقـات بداخالقیهایـی را دیـدهام
و معتقـدم فـرد بداخلاق بایـد عرصـه را تـرک کنـد نـه
مـن ،امـا در عیـن حـال اگـر مسـئله خاصـی باشـد کـه
نیـاز باشـد نسـبت بـه آن موضعـی داشـته باشـم قطعـا بـا
مـردم حـرف میزنـم و بـه طـور جـدی فضـا را رهـا کـرده و
میروم.
او علـت غیبـت در جلسـه کمیسـیون مربوطـه را قـرار
مالقـات از پیـش تعییـن شـده ذکـر کـرد و در پاسـخ
بـه ایـن شـایعه کـه او نیروهـای متعـددی را وارد شـورا
کـرده و در انتصابـات دخالـت داشـته اسـت نیـز گفـت:
همـه اینهـا تهمـت اسـت هـر عضـو شـورا طبـق مصوبـه
داخلـی میتوانـد  ٤نفـر فـرد امیـن را بـه دفتـر خـود بیاورد
امـا بنـده در قالـب ایـن مصوبـه تنهـا دو نفـر را معرفـی
کـردهام و در عـزل و انتصـاب هیـچ مدیـری دخالـت
نداشتهام.

امید برای بهره برداری از شش قطعه آزاد راه شیراز – اصفهان
تا پایان سال
عصرمردم:
مدیـر کل دیـوان محاسـبات اسـتان فارس
گفـت :پـروژه آزاد راه شـیراز – اصفهان یک
پـروژه عظیـم و بـی نظیر در کشـور اسـت و
زمـان سـفر و تعـداد تلفـات و تصادفـات را
بسـیار کاهـش می دهـد و نقـش مهمـی در
رونـق اقتصـادی ایفـا می کند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت راه و
شهرسـازی  ( ،فـارس)  ،فرهنـگ دیانـت
مدیـر کل دیـوان محاسـبات اسـتان فارس
در بازدیـد آزاد راه شـیراز-اصفهان که مدیر
کل راه و شهرسـازی فـارس و مدیـران
شـرکت سـرمایه گـذار ایـن آزاد راه نیـز
چشم شیشه ای

حضـور داشـتند افـزود :گـزارش کاملـی

از وضعیـت موجـود تهیـه می کنیـم و از

طریـق دیـوان محاسـبات کشـور بـا هـدف
تسـریع در اتمام پـروژه اقـدام خواهیم کرد.
وی اضافـه کـرد :امیدواریـم تـا پایان سـال
و بـا کمک وزارت راه و شهرسـازی و تزریق
نقدینگـی بـه ایـن پـروژه ملـی ،شـاهد
بهـره بـرداری از  6قطعـه آزادراه
شیراز – اصفهان باشیم.
شـایان ذکر اسـت که طول آزادراه شـیراز-
اصفهـان  225کیلومتـر اسـت و بـه عنوان
طوالنـی تریـن پـروژه آزادراهـی در کشـور
در دسـت احـداث اسـت و زمـان سـفر از
شـیراز بـه اصفهـان را  2سـاعت کاهـش
می دهد.

از فروشنده های کنار خیابان خرید کنیم

3

وضعیت سالمت  ۵۸بیمار
کرونا در فارس وخیم است
ایرنا:روابـط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز دیروز
اعلام کرد:بـا بسـتری  ۸۶بیمـار جدیـد طی  ۲۴سـاعت
گذشـته ،هم اکنـون  ۴۴۷بیمار مثبت و مشـکوک دارای
عالیم در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند که از
ایـن تعـداد ۵۸ ،بیمـار بـه دلیل وخامت شـرایط جسـمی،
در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی
دریافـت می کننـد.
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز طـی اطالعیـه ای ،آخریـن
وضعیـت کرونـا در اسـتان فـارس را از ابتـدای شـیوع
تـا امـروز سـه شـنبه ،یازدهـم مـرداد  ۱۴۰۱اعلام کـرد.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت :از ابتـدای شـیوع ایـن
بیمـاری تاکنـون ،دو میلیـون و  ۱۹۱هـزار و  ۵۰۳تسـت
تشـخیصی مولکولـی و تسـت سـریع در آزمایشـگاه های
اسـتان تهیه شـده کـه با بررسـی نمونه های انجام شـده،
 ۶۴۳هـزار و  ۶۲بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
بنـا بـر ایـن گـزارش از مجموع تسـت های انجام شـده از
ابتـدای شـیوع تاکنون ،یک میلیـون و  ۷۸۶هزار و ۶۴۷
تسـت تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۵۲۴هـزار و ۳۷۷
مـورد بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده ،همچنیـن از
ابتـدای آغـاز طرح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی تاکنون
 ۴۰۴هـزار و  ۸۵۶مـورد تسـت سـریع انجام شـده و ۱۱۸
هـزار و  ۶۸۵بیمـار مثبت شناسـایی شـده اسـت.
بـا بسـتری  ۸۶بیمـار جدیـد طـی  ۲۴سـاعت گذشـته،
هـم اکنـون  ۴۴۷بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای عالیم
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند کـه از ایـن
تعـداد ۵۸ ،بیمـار بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی ،در
بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت
می کننـد.
بـر اسـاس این اطالعیـه؛ در  ۲۴سـاعت گذشـته  ۳مورد
جدیـد فوتـی کوویـد ۱۹در فـارس ثبـت شـده و مجمـوع
جـان باختـگان ناشـی از کوویـد ۱۹از ابتـدای شـیوع
بیمـاری تاکنـون ،بـه هشـت هـزار و  ۵۴نفـر رسـید.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ۶۳۰
هـزار و  ۵۰۹هـم اسـتانی مبتال به کوویـد ۱۹بهبود یافته
کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یا از ایزولـه خانگی
خـارج شـده اند.
در حـال حاضـر مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده واکسـن
کرونـا در شهرسـتان های زیرمجموعـه دانشـگاه علـوم
پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز با احتسـاب
چهـار ُدز ،بـه هشـت میلیـون و  ۱۹۲هـزار و ُ ۴۵۰دز
رسـیده کـه از ایـن تعداد سـه میلیون و  ۴۲۵هـزار و ۷۹۸
ُدز نوبـت اول ،سـه میلیـون و  ۱۳۲هـزار و ُ ۶۷۴دز نوبت
دوم ،یـک میلیـون و  ۵۵۸هـزار و ُ ۶دز نوبـت سـوم و ۷۵
هـزار و ُ ۹۷۲دز یـادآور واکسـن بـوده اسـت.

جمع آوری  ۲۰هزار تن گندم
در معرض خطر سیالب فارس
مهر:مدیـر کل اداره غلـه فـارس گفـت ۲۰ :هزار تن
گنـدم در معـرض سـیل در شهرسـتانهای شـمالی
اسـتان فـارس جمـع آوری و از بـروز خطـر جلوگیـری
شـد.مهدی جمالـی با بیـان اینکه این اقـدام جهادی
ظـرف چهار روز انجام شـده اسـت ،تصریـح کرد :این
عملیـات در چهار شهرسـتان بوانات ،خـرم بید ،آباده
و اقلیـد بـا هماهنگی دسـتگاهها صـورت گرفت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جمـع آوری ایـن میـزان از
محصـول در  ۱۷مرکـز خرید گندم از جمله آسـپاس،
بـکان ،دشـت نمـدان ،درغـوک ،احمـد آبـاد ،صغاد،
خسـرو شـیرین و دژکـرد انجـام شـد ،اظهار کـرد :در
شـرایط معمـول  ۳۰روز زمـان بـرای جمـع آوری ایـن
محصـول راهبـردی بـا ایـن حجـم نیـاز بود.
مدیـر کل اداره غلـه و خدمـات بازرگانـی فـارس بـا
بیـان اینکـه بـا هماهنگیهایـی کـه صـورت گرفـت
گندمهـای جمـع آوری شـده بـه مقصـد سـیلوهای
اقلیـد و کارخانههـای آرد آبـاده ،اقلیـد ،سـپیدان،
آسـیا ،خبـاز آرد و سـیلوهای اسـتان اصفهـان و
یـزد ارسـال شـده اسـت ،افـزود :بـه منظـور حمـل
ایـن محمولههـا قریـب بـه  ۸۵۰مـورد حمـل و نقـل
جـادهای بـا تریلـی انجـام شـد.
     عکس اختصاصی عصر مرد م  /علی گزبلند
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در جهت توسعه تجارت با قطر با  2مانع تحریم های داخلی و خارجی
مواجهیم
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی فارس ...

رونمایی از تندیس سائو شچین و سردیس سعدی شیرازی در باغ
جهان نما
قائممقام شهرداری شیراز با بیان اینکه دو شهر شیراز و ...

آمادگی برای برگزاری
 ۴نمایشگاه اختصاصی ایران
پیش از جامجهانی قطر

رونمایی از تندیس سائو شچین
و سردیس سعدی شیرازی در باغ جهان نما
عصرمردم:
قائممقـام شـهرداری شـیراز بـا بیان اینکه دو شـهر شـیراز
و نانجینـگ بـا تبـادل سـردیس دو ادیـب برجسـته خـود
شـهروندان خـود را بـه شـناخت بیشـتر فرهنـگ و ادبیات
یکدیگـر فراخواندهانـد ،گفـت :تبـادل ایـن دو سـردیس
ارزشـمند ،فرصتـی بـرای شـناخت بهتـر و پیونـد عمیقتـر
ً
مـردم دو شـهر و طبیعتـا الهامبخـش و بسترسـاز تقویـت
تبـادالت گردشـگری خواهـد بـود.
آییـن رونمایی از تندیس سـائو شـچین و سـردیس سـعدی
شـیرازی در بـاغ جهـان نمـا بـا حضـور محمدتقـی تـذروی
نایبرئیس شـورای اسلامی شـهر شـیراز ،آرش فـرجزاده
قائممقـام شـهردار شـیراز ،عبـاس بیرقـدار رئیـس دفتـر
نمایندگـی وزارت خارجـه جمهـوری اسلامی ایـران
در فـارس ،عبدالعلـی قصرالدشـتی هنرمنـد و سـازنده
سـردیس سـعدی شـیرازی و جمعـی از مدیـران و پرسـنل
شـهرداری شـیراز برگـزار شـد.
آرش فـرجزاده قائممقـام شـهردار شـیراز در ایـن آییـن
گفـت :شـیراز و نانجینـگ بهعنـوان کانونهـای مهـم
ادبـی و فرهنگـی کشـور خـود و پایتختهـای تمدنـی
سـرزمین خـود ،میتواننـد نهتنها پیشـران توسـعه و تقویت
ارتباطـات همهجانبـه بیـن دو ملـت بـوده و بسـتر مکملـی
بـرای دیپلماسـی رسـمی کشـورهای متبـوع خـود باشـند،
بلکـه ظرفیـت ایـن را دارنـد کـه الگویـی ایـدهآل از روابـط
بینشـهری پویا و سـازنده را برای سـایر شـهرهای آسـیایی
ایجـاد کننـد.
وی بـا بیـان اینکه این دو شـهر با تبادل سـردیس دو ادیب
برجسـته خـود شـهروندان را به شـناخت بیشـتر فرهنگ و
ادبیـات یکدیگـر فراخواندهانـد ،تصریـح کـرد :تبـادل ایـن
دو سـردیس ارزشـمند ،فرصتـی بـرای شـناخت بهتـر و
ً
پیونـد عمیقتـر مـردم دو شـهر و طبیعتـا الهامبخـش و
بسترسـاز تقویـت تبـادالت گردشـگری خواهـد بـود.
قائممقـام شـهردار شـیراز گفـت :در حـوزه ارتباطـات
شـهر بـا شـهر در عرصـه بینالمللـی ،بـا توجـه بـه تأکیـد
شـورای اسلامی شـهر شـیراز بـرای بهکارگیـری تمامـی
ظرفیتهـای موجـود در جهـت اسـتفاده از دیپلماسـی
شـهری ،توسـعه اقتصـادی و جـذب سـرمایهگذار و
گردشـگر و افزایـش کیفیـت زندگی شـهروندان ،سیاسـت
مدیریـت شـهری نـگاه عملگرایانـه و پـروژه محـور در این
حـوزه اسـت.
ً
فـرجزاده تصریـح کـرد :طبیعتـا بـا توجـه بـه ماهیـت بیـن
بخشـی و وجـود کنشـگران و ذینفعـان مختلـف ،هرگونه
حرکـت عمیـق و ثمربخـش نیازمنـد تعامـل و همافزایـی
درون و بـرون دسـتگاهی اسـت .در ایـن راسـتا ،علاوه
بـر مجموعـه اداره کل ارتباطـات و امـور بینالملـل سـایر
زیرمجموعههـای شـهرداری نیـز ملـزم و مکلـف بـه
همـکاری و همافزایـی در ایـن خصـوص هسـتند تـا بـا

اتخـاذ نگاه فراملی ،علاوه بر بهرهبـرداری از فرصتهای
موجـود ،بـرای شـهر خـود فرصتسـازی کنیـم.
او بیـان کـرد :در حـوزه برونسـازمانی ،نیـز همراهـی و
تعامـل نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در اسـتان فـارس،
بخشهـای دولتـی مرتبـط و بخـش خصوصـی نقـش
بسـزایی در اسـتفاده بهینـه و مطلـوب از ظرفیتهـای
بالقـوه شـیراز و فـارس دارد و مـا امیدواریـم بـا بهکارگیـری
تـوان فکری و اجرایی همه کنشـگران اقدامات اثربخشـی
را در عرصـه بینالمللـی از حیـث معرفی همهجانبه شـهر،
کمـک بـه ترویج فرهنـگ و ارزشهای ایرانی-اسلامی و
توسـعه و پیشـرفت شـیراز در همـه عرصههـا رقـم بزنیـم.
رضـا جاویـدی مدیـرکل ارتباطـات و امـور بینالملـل
شـهرداری شـیراز نیـز در ایـن مراسـم گفـت :رویکـرد ایـن
اداره کل بـا توجـه بـه تکلیفـی کـه ششـمین دوره شـورای
اسلامی شـهر بـرای ایـن حـوزه ترسـیم کـرده ،این اسـت
کـه دیپلماسـی شـهری را فراتـر از مسـائل جاری بـا تبادل
دانـش فنـی و مهندسـی و بهرهگیـری از ظرفیتهـای
شـهرهای خواهرخوانـده دنبـال کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه شـیراز مقصـد گردشـگری بسـیاری
از گردشـگران در جهـان هسـت ،تصریـح کـرد :بـرای
تبـادالت فرهنگـی و دیپلماسـی شـیراز و شـهرهای بـزرگ
جهـان بـا توجـه به صبغـه و ظرفیـت فرهنگـی و تاریخی و
ادبـی شـیراز و همچنین وجود سـومین حـرم اهلبیت(ع)
بایـد بتـوان بـا تلاش مدیریـت شـهری ایـن تبـادالت را
در همـه ابعـاد گسـترش داد و شناسـنامه غنـی شـیراز را
مطابـق نـام شایسـته آن بسـط داد.
مدیـرکل ارتباطـات و امـور بینالملـل شـهرداری شـیراز
بـه تاریخچـهای در مـورد ایـن تبـادل فرهنگـی پرداخـت
و اظهـار کـرد :عقـد تفاهمنامـه خواهرخواندگـی بیـن دو
شـهر شـیراز و نانجینـگ اردیبهشـت  ۹۷آغـاز و پـس از
آن ارسـال تندیـس برنـز سـائو شـچین نویسـنده مشـهور
اهـل نانجینـگ و خالـق رمـان رویـای تـاالر سـرخ یکی از

چهـار اثر کالسـیک برجسـته ادبیات چیـن از نانجینگ به
شـیراز در دسـتور مبـادالت فرهنگی دو شـهر قـرار گرفت.
جاویـدی بیـان کـرد :متقابلا سـردیس برنـز سـعدی
بـه همـراه پایـه سـنگ از شـیراز بـه نانجینـگ در پـارک
بینالمللـی دوسـتی نانجینـگ کـه توسـط عبدالعلـی
قصرالدشـتی چهـره هنـری شـیرازی سـاخته شـده ،بـه
نانجینگ شـهر خواهرخوانده شـیراز در چین ارسـال شـد.
یانـگ شـیپنگ قائممقـام اجرایـی شـهردار نانجینـگ در
بخشـی از پیام ویدئویی در مراسـم رونمایی از تندیس سائو
شـچین گفـت :از زمـان امضـای پیمـان خواهرخواندگـی
بین دو شـهر شـیراز و نانجینگ در سـال  ،۲۰۱۸دو شـهر
بـه تبادالت دوسـتانه خـود و همـکاری در حوزههایی مانند
اقتصـاد ،تجـارت ،فرهنـگ ،آمـوزش و گردشـگری در
راسـتای نیازهـای توسـعهای و نمایش ویژگیهـای متمایز
طرفیـن اسـت ،ادامـه دادهاند.
وی بـا بیـان اینکـه شـیراز و نانجینـگ هـر دو از میـراث
فرهنگـی و فضـای ادبـی غنـی برخـوردار هسـتند،
افـزود :چنـدی پیـش ،شـهر شـما سـردیس شـاعر
معـروف فارسـیزبان ،سـعدی را بـه نانجینـگ هدیـه کـرد
و ایـن سـردیس هماکنـون در پـارک بینالمللـی دوسـتی
نانجینـگ نصبشـده اسـت و شـهروندان نانجینـگ بـا
درک ارزش ایـن مجسـمه میتواننـد میـراث کهن فرهنگ
ایـران را درک کـرده و دانـش خـود دربـاره ایران و شـیراز را
تقویـت نماینـد.
قائممقـام اجرایـی شـهردار نانجینگ تصریح کـرد :در این
لحظـه تاریخـی جدیـد ،صمیمانـه امیدواریم شـهرهایمان
بـه ایـن مراسـم رونمایـی بهعنـوان فرصـت نـگاه کـرده ،از
مفهـوم یـک اجتمـاع با یـک آینده مشـترک برای بشـریت
و از دیـدگاه پذیـرا بـودن و همـکاری برد-بـرد حمایـت
کـرده ،مشـترکا روابـط خواهرخواندگـی را بهگونـهای
ً
عمیـق ،عملگرایانـه و متقابلا سـودمند توسـعه داده و به
همـکاری دوسـتانه ایـران و چیـن کمـک کننـد.

رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس:

در جهت توسعه تجارت با قطر
با  2مانع تحریم های داخلی و خارجی مواجهیم
عصرمردم:
جمـال رازقـی رئیـس اتـاق بازرگانـی،
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی فـارس در
پنجمیـن کارگـروه توسـعه صادرات اسـتان
فـارس کـه بـا حضـور مسـئوالن کشـوری
و اسـتانی در ایـن اتـاق برگـزار شـد ،گفت:
بـرای توسـعه روابط تجـاری ایـران و قطر و
بـه ویـژه از اسـتان فـارس اقدامـات بسـیار
زیـادی انجـام شـده اسـت امـا متاسـفانه
نتیجـه مطلوبـی نداشـته اسـت.
وی بیـان کـرد :بـرای توسـعه تجـارت بـا
کشـور قطـر دو مانـع بـزرگ تحریم هـا
خارجـی و تحریم هـای داخلـی وجـود دارد
کـه تحریم هـای داخلـی بـه مراتـب بزرگتر
از تحریم هـای خارجـی بـرای تجـار و
بازرگانـان ماسـت.
رازقـی افـزود :سـازمان توسـعه تجـارت،

بانـک مرکـزی و برخـی از دسـتگاه های
دیگـر با ایجاد موانع و مشـکالت سـد های
بزرگـی را بـرای تجـار ،تولیـد کننـدگان و
بازرگانـان ما ایجـاد کرده اند و جای تاسـف
اسـت کـه امـروز تجـار مـا بیـن دو تحریـم
داخلـی و خارجـی سـرگردان شـده اسـت.
وی اظهارداشـت :صـرف اینکـه همزمـان
بـا برگـزاری جـام جهانـی در کشـور قطـر
حرکـت بزرگـی انجـام شـود ،مطلـوب
مـا نیسـت و ایـن درحالـی اسـت کـه در

دورانـی کـه تحریم هایـی بـر کشـور قطـر
اعمـال شـده بـود تمـام امکانـات و قوانیـن
در بخـش دولتـی و خصوصـی بسـیج شـد
تـا تجـارت بـا ایـن کشـور محقـق شـود و
مـا دیدیـم کـه مشـکالتی از جملـه فعالیت
کارگـو و ارسـال کاال بـه صـورت روزانـه
بـه کشـور قطـر میسـر شـد و مشـکالت
قدیمی تجـار مـا یـک شـبه حـل شـد.
رازقـی بـا بیـان اینکـه ایـن رونـد نشـان داد
کـه اگـر بنـا باشـد مسـیر صـادرات همـوار

شـود ،امـکان پذیـر اسـت اضافـه کـرد:
در دو هفتـه اخیـر جلسـاتی بـا سـفارت
قطـر در ایـران داشـتیم کـه بنـا بـه گفتـه
مسـئوالن رده بـاالی ایـن کشـور؛ قطـر
بـه دنبـال برقـراری ارتبـاط بیشـتر و بلنـد
مـدت بـا اهـداف بزرگـی بـا کشـور ایـران و
بـه ویـژه اسـتان فـارس اسـت کـه انتظـار
اسـت دیـدگاه مسـئوالن و تجـار مـا نیـز در
برقـراری ارتبـاط تجاری و اقتصـادی با این
کشـور طوالنـی مـدت و هدفمنـد اسـت.
وی ادامـه داد :کشـور قطـر می توانـد
جایگزیـن کشـور امـارات بـرای توسـعه
تجـارت کشـور ایـران باشـد و مسـئوالن ما
در داخـل کشـور بایـد بـا شکسـتن مسـیر
تحریم هـای داخلـی زمینـه برقـراری ایـن
ارتبـاط و افزایـش طـراز تجـاری دو طـرف
را فراهـم کننـد.

 ۴۵موقوفه جدید در فارس به ثبت رسید
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان فارس گفت :طی سال  ١۴٠٠شهرستان جهرم
بیشترین موقوفه جدید را داشته و  ۴۵موقوفه به موقوفات فارس ...

لزوم راه اندازی کنسرسیوم صنایع الکترونیک در استان فارس
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه ظرفیـت عظیـم شـرکت های دانـش بنیـان و
تنـوع محصـوالت تولیـدی مراکـز علمی اسـتان گفـت :زمینـه حضـور و بازدید
مدیـران صنایـع بـزرگ کشـور از پردیـس دانـش بنیـان فـارس بـرای اسـتفاده
حداکثـری محصـوالت شـرکت ها فراهـم شـود.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه بـا حضـور جمعی از مسـئولین حوزه دانـش بنیان،
از «پردیـس شـرکت های دانـش بنیـان فـارس» بازدید کرد.
اسـتاندار فـارس در ایـن دیـدار ظرفیـت شـرکت های دانـش بنیـان موجـود در
ایـن پردیـس را مـورد بررسـی قـرار داد و از نزدیـک بـا نقاط قوت و ضعف آشـنا
شد .
دکتـر ایمانیـه در حاشـیه ایـن بازدیـد تاکیـد کـرد :زمـان بنـدی مشـخص بـرای تکمیـل و تامیـن اعتبـار
سـاختمان های پردیـس دانـش بنیـان تدویـن شـود.
اسـتاندار فـارس بـر لزوم تشـکیل سـه دفتر بازاریابی ،جـذب و راهنمایـی متقاضیان جدید تشـکیل دانش بنیان و
دفتـر بـاز آمـوزی و ارتقـا تکنولـوژی تاکیـد کرد و گفـت :برای ارتقـا تکنولوژی هـای قدیمی بایـد باز آمـوزی و ارتقا
در دسـتور کار قـرار گیـرد همچنیـن مقـرر شـد میـز خدمـت جمـع بنـدی مشـکالت  ۴۰۴شـرکت دانش بنیـان با
حضـور مدیـران دسـتگاه های مرتبط برگزار شـود.
نماینـده عالـی دولـت در فارس افزود :شـیراز به عنـوان قطب الکترونیک کشـور باید در تولید تجهیزات پزشـکی
سـهم بیشـتری ایفـا کنـد و زمینـه حضـور و بازدیـد مدیـران صنایـع بـزرگ کشـور از پردیـس دانـش بنیـان فـارس
بـرای اسـتفاده حداکثـری محصـوالت شـرکت ها و انعقـاد تفاهـم نامه فراهم شـود.
دکتـر ایمانیـه بـا پیشـنهاد اینکـه کنسرسـیوم صنایـع الکترونیـک در اسـتان راه انـدازی شـود ،خاطرنشـان کـرد:
تمامی فعالیـن ایـن حـوزه وارد ایـن کنسرسـیوم شـوند تـا گام های مهمی در راسـتای ارتقـا جایگاه اسـتان فارس و
جنـوب کشـور در بخـش الکترونیک برداشـته شـود.
وی افزایـش ریه هـای تنفسـی غـرب شـیراز را الزم و ضـروری دانسـت و بیان داشـت :اسـتفاده از پسـاب پردیس
برای گسـترش فضای سـبز در منطقه شـمال غرب شـیراز اقدامی ارزشـمند اسـت.
توسـعه شـرکت های دانـش بنیـان در شـهرک های صنعتـی ،پیگیـری مسـکن اعضـای شـرکت دانـش بنیـان
در راسـتای ارتقـا رفـاه نخبـگان ،پیگیـری جـذب اعتبـارات کشـوری ،ارزیابـی مجـدد متقاضیـان شـرکت های
دانـش بنیـان کـه در ارتبـاط بـا بیمـاری کرونـا تقاضایشـان مـورد قبـول قـرار نگرفتـه اسـت ،از دیگـر موضوعـات
مطـرح شـده در ایـن بازدیـد بود.

حل مشکالت شهرک صنعتی شهید مصلحیان کازرون
در جهت طرح صنعت یار
عصرمردم:
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه کازرون گفـت :مشـکالت شـهر 
ک
صنعتـی شـهید مصلحیـان کازرون در راسـتای طـرح صنعـت یار حـل خواهد
شد .
سـرهنگ پاسـدار غالمرضا توکل فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه کازرون
در بازدیـد از شـهرک صنعتـی شـهید مصلحیـان کازرون ضمـن بیـان اینکـه
بسـیج بـا وجـود گذشـت چهـار دهـه از پیـروزی باشـکوه انقلاب در مسـیر
خدمـت رسـانی بـه مـردم قـرار دارد ،بیـان نمود :امـروز بسـیج با تـوکل به خدا
و کمـک مـردم و مسـوولین بـرای رفـع مشـکالت کشـور آمـاده کمکرسـانی
اسـت..وی بـا تاکیـد بـر ظرفیتهـای بالقـوه صنایـع و معـادن شهرسـتان و لـزوم اسـتفاده از آن بـرای پیشـرفت
اقتصـادی اظهـار داشـت :اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت ایـن شـرکت های تولیـدی و صنعتـی در ایجـاد اشـتغال و
رونـق اقتصـادی شهرسـتان بسـیار حائـز اهمیت اسـت..
فرمانـده سـپاه کازرون ادامـه داد :بـا کمـک بسـیج مهندسـین صنعـت و معـدن و حمایـت ویـژه سـپاه انشـاالله
قدمهـای خوبـی در راسـتای احیـا و رفـع مشـکالت شـرکت های تولیـدی و صنعتـی و همچنیـن معـادن راکـد و
نیمـه راکـد شهرسـتان برخواهیم داشـت..
در ادامـه مهنـدس محمدجعفـر شـفیعی مدیـر بسـیج مهندسـین صنعـت و معـدن سـپاه کازرون اظهـار داشـت:
امـروز شـرکت های صنعتـی و تولیـدی می تواننـد بـه عنـوان موتورهـای مولـد اقتصـاد ،در سـامان دهـی و
جهت دهی نیروی کار فعال جامعه نقش کلیدی بازی کنند و زمینه ساز توسعه صنعتی شوند.
وی افـزود :شناسـایی چالش هـا و مشـکالت فـراروی بخـش صنعـت و معـدن یکـی از موضوعاتـی اسـت که در
قالـب طـرح صنعـت یـار و معـدن یـار گـروه جهادی بسـیج مهندسـین صنعت و معـدن سـپاه کازرون مـورد توجه
ویژه قـرار گرفته اسـت..
مهنـدس شـفیعی بـا اشـاره بـه اینکـه برای توسـعه صنعـت و حمایـت از صنعتگران ،توسـعه شـهرک صنعتی باید
مـورد توجـه مسـئولین قـرار گیـرد ،تاکیـد کـرد :در ایـن راسـتا بایـد هم زمـان با توسـعه شـهرک صنعتـی ،قوانین
حـوزه تولیـد را هم اصلاح کرد..
مدیـر بسـیج مهندسـین صنعـت و معـدن سـپاه کازرون بـا بیـان اینکـه رفـع کاغـذ بازی هـای اداری ،کاهـش
هزینه هـا و رفـع مشـکالت ارزی از جملـه مـواردی می باشـد کـه موجـب توسـعه صنعـت می شـود ،خاطر نشـان
کـرد :رفـع موانـع تولید در ارایه تسـهیالت بانکی به شـرکت های تولیـدی و صنعتی یکی از اصلـی ترین مطالبات
صنعتگـران اسـت ،موضوعـی کـه اکنـون بـه مشـکل بـزرگ تولیدکنندگان بدل شـده اسـت..
مهنـدس شـفیعی بـا بیـان اینکه کمیتـه تخصصی صنعت و معدن با همکاری اداره صمت تشـکیل شـده اسـت،
تصریـح کـرد :عارضهیابـی مشـکالت صنایـع و معـادن ،اولویتبنـدی ایـن مشـکالت ،ارائـه راهحلهـای بهینـه
و راهکارهـای افزایـش تولیـد شـرکت های تولیـدی و صنعتـی و همچنیـن معـادن در ایـن کمیتـه بررسـی خواهد
شـد کـه برای رسـیدن بـه این هدف تلاش مضاعف همـه دسـتگاه های مرتبط اجرایـی شهرسـتان را میطلبد..

امداد رسانی پاسداران  ،بسیجیان و گروه های جهادی
شهرستان ارسنجان به سیل زدگان

موسوی مدیرکل اوقاف اعالم کرد:

 ۴۵موقوفه جدید در فارس به ثبت رسید
مهر:مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان
فارس گفت :طی سـال  ١۴٠٠شهرسـتان
جهـرم بیشـترین موقوفـه جدیـد را داشـته
و  ۴۵موقوفـه بـه موقوفـات فـارس اضافـه
شد .
حجتاالسلام عبـاس موسـوی صبـح
سـه شـنبه در نشسـتی خبـری بیـان کـرد:
هرسـاله برنامههـای مختلفـی در راسـتای
گرامیداشـت ایـام محـرم در اسـتان فـارس
اجرایـی خواهـد شـد.
وی ادامـه داد :امسـال قـرار اسـت ایـن
برنامههـا در قالـب سـوگواره بصیـرت
عاشـورایی از هشـتم مـرداد مـاه لغایـت
پنجـم مهـر مـاه اجرایی خواهد شـد که این
برنامـه در  ۴٢٠بقعـه متبرکـه بـا حضور ۴۴
هیـأت مذهبـی اجرایـی خواهـد شـد.
موسـوی تاکیـد کـرد :در محـرم امسـال
 ٣٧٠مبلـغ کـه شـامل  ١٢٠مبلغ از اسـتان
قـم و  ٢٧٠مبلـغ بومی اسـتان فـارس بـه
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ایرنا:مدیـرکل دفتـر غرب آسـیای سـازمان توسـعه
تجـارت ایـران بـا تأکیـد بـر اسـتفاده از بـازار قطـر
گفـت ۴:نمایشـگاه اختصاصـی فـرش و صنایـع
دسـتی ،مواد غذایی ،خشـکبار ،طال و جواهرآالت
قبـل از برگـزاری جـام جهانـی برگـزار میشـود و
فراخـوان آن نیـز منتشـر شـده اسـت.
فـرزاد پیلتـن روز سهشـنبه در پنجمیـن کارگـروه
توسـعه صـادرات اسـتان فـارس افـزود :بـا رویـداد
جـام جهانـی  ۲۰۲۲روبـهرو هسـتیم و از این جهت
اسـتفاده از بـازار قطـر اولویت امروز توسـعه تجارت
است.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای اسـتان فـارس بـازار قطر
بـه دلیـل ارتباطـات قدیمـی و خوبـی که از گذشـته
وجـود دارد نیـاز بـه معرفـی نـدارد امـا امـروز پـروژه
جـام جهانـی مـورد بحث اسـت ،افـزود :بـرای این
منظـور بایـد برخـی از شـاخصها رعایـت شـود
و ایـن بـازار بـرای بخشهـای مختلـف بـه ویـژه
تجـاری و سـرمایهگذاری مهـم اسـت.
پیلتـن بـا بیـان اینکـه از سـالی کـه قطـر انتخـاب
شـد اقدامـات و پیگیریهایـی انجـام گرفـت البتـه
ارتباطگیـری سـخت بـود و ارادهای جـدی در
گذشـته وجـود نداشـت ،اظهـار داشـت :در دولـت
جدیـد ارتباطـات بـا قطـر و بـا سـفرهایی بیـن دو
کشـور صـورت گرفت ،فضـا بهتر شـد و کارگروهی
زیـر نظـر معـاون اول رئیس جمهور تشـکیل گردید
کـه یـک کمیتـه بـه اسـم تجـارت داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه کمیتـه گردشـگری و دو کمیته
دیگـر هـم تشـکیل شـده اسـت ،افـزود :امـروز
کمیتـه تجـارت مدنظـر اسـت تـا از فرصتهـای
تجـاری جـام جهانـی اسـتفاده کنیـم ،مذاکـرات
خوبـی در کمیسـیون مشـترک انجـام و اقدامـات
عملیاتـی بـا ایـن کمیسـیون شـروع شـد همچنین
رایـزن بازرگانـی ما نیز در قطر مسـتقر شـده اسـت.
پیلتـن بـا اشـاره به تاسـیس مرکـز تجاری ایـران در
قطـر بـه عنـوان پـروژه سـوم ایـن ارتباطـات گفت:
بـرای ایـن مرکـز مجوزهـا صـادر و فعالیت را رسـما
شـروع کـرده اسـت و پروژه چهـارم نیـز برنامهریزی
بـرای برگـزاری چنـد رویـداد نمایشـگاهی بـوده
اسـت که  ۴نمایشـگاه اختصاصی قبـل از برگزاری
جـام جهانـی برگـزار میشـود و مجوزهـای آن
صـادر شـده اسـت کـه شـامل فـرش و صنایـع
دسـتی ،مواد غذایـی ،خشـکبار،طال و جواهرآالت
اسـت و فراخـوان آن نیـز منتشـر شـده اسـت.
مدیـرکل دفتـر غـرب آسـیای سـازمان توسـعه
تجـارت ایـران بـا بیـان اینکـه اگـر تجـار و فعـاالن
اسـتان فـارس عالقهمنـد باشـند میتواننـد در
ایـن نمایشـگاهها شـرکت نماینـد ،افـزود :توصیـه
و تاکیـد ایـن اسـت کـه بـا اسـتانداردهای بـاال و
کاالهـای باکیفیـت و برند در نمایشـگاه حضور پیدا
کننـد و شـرکتها بـا توانمنـدی بـاال معرفی شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه یـک نمایشـگاه هـم در حیـن
برگـزاری جـام جهانی خواهیم داشـت کـه معاونت
گردشـگری وزارت میـراث فرهنگـی برگـزار
میکنـد ،عنـوان کـرد :هـدف از ایـن نمایشـگاه
معرفـی صنایـع دسـتی و فـروش آن اسـت کـه
یـک مـاه زمانـش طـول میکشـد و صنایـع دسـتی
کوچـک و خـرد کـه قابلیـت فـروش دارنـد ارائـه
میشـود.
پیلتـن بـا بیـان اینکـه تلاش بـر ایـن اسـت کـه
مجـوز فـروش نیـز از دولـت قطـر گرفتـه شـود،
افـزود :یـک فضـای  ۲۰۰متـری هـم دولـت قطر
بـه صـورت رایگان بـه وزارت میـراث فرهنگی داده
کـه فـارس میتوانـد مشـارکت کنـد و ایـن بـرای
معرفـی ظرفیتهـای فرهنگـی کشـور اسـت و
تجـاری نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای تحقـق ایـن مشـارکت
زیرسـاختهای بانکـی و حمـل و نقـل مهـم
اسـت کـه بایـد تامیـن شـود ،افـزود :یـک کارگروه
بهداشـتی نیـز بـرای اسـتفاده از جـام جهانـی
تعریف شـده بـا هدف جذب گردشـگر سلامت که
بـه عهـده وزارت بهداشـت اسـت و اسـتان فـارس
بـا توجـه بـه ظرفیتهایـی کـه در ایـن زمینـه دارند
میتوانـد ورود کنـد.
اسـتان فارس برای اسـتفاده از فرصتهای
تجاری با قطر پیشـگام اسـت
عبـاس عبدالخانـی رایـزن بازرگانـی ایـران در قطـر
نیـز در ایـن جلسـه از طریق ارتبـاط ویدیوئی با بیان
اینکـه روابـط تجـاری بـا کشـورهای خلیـج فـارس
مدیـون تجـار و بازرگانـان اسـتان فـارس اسـت،
گفـت :بزرگتریـن تجار امـروز قطر اصالتا شـیرازی
هسـتند و جـام جهانـی یک جرقه اسـت کـه باید از
آن بـرای توسـعه روابـط تجـاری ایـران بـا محوریت
اسـتان فـارس برنامهریـزی بلنـد مـدت کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه کشـور قطـر هـم از لحـاظ
سیاسـی و اقتصـادی تغییـر کـرده و سـفر مقامـات
ایرانـی و قطـری توسـعه روابـط تجـاری را بیشـتر
کـرد ،افـزود :بـرای ایـن منظـور باید زیرسـاختها
تامیـن شـود کـه امـروز تـا نقطـه مطلـوب فاصلـه
دارد چراکـه کشـور قطـر سـاالنه  ۲۵میلیـارد دالر
واردات دارد امـا سـهم ایـران از ایـن واردات بسـیار
کـم اسـت.
عبدالخانـی بـا بیـان اینکـه مـواد غذایـی بهتریـن
امـکان ایـران بـرای توسـعه تجـاری با قطر اسـت،
گفت:رویکرد سـازمان توسـعه تجـارت اکنون فرق
کـرده اسـت ،بایـد اطالعـات بخـش خصوصـی
را گرفـت و در کنـار و همـکاری رایـزن بازرگانـی
کـه کارمنـد دولـت اسـت مراکـز تجـاری بخـش
خصوصـی را ایجـاد کـرد.
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بقـاع متبرکـه اسـتان اعـزام خواهنـد شـد.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول مراسـم
شـیرخوارگاه حسـینی در  ١۴مهرماه در ١٩
بقعـه متبرکه اسـتان فارس اجرایـی خواهد
شـد ایـن در حالـی اسـت کـه مراسـمهای
ایام تاسـوعا و عاشـورا در  ١٧٠بقعه متبرکه
اسـتان فـارس اجرایـی خواهـد شـد.

مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه فـارس یادآور
شـد :همزمـان بـا ایـام تاسـوعا و عاشـورا
حسـینی شـاهد برگـزاری نمـاز ظهـر در
 ١۵٠بقعـه متبرکـه اسـتان خواهد بـود این
در حالـی اسـت کـه بقـاع متبرکـه بـرای
گرامیداشـت سـالروز شـهادت امـام سـجاد
علیـه السلام نیـز برنامـه ریزی هـای ویژه

ای داشـته اسـت.
موسـوی از برگـزاری اطعـام حسـینی در
راسـتای حمایـت از هیأتهـای مذهبـی و
خانوادههـای نیازمنـد خبـر داد و تاکنـون
 ۴٠٠هیـأت مذهبـی در ایـن طـرح تعییـن
تکلیـف شـده و حوالـه خـود را دریافـت
کرد هانـد.
وی ادامـه داد :در راسـتای حمایـت از
خانوادههـای نیازمنـد طـرح درمانـی
ویـژه ای بـرای ایـن افـراد بـا همـکاری
درمانگاههـای موجـود در اسـتان در نظـر
گرفتـه شـده اسـت.
او در ادامـه خاطرنشـان کـرد :طـی سـال
 ١۴٠٠شهرسـتان جهـرم بیشـترین وقـف
جدیـد را داشـته و بـه طـور کلـی میتـوان
گفـت طی سـال گذشـته  ۴۵موقوفه جدید
در اسـتان ایجـاد شـده کـه بیشـترین حوزه
مربـوط بـه سـاخت مسـجد و امـور خیریـه
است.

داوریزدانی  /ارسنجان
درپـی بارندگیهـای اخیـر و خسـارت های بوجـود آمـده به اماکن وزیر سـاخت هاومردم شهرسـتانهای ارسـنجان
وبختـگان ،نیروهـای سـپاه پاسـداران وبسـیجیان و گروه هـای جهـادی شهرسـتان ارسـنجان بـه یـاری سـیل
زدگان شـتافتند درایـن رابطـه سـرهنگ سـیامک صادقـی فرمانـده سـپاه پاسـداران ارسـنجان بیان داشـت:
 :از همـان ابتـدای وقـوع سـیل در سـطح ایـن منطقـه نیروهـای سـپاه پاسـداران ب ه همـراه بسـیجیان گروههای
جهـادی بـه کمـک و امداد رسـانی مـردم مناطق سـیل زده شـتافتند.
وی افزود :از آغازین سـاعات وقوع سـیل در روسـتاها و دهسـتان ها در شهرسـتان ارسـنجان و بختگان بسـیج
و سـپاه همچـون همیشـه در میدان حاضر شـدند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :قبـل از وقوع بارش بـاران  ،طوفان و سـیالب جلسـات فراخوان و هشـیار باش
گروه هـای جهـادی منطقـه ای شهرسـتان ارسـنجان تشـکیل شـد و سـپس در ایـن راسـتا طی روزهای گذشـته
15گـروه جهـادی از جملـه گروه هـای جهـادی پاسـداران ،سـربازان و بسـیجیان مناطـق مختلـف شهرسـتان
ارسـنجان بـه آسـیب دیـدگان و سـیل زدگان شهرسـتان بختـگان یاری می رسـانند.
وی عنـوان کـرد :همچنیـن در پی وقوع سـیل به کلیه پایگاه های مقاومت بسـیج در هر منطقه شـهری و روسـتا
آمـاده بـاش اعالم شـد و کمک رسـانی از همان دقایـق اولیه وقوع سـیل آغاز گردید.
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مکمل های ویتامین  Dدر کمک به استخوان ها
بی فایده هستند

مهر :یک مطالعه جدید بزرگ نشــان میدهد سالمندانی که مکملهای ویتامین  Dرا برای
بهبود سالمت استخوانهای خود و جلوگیری از شکستگیها مصرف میکنند ،فقط وقت و پول
خود را تلف میکنند.
دکتر «مریل لباف» ،سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان زنان و بریگهام در بوستون ،میگوید:
«ما دریافتیم که مکمل ویتامین  Dباعث کاهش شکستگی در شرکت کنندگان نمیشود».
در این مطالعه ،بیش از  ۲۵۰۰۰ســالمند به طور تصادفی  ۲۰۰۰واحد ویتامین  Dیا دارونما
مصرف کردند و ســپس به طور متوسط به مدت پنج سال تحت نظر قرار گرفتند .میانگین سنی
شــرکت کنندگان  ۶۷ســال بود .در طول دوره مطالعه ،نزدیک به  ۲۰۰۰شکستگی استخوان در
بین بیش از  ۱۵۰۰شــرکت کننده رخ داد .با این حال ،به نظر میرسد مصرف ویتامین  Dهیچ
تأثیری بر اینکه چه کسی دچار شکستگی شده و چه کسی نشده ،نداشته است.
لباف گفت« :تصور میشــد ویتامین  Dبه بهبود سالمت استخوان کمک میکند زیرا برای
جذب کلسیم بدن شما ضروری است».
وی در ادامه افزود« :از نظر مکانیکی ،ویتامین  Dممکن اســت از سالمت استخوان حمایت
کند و معدنی شــدن استخوان را بهبود بخشد ،زیرا جذب کلسیم را افزایش میدهد و  ۹۹درصد
کلسیم در استخوان ذخیره میشود».
وی خاطرنشان کرد« :عالوه بر این ،برخی از بیماریهای استخوانی مانند راشیتیسم با کمبود
شدید ویتامین  Dدر افراد مرتبط است».
لبــاف گفت« :اکثر مردم ویتامین  Dکافی را به طور طبیعی از طریق پوســت خود دریافت
میکنند ،که با قرارگیری در معرض نور خورشید تولید میشود».
این ماده همچنین در شــیر ،تخم مرغ و غالت حاوی ویتامین  Dو همچنین در ماهیهایی
مانند سالمون ،قزل آال و تن یافت میشود.

افزایش خطر بیماری های قلبی
در سالمندانی که چرت می زنند

مهــر :تحقیقات جدید نشــان می دهد چــرت زدن و همچنین خواب زیاد یا کم یا داشــتن
الگوهای خواب نامناســب ،به نظر می رســد خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی را در افراد
مسن افزایش می دهد.
این مطالعه به شــواهد حاکی از اهمیت خواب برای ســامتی میافزاید .انجمن قلب آمریکا
اخیراً مدت زمان خواب را به لیســت خود در مورد عوامل سالمت و سبک زندگی برای سالمت
قلب و عروق اضافه کرده اســت .این انجمن میگوید بزرگســاالن باید به طور متوسط  ۷تا ۹
ساعت در شب بخوابند.
«ویلی زو» ،محقق ارشد از مرکز تحقیقات پیری در بخش نوروبیولوژی مؤسسه کارولینسکا
در ســوئد ،گفت« :خواب خوب برای حفظ ســامت قلبی عروقی در میانساالن و افراد مسنتر
ضروری اســت .ما مردم را تشویق میکنیم که بین  ۷تا  ۹ساعت بخوابند و از چرت زدن مکرر
یا زیاد خودداری کنند».
تحقیقات قبلی نشــان داده اســت که بدخوابی و کم خوابی ممکن است افراد را در معرض
خطر بیشــتر طیف وسیعی از بیماریها و شرایط مزمن قرار دهد که بر سالمت قلب و مغز تأثیر
میگذارند .این شــرایط شــامل بیماریهای قلبی عروقی ،زوال عقل ،دیابت ،فشار خون باال و
چاقی اســت .مطالعات قبلی مدت زمان خواب نشــان میدهد که خواب زیاد یا خیلی کم هر دو
ممکن است خطر ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی را افزایش دهند .اما اینکه چرت زدن خوب
است یا بد مشخص نبوده است.
در مطالعه جدید ،محققان الگوهای خواب  ۱۲,۲۶۸بزرگسال را در دفتر ثبت دوقلوهای سوئد
تجزیه و تحلیل کردند .شــرکت کنندگان در شروع مطالعه به طور متوسط  ۷۰سال سن داشتند
و سابقه حوادث قلبی عروقی جدی ای نداشتند.
برای جمع آوری دادهها در مورد مدت خواب شــبانه؛ چــرت روزانه؛ خواب آلودگی در طول
روز؛ میزانی که آنها خود را شــب زنده دار یا سحرخیز میدانســتند؛ و عالئم اختالالت خواب،
مانند خروپف و بی خوابی ،از پرسشــنامه استفاده شد .شــرکت کنندگان تا  ۱۸سال تحت نظر
بودند تا بررســی کنند که آیا آنها دچار مشــکالت قلبی عروقی از جمله بیماری قلبی و ســکته
شده اند یا خیر.
افرادی که گزارش کردند هر شــب بین  ۷تا  ۹ســاعت میخوابند ،کمترین احتمال ابتالء به
بیماریهای قلبی عروقی را داشــتند که این یافته با تحقیقات قبلی مطابقت دارد .در مقایسه با
آن گروه ،کســانی که کمتر از هفت ساعت خواب شبانه را گزارش داده بودند ۱۴ ،درصد بیشتر
در معرض ابتالء به بیماری قلبی عروقی بودند و کســانی که بیش از  ۱۰ســاعت میخوابیدند،
 ۱۰درصد بیشتر در معرض ابتالء به بیماری قلبی عروقی بودند.
در مقایســه با افرادی که میگفتند هرگز چرت روزانــه ندارند ،احتمال ابتالء به بیماریهای
قلبی عروقی در افرادی که تا  ۳۰دقیقه چرت میزدند ۱۱ ،درصد بیشتر بود .اگر چرت زدن بیش
از  ۳۰دقیقه طول بکشد ،این خطر  ۲۳درصد افزایش مییابد.
به طور کلی ،افرادی که الگوهای خواب نامناسب یا سایر مشکالت خواب از جمله بی خوابی،
خروپف شدید ،خواب زیاد یا کم ،خواب آلودگی مکرر در طول روز و شب زنده داربودن را گزارش
کردند  ۲۲درصد بیشتر در معرض خطر بودند.
شــرکتکنندگانی که کمتر از  ۷ساعت در شب میخوابیدند و بیش از  ۳۰دقیقه در روز چرت
میزدند ،باالترین خطر ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی را داشتند؛  ۴۷درصد بیشتر از کسانی
که خواب بهینه و بدون چرت زدن داشتند.
زو گفــت« :حتی اگر خواب در طول شــب کم شــود ،چرت زدن بیــش از حد در طول روز
توصیه نمیشود .اگر افراد دائم ًا در خواب کافی مشکل دارند ،باید با یک متخصص مراقبتهای
بهداشتی مشورت کنند تا علت آن را دریابند».

زندگی در نزدیکی طبیعت
موجب تقویت سالمت ریه کودکان می شود

تبیان :شــیر مادر بهترین غذا برای کودک است
زیرا فقط شــکم او را ســیر نمیکنــد ،بلکه حاوی
آنتیبادیهای تقویتکنندهی سیستم ایمنی کودک
نیز هســت .همچنیــن وقتی مادر به کودک شــیر
میدهــد ،پیونــد عاطفی عمیقی بیــن آنها برقرار
میشــود .طبق گفته ســازمان بهداشــت جهانی،
کودکانی که با شــیر مادر تغذیه میشوند ،باهوشتر
و سالمتر هستند .عالوه بر این ،احتمال اضافه وزن،
چاقی و احتمال ابتال به دیابت در آنها نسبت ًا کمتر از
افرادی است که اینگونه نیستند.
شــیردهی تجربهای ُپرفراز و نشــیب اســت و
خصوصا روزها و هفتههای اول شیردهی سختیهای
بیشــتری دارد اما با تمرین و تالش راحتتر خواهد
شد .مشــکالت شــیردهی طبیعیاند؛ اما اگر بدانید
انتظار چه چیزی را باید داشــته باشــید و چه زمانی
به کمک نیاز دارید میتوانید از پس مشکل بربیایید.
هــر مادر و کودکی متفاوت اســت و چالشهای
شیردهی هم میتوانند بسیار متفاوت باشند .در این
مطلب ســعی داریم بر اســاس تجربیات مادرها به
شایعترین مشکالت شیردهی بپردازیم.
ترکخوردگی و درد نوک سینهها
دردی تیرکشنده در نوک سینهها یکی از عوارض
شــایع و طبیعی شیردهی است که اشــتباهاتی در
شــیردادن به نوزاد و بستن ســوتین میتواند آن را
بســیار دردناکتر هم بکند .ترک نوک سینه باعث
خشکی و حتی خونریزی هم میشود.
چه باید کرد؟
صابونهای شوینده قوی و ک ِرمها را با شویندهها
و پمادهای النولیندار که فرموالســیونی مناســب
پوستهای حســاس دارند جایگزین کنید .شیر مادر
خاصیــت ضدالتهابــی دارد ،اجازه دهید شــیر روی
نوک سینههایتان خشک شــود تا از احساس درد و
ناراحتیتان کم کند.
احتقان سینه
تولید شــیر در سینههای شــما فورا بعد از به دنیا
آمــدن نوزادتــان افزایش مییابد و باعث میشــود
ســینهها بزرگتر و سنگینتر شــوند .به این عارضه
احتقان سینه میگویند.
چه باید کرد؟
درد و ناراحتی ناشــی از احتقان سینه را میتوانید
با کمپرسهای گرم و سرد و شیردهی منظم تسکین
دهید .اگر سینههایتان بیشتر از مصرف کودکتان شیر
دارند ،میتوانید سینهها را بدوشید.
تولید کم شیر
کم شــیر بودن ســینهها میتواند هــر مادری را
نگران و مضطــرب کند که مبادا شــیر کافی برای
فرزندش نداشته باشد.
چه باید کرد؟
مطمئن شــوید که نوزادتان طی روز سینههایتان

باشــگاه خبرنگاران :خطر گرما زدگی یا مشکالت
ناشــی از دمای باال ،به ویژه زمانی که یک موج گرما
(چند روز گرم متوالی) و استرس گرمایی قابل توجهی
وجــود دارد (ترکیــب دماهای باال با رطوبت نســبت ًا
باال ،یا دمای هوا بســیار باال بدون رطوبت باالست)
احساس خواهد شد.
موج گرما در بیشتر مناطق جهان به صورت دمای
باالی  ۳۲.۲درجه سانتی گراد برای سه روز یا بیشتر
متوالی تعریف میشــود .اگر رطوبت نسبی باالتر از
 ۷۰درصد باشد ،موج گرمای شدید در دمای  ۳۰درجه
ســانتی گراد حاکم خواهد بــود و در دماهای باالتر
زمانــی که رطوبت نیز کمتر باشــد ،موج گرما غالب
خواهد شــد.ممکن اســت درجات مختلفی از آسیب
گرمایی وجود داشته باشند .صدمات جدی عبارتند از:
گرمازدگــی  -بدن قادر به خنــک کردن خود در
یک محیط گرم نیست ،مکانیسم تعریق بی اثر است
و دمای بدن به سرعت افزایش مییابد.
اســترس گرمایی  -یــک وضعیــت خفیفتر از
گرمازدگی اســت که میتواند پس از قرار گرفتن در
معرض گرما برای چند روز در غیاب مصرف آب کافی
ایجاد شود.
خطر سالمتی ناشــی از هوای گرم به ویژه برای
افراد مسن بسیار زیاد است.
خطر بیشتری برای افراد چاق و بیماریهای مزمن
و همچنیــن بیمارانی که داروهــای خاصی مصرف
میکنند ،در صورت بیماری شــدید یا کمبود مایعات
(کم آبی) وجود دارد.
توصیههایی برای جلوگیری از آسیبهای
گرمایی
بهترین محافظت در برابر آســیب گرما پیشگیری
اســت .پیش بینیهای هواشناسی باید بر اساس آن
پیگیری و آماده شــوند .در دشت ســاحلی و کمربند
ساحلی ،نه تنها باید به دما ،بلکه به وزن دما نیز توجه
شود .معیاری که گرما و رطوبت را جمع آوری میکند.
یک محیط خنک ایجاد کنید
در ســاعات اوج گرما توصیــه میکنیم در مکانی
با تهویه مطبوع بمانید .اگر در خانه شــما تهویه هوا
وجود ندارد ،توصیه میکنیم چند ساعت در یک مکان
عمومی مجهز به تهویه مطبوع بمانید و زمان خود را
در گرمــا کاهش دهید .بهترین راه برای خنک کردن
آپارتمان استفاده از کولر است .نیازی به روشن کردن
کولر در تمام ساعات روز نیست ،اما روشن کردن آن
در ساعات اوج گرما بسیار مهم است.
فنها میتوانند احساس گرما را کاهش دهند ،اما
وقتی دمای محیط باالتر از  ۳۵درجه سانتیگراد باشد،
فنهــا نمیتوانند بدن را خنک کنند یا از آســیب به
سالمت محافظت کنند.
در ســاعات گرم توصیه میکنیم کــه پردهها یا
کرکرههــا را ببندید تا از نفوذ نور خورشــید بکاهید،
اما آپارتمان را مطبوع نگه دارید .کرکرههای بســته
میتوانند نفــوذ گرما به داخل آپارتمــان را تا حدود

شایعترین مشکالت شیردهی و راه حل آنها

را کامــا خالی میکند .اگر کودک هر چه شــیر در
ســینههای شماســت را مصرف نکند ،بدنتان شیر
اضافــی تولید نخواهد کرد .از هر دو ســینه به یک
اندازه و همزمان به فرزندتان شــیر بدهید و بگذارید
هر چقدر که میخواهد ســینهتان را تا آخرین قطره
شــیر بمکد .گاهی ممکن است تمایل کودک به شیر
شما کمتر بشود ،در نتیجه بدنتان شیر کمتری تولید
خواهد کرد .در چنین شــرایطی میتوانید شیرتان را
بدوشید و با شیشه شیر به فرزندتان بدهید.
نشت شیر از سینه
میتوانید انتظار داشــته باشــید از سه ماهه سوم
بارداریتان تا بعد از اینکه کودکتان دیگر از شیر شما
تغذیه نمیکند ،از نوک سینههایتان شیر تراوش کند.
نشت شیر ممکن است به دلیل رفلکس خروج شیر از
سینه روی بدهد که تولید شیر را در مجاورت و تماس
با کودک افزایش میدهد .همچنین اگر سینههایتان
زیاد شیر داشــته باشند ممکن است این اتفاق بیفتد.
لطفا فراموش نکنید که همهی خانمهای باردار ،طی
بارداری ،تراوش شیر را تجربه نمیکنند.
چه باید کرد؟
در صورتی که ماده شــیرآور زیاد مصرف نکنید،
تراوش شیر از سینههایتان کمتر خواهد شد .میتوانید
نشت شیر را با قراردادن کف دستتان (به صورت نماد

توقف) روی هاله سینه متوقف کنید.
انسداد مجاری شیر
انسداد مجاری شیر میتواند باعث انباشت و تورم
مجراهای شــیر شــود .این اتفاق زمانی میافتد که
بدنتان شــیر زیادی تولید کند و بافت ســینه ملتهب
شــود .درنتیجه به مجراهای شــیر فشار وارد شده و
انسداد ایجاد میکند.
چه باید کرد؟
ماســاژ و کمپرس گرم میتواند به تســکین درد
و تورم ناشی از انســداد مجرای شیر کمک کند .به
کودکتان شیر دهید تا نیروی مکیدن او ،انسداد مجرا
را باز کند.
ماستیت سینه
ماســتیت مشکلی در شــیردهی است که مادران
طی چهــار هفته بعد از زایمان آن را تجربه میکنند.
ماســتیت یک نوع عفونت ســینه و مشــابه انسداد
مجرای شــیر میباشــد که با تب یا عالئمی شبیه
آنفلوانزا همراه اســت .ممکن اســت احساس کنید
ســینههایتان داغ شــده اســت و عضالت سینهتان
دردناکاند .شیری که در سینهتان گیرافتاده میتواند
عفونی شود.
چه باید کرد؟
کمپرس گرم روی مجرای مسدود شده بگذارید یا

توصیههای پزشکی برای حفاظت از خود
در هوای گرم

 ۸۰درصد کاهش دهند .حمام کردن در آب ســرد به
خنک شــدن بدن کمک میکند .پوشیدن لباسهای
رنگ روشن و راحت نیز توصیه میشود.
هنگام گرما مراقب باشید
از بیرون رفتن در ساعات گرم باید خودداری کرد.
توصیه میشود فعالیتهای خارج از خانه را به ساعات
اولیه صبح یا عصر محدود کنید.
در ساعات گرم اســتراحت مطلوب است .توصیه
میکنیــم در هــوای گــرم از فعالیت بدنی شــدید
خودداری کنید .اگر باید فعالیت بدنی داشــته باشید،
حتما در حین فعالیت به میزان کافی آب بنوشید.
اگر باید از خانه خارج شوید:
حتما از کاله لبه پهن استفاده کنید ،عینک آفتابی
بزنید ،لباسهای رنگ روشن ،سبک و راحت بپوشید
و ضد آفتاب بزنید.
ســعی کنیــد هر از گاهــی در مکانی ســایه دار
استراحت کنید.
ماندن و یا تالش در گرما را به حداقل برسانید.
هشــدار :از ماندن در وســیله نقلیه پارک شده با
شیشههای بسته خودداری کنید.
نوشیدنی مناسب
شــما باید مقــدار زیــادی آب ســرد یا ســایر
نوشیدنیهای سبک دیگر بنوشید.
توصیــه میشــود نوشــیدنیهای شــیرین،
نوشیدنیهای کافئین دار و الکل را کاهش دهید.
مقدار مورد نیاز نوشــیدن  ۱۰-۸لیوان آب در روز
است؛ حتی بدون احساس تشنگی!
مراقب باشید که غذاهای سبک و متعادل بخورید.
هشدار :اگر پزشک به دلیل مشکالت سالمتی از
شما بخواهد که میزان نوشیدنی را محدود کنید ،باید
در مــورد نحوه عمل در روزهای گرم با او مشــورت
شود.
در مــوارد زیــر باید با پزشــک معالج

مشورت کنید:
افرادی که از بیماریهــای قلبی عروقی ،چاقی،
سایر بیماریهای مزمن ،بیماریهای روانی و زمانی
که بیماری جدی دارند یا در معرض کم آبی هستند،
رنج میبرند.
افرادی که بــا داروهایی که بر سیســتم عصبی
مرکزی (مغز) اثر میگذارند ،درمان میشــوند ،مانند:
داروهایی بــرای آرامــش و خواب ،بــرای بیماری
پارکینســون و برخی مشــکالت روانپزشکی .این
داروها ممکن اســت حساســیت به آسیب گرمایی را
افزایش دهند.
سالمندانی که تنها زندگی میکنند
هنگامی که یک موج گرما وجود دارد ،حداقل یک
بــار در روز به آنها مراجعه کنید و به خاطر داشــته
باشــید که آنها عالئم خســتگی گرما یا گرمازدگی
(همــان طور که در باال توضیح داده شــد) را ندارند.
بازدید میتواند توســط اعضای خانواده ،دوســتان،
همسایگان یا داوطلبان انجام شود.
باید اطمینان حاصل شــود که مشخصات فردی
ســالمند (نام ،آدرس و شــماره تلفن) در دســترس
خدمــات رفاهی اجتماعی در منطقه ســکونت آنها
باشد تا مالقات ســازماندهی شده برای آنها ترتیب
داده شود یا در صورت نیاز کمک دریافت شود.
مهم است که در مورد موارد آسیب گرمایی بیشتر
مراقب باشــید و آنها را به طور مناسب درمان کنید؛
همان طور که در باال توضیح داده شد.
تاثیر گرما بر بدن انسان
درجات مختلفی از آســیب گرمایــی وجود دارند.
آســیبهای جــدی گرمازدگی و اســترس گرمایی
هستند .گرمازدگی به طور معمول هنگامی که دمای
محیط افزایش مییابد ،بــدن با تعریق خود را خنک
میکند و از گرم شــدن بیش از حــد بدن جلوگیری
میکند .اما وقتی هوا گرم اســت و رطوبت هوا زیاد

زیر دوش آب گرم ســینه را ماساژ بدهید و هر چقدر
الزم اســت به کودکتان شیر بدهید .برای پیشگیری
از تورم مجرای شــیر ،بعد از هر شــیردهی سینه را
تخلیه کنید .اگر عالئم در عرض  ۲۴تا  ۴۸ســاعت
برطرف نشــدند ،برای معاینه و درمان به پزشــکتان
مراجعه کنید.
عفونت قارچی سینه
اگر نوک ســینههایتان صورتی شده ،تاول زده یا
پوسته پوسته شــده ،احتمال اینکه به عفونت قارچی
دچار شــده باشید بســیار زیاد اســت .هرچند هنوز
مشــخص نیست که آیا امکان دارد عفونت قارچی را
به کودکتان انتقال دهید یا نه ،اما یکی از اولین عالئم
قارچ یا برفک این اســت که داخل دهان کودکتان را
خوب بررســی کنید تا ببینید تکههای زرد یا ســفید
روی لثهها یا سقف دهانش وجود دارد یا نه.
چه باید کرد؟
اگر احســاس میکنید عفونــت قارچی دارید باید
زودتر به پزشک مراجعه کنید .پزشک برای عفونت،
پماد یا ژل ضدقارچ تجویز میکند .پیش از شیردادن
به کودک ،پماد را به طور کامل از روی ســینه پاک
کنید .همچنیــن میتوانید از داروهای ضدقارچ حین
شیردهی استفاده کنید تا برفک دهان کودک درمان
شود.
است ،عرق به سرعت تبخیر نمیشود و بدن نمیتواند
خنک شود.
در ایــن مورد« ،گرما زدگی» جدیترین آســیب
سالمتی ناشی از گرما ممکن است ایجاد شود .زمانی
اتفــاق میافتد که بدن نتواند خــود را در هوای داغ
خنک کند .مکانیســم تعریق بیاثر میشود و دمای
بدن به سرعت افزایش مییابد .گاهی اوقات به بیش
از  ۴۱درجه ســانتی گراد در یک ربع ساعت! در این
حالت ممکن است آسیبی به سیستم عصبی وارد شود
که با تاری هوشــیاری ،گیجی یا تشــنج و همچنین
لمس سایر اندامهای حیاتی بدن نشان داده میشود.
گرمازدگــی در صورتی که درمــان فوری به مصدوم
ارائه نشــود ،میتواند منجر به مرگ یا ناتوانی دائمی
شود.
خطر ابتال به گرمازدگی در افراد مسن (و همچنین
در ســنین  ،) ۴-۰در بیماران مبتــا به بیماریهای
قلبی عروقی ،در افراد چاق ،در بیماران مبتال به سایر
بیماریهــای مزمن ،در افرادی که با داروهای خاص
درمان میشوند ،بیشتر است.
درمان در صورت مشــکوک شــدن به
گرمازدگی
مصدوم باید سریعا به بیمارستان منتقل شود.
تا زمان رســیدن آمبوالنس ،مصدوم باید در یک
منطقه خنک/ســایه قرار گیرد و خنک شود (مث ً
ال با
حوله مرطوب).
هشــدار :در زمــان گرمازدگی نوشــاندن آب به
مصدوم ممنوع اســت! درمان بــا مایعات به صورت
داخل وریدی توسط کادر پزشکی انجام میشود.
استرس گرمایی
این وضعیت خفیفتر از گرمازدگی است و میتواند
پــس از قرار گرفتن در معرض گرما برای چند روز در
غیاب مصرف آب کافی ایجاد شود .این خطر به ویژه
در افراد مســن ،افراد مبتال به فشــار خون باال و در
افرادی که در محیطهای گرم فعالیت بدنی داشته اند
زیاد است.
عالئــم اســترس گرمایی شــامل تعریــق زیاد،
رنگ پریدگی ،دردهای عضالنی ،خســتگی ،ضعف،
سرگیجه ،ســردرد ،تهوع یا استفراغ و تمایل به غش
است .در بیشتر موارد ،پوست خنک و مرطوب ،نبض
تند و ضعیف و تنفس سریع و کم عمق است.
درمان استرس گرمایی
در یک منطقه خنک اســتراحت کنید و لباسهای
فشرده را آزاد کنید.
بدن را خنک کنید (مث ً
ال با حوله مرطوب).
محیط را خنک کنید یا به مکانی با تهویه مطبوع
بروید.
آب یــا نوشــیدنیهای دیگــر را در دوزهای کم
بنوشید.
پیگیری وضعیت اگر تشــدید اتفــاق افتاد ،مانند
استفراغ ،گیجی یا گیجی فوراً به دنبال کمک پزشکی
باشید.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :مطالعات نشــان می دهد قرارگیری کودکان در معرض طبیعت موجب تقویت ریه های
کوچک شان می شود.
محققانی که قرار گرفتن کودکان در معرض فضای ســبز را مورد مطالعه قرار دادند ،دریافتند
کســانی که در  ۱۰سال اول زندگی در نزدیکی خانههای خود پوشش گیاهی داشتند ،نسبت به
افرادی که در نزدیکی طبیعت زندگی نمیکردند ،در آزمایش عملکرد ریه عملکرد بهتری داشتند.
«دیوگو کیروش آلمیدا» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پورتو پرتغال ،میگوید« :تحقیقات
ما نشان میدهد که هرچه محیط پیرامونی زندگی سرسبزتر باشد بهتر است».
برای این مطالعه ،محققان عملکرد ریه تقریب ًا  ۳۳۰۰کودک پرتغالی را با استفاده از دستگاهی
اندازه گیری کردند که حداکثر مقــدار هوایی را که یک فرد میتواند پس از گرفتن عمیقترین
نفس ممکن بازدم کند ،اندازه گیری کرد .این آزمایش میتواند نشان دهد که ریهها چقدر خوب
کار میکنند و به تشخیص بیماریهایی مانند آسم کمک میکند.
محققان همچنین از دادهها و نقشــههای ماهوارهای برای ســنجش میزان پوشــش گیاهی
نزدیک به خانههای کودکان اســتفاده کردند به عنوان مثــال ،فاصله تا نزدیکترین پارک ،باغ
یا فضای ســبز عمومی .آنها ایــن دادهها را از زمان تولد و همچنیــن زمانی که بچهها  ۷ ،۴و
 ۱۰ساله بودند بررسی کردند.
این مطالعه نشــان داد کودکانی که محیط اطرافشــان بین زمان تولد تا  ۱۰سالگی شان به
دلیل نقل مکان یا تغییراتی در محلههایشان ،سرسبزتر شده بود ،عملکرد ریهای بهتری داشتند.
کیروش در ادامه افزود« :ما عواملی مانند فعالیت بدنی و آلودگی هوا را بررســی کردیم ،اما
ارتباط بین عملکرد ریه و نزدیکتر شــدن به فضای ســبز ،حتی پس از اینکه این موارد را در
نظر گرفتیم ،باقی ماند .همچنین ممکن اســت نزدیک شدن به طبیعت استرس را کاهش دهد،
که میتواند ســامت جسمی را بهبود بخشد ،یا ممکن است تأثیر مثبتی بر میکروبیوم کودکان
داشته باشد».
تیم تحقیق همچنین زندگی در کنار فضایی که به عنوان «فضای آبی» شــناخته میشــود،
مانند رودخانهها یا دریاها را مطالعه کردند .آنها هیچ ارتباطی با سالمت ریه کودکان پیدا نکردند.
کی روش گفت« :نقل مکان به مناطق ســبزتر ممکن اســت یکی از راهبردها برای بهبود
عملکرد ریه کودکان باشد».
محققان قصد دارند به بررسی نقش فضاهای سبز و آبی در سایر زمینههای سالمت کودکان
ادامه دهند.
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چهارشنبه  12مرداد 1401

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

باید اجازه گیری
خواهی بنوشی گر آب ،باید اجازه گیری
طبق رسوم و آداب ،باید اجازه گیری
در روزگار یک دم ،خواهی که باشی بی غم
یا اینکه گردی شاداب ،باید اجازه گیری
هنگام ترک منزل ،خواهی بپوشی شلوار
یا که بپوشی جوراب ،باید اجازه گیری
گرکه برای همکار ،یا که برای غیره
خواهی زنی چو زیراب ،باید اجازه گیری
خواهی اگر نویسی ،یک صفحه در خصوص
موضوع و سوژه ای ناب ،باید اجازه گیری
خواهی قدم زنی در ،شبهای پرستاره
در زیر نور مهتاب ،باید اجازه گیری
از جان خود شدی سیر ،خواهی اگر خودت را
از پُل کنی تو پرتاب ،باید اجازه گیری
در عین زن ذلیلی ،خواهی اگر بشویی
کفگیر و دیس و بشقاب ،باید اجازه گیری
در موقع فراغت ،خواهی سبیل خود را
قدری دهی اگر تاب ،باید اجازه گیری
تمثال مثل ما ِه مادربزرگ خود را
خواهی بگیری گر قاب ،باید اجازه گیری
سر درد گر که داری ،خواهی خوری اگر که
یک دانه قرص اعصاب ،باید اجازه گیری
امروزه روز حتی ،خواهی اگر زنی الف
خب از حضور ارباب ،باید اجازه گیری
در این زمان «غمینا» شغل مناسبی را
خواهی ببینی در خواب ،باید اجازه گیری

بیتوته :اگر مدام درس خواندنتان را به تعویق می اندازید و به
محض باز کردن کتاب خوابتان می گیرد نیاز به راهکارهای
تقویت اراده برای درس خواندن دارید.
آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که درس خواندن را
مدام به تعویق بیندازید یا به محض باز کردن کتاب خوابتان
بگیرد و خیلی زود درس خواندن را کنار بگذارید.
همیشه با خودتان می گویید اگر کمی اراده بیشتر برای درس
خواندن داشتید ،نمرات بسیار بهتری می گرفتید.
برای تقویت اراده درس خواندن به طور کلی باید یک سری
اصول را رعایت کنید :غلبه بر موانع و حذف حواس پرتی ها.
برای انجام دیگر کارهایتان وقت بگذارید
اگر می خواهید زمانی که به درس خواندن می پردازید،
تمرکزتان فقط روی درس خواندن باشد ،باید برای کارهای
دیگر زمان خاص خودشان را قرار دهید ،مثال اگر حتما
می خواهید یک برنامه تلویزیونی را ببیند ،زمان آن را در
برنامه ریزی تان مشخص کنید .برای این که بتوانید کامال
روی دست خواندن به صورت کارآمد متمرکز شوید مطمئن
شوید که زمانی معقول برای کارهای دیگر در نظر گرفته اید.
مکانی مناسب برای درس خواندن انتخاب کنید
مکان مطالعه شما باید خالی از مواردی باشد که باعث
حواسپرتی می شوند .معموال اتاقی ساکت ،خلوت و خصوصی
باشد که خبری از بازی های ویدئویی   ،اینترنت ،گوشی
موبایل ،سرگرمی های آنالین و تلویزیون نباشد.
اگر برای درس خواندن نیاز است از اینترنت استفاده کنید،
ساعت مشخصی را برای این کار تعیین کنید و از افزونه هایی
استفاده کنید که سایر سایت ها را روی مرورگر شما مسدود
می کند .اگر برای این کار ساعتی را به اتاق دیگری به جز
اتاق درس خواندنتان بروید ،امکان هدر دادن وقتتان بسیار
کمتر خواهد شد.
از موسیقی آرام استفاده کنید
برای برخی از افراد ،سکوت مطلق عامل حواس پرتی است.
اگر چنین مشکلی دارید می توانید از موسیقی مالیم و
بی کالم استفاده کنید .برای برخی از افراد موسیقی نقش
افزایش تمرکز دارد.
برخی دیگر صدای نویز سفید را دوست دارند ،یعنی یک
صدای ثابت و تکرار شونده مانند صدای قطرات باران یا
صدای امواج دریا که باعث شود تمرکزشان را حفظ کنند و
حواسشان پرت نشود.
بر موانع غلبه کنید
شروع هر کاری سخت تر از ادامه دادن آن است ،اگر بتوانید
از اولین سد عبور کنید بقیه مسیر برایتان راحت تر می شود.
مشغول هر کاری هستید ،آن را کنار بگذارید و درس بخوانید.
دست از تکرار جمالتی از قبیل ،یک ساعت دیگر درس
می خوانم ،بردارید .اگر واقعا نیاز است که درس خواندن را
به طور جدی شروع کنید ،بیشتر از این تعلل نکنید و هر کاری

کاربردیترین روشهای تقویت
اراده برای درس خواندن

دارید کنار بگذارید .کتاب خود را بردارید و به مکانی خلوت
بروید و مشغول درس خواندن شوید.
با جمالتی از قبیل ،فقط یک دور دیگه بازی کنم یا فقط یک
سریال دیگه ببینم ،کارشکنی نکنید.
هر چه زودتر مشغول درس خواندن شوید ،کارتان بهتر و
سریع تر تمام می شود و بعد از آن وقت استراحت بیشتری
دارید.
یادداشت برداری کنید
 2 – 1دقیقه اول بعد از شروع مطالعه اهمیت بسیار زیادی
دارد و دست از کار کشیدن در این بازه بسیار رایج است .برای
پیشگیری از آن فورا شروع به یادداشت برداری کنید حتی
اگر یادداشت برداری شما تعریف چندانی ندارد.
با این روش می بیند که تمایلتان برای دست از کار کشیدن
کمتر می شود.
اگر یادداشت های اولیه شما به درد نخور باشد ،به راحتی
می توانید در دور بعدی آن ها را بازنویسی کنید.
به خودتان انگیزه بدهید
برای این که بتوانید با انرژی و اشتیاق درس خواندن را شروع
کنید و ادامه بدهید ،نیاز به انگیزه دارید تا بتوانید انرژی و
اشتیاقتان را حفظ کنید.

توصیههایی برای خوراندن دارو به کودکان
ایسنا :گاهی اوقات والدین برای خوراندن دارو به فرزندشان با چالش مواجه
می شوند.
«امیلی گالروم» از متخصصان موسسه قلب در بیمارستان کودکان لس آنجلس
نکاتی را در مورد چگونگی خوراندن دارو به کودک ارائه کرده است :صادق
باشید ،آن را تمرین کنید ،چندین گزینه برای نحوه مصرف دارو ارائه دهید،
زمان مصرف دارو را مشخص کنید و اجازه دهید کودک دارو را جرعه جرعه
بنوشد یا از نی استفاده کند.
وی گفت :خوب است که صادق باشیم .پنهان کردن دارو در غذای مصرفی
کودک میتواند باعث شود او احساس فریب خوردگی کرده و نسبت به مصرف
مواد غذایی دیگر نیز بی اعتماد شده یا حتی احساس تنفر داشته باشد.
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در حالی که ترکیب کردن دارو با مواد غذایی توصیه نمی شود ،ترکیب دارو با
غذا یا نوشیدنی تا زمانی که کودک از آن مطلع باشد اشکالی ندارد.
این متخصص افزود :در مورد این موضوع که چرا کودک به دارو نیاز دارد با
او صحبت کنید .به خصوص اگر دارویی است که باید طوالنی مدت مصرف
شود ،ارائه این توضیحات می تواند به او کمک کند تا درک و کنترل بهتری
روی آن داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد که به برنامه ثابت «زمان مصرف دارو» پایبند باشید.
همچنین در شرایطی که امکان مصرف دارو به شکلهای مختلف دارویی
وجود دارد به کودک حق انتخاب دهید .به عنوان مثال ،به فرزندتان اجازه
دهید داروی مایع را از طریق قطره چکان یا فنجان مصرف کند .یا قرص را

شرم و خجالت به شما انگیزیه بدهد.
به دوستانتان بگویید می خواهید برای امتحال پیش رو نمره
خوبی بگیرید و از ترس این که آبرویتان برود مجبور به درس
خواندن برای امتحان می شوید.
در این شرایط هر چه بیشتر به زمان امتحان نزدیک شوید
بیشتر تحت فشار قرار می گیرید و همین فشار ،شروع به
درست خواندن را برایتان راحت تر می کند.
روش بهتر این ایت که با دوستانتان درس بخوانید ،شما در
حضور دوستانتان بیشتر حواستان هست که زیر قول و قرار
خود نزنید.
در هر دو حالت ،دوستان شما از روند درس خواندن شما
مطلع می شوند.
تقسیم بندی درس ها به بخش های کوچک
همیشه مطلبی که قرار است یاد بگیرید با دسته بندی و
بخش بخش کنید تا از دیدن حجم زیاد دروس وحشت نکنید.
تقسیم بندی دروس به شما کمک می کند که تمرکز و آرامش
بیشتری را تجربه کنید.
هدف گذاری اصولی
اهداف درس خواندنتان را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت
تقسیم بندی کنید.
هدف بلند مدت شما گرفتن نمره خوب در امتحان است که
میل شما برای ادامه کار را افزایش می دهد.
ولی برای هدف کوتاه مدت ،مطالعه یک فصل از کتاب را
انتخاب کنید تا تکمیل آنبه شما انگیزه بیشتری برای خواندن
ادامه مطالب بدهد.
رسیدن مداوم به اهداف کوتاه مدت در طول مسیر شما را
شارژ می کند تا به هدف بلند مدت خود برسید.
برای درس خواندن ثبات داشته باشید
اگر می خواهید درس بخوانید باید هر روز زمانی مشخص را
برای دست خواندن اختصاص بدهید حتی اگر زمان کوتاهی
در حد  1ساعت باشد .این کار به مرور باعث می شودکه حتی
اگر دلتان نخواهد ،نتوانید درس خواندن را فراموش کنید.
استفاده از سبک های مختلف یادگیری
یکی از بزرگترین اشتباهات افراد این است که تصور می کنند
یک نوع درس خواندن برای همه و یک سبک درس خواندن
برای همه دروس جواب می دهد.
با این که افراد مختلف ،نوع یادگیری متفاوتی دارند برخی
با گوش دادن و دیدن بهتر یاد می گیرند و نیاز به دیدن
فیلم های آموزشی و تکرار آن ها دارند و برخی دیگر با
خواندن کتاب بهتر یاد می گیرند.
برخی دروس مثل ریاضی و فیزیک نیاز به حل تمرین دارند
و برخی دروس مانند تاریخ و جغرافی نیاز به تکرار مطالعه
کتاب.
سبک مخصوص به خودتان که باعث می شود بهتر یاد
بگیرید را پیدا کند.

شما می توانید از ایده های مختلف برای حفظ اشتیاق خود
استفاده کنید ،برای نمونه چند ایده برای کسب انرژی برای
ادامه درس خواندن در اینجا ارائه می شود ولی شما باید
ببینید چه موردی بیشتر برای شخص شما مناسب است.
موسیقی های مهیج ،از آن دسته موسیقی هایی که قبل از
شروع یک رویداد ورزشی مهم نواخته می شود.
تندتند راه بروید ،پروانه بزنید ،در هوا مشت بزنید و غیره.
به یک سخنرانی الهام بخش گوش دهید.
مکان مطالعه خود را تغییر دهید تا کسل و بی حوصله نشوید.
به خودتان جایزه بدهید
درس خواندن زمانی ساده تر می شود که بدانید در نهایت
چیزی که می خواهید را بدست می آورید.
با در نظر گرفتن جوایز مختلف برای خودتان در مسیر
موفقیت قدم بگذارید.
اگر عاشق شیرینی هستید می توانید بعد از اتمام خواندن
یک بخش مهم سری به شیرینی فروشی یا بستنی فروشی
محلتان بزنید و به خودتان یک خوراکی خوشمزه جایزه
بدهید.
برنامه درسی تان را به دیگران اطالع بدهید
اگر تمام موارد دیگر با شکست مواجه شد باید کاری کنید که

به انتخاب خود با آب یا آبمیوه مصرف
کند .در زمان بندی مصرف دارو نیز
می توان کمی انعطافپذیر بود .به طور
مثال اجازه دهید کودکتان انتخاب کند
که قبل یا بعد از حمام ُدز دارویی خود
را مصرف کند.
وی افزود :زمانی را برای تمرین
نحوه مصرف دارو اختصاص دهید به
خصوص اگر داروی کودک از شربت به
قرص تغییر پیدا کرده است .ترس از
خفگی می تواند یک مانع باشد.
گالروم گفت :بین ُدزهای مصرفی دارو
برای کودتان جایزه در نظر گرفته یا به
او اجازه دهید کاری را که دوست دارد
انجام دهد.
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کمک رسانی از روی دوستی
-4اسب و شــیر دارند -رشته کوهی در
آمریکای جنوبی -باغی در شــیراز -ضربه
با پا
-5کمــک -خلیجی در آســیا -عالمت
مفعول بی واسطه
-6چیزهــای خطیــر -درخــت زبان
گنجشک
-7دارای ریشه -مرکز ایتالیا -از عالئم
امالیی در زبان عربی
-8از جنگ های صدر اســام -انقالبی
معروف آمریکای التین -حرف همراهی
-9آیین -حرف نفی ابد در عربی -رفتار
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و طی طریق
-10اســتفراغ -شــهری در نزدیکی
مرودشت -از ادات تنبیه
-11دوستی -صداقت -جام اسطوره ای
-12ناامید شده -نوعی برهان منطقی-
از توابع استان آذربایجان شرقی -نظرها
-13آزردگــی -فضــای پیرامونی بقاع
متبرکه -تمساح محلی در بلوچستان
-14گل سرخ -دردناک -شراب
-15چشــم -دریایــی در اروپا -نوعی
فساد اقتصادی

طراح :میترا چراغ پور
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افقی:
ﺟﺪول 1401-2675
-1نوعی حکم شرعی -از بیماری های چشمی
-2عالمت مفعول بی واسطه -محل صدور فعل-
نماز ستون آن است
-3کنایه از عاشق شدن -ساز و برگ -از ارکان
نماز
-4آواره -آرزو -برادرزاده پیاز -آز و حرص
-5نام همسر اول حضرت ابراهیم(ع) -از توابع
استان کرمان -خاندان
-6غذایــی تخم مرغــی -با اغمــاض از کنار
موضوعی گذشتن
-7قائد و پیشوا -از شهرهای ایران -شمارگان
روزنامه و کتاب
-8بخشی از بریتانیای کبیر -کنایه از زیباروی-
عدد مرغان قاف -رها
-9النه پرنــده -مظهر آوارگی -مردمی و درس
ناخوانده
-10مخفف درگاه -غصه -من و تو
-11نفس ســیگاری -مار دم بریده -خیس-
مجرای خون
-12خدعه و نیرنگ -رنگ -از سازهای فلزی-
پیرو امام
-13از یک زبان بهتر است -از جوایز جهانی-
مرکز فیلیپین
-14در صورتی که -سخن بیهوده -اثر پا
-15تعلیم -از پادشاهان پیشدادی

جواب جدول شماره 1401/2674

طرح :عصرمردم

کشکول
چهارشنبه  12مرداد 1401

 5محرم 1444

هر آنکه روی چو ماهت به چشم بد بیند
بر آتش تو به جز چشم او سپند مباد
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
که حاجتت به عالج گالب و قند مباد
حافظ دو غزل دارد به محوریت یک رسم فرهنگ مردمی در
مداوای بیماران که اگر کســی رسم را نشناسد ،اگر نه همه غزل،
الاقل قادر به درک دو بیت از آن دو غزل نیست.
عفااهلل چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد
به رحمت هم کمانی بر سر بیمار می آورد
و دیگری:
با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم
وه زین کمانی که بر سر بیمار می کشی
مرحــوم ابوالقاســم انجوی در یکی از ســخنرانی های خــود درباره متون
قرن هشــتم و تصحیح دیوان حافظ فرمود :تصحیح این ابیات ابتدا به ارشــاد
اســتاد بزرگوارم حضرت آقای جالل همائی صــورت پذیرفت و در مرحله بعد
خوشــبختانه اســنادی از همکاران فرهنگ مردم به دستم رسید که معلوم شد
در نیشــابور و مازندران هنوز هم مرسوم است که بیمار سنگین احوال را به این
ترتیــب معالجه می کنند .که چون از دوا و درمان فایدتی ندیدند مجمعه بزرگی
در کنــار بیمار نگاه می دارند و بی آنکه خود او متوجه باشــد گلوله ای گلین در
کمان می نهند و به شــدت به مجمعه می زنند تا بیمار با شنیدن آن صدای غیر
منتظره یکباره تکان بخورد ،بترسد و بهبود یابد.
به این عمل «سونجی شکستن» و «سونجی گرفتن» می گویند.
در نســخه حافظ تصحیح مرحوم عالمه قزوینی به جای «کمانی بر ســر
بیمار می آورد» ،آمده است «پیامی بر سر بیمار» و در نتیجه مفهوم بیت روشن
نیســت .درک این بیت حافظ تنها با دانســتن این رسم عوامانه و به اصطالح
خرافی در مداوای بیماران ممکن خواهد بود.
منبع :فصلنامه فرهنگ مردم -سال دوم -بهار  1382شماره 1

Aug 3، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7541

دو داستان کوتاه از طبیبان کوی حافظ

7

ابوالقاسم فقیری

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ )ﻓﺸﺮده( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 7157

اداره ﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓﺎرس در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻳـﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ )ﻓﺸـﺮده( ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻣﺸﺨﺼـﺎت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده) به شماره 7157

ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ دوﻟـﺖ )ﺳـﺘﺎد ( اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ  .ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ دﻓﺘﺮﭼـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ

اداره كل نوســازي مدارس فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده) به شرح مشخصات
ادرس
دريافتﺑــﻪ
مرحلهﻣــﺬﻛﻮر
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
ـﻖ درﮔــﺎه
مراحل از ﻃﺮﻳـ
كليهـﺖ ﻫــﺎ
ـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛـ
ﺑﺎزﮔﺸـ
ـﺮان و
ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﮔـ
ـﻨﻬﺎد
اراﺋــﻪ ﭘﻴﺸـ
ـﻪ و ﺗــﺎ
ـﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـ
از اﺳـ
ـﺎران و
دفترچه
مناقصه از
برگزاري
نمايد .
اقدام
(ســتاد )
دولت
الكترونيكي
تداركات
ســامانه
طريق
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـذیل
در
ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺻـﻮرت
پيشــنهاد در
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﮔـﺮان
ﺷﺪ و ﻻزم
اﻧﺠﺎمو ﺧﻮاﻫﺪ
www.setadiran.ir
آدرس
مذكور به
ﻣـﺬﻛﻮر ،سامانه
طريق درگاه
در از
ﻗﺒﻠـﻲ ها
ﻋﻀـﻮﻳﺖ پاكت
ﻋـﺪمبازگشايي
گران و
مناقصه
اﺳﺖارائه
مناقصه و تا
اســناد
پیمانکاران
ارزیابی
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
مناقصه اﻗﺪام
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
الزمﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻬﺖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﻣﻀﺎي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه و درﻳﺎﻓﺖ
صورت عدم عضويت قبلي در ســامانه مذكور  ،نسبت به
گران در
اســت
شــد و
خواهد
ﮔﻮاﻫﻲانجام
www.setadiran.ir
شركت در مناقصه اقدام نمايند.
الكترونيكي
گواهي
دريافت
شده و
سامانه ياد
جهتﺑﺎﺷﺪ.
 1401ﻣﻲ
امضايﺒﻪ /05/12
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ثبت نام در -١
باشد.
1401/05/12
چهارشنبه
درﻳﺎﻓﺖ روز
زﻣﺎﻧﻲسامانه
مناقصه در
 -1تاريخ
انتشار ﻣﻬﻠﺖ
-٢
ﺳﺎﻳﺖ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:00روز ﺷﻨﺒﻪ 1401/05/15
مي از
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺳﻨﺎد
دﻓﺘﺮﭼﻪ
روزﻧﺎﻣﻪشنبه
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ14:00
ساعت
سايتو :تا
مناقصه از
دﻓﺘﺮﭼﻪو اسناد
ﺗﻜﻤﻴﻞارزیابی
دفترچه
دريافت
ارزﻳﺎﺑﻲ و اراﺋﻪ
زﻣﺎﻧﻲ
زماني ﻣﻬﻠﺖ
 -2مهلت -٣
1401/05/15ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:00روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 1401/05/25
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ
نامه شــرکت در مناقصه  :تا ساعت  14:00روز سه شنبه
 -3مهلت زماني تکمیل دفترچه ارزیابی و ارائه پيشــنهاد قیمت و تحویل فیزیکی ضمانت
 -۴زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي" اﻟﻒ و ب " :ﺳﺎﻋﺖ 9:00ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1401/05/26
1401/05/25
 -۵ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء ﺳﺎل  1401اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4زمان بازگشايي پاكت های" الف و ب " :ساعت  9:00صبح روز چهارشنبه 1401/05/26
آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ  :ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﺪل ﻏﺮﺑﻲ روﺑﺮوي
 -5برآوردها بر اساس فهرست بهاء سال  1401ابالغی از سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است.
دﺑﺴﺘﺎن دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻦ  07132339097اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس 021 -41934
خيابان معدل غربي
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف  :شيراز
ﻫﺎ :
ﭘﺮوژه
ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺷﺮح
انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 021 -41934
جهت
ستاد
سامانه
روبروي دبستان دكتر حسابي تلفن  07132339097اطالعات تماس
شرح مختصر پروژه ها :
ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ )رﻳﺎل(

ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

ﻣﺪت

1

اﺣﺪاث آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﺑﻮرﻳﺤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﻨﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻻﻣﺮد

اﺑﻼﻏﻲ

42.968.100.000

2.150.000.000

6

2

ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮﺧﻠﻮ روﺳﺘﺎي ﻋﻤﻮﻳﻲ ﻛﺎزرون

اﺑﻼﻏﻲ

26.443.475.000

1.323.000.000

6

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

3

ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﻴﺮي ﻫﻨﺮور اﺳﺘﻬﺒﺎن

اﺑﻼﻏﻲ

24.802.531.000

1.241.000.000

6

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

4

اﺣﺪاث ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﻀﺮت رﻗﻴﻪ اﻛﺒﺮآﺑﺎد ﻛﻮار

اﺑﻼﻏﻲ

6.835.034.500

342.000.000

2

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

5

ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﻴﺮي ﻳﻘﻄﻴﻦ ﻗﺼﺮ ﻗﻤﺸﻪ ﺷﻴﺮاز

اﺑﻼﻏﻲ

17.200.666.000

870.000.000

4

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

6

اﺣﺪاث آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻧﻮرداﻧﺶ ﺷﻮراب و اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﻲ ﺷﻬﻴﺪ

اﺑﻼﻏﻲ

79.352.895.000

3.970.000.000

12

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ردﻳﻒ

ﻣﺪرس ﺷﻮراب ارﺳﻨﺠﺎن

آگهي نوبت اول 1401/05/12 :

آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/05/12 :

اﻋﺘﺒﺎر

نوبت دوم 1401/05/13 :
آگهي
1401/05
آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم /13 :

آگهي مناقصه عمومي
1401-268

نوبت اول 1401/05 /11 :روزنامه افسانه
نوبت دوم 1401/05/12 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري شــيراز در نظر دارد اجرای عملیات لوله گذاری
خیابان شــهید بنیانی را از طريق برگزاری مناقصه عمومی در
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( ســتاد ) با شــماره فراخوان  2001096688000014به اشخاص
واجد شــرايط واگذار نمايد .لذا از كليــه متقاضیان دعوت به
عمل می آید بــا مراجعه بــه آدرس WWW.Setadiran.ir
نسبت به دریافت اســناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند.
در صــورت عدم عضویت قبلی  ،ثبت نام در ســامانه مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکــی صاحبان امضائ مجاز از
سوی متقاضیان جهت شــرکت در مناقصه الزامی است .ضمنا
در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن07137259903 :
آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 10/663/951/227 :ریال
 مدت قرارداد  4 :ماه
 شرایط شرکت کنندگان  :متقاضیان داراي حداقل رتبه 5در
رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه یا شبکه جمع آوری و انتقال
فاضالب از سازمان برنامه و بودجه کشور
 محل انجام کار :کوچه مســجد جامع شهدای پودنک ،خیابان
شهید بنیانی با نظر دستگاه نظارت و کارفرما
 مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه  534/000/000ريال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحســاب ســپرده
100805504742کد مرجع  101228بانک شهر شعبه چمران بنام
شهرداری شيراز
 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان
ضمانت حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا
فیش واریزی اخذ می گردد.
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شناسه آگهی1359514 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓﺎرس

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

 آخرین مهلت دریافت ( توزیع ) اســناد :متقاضیان میتوانند
حداکثر تا ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ  1401/05/24از طریق
مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد
مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اسناد و مدارک در
ســامانه حداکثر تا ساعت  12:00روز شــنبه مورخ 1401/06/05
می باشــد .شــرکت کنندگان می بایســت تا تاریخ مذکور
ســپرده شــرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس
بلوار مدرس نرســیده بــه ضلع غربی پل غدیر کد پســتی:
 71557-13388تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشایی پاکات :روز چهارشنبه ساعت 13:15
مورخ  1401/06/09در محل چهارراه خلدبرین ســالن اجتماعات
اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره  ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳مورخ
 ۸۲/۹/۱۵سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد .شاخص
مبنای پیمان سه ماهه اول سال  1401می باشد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد در
اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربوط بــه مناقصه از طریق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس 1456 :
شناسه آگهی1358005 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311035002179مورخ  1401/4/26هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی شرافتی فرزند عزیز به شماره شناسنامه
 5صادره از گچســاران در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  309/58مترمربع پالک  6837فرعی از  15اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
شماره  15باقیمانده اصلی واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/27 :
/1861م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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  140160311035002172مــورخ  1401/4/26موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000845هیأت 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 سید اصغر مرتضوی فر به شماره شناسنامه
 6134کدملی  2291570714صادره از شــیراز فرزند ســید مرتضی
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 4124/85
مترمربع به پالک  7/15269مفروز و مجزی شده از پالک  7بخش 3
به آدرس شیراز بعد از دوراهی قالت اولین کوچه سمت راست یک
پالک مانده به آخر ســمت چپ واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای عوض نوبخت
قالتی و نادر نوبخت قالتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،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 اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/27 :
/1860م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهي مناقصه عمومي
1401-269

نوبت اول 1401/05 /11 :روزنامه سبحان
نوبت دوم 1401/05/12 :روزنامه عصرمردم
شهرداري شــيراز در نظر دارد اجرای عملیات لکه گیری آسفالت
در ســطح منطقه یازده را از طريق برگزاری مناقصه عمومی در
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) با شماره فراخوان
 2001096688000012به اشــخاص واجد شــرايط واگذار نمايد .لذا
از كليه متقاضیــان دعوت به عمل می آید بــا مراجعه به آدرس
 www.Setadiran.irنسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن
اقدام نمایند .در صورت عدم عضویت قبلی  ،ثبت نام در ســامانه
مذکور و دریافت گواهــی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز
از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است .ضمن َا در
صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 07137259903 :آماده
پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 15/435/890/535 :ریال
 مدت قرارداد  4 :ماه
 شرایط شرکت کنندگان  :متقاضیان داراي حداقل رتبه 5در رشته
راه ،راه آهن و باند فرودگاه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 محل انجام کار :در ســطح منطقه یازده با نظر دستگاه نظارت و
کارفرما
 مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه  772/000/000ريال بصورت
ضمانــت نامه بانکــی يا فيش واريزی نقدی بحســاب ســپرده
100805504742کد مرجع  101228بانک شــهر شــعبه چمران بنام
شهرداری شيراز
 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت
حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی

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  140160311035001914مورخ  1401/4/13موضوع پرونده
کالســه شــماره  1400114411035000844هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی اصغر کشــتکاران به شــماره شناسنامه  187کدملی
 2297207948صادره از شــیراز فرزند صمد در ششــدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مســاحت  3003/30مترمربع به پالک 7/15270
مفروز و مجزی شده از پالک  7بخش  3به آدرس شیراز بعد از دوراهی
قالت اولین کوچه سمت راست یک پالک مانده به آخر سمت چپ واقع
در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رســمی عوض نوبخت قالتی و نادر نوبخت قالتی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/27 :
/1859م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

اخذ می گردد.
 آخریــن مهلت دریافــت ( توزیع ) اســناد  :متقاضیان میتوانند
حداکثر تا ســاعت 13:00روز دوشــنبه مورخ  1401/05/24از طریق
مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) اسناد
مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه
حداکثر تا ســاعت  12:00روز شــنبه مورخ  1401/06/05می باشد.
شرکت کنندگان می بایســت تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در
مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس بلوار مدرس نرســیده به
ضلع غربی پل غدیر کد پستی 71557-13388 :تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات :روز چهارشــنبه ساعت 13:15
مورخ  1401/06/09در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره
کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پيشــنهادها مختار ميباشــد در
اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شــهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
 ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربوط بــه مناقصــه از طریق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس 1456 :
شناسه آگهی1358216 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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آگهی
چهارشنبه  12مرداد 1401

 5محرم 1444

 Aug 3، 2022سال بیست و هفتم شماره 7541

نیازمندیهای عصرمردم آگهی

32309290

میپذیرد
32341000
32341001

32303830-32300337

آگهی فراخوان عمومی

شــرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد امالک مشروحه ذیل ،واقع در محدوده قانونی شهر جدید صدرا ،از طریق آگهی
فراخوان عمومی به فروش برســاند .متقاضیان محترم می توانند به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس
 www.setadiran.irجهت دریافت اســناد فراخوان مزایده به شــماره  2001001041000003مراجعــه نمایند .کلیه مراحل برگزاری
مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق این درگاه انجام خواهد شد و الزم است متقاضیان در صورت
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .شایان ذکر
است امکان تهاتر صرف ًا جهت قطعاتی خواهد بود که در شرح نحوه فروش به صراحت تهاتر ذکر شده است.
• مهلت دریافت اسناد 1401/05/18 :ساعت 19:00
• تاریخ انتشار از 1401/05/09 :ساعت 11:00
• زمان بازگشایی 1401/05/31 :ساعت 11:00
• مهلت ارائه پیشنهاد تا 1401/05/30 :ساعت 10:00
• مهلت بازدید 1401/05/19 :از ساعت  10:00تا 11:00
• زمان اعالم برنده 1401/05/31 :ساعت 12:00
ﺷﻤﺎره

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ) رﻳﺎل(

ردﻳﻒ

ﻛﺎرﺑﺮي

آدرس/ﻧﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ

1

زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

50ﻫﻜﺘﺎري

443/1

2

زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

50ﻫﻜﺘﺎري

443/2

2222/56

3

زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

50ﻫﻜﺘﺎري

443/4

1207/46

234/322/706/000

ﻗﻄﻌﻪ/واﺣﺪ

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

2079/76

515/762/925/000

527/163/450/000

ﺷﺮاﻳﻂ

ﭘﺮداﺧﺖ
وﺟﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در
ﻓﺮاﺧﻮان )رﻳﺎل(

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

25/788/146/250

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

26/358/172/500

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

11/716/135/300

2ﺳﺎﻟﻪ

4

زﻣﻴﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ

50ﻫﻜﺘﺎري

460

431/69

39/500/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

1/975/000/000

5

زﻣﻴﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ

50ﻫﻜﺘﺎري

475

621

52/200/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

2/610/000/000

6

زﻣﻴﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ

50ﻫﻜﺘﺎري

476

722/17

56/200/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

2/810/000/000

7

زﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ

19/6

2459/83

110/692/350/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

5/534/617/500

8

زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي آﻣﻮزﺷﻲ

25ﻫﻜﺘﺎري

255

4411/09

169/826/965/000

9

زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي آﻣﻮزﺷﻲ

80ﻫﻜﺘﺎري

891/2

1402/5

46/282/500/000

10

زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي آﻣﻮزﺷﻲ

80ﻫﻜﺘﺎري

891/3

2452/22

80/923/260/000

11

زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ورزﺷﻲ

100ﻫﻜﺘﺎري

496/2

1225/56

47/184/060/000

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

8/491/348/250

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

2/314/125/000

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

4/046/163/000

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

2/359/203/000

2ﺳﺎﻟﻪ

12

واﺣﺪآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

داراي%80ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و
%320ﺗﺮاﻛﻢ

داراي%80ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و
%320ﺗﺮاﻛﻢ

داراي%80ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و
%320ﺗﺮاﻛﻢ

داراي%50ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و

ﻣﺰاﻳﺪه

داراي%50ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و

ﻣﺰاﻳﺪه

 %200ﺗﺮاﻛﻢ
 %200ﺗﺮاﻛﻢ
 %100ﺗﺮاﻛﻢ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي

ﻣﺠﻮز از ﻧﺎﺣﻴﻪ دو آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي

ﻣﺠﻮز از ﻧﺎﺣﻴﻪ دو آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي

ﻣﺠﻮز از ﻧﺎﺣﻴﻪ دو آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي
ﻣﺠﻮز و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ از

اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ

اﺣﺘﺴﺎب 2.84ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

200ﻫﻜﺘﺎري

200ﻫﻜﺘﺎري

ﻃﺒﻘﻪ5ﺑﻠﻮك6Dواﺣﺪ35

90/07

10/350/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

517/500/000

200ﻫﻜﺘﺎري

ﻃﺒﻘﻪ5ﺑﻠﻮك6Dواﺣﺪ36

91/61

10/550/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

527/500/000

50ﻫﻜﺘﺎري

ﺑﻠﻮك1ﻃﺒﻘﻪ1واﺣﺪ5

93/94

9/400/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

470/000/000

16

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري زﻧﺪﻳﻪ

90ﻫﻜﺘﺎري ﺷﻤﺎل

اول24

84

15/120/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

756/000/000

_

17

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري زﻧﺪﻳﻪ

90ﻫﻜﺘﺎري ﺷﻤﺎل

اول24.1

50

9/900/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

495/000/000

_

50ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ203

44/99

14/850/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

742/500/000

50ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ207

43/91

14/000/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

700/000/000

50ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ224

45/56

12/750/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

637/500/000

50ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ233

37/01

10/700/000/000

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

535/000/000

22

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﭘﺎرﺳﻪ

25ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ29

40/5

13/209/000/000

23

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﭘﺎرﺳﻪ

25ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ30

41/5

13/264/500/000

24

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﭘﺎرﺳﻪ

25ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ31

41/3

13/209/000/000

25

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﭘﺎرﺳﻪ

25ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ32

41/25

13/153/500/000

26

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﭘﺎرﺳﻪ

25ﻫﻜﺘﺎري

ﻫﻤﻜﻒ33

41/75

13/320/000/000

14

آﺳﻤﺎن ﺻﺪرا

 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

 /ﺗﻬﺎﺗﺮ
 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

ﻃﺒﻘﻪ5ﺑﻠﻮك3Dواﺣﺪ36

واﺣﺪآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه

ﻣﺰاﻳﺪه

داراي%50ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و

88/2

13

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

 %200ﺗﺮاﻛﻢ

10/600/000/000

آﺳﻤﺎن ﺻﺪرا

ﻣﺰاﻳﺪه

داراي%50ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪي

واﺣﺪآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه

ﻓﺮوش

ﻣﺰاﻳﺪه

530/000/000

آﺳﻤﺎن ﺻﺪرا

ﻧﺤﻮه

اﻧﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺪه

واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر دو ﺧﻮاﺑﻪ اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب 2.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﻧﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺪه

واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر دو ﺧﻮاﺑﻪ اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب 5.33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﻧﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺪه

واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر دو ﺧﻮاﺑﻪ اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

15

واﺣﺪآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه
ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪس 2

اﺣﺘﺴﺎب 3.41ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﻧﺒﺎري و 12.14ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺪه

واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ ﺧﻮاﺑﻪ
اﺳﺖ

18

19

20

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻚ

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻚ

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻚ

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب  12.34ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺰاﻳﺪه
 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

ﻣﺰاﻳﺪه
 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

ﻣﺰاﻳﺪه

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ4.46+ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

اﺣﺘﺴﺎب  11.85ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

ﻣﺰاﻳﺪه

اﻧﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ4.7+ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
اﻧﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

اﺣﺘﺴﺎب  12.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ4.86+ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

اﻧﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

21

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻚ

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﻧﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

660/450/000

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

663/225/000

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

660/450/000

2ﺳﺎﻟﻪ

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ
اﻗﺴﺎط

657/675/000

2ﺳﺎﻟﻪ

شناسه آگهی1359765 :

ﻧﻘﺪ50%
وﻣﺎﺑﻘﻲ

اﺣﺘﺴﺎب  12.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ3.64+ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

666/000/000

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب  12.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب  12.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب  12.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب  12.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب  12.5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺰاﻳﺪه
 /ﺗﻬﺎﺗﺮ

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺰاﻳﺪه

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر احترام بگذاریم

آگهی
خانم مهوش فرهادی فرزند حســین با کد ملی  2299459006احترام ًا با توجه به طرح دعوی از سوی خانم
همه گل معصومی به طرفیت شــما با کالســه  1401-1587در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز
یکشــنبه مورخ  1401/5/30ساعت  10:30صبح برگزار ،با همراه داشتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت
شناســایی در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشــت 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 محسن متین فر به عنوان داور منفرد این پرونده
تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 7هفت) روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1852م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

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  140160311036000905هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی آقای حســین حدادی فرزند صمد به شــماره
شناســنامه  7صادره از بوانات در اعیانی یکباب خانه به مســاحت
 190/06مترمربع پالک  4فرعی از  990اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  990اصلی واقع در بخــش  3و اجاره عرصه ملک با حق احداث
اعیان از متولی رســمی موقوفه حاج رییس علی شیرازی (شیادانی)
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/29 :
/1851م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

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  140160311035002154مورخ  1401/4/25هیأت 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 آقای غالمرضا محبی فرزند میرزا
به شماره شناسنامه  11صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  200/43مترمربع پالک  42607فرعی از  8اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  8/1156از  8/14واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی آقای سید فتحعلی جعفری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/27 :
/1853م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی مزایده جایگاه سوخت CNG

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

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1103/23523بخش  3شیراز
خانم راضیــه توانا با وکالت از طرف رســول اقبال پــور به موجب
وکالت نامــه  25481تاریخ  1391/7/18و اقرارنامــه  76774تاریخ
 1401/5/2تنظیمی دفترخانه  190شیراز و با تسلیم  2برگ استشهادیه
که در دفترخانه  190شــیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک
برگ ســند مالکیت مربوط به اعیان یک واحد آپارتمان به مساحت
 136/15مترمربع تحت پالک  1103/23523واقع در بخش  3شیراز که
ذیل ثبت  125292صفحه  431دفتر  715به نام رسول اقبال پور ثبت و
سند مالکیت به شماره چاپی  287926صادر و به موجب سند رهنی
شماره  22706تاریخ  1390/12/28دفترخانه  190شیراز در رهن بانک
صادرات قرار دارد که در حیــن جابجایی مفقود گردیده و نامبرده
تقاضای صــدور المثنی ســند مالکیت نموده اســت .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
مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 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.
 /1856م 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  140160311035001879مورخ  1401/4/11هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 3تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم ماه خاتون امیری پلنگی
فرزند بمانعلی به شــماره شناســنامه  501صادره از مرودشت در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  80/08مترمربع پالک 1951
فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  752فرعی از 16
اصلــی واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از
مالک رسمی آقای نظر جهاندیده محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/27 :
/1854م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311016000433مورخ  1401/2/29هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله هوشــمندی فرزند اسفندیار به شماره
شناسنامه  2صادره از سپیدان در ششدانگ یک قطعه باغ آبی به مساحت
 2688/81مترمربع پالک  458فرعی از  826اصلی واقع در بخش  6فارس
مشهور به ریگون حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نماینــد .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/27 :
/43م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311198000369مورخ  1401/4/12هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای صادق نجفی فرزند علی به شماره شناسنامه  2617صادره
از شــیراز در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  6798مترمربع پالک
فرعــی از اصلی  163واقع در بخش  5زرقان روســتای بند امیر که جهت
آن پالک فرعی  992منظور گردید خریداری از سند شماره  40891مورخ
 1399/4/14دفتــر  25زرقان از مالکیت آقای مجتبی نجفی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/5/12 :
 /1821م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
حشمت مردانه
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افزایش دوباره فوتیهای کرونا در کشور
 ۷۴تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی  ۲۴ساعت
 ۹۳۵۰بیمار جدید کووید ۱۹در کشور شناسایی
شدند و متاسفانه شاهد افزایش فوتیهای ناشی
از این بیماری هســتیم؛ به طــوری که در این
بازه زمانی  ۷۴تــن از هموطنان به دلیل کرونا
جان باختند.
به گزارش ایســنا ،از روز دوشــنبه تا دیروز
 ۱۱مردادمــاه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۹۳۵۰ ،بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی و  ۱۴۳۱نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۴۱۰هزار و  ۷۵نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۷۴ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۲هزار
و  ۱۳۴نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون و  ۸۴هزار

و  ۶۵۹نفــر از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۱۳۱۳نفر از بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در
بخش هــای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۲۶۷هزار و  ۲۹۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تاکنــون  ۶۴میلیون و  ۸۰۷هزار و
 ۸۱۸نفــر ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۱۸۰هزار و
 ۵۰۱نفــر ُدز دوم و  ۳۰میلیــون و  ۲۹۵هزار و
 ۴۶نفر نیز ُدز ســوم و باالتر واکسن کرونا را در
کشور تزریق کردهاند.
بنابراین مجموع واکسنهای تزریق شده در
کشــور به  ۱۵۳میلیون و  ۲۸۳هزار و ُ ۳۶۵دز
رسید.
در حال حاضر  ۱۲۰شهرســتان در وضعیت
قرمز ۱۱۲ ،شهرســتان در وضعیــت نارنجی،
 ۱۶۶شهرستان در وضعیت زرد و  ۵۰شهرستان

در وضعیت آبی قرار دارند.
شناسایی سه نوع کووید طوالنی با
عالئم مختلف
متخصصــان کالج کینگ لندن در بررســی
خود ســه نوع کووید طوالنی با عالئم مختلف
شناسایی کردند.
به گزارش ایسنا ،متخصصان انگلیسی اظهار
داشتند :به نظر می رسد سه نوع مختلف کووید
طوالنی وجود دارد کــه هر کدام عالئم خاص
خود را دارند.
بــه گفته کارشناســان کالج کینــگ لندن،
یک گروه عالئم عصبی از جمله خستگی ،مه مغزی
و سردرد را تجربه میکنند که اغلب در افرادی
شایع بود که به سویه آلفا و دلتا مبتال شده بودند.
گروه دوم از مشــکالت تنفسی از جمله درد
قفسه سینه و تنگی نفس شدید رنج می برند که
می تواند به آســیب ریه منجر شود .این عالئم
در میان افرادی که در طول موج اول همهگیری
مبتال شده بودند ،شایع بود.
گروه سوم با طیف متنوعی از عالئم از جمله
تپش قلب ،درد عضالنی و تغییرات در پوست و
مو مواجه می  شوند.
متخصصان افزودند :ســه مجموعه از عالئم
در همه سویه ها مشاهده شده است.
به گزارش اسکای نیوز ،متخصصان  ۱۴۵۹فرد
مبتــا به کووید طوالنی را که حداقل  ۱۲هفته
پس از عفونت با عالئــم بیماری مواجه بودند،
مورد مطالعه قرار دادند .دادههای بدست آمده به
وضوح نشــان میدهد که سندرم پس از کووید
فقط یک بیماری نیست بلکه به نظر میرسد در
چندین زیرگروه وجود دارد .درک علل ریشه ای
ایــن زیرگــروه هــا ممکن اســت بــه یافتن
راهکارهای درمانی کمک کند.

بازداشت عامل جعل "اینماد" و کالهبرداری  ۵میلیاردی از  ۲۱نفر
رئیس پلیس فتای پایتخت از بازداشت عامل
ایجاد ســایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن
همراه با جعل ای نماد خبر داد.
به گــزارش ایســنا ،ســرهنگ داود معظمی
گــودرزی ،دراینبــاره اظهارکــرد :چندی پیش
تعدادی از شــهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ
مراجعه کرده و مدعی شــدند پــس از خرید در
یکی از ســایتهای فروش موبایل و لوازم جانبی
تلفن همــراه مورد کالهبرداری قــرار گرفتهاند.
مالباختــگان این پرونــده در ادامه اظهارات خود
بــه ماموران اعالم کردند قصد خرید لوازم جانبی
تلفن همــراه در فضای مجازی را داشــته که با
یک سایت فروش آنالین این کاالها با قیمتهای
ارزان کــه نماد اعتمــاد الکترونیک نیز داشــته
مواجه شدند اما پس از انجام فرآیند خرید و واریز
وجه کاالیی دریافت نکرده و متوجه کالهبرداری
شدند.
وی افــزود :پــس از اخذ اظهارات شــکات
رســیدگی به موضوع در دســتور کار قرار گرفت
و کارشناســان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات
پرونده را آغاز کردنــد و در اقدامات اولیه متوجه
شدند کالهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنالین
و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و
کالهبرداری از آنها کرده است.
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فارس
جانشین فرمانده انتظامی فارس خبر داد

کشف دپوی تجهیزات موبایل در شیراز

جانشــين فرمانده انتظامی استان از کشف انواع تجهيزات جانبي موبايل
قاچاق به ارزش  16میلیارد ریال در شهرستان شيراز خبر داد.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در راستاي مبارزه جدي و همه جانبه با پديده شوم قاچاق کاال
و ارز و مقابله با قاچاقچیان ،ماموران انتظامی پليس امنيت اقتصادي استان
با رصد هوشــمندانه از دپو انواع کاالهای قاچاق در يك منزل مسكوني در
يكي از محلههاي شــيراز مطلع شدند و بررســی موضوع را در دستور كار
خود قرار دادند.
وی افزود :ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر
اعزام شــدند و در بازرســي از آن منزل  5هزار و  738عدد انواع تجهیزات
گوشــی از قبیل هدفن ،اسپیکر و ...قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی و
قانونی کشف کردند.
جانشين فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر به
همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شــد ،افزود :ارزش اموال کشف شده
برابر نظر کارشناسان  16میلیارد ریال برآورد شده است.

برق گرفتگی با کولر آبی جان جوان  ۲۶ساله
در شیراز را گرفت

ایرنا :رئیس ســازمان آتش نشــانی شــیراز گفت :جوان  ۲۶ســاله ،در
گلخانهای واقع در بولوار نصر غربی شــیراز بامداد دیروز ســه شنبه بر اثر
برقگرفتگی با کولر آبی جان باخت.
محمدهادی قانع سه شنبه در این باره گفت :ساعت  ۱و  ۳۲دقیقه بامداد
یازدهم مرداد  ۱۴۰۱طی تماس با ســامانه  ۱۲۵این حادثه گزارش شد و
آتش نشــانان ایستگاه  ۹سازمان آتشنشانی شیراز راهی محل حادثه واقع
در بولوار نصر غربی شدند.
وی ادامه داد :با حضور آتش نشــانان در محل مشــاهده شد ،اتصالی
شــدید برق به دلیل نقص فنی در کولر آبی در فضای یک گلخانه منجر به
برق گرفتگی شدید جوان  ۲۶ساله شده است.
وی اضافه کــرد :بالفاصله پس از حضور تیم امدادی با قطع کلی برق،
ایمنی محل برقرار و فرد مذکور سریعا به خودروی اورژانس انتقال یافت.
وی با بیان اینکه براثر شدت حادثه این جوان  ۲۶ساله در دم جان باخته
اســت ،گفت :شهروندان برای حفظ ایمنی خود و همچنین استفاده بهینه از
کولر الزم اســت هنگام خرید و اســتفاده از کولر آبی موارد ایمنی را درنظر
داشته باشند.

خرده فروشان فسا تسليم قانون

فرمانده انتظامي فســا از اجراي یک روزه طــرح ارتقاء امنيت اجتماعي
و كشف  16كيلو و  853گرم انواع مواد مخدر در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح این خبــر بيان كرد :طرح پاکســازی نقاط آلــوده و جرم خیز
با محوریت مقابله با خرده فروشــان مواد مخدر به مدت یک روز در سطح
شهرستان فسا اجرا شد.
وي افــزود :در این طــرح ،ماموران انتظامی ضمن دســتگيري  12نفر
خرده فروش 16 ،كيلو و  853گرم انواع مواد مخدر را نيز کشــف کردند و
متهمان پس از تشــکیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی تحویل مرجع
قضایی شدند.

دستگیری عامل تهدید در شبکه اجتماعی

گودرزی گفت :افســران سایبری پلیس فتای
پایتخت با به کارگیری اقدامات فنی و تحقیقات
گســترده در فضای مجازی گرداننده این سایت
را شناســایی کردنــد و پس از به دســت آوردن
اطالعات هویتی متهم و تشــریفات قضایی او را
در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و
به پلیس فتا منتقل کردند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشــان
کرد :متهم پس از حضــور در پلیس فتا هرگونه
جرمــی را انــکار کردنــد اما پس از مشــاهده
مســتندات موجــود در پرونده ضمــن پذیرش

جــرم خود به کالهبــرداری از بیش از  ۲۱نفر از
شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال
اعتراف کرد.
براســاس اعالم پایگاه اطالعرسانی پلیس فتا
وی با اشــاره به اینکه مشخصات فروشگاه های
معتبر در سایت  Enamad.irقابل مشاهده است
اظهار کرد :شــهروندان حتما از سایت هایی که
دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای
اینترنتــی خود را انجام دهنــد و از واریز هرگونه
وجــه تحت عنوان بیعانــه و  ...قبل از تحویل و
تایید صحت و سقم کاال جدا خودداری کنند.

بین الملل

تلفات سیل و مانسون در پاکستان
به  ۴۷۸نفر رسید

اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکســتان ( )NDMAدیروز سهشنبه
اعالم کرد که تعداد قربانیان بارندگیهای موســمی (مانســون) و سیل در
سراسر این کشور طی هفت هفته گذشته به  ۴۷۸نفر رسیده است.
به گزارش ایســنا ،آمار منتشر شده توســط اداره ملی مدیریت بالیای
طبیعی پاکستان همچنین نشان می دهد که حوادث مرتبط با بارندگی های
شدید منجر به زخمی شدن  ۵۳۶نفر دیگر و آواره شدن هزاران خانواده در
این کشور شده است.
ایالت بلوچستان پاکســتان یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را
از ســیل دیده به طوری که  ۱۳۶نفر در این ایالت کشته شدهاند ۱۳ ،هزار
و  ۵۳۵خانه آســیب دیده یا تخریب شــده اند و بیش از  ۱۳هزار رأس دام
نیز تلف شده است.
شهباز شریف ،نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه با ابراز تاسف از تلفات
جانی ناشــی از باران های ســیل آسا و ســیل در ایالت بلوچستان اعالم
کرد که نهادهای دولتی و اســتانی در تالش های امــدادی در این ایالت
شرکت دارند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،نخســت وزیر پاکستان همچنین گفت:
ویرانی های ســیل در بلوچستان وصف ناپذیر اســت و نیروهای امدادی
شبانه روز برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه تالش می کنند.

تلفات سیل در کنتاکی آمریکا به  ۳۷تن رسید

به گفته مقامات آمریکا ،تاکنون دســت کم  ۳۷تن در پی وقوع سیل در
شرق ایالت کنتاکی کشته شده و صدها نفر نیز همچنان مفقود هستند.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات ،دســت کم شــش کودک در بین
قربانیان این حادثه بوده اند.

فرماندار ایالت کنتاکی اعالم کرد که تعداد کشتهشدگان سیل همچنان
در حال افزایش است.
گزارش ها حاکی است که برق بیش از  ۱۲هزار خانوار قطع شده است.
همچنین بسیاری از خانه ها نیز دچار آبگرفتگی شدهاند.
فرماندار این ایالت روز دوشــنبه همچنین اظهار کرد که سیل خسارات
زیادی به جاده ها ،پل ها و سایر زیرساخت ها وارد کرده است.
این بدترین ســیالبی اســت که در دهه های اخیــر در این منطقه رخ
داده است.
مردم ســیل زده به پارک ها ،کلیســاها و پناهگاه ها که توسط مقامات
این ایالت تهیه شــده اند ،پناه برده اند .به گفته مقامات ،حدود  ۳۰۰نفر در
پناهگاه ها هستند.
به گزارش شــبکه خبری بی بی سی ،فرماندار کنتاکی گفت :بسیاری از
مردم تنها لباس تنشان مانده و اینجا همه چیز تخریب شده است.

تیراندازی مرگبار در واشینگتن

به گفته مقامات پلیس آمریکا ،روز دوشــنبه در پی تیراندازی در شمال
شــرق واشــینگتن ،دی.ســی پنج تن زخمی و یک تن دیگر نیز کشــته
شده است.
به گزارش ایسنا ،به گفته یکی از مقامات پلیس ،در زمان تیراندازی افراد
زیادی در محل وقوع این حادثه حضور داشتند.
این مقام پلیس همچنین اعالم کرد تاکنون مشــخص نیســت که آیا
بین افرادی که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند ،ارتباطی بوده اســت یا خیر.
همچنین انگیزه این تیراندازی هنوز مشخص نشده است.
بر اساس آمارهای رسمی ،این ششمین تیراندازی جمعی در واشینگتن،
دی.سی در سال جاری میالدی ( )۲۰۲۲است.
به گزارش ای بی ســی نیــوز ،مقامات پلیس همچنیــن اعالم کردند
تحقیقات برای بررسی جزئیات این حادثه آغاز شده است.

فرمانده انتظامی داراب از دســتگیری عامــل مزاحمت و تهدید یکی از
شهروندان در شبکه اجتماعی واتساپ خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
با اعالم اين خبر بيان كرد :خانمی با در دســت داشــتن شكوائيه به پلیس
فتا مراجعه کرد و اظهار داشــت :از طریق شــبکه اجتماعی واتساپ توسط
شخصی ناشناس مورد تهدید قرار گرفته و قصد اخاذی در قبال عدم انتشار
تصاویر خصوصیام دارد که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وي افزود :كارشناســان پليس فتــا تحقيقات خود را آغــاز کردند و با
اقدامات فني و تخصصي موفق شدند متهم را شناسايي و وي را در منزلش
دستگير كنند.
ســرهنگ نوشاد با اشاره به اینکه متهم  28ســاله در بازجویی اوليه و
مشــاهده ادله دیجیتال پلیس به جرم خود اعتراف کرد ،گفت :فرد متخلف
پس از تشکیل پرونده براي انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

كشف دستگاه حفاری قاچاق در مرودشت

فرمانــده انتظامی مرودشــت گفت :با تالش مأمــوران اين فرماندهي،
یک دســتگاه حفاری غیرمجاز به ارزش یک میلیارد و  200میلیون ریال
كشف شد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :ماموران یگان امداد این فرماندهی از تردد یک كاميون حامل
یک دســتگاه حفــاری غیرمجاز در يكــي از محورهــای مواصالتي این
شهرستان مطلع شدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افــزود :مامــوران انتظامي بــا هماهنگي مرجع قضایــي به محور
مــورد نظر اعــزام و پــس از شناســايي و توقيف كاميون ،موفق شــدند
یک دستگاه حفاری غیرمجاز و قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامی مرودشــت با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش دستگاه
مكشــوفه را یک میلیــارد و  200میلیون ریال بــرآورد كردهاند ،گفت :در
اين خصوص راننده و سرنشــين پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفی شدند.

توقیف خودور حامل کولر گازی قاچاق در بوانات

فرمانده انتظامي بوانات از توقیف یک دستگاه كاميون حامل کولر گازی
قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در راســتای مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و تشــدید برخورد با
قاچاقچیان ،ماموران انتظامي بوانات حین ایســت و بازرســی و نظارت بر
خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون مشکوک شدند و آن را براي
بررسی بیشتر توقیف كردند.
وی تصریح کرد :در بازرسی از این خودرو  7دستگاه کولر گازی خارجي
قاچاق كشف و راننده نيز براي انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
فرمانــده انتظامی بوانــات با بیان اینکــه کارشناســان ارزش محموله
کشف شده را  3میلیارد ریال برآورد کردهاند ،گفت :مقابله با قاچاق و ارز در
دستور کار این فرماندهی است و با قاچاقچيان به شدت برخورد خواهد شد.

کشف  6دستگاه استخراج ارز دیجیتال در کازرون

فرمانده انتظامی كازرون از کشف  6دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق
به ارزش  3ميليارد و  500میلیون ريال خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :پس از دريافت خبري مبني بر نگهداري و استفاده غيرمجاز
دســتگاههاي اســتخراج ارز ديجيتال در دو شــرکت واقع در شهر کمارج
شهرستان کازرون ،بررســي موضوع در دستور کار ماموران دایره مبارزه با
قاچاق کاال و ارز قرار گرفت.
وی افزود :مامــوران پلیس آگاهی پس از هماهنگــي با مرجع قضایي
به همراه نماينده اداره برق به محل مذكور اعزام و در بازرسي از آن مكانها
موفق شدند  6دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف كنند.
سرهنگ زراعتیان با اشــاره به اينکه کارشناســان ارزش دستگاههاي
مکشــوفه را  3ميليــارد و  500میلیون ريال برآورد کردهاند ،بيان داشــت:
در اين رابطه يك نفر دســتگير و پس از تشکيل پرونده به مراجع قضایي
معرفي شد.

کشف کارگاه تهیه و توزیع سموم تقلبی
در سروستان فارس

ایرنا :معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
گفت :یک کارگاه غیر مجاز تهیه و توزیع کود و ســموم شــیمیایی تقلبی
در شهرستان سروستان کشف شد.
حمید دبیری روز ســه شــنبه با بیان اینکه حدود  ۴هزار لیتر ســموم
مختلف و کودهای تقلبی و غیر مجاز،کشــف شــده است ،گفت :همچنین
یک تن مواد همراه که محتویات آن مشخص نیست ،رنگ و برچسب سموم
مختلف از این کارگاه کشف و به انبار حفظ نباتات این سازمان منتقل شد.
وی اظهــار کرد :کارگاه مذکور به دســتور مقام قضایــی پلمب و پرونده
متخلفان به منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی صالح ارجاع شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فارس،
به بهره برداران توصیه کرد که ســموم و سایر نهاده های کشاورزی مورد
نیاز را صرفا از فروشگاه های مجاز تهیه کنند.
دبیری با بیان اینکه کشف و شناسایی این کارگاه غیر مجاز در روستای
مهارلــو کهنه با کمک گزارش های مردمی انجام شــده اســت ،گفت :در
جریان این عملیات عالوه بر کارشناســان جهاد کشــاورزی ،سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی ،نیروهای تعزیرات حکومتی
و پلیس آگاهی نیز حضور داشتند.

کشف احشام قاچاق در نیریز

فرمانده انتظامی نیریز از توقیف سواري سمند حامل  11رأس گوسفند
قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عظیم اله کرمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كــرد :در اجرای طرح مبارزه با قاچــاق کاال ،ماموران این فرماندهي
حین بازرســی و نظارت بر محورهای مواصالتی به يك ســواري ســمند
مشکوک شدند و آن را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرسی از اين خودرو  11رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز
از دامپزشــكي کشف و راننده نيز دســتگير شد و راننده برای انجام مراحل
قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

كشف  16كيلو ترياك در داراب

فرمانده انتظامي داراب از توقيف يك ســواري پژو و كشــف  16كيلو و
 900گرم ترياك در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افــزود :ماموران انتظامي اين شهرســتان در اجراي طــرح مقابله با ورود
مواد مخدر و نظارت بر خودروهاي عبوري ،به يك سواري پژو  405مظنون
شدند و آن را توقيف كردند.
ســرهنگ نوشــاد با بيان اينكه در بازرســي از آن خــودرو 16 ،كيلو و
 900گرم ترياك كشــف شد ،تصريح كرد :در اين خصوص راننده دستگير
و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

کشف  ۲۰تن برنج تقلبی در کارگاه زیرزمینی

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف  20تن برنج تقلبی که درکارگاهی
زیر زمینی به صورت غیرمجاز و غیر بهداشــتی نگهداری و با بسته بندی جدید
به نام شرکت های معتبر به بازار عرضه می شد ،خبرداد.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس ،ســرهنگ جلیل موقوفهای
در تشــریح این خبر گفــت :در پی رصد اطالعاتی توســط ماموران کالنتری
خلیج فارس مشــخص شــد که کارگاهی غیرمجاز و زیرزمینــی در محدوده
کالنتری به مدت  4ماه اســت افتتاح شــده و با جمع آوری برنج های درجه 3
خارجی ،آنها را با بســته های جدید به نام شــرکت های معتبر به بازار مصرف
عرضه می کند.
وی با بیان اینکه محل کارگاه و مالک کارگاه شناســایی و مشــخص شد
مالک کارگاه با همکاری  3تن از اتباع کشــورهای همسایه در کارگاه فعالیت
دارند ،تصریح کرد :پس از هماهنگی قضایی هر  4متهم در حالی که مشــغول
بستهبندی بودند ،دستگیر شدند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد :در بررسی از این کارگاه  20تن برنج
نامرغوب خارجی کشف شد و متهمان به جرم ارتکابی اعتراف کردند.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311036001150هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی یوســف قاسمی بهجانی فرزند یونس به شماره
شناسنامه  31صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 210مترمربع پالک  5288فرعی از  1102اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  157فرعی از  1102اصلی واقع در بخش  3در ازاء حصه مشاعی
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می¬شــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف1862 /
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/5/29 :
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی
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سال بیست و    هفتم

شماره 7541

گفتوگوی تفصیلی با رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

با لغو تحریمها تجارت با چین دو برابر میشود
 ۸سال تا بازگشت به سال  ۸۹فاصله داریم

رئیــس اتاق بازرگانی ایران و چیــن میگوید هر چند تحریمها
مشکالت فراوانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده ،اما مدیریت در
داخل نیز نتوانسته شرایط را برای خنثیسازی فشارها فراهم کند.
بــه گزارش ایســنا ،آمارهایی که در ســالهای اخیر از تجارت
خارجی ایران منتشــر شده نشان میدهد که چین در اوج سالهای
تحریــم اصلیترین شــریک تجاری ایران باقــی مانده و در حوزه
صادرات و واردات باالترین آمارها را به نام خود ثبت کرده است.
با این وجود بررسی میزان تجارت خارجی دو کشور نشان میدهد
کــه ارزش صــادرات و واردات ایران و چین کاهش یافته اســت،
موضوعی که احتمــاال بخش مهمی از آن به دلیل محدودیتهای
حاصل از تحریم بوده است.
مجید رضا حریری  -رئیس اتــاق بازرگانی ایران و چین  -در
گفتوگوی تفصیلی با ایســنا ،میگوید هر چند دولت چین بارها و
به شــکل رســمی اعالم کرده که با تحریمهای آمریکا علیه ایران
موافق نیســت ،اما اقتصاد مناسبات خاص خود را دارد و ایران باید
برای خنثیســازی تحریمها برنامههای خاص خود را در دستور کار
قرار دهد.
حریری همچنین معتقد است :با وجود بسیاری از شعارها ،اقتصاد
هیچگاه در اولویت اصلی تصمیمگیران اقتصادی ایران قرار نداشته
و همین موضوع شرایط امروز را تا این حد دشوار کرده است.
در سالهای گذشته رابطه سیاسی ایران و چین به شکل
قابل توجهی گسترش یافته و این موضوع حتی به یک
توافق همکاریهای  ۲۵ساله میان دو کشور بدل شده
اســت .آیا میتوان امروز ایران را شریک مهم تجاری
چین دانست؟
ما باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما به شکل طبیعی شریک
تجاری چین به شمار میرود .ما در حوزههای مانند نفت ،پتروشیمی،
محصوالت معدنی و برخی لوازم مصرفی تولیده کننده و صادر کننده
به حســاب میآییم و این در حالی است که چین وارد کننده بزرگ
بسیاری از این محصوالت است به همین دلیل است که ایران برای
سالهای طوالنی در منطقه شــریک اصلی تجاری چین بوده هر
چند در سالهای گذشته متاسفانه این جایگاه از دست رفته است.
اصلیترین علت از دســت رفتن این جایگاه را باید
در کجا پیدا کرد؟
با وجود آنکه مســئوالن دولت چین از رئیس جمهوری گرفته تا
وزیــر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعالم کردهاند که با هرگونه
تحریم ایران از ســوی آمریکا مخالف هســتند و بــا آن همراهی
نمیکننــد ،اما اقتصــاد مختصات خاص خــود را دارد .برای مثال
یک شــرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حســاب
میآید به شــکل همزمان در  ۱۸بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی
دارد .اگر در شــرایط تحریم این شــرکت حضور کشــتی ایرانی را
بپذیــرد تحت تاثیر تحریمها قــرار گرفته و فعالیــتاش در تمام
بنــادر دنیا نیز با مشــکل مواجه میشــود .از ایــنرو این طبیعی
اســت که برخی شــرکتهای اقتصادی مزایا و ســود خود را در
اولویــت قرار دهند و نمیتوان از دولت چین نیز انتظار داشــت که
به چنین مسائلی ورود کند.
بــا این وجود چین در این ســالها همراهی خود با اقتصاد ما را
نشان داده است در سال  ۲۰۱۴میزان تبادل تجاری ما با چین حدود
 ۵۱میلیارد دالر بود ،اما این عدد امروز به  ۳۰میلیارد دالر رســیده
که کاهشی حدودا  ۴۰درصدی را نشان میدهد .این در حالی است
که سهم چین از تجارت ایران در سال  ۲۰۱۴حدودا  ۲۰درصد بود،
اما امروز این سهم به مرز  ۳۰درصد رسیده است .به این ترتیب هر
چند که ارزش تجارت کاهش یافته ،اما سهم چین در اقتصاد ایران
گسترش پیدا کرده است.
چین در سالهای گذشته به عنوان یکی از طرفهای
مذاکرات هستهای ایران حضور داشته است آیا امکان
آن وجود ندارد که با اســتفاده از این ظرفیت شرایط
بــرای کنار رفتن تحریمهــا و افزایش تجارت فراهم
شود؟
هر چند در طول ســالهای گذشته کشورهای مختلفی در روند
مذاکرات هســتهای ایران حضور داشتهاند ،اما در واقعیت آنچه که
به تصمیمات نهایی ختم میشود مذاکره میان ایران و آمریکاست و
در واقع این دو کشــور باید در این زمینه به جمعبندی نهایی برسند
تا احیای مذاکرات ممکن شود .با این وجود چین بارها اعالم کرده
که آماده افزایش تعامالت تجاری با ایران اســت و میتوان انتظار
داشت که با کنار رفتن محدودیتها در مدتی کوتاه تجارت ایران با
چین دو برابر شده و به مرز  ۶۰میلیارد دالر برسد .امروز کشورهایی
مانند عربستان ســعودی یا امارات متحده عربی توانستهاند جایگاه

ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند ،اما با بهبود
شرایط قطعا ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت.
با این تفاســیر آیا ما باید برای بهبود میزان تجارت
خارجی تنها با کنار رفتن تحریمها امید داشته باشیم؟
چیــزی که در آن تردیدی وجود ندارد این اســت که مذاکره در
بهترین حالت یک فرآیند  ۵۰_ ۵۰به حســاب میآید یعنی ما حتی
اگر تمام مقدمات الزم را نیز فراهم کنیم و آماده رســیدن به توافق
باشــیم باز هم  ۵۰درصد کار باید از سوی طرف مقابل نهایی شود.
از ایــنرو تردیدی وجود ندارد که باید اقدامات الزم برای به نتیجه
رساندن مذاکرات در دســتور کار باشد ،اما درعین حال باید تالش
کرد در حوزههایی فعالیت کنیم که تمام فرآیند آن از تصمیمگیری
تا اجرا در اختیار خودمان باشــد که سیاستهایی مانند خنثیسازی
تحریمها بخشی از آن اســت .ما باید از بنبستی که اقتصاد ایران
در آن قرار گرفته خارج شــویم و پیگیری سیاستهای خنثیکننده
تحریم قطعا یکی از اصلیترین اولویتهای آن به شــمار میرود.
در واقع مذاکرات باید در ســطح سیاســی دنبال شود ،اما نهادهای
اقتصادی باید برنامههای مربوط به بهبود وضعیت داخلی کشــور را
در دستور کار قرار دهد.
در شرایط فعلی به افزایش تجارت با کدام کشورها
میتوان امید داشت؟
در حــال حاضر آن طور که دولت اعالم کرده تجارت ایران چند
اولویت دارد که بخش نخست آن به هند ،چین و  ۱۵کشور همسایه
و منطقه مربوط میشــود؛ اما ما باید برای خنثیســازی تحریمها
برنامههای خود را گستردهتر کنیم به این معنا که حتی اگر در یک بازاری
یک میلیارد دالر ظرفیت فروش وجود دارد نیز نباید بیاعتنا باشیم.
کشــورهای آفریقایی و آمریکای التیــن میتوانند بهترین فرصت
برای رســیدن به این اهداف باشند .با قراردادهای کوچک و متعدد
میتوان میزان تجارت خارجی کشور را گسترش داد.
در حدود یکسال گذشته و پس از جابهجایی دولتها
بســیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند که شرایط برای
تجارت بهبودی نســبی یافته اســت آیــا در واقعیت
میتوان اثرات این تغییر را دید؟
واقعیت این اســت که با گذشت حدود یکسال نمیتوان کارنامه
اقتصادی یک دولت را بررســی کرد یا بــا قاطعیت در رابطه با آن
نظر داد .در واقع در بســیاری از سطوح تفاوتی میان دولتها وجود
ندارد؛ زیــرا ما در تعریف سیاســتهای کالن و برنامههای مدون
برای تجارت خارجی با مشــکل مواجه هستیم .متاسفانه دولت قبل
به اقتصاد اهمیــت چندانی نمیداد و جزو اولویتهایش نبود دولت
روحانی یک ســناریو داشت و آن به نتیجه رساندن مذاکرات و کنار
رفتن تحریمها بود .خوشبختانه امروز دیگر کسی نمیتواند از نعمت
بــودن تحریم یا عدم نیاز به مذاکره صحبت کند ،اما ما باید بدانیم
که برای بهبود شــرایط تنها یک سناریو کافی نیست و برای تامین
شــرایط باید یک سیاست مدون و همهجانبه در نظر داشت .اینکه
سازمان توسعه تجارت یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه
بهبــود یافته تنها بــه دلیل حضور افرادی اســت که شــرایط را
میشناســند یا بسیار فعال هســتند .از اینرو نمیتوان تحوالت را
یک تغییر ساختاری دانست ما باید تالش کنیم که در سیاست خارجه
بر اســاس یک برنامه مدون طوالنیمدت عمل کنیم .در سالهای
گذشــته و در ماههای اخیر عضویت ایران در پیمانهای اقتصادی
مانند اوراســیا یا شــانگهای پذیرفته شــده است ســخنرانی اخیر
رئیس جمهــوری ایران در اجالس بریکسپــاس اهمیت زیادی
داشــت ،اما این ما هستیم که باید مشــخص کنیم از ظرفیتهای
موجود و فضای ایجاد شده به چه شکل استفاده خواهیم کرد.
چرا با وجود تمام این ظرفیتها سهم اقتصاد ایران
از تجــارت و تبــادالت منطقــهای و جهانی همچنان
پایین است؟
یکی از اصلیترین مشــکالت تاریخی ما این بوده که از وقتی
دسترســی به درآمدهای نفتی ایجاد شد و گسترش یافت ،عمال ما
بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی زیر زمین قرار دادیم در حالی
که داراییها و ظرفیتهای ما بر روی زمین بسیار ارزشمندتر است.
ایران از نظر جغرافیایی در چهــارراه جهان قرار دارد و میتواند در
کریدور شمال _ جنوب و شرق _ غرب نقش بسیار مهمی ایفا کند.
در واقع کشورها برای اتصال به یکدیگر باید از جغرافیای ما استفاده
کنند و همین موضوع می  تواند راهی برای افزایش ثروت ملی شود.
همه شهرهای دنیا که به عنوان یک شهر بزرگ و توسعه یافته
شناخته میشوند به دریا اتصال دارند .ما در ایران چندصد کیلومتر نوار
ساحلی داریم که به آبهای آزاد متصل هستند و ما در عین حال ۹۰
درصد شهرهایی که در این نوار قرار گرفتهاند جزو شهرهای محروم

به حساب میآیند .اینکه رهبر انقالب در سالهای گذشته بارها از
لزوم توسعه سواحل مکران سخن گفته نشاندهنده اهمیت تغییر در
این نگاه توسعه شهرهای ایران است .ما در طول سالهای گذشته
بودجه بســیار عظیمی را صرف کردیم تا آزادراه تهران _ شــمال
که یک مسیر تفریحی به حساب میآید افتتاح شود در شرایطی که
میتوانستیم با بهبود زیرساختهای حمل و نقل در مسیرهایی مانند
سرخس ،آســتارا یا اینچهبرون به گرمسار شرایط را برای ترانزیت
و جابهجایــی کاال فراهــم کنیم ،موضوعاتی کــه در اقتصاد ایران
فراموش شده است.
آیا با توســعه این زیرساختها امکان کاهش فشار
تحریمها نیز وجود داشت؟
نگاهــی به وضعیت روســیه در ماههای گذشــته به خوبی این
موضوع را نشان میدهد محوریت این کشور در حضور در بازارهایی
مانند انرژی یا غالت باعث شــده تحری م شدنش غیرممکن باشد،
امــا ما در کجــای زنجیره جهانی قــرار داریم کــه بتوانیم هزینه
تحریمکردنمــان را افزایش دهیــم .ما چند هــزار میلیارد تومان
برای صنایعی مانند فوالد هزینه کردیم که در کنار آســیب زدن به
محیط  زیست و منابع آبی اشتغال چندانی نیز به وجود نیامده است.
اگر همین پول صرف توسعه ریل ،جاده یا فرودگاه شده بود در کنار
اشتغالآفرینی میتوانست اقتصاد ایران را نیز در برابر فشارها بیمه
کند .از ســوی دیگر ما ظرفیت همکاری با کشورهای منطقه را نیز
برای مدت طوالنی فراموش کرده بودیم سفرهایی که رئیس دولت
سیزدهم در یکسال گذشته به منطقه داشت به منظور احیای بخشی
از این ظرفیتها بود ،اما تا زمانی که ما شریک اقتصادی بزرگ در
مناطق مختلف جهان نداشته باشیم کارمان دشوار است .خودکفایی
و خوداتکایی بخشی از اولویتهاست ،اما اینکه ما ذینفع بینالمللی
داشته باشیم نیز برای کشور اهمیت فراوانی دارد .در سالهای بعد از
پیروزی انقالب ما شرکتهایی مانند جنرال موتورز ،پپسی یا برخی
از دیگر شرکتهای بزرگ را از ایران بیرون کردیم .در شرایطی که
حضور آنها میتوانســت اقتصاد ما را در زنجیره جهانی قرار دهد و
تحریم کردنمان را دشوار کند.
این نگاه غلط تا چه حد بر روی شاخصهای داخلی
اقتصاد ایران تاثیر داشته است؟
نگاهی به آمارهای اقتصادی در سالهای گذشته به خوبی نشان
میدهد که ما تا چه حد در رسیدن به اهدافمان ناکام بودیم .در ۱۰
سال گذشته میانگین رشــد اقتصادی ایران تقریبا صفر بوده است.
همچنین میانگین تورم نیز در این ســالها حدود  ۲۵درصد تخمین
زده میشود .نرخ استهالک سرمایه از رشد آن باالتر رفته و از همه
مهمتر این روند به کوچک شدن تدریجی سفره معیشت مردم منجر
شده است .با شــعار نمیتوان تمام این مشکالت را حل کرد ،بلکه
نیاز به یک اراده عمومی داریم .اگر در هشــت ســال آینده به طور
میانگین رشد اقتصادی هشــت درصدی داشته باشیم تازه به سال
 ۱۳۸۹بــاز میگردیم این موضوعی اســت که حتی مقامات دولتی
آن را تاییــد کردهاند .نگاهی به عملکرد اقتصادی دولتها نشــان
میدهد که تقریبا پس از ســال  ۱۳۸۴هیچ دولتی نتوانسته کارنامه
درخشــان اقتصادی ثبت کرده و به دولت آینده تحویل دهد .البته
دولت ســیزدهم تنها یکسال است کار خود را آغاز کرده و نمیتوان
به طور قطع از کارنامه این دولت ســخن گفت ،اما نگرانیهایی که
به شکل طوالنی مدت در اقتصاد ما وجود داشته باید برطرف شود.
نقش و ســهم بخش خصوصی در ارائه راهکارهای
جدید برای برونرفت از شرایط فعلی چقدر است؟
واقعیت این اســت که برخالف برخی شعارها بیش از  ۸۰درصد
تجارت خارجی ما در دســت شــرکتهای دولتی ،شــبه دولتی یا
حاکمیتــی قرار دارد .ســهم بخش خصوصی در سیاســتگذاری
اقتصــادی تقریبا صفر اســت .تمام مگاپروژههــا بدهکاران کالن
بانکــی و بدهکاران به نظام مالیاتی ربطی به شــرکتهای دولتی
دارند .متاســفانه حتی نهادهایی که ادعای فعالیت به عنوان بخش
خصوصــی را دارند نیز یا با این ســاختار مــراوده میکنند یا خود
کارنامهای دارند که قابل دفاع نیســت .تا زمانی که امکان فعالیت
آزاد ،شــفاف و رقابتی فراهم نشــود بحث حضور بخش خصوصی
در اقتصاد نیــز معنایی ندارد و نهادهایی ماننــد اتاق بازرگانی نیز
نمیتواند در این حوزه تاثیرگذار باشد.
در چنین شــرایطی آیا صحبت از تاســیس دوباره
وزارت بازرگانــی میتواند به مدیریــت اقتصاد ایران
کمک کند؟
ما در طول تمام دهههای گذشــته هنوز نتوانستیم به یک سوال
مبنایی پاســخ دهیم که آیا بناســت اقتصاد ما بر اساس یک دولت
متمرکز و مداخلهگر اداره شــود یا قصد داریم به روابط بازار آزاد تن
بدهیــم .اینکه هر بار میان این گزینهها در رفت و آمد باشــیم راه
به جایی نمیبرند .ما باید مشــخص کنیم که دولت تنها بناســت
سیاســتهای کالن را اعالم کند یا معــاون وزیر باید در کف بازار
به دنبال تامین ســیب و پرتقال بــدود .همین موضوع را میتوانیم
به راحتی در رابطه با این وزارتخانه نیز رصد کنیم .از ابتدای انقالب
این وزارتخانه بارها تغییر ســاختار داده و از وزارت صنایع سنگین،
ســبک ،معادن و بازرگانی تغییر شکل داده اســت ،اما ما هیچگاه
نفهمیدیم که وزارتخانه یک ابزار اســت و هدف چیز دیگری است.
در واقع ما باید تابع یک سیاســت کالن باشــیم و در چارچوب آن
وزارتخانهها را فعال کنیم .نگاهی به وضعیت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در این ســالها نشــان میدهد که عمال ما ساختاری را
ایجــاد کردیم که هیچ وزیری توانایی آن اداره را ندارد و جابهجایی
مکرر وزرا در این ســالهای این موضوع را به خوبی نشان میدهد
اساسا دســتگاه تکنوکراسی ما مدیر بزرگی در سطح این وزارتخانه
نساخته و افرادی که آمدهاند نیز نمیتوانند آن را مدیریت کنند .این
وزارتخانه  ۹معاون وزیر دارد .حتی اگر هر کدام از آنها بنا باشد تنها
روزی یک ســاعت گزارش کار خود را به وزیر بدهند برای او وقتی
برای مدیریت باقی نمیماند .از اینرو ضمن پذیرش اشتباهاتی که
در طول تمام این ســالها رخ داده باید قبل از آنکه دوباره به سمت
تفکیک یا ادغام حرکت کنیم تکلیف خود را با سیاســتهای کالن
و نحوه نگاه به اقتصاد روشن کنیم.

در چهار ماهه امسال
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 ۲میلیون دستگاه موبایل ،کمتر به کشور وارد شد

ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در چهار ماهه نخســت
امســال حدودا دو میلیون دســتگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشــور وارد شده ،اظهار کرد :در حال
حاضر حدود یک میلیون و  ۸۵۰هزار دســتگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش هســتند و در شــبکه
ارتباطی فعال نشــدهاند ،وجود دارد .بیشبینی میشود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده این دستگاهها
وارد شبکه ارتباطی کشور شود.
محمدرضا عالیان در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :کل واردات موبایل در چهار ماه ابتدایی امسال
حدود چهار میلیون دســتگاه به ارزش  ۹۷۰میلیون دالر بوده که  ۱۵۰هزار دســتگاه به ارزش حدود
 ۱۰۰میلیون دالر به صورت مســافری وارد کشور شــده است .همچنین به گفته وی از این این چهار
میلیون دستگاهی که در سال  ۱۴۰۱به کشور وارد شده ،حدود  ۲۴۰هزار دستگاه باالی  ۶۰۰دالر بوده
اســت .همچنین بیش از  ۶۵هزار دســتگاه موبایل باالی  ۶۰۰دالر به صورت مسافری به کشور وارد
شده است.
بــه گفته وی چالش مهــم واردکنندگان موبایل در حال حاضر تخصیص ارز اســت .واردکنندگان
موبایل از  ۲۷اردیبهشت امسال هیچ تخصیص ارزی دریافت نکردند .در سال جاری فقط  ۳۵۳شرکت
موفق شــدند حداقل یک بار واردات انجام دهند ،اما در جلســات مشــترکی که تاکنون برگزار شده،
ذینفعان دولتی قول دادند که شرایط به حالت عادی برگرد.
ســخنگوی انجمن موبایل افزود :به عبارت دقیقتر ثبت سفارش موبایلهای ترخیص شده در سال
جاری ،مربوط به قبل از  ۲۷اردیبهشت بوده که به صورت قطره چکانی وارد میشود.
شرکتهای واردکنند ،در شرف ورشکستگی
عالیان با بیان اینکه تخصیص نیافتن ارز باعث شده بسیاری از شرکتها در شرف ورشکستگی باشند،
تصریح کرد :تعداد زیادی از این شرکتها پرسنل زیادی دارند که خطر بیکاری آنها وجود دارد ،چرا که
اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ،بخشی از این شرکتها در ماههای آینده وجود نخواهند داشت.
ســخنگوی انجمن موبایل مســئله دیگر این بخش را دپوی کاالها در گمرک عنوان کرد و گفت:
بخشــی از موبایلهای وارد شــده به دلیل تخصیص نیافتن ارز و تغییر تعرفهها ،حداقل دو تا سه ماه
است که در گمرک دپو شده است.
به گزارش ایسنا ،اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد ،اما چند روز
بعد این وضعیت به اختالل سیســتمی نسبت داده شد و اعالم شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام
از برندهای موبایل وجود ندارد ،اما این ماجرا همین جا تمام نشــد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان
موبایل ،تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون قانونی اســت ،اما به دلیل مشــکالت مربوط به
تامین ارز ،شــدنی نیســت و در مقابل ،واردات غیرقانونی ،ممنوع ،اما شدنی است .به عبارت دقیق تر
طبق اعالم این انجمن از  ۲۴اردیبهشت ،واردات موبایلهای باالی  ۶۰۰دالر تامین ارز نشده و واردات
موبایلهای زیر  ۶۰۰دالر هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است .در همان گفتوگو این نکته
هم مطرح شــده بود که قرار است تکلیف تخصیص ارز موبایلهای باالی  ۶۰۰دالر تا یک هفته بعد
(یعنی  ۲۱تیر) معلوم شــود ،اما پیگیری های ایسنا از انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی
نشان می دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایلهای باالی  ۶۰۰دالر نیست.

باز هم ترکیدگی الستیک هواپیما و ادعاهای متناقض

ترکیدن الستیک هواپیما آن هم در فرودگاه مشهد یکی از سوانح هوایی پرتکرار در ماههای اخیر
است که به گفته مدیر روابط عمومی این فرودگاه ،معتقد است که باند این فرودگاه هیچ مشکلی ندارد.
به گزارش ایســنا ،سوانح هوایی در ماههای گذشته بیشتر از قبل به گوش میرسد و در این میان
یکی از پرتکرارترین حوادث ترکیدن الســتیک هواپیماست که سازمان هواپیمایی را هم بر آن داشت
تا گزارش توصیهنامه ایمنی جداگانهای در این باره بنویســد و منتشــر کند .توصیهنامهای که عواملی
مرتبط با فرودگاهها ،ایرالینها و تعمیر و نگهداری هواپیماست.
روز دوشــنبه باز هم الســتیک هواپیما بوئینگ  ۷۳۷ســپهران در فرودگاه مشهد ترکید و حسن
جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشمینژاد مشهد در این باره به ایسنا گفت :پرواز شماره ۴۳۱۰
شرکت هواپیمایی سپهران که با  ۱۳۰مسافر از تهران عازم مشهد بود ،پس از فرود در فرودگاه مشهد
و خزش به سمت پارکینگ ،در هنگام تاکسی دچار نقص فنی شد.
وی با اشــاره به اینکه تمامی مســافران در سالمت به کامل به ســر میبرند ،افزود :باند فرودگاه
هیچ مشکلی ندارد و اگر باندهای فرودگاه مشهد مشکلی داشت ،این هواپیما در باند دچار نقص فنی
میشد .این هواپیما تمام طول باند یعنی  ۴کیلومتر را طی کرده و در هنگام خزش به سمت پارکینگ
دچار نقص فنی شده است.
گر چه در این حادثه حسن رضاییفر – رئیس کمیسیون بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی
کشــوری – هم اعالم کرد که در این حادثه مشــکل فنی در والو (منفذ تامین باد) الستیک هواپیما
بوده است و ارتباطی با باند هواپیما نداشته است؛ اما اشکال در سطوح پروازی یکی از عواملی بود که
در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در ترکیدن الستیک هواپیما به آن اشاره شده است.
در این گزارش که البته قبل از حادثه روز دوشــنبه فرودگاه مشهد ،منتشر شده ،اینگونه آمده است
که تمامی حوادث ترکیدگی چرخها در باند اصلی ( ۱۳چپ ۳۱/راست) به وقوع پیوسته که مورد دقت
دفتر بررسی ســوانح و حوادث سازمان بوده است .گزارشهای بررسی حوادث سازمان نشان میدهد
که کیفیت نقاشی روی باند اصلی مناسب نبوده و عالوه بر تولید  ،FODبرجستگیهایی نیز بوجود
آورده که الســتیک چرخهای هواپیماها را در وزن و سرعت زیاد دچار مشکل میسازد .پس از وقوع
سانحه خروج از باند هواپیمای  83MDشرکت هواپیمایی زاگرس در سال  ۱۳۹۴و حادثه ترکیدگی
الستیک هواپیمای  737Bشــرکت هواپیمایی سپهران در سال  ،۱۴۰۰توصیه ایمنی برای ارتقای
کیفیت ســطح باند اصلی فرودگاه مشــهد (قدرت ترمزگیری و رنگآمیزی) صادر شده که با توجه به
اظهارات مدیران فرودگاهی ،به دلیل زمانبر بودن و حجم زیاد پروژه ،تاکنون موفق به اقدام اصالحی
نشدهاند.
و از ســوی دیگر محمد محمدی بخش  -رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری -نیز پیش از این
حادثه در پاســخ به سوالی درباره اینکه یکی از مشکالت و عوامل ترکیدگی الستیک هواپیما ،سطوح
پروازی است که در حال حاضر از  ۱۰فرودگاه بین المللی تنها دو تا فرودگاه گواهی دارند و اغلب این
حوادث در فرودگاه مشــهد رخ میدهد ،اعالم کرد :سطوح پروازی دارای اشکال در حال ترمیم است
و دستورات الزم برای اصالح آن را اعالم کردیم.
حاال باید دید با وجود اعالم مشــکل از باند فرودگاه مشــهد ،چرا مســئوالن این فرودگاه آن را
نمیپذیرند و هر چه سریعتر نسبت به حل این نقیصه اقدام نمیکنند؟

نفت برنت به پایین  ۱۰۰دالر سقوط کرد

قیمت نفت روز ســه شنبه پس از آن که ســرمایهگذاران دورنمای تیره تقاضا برای سوخت را
هضم کردند ،دوباره کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۷۷ســنت معادل  ۰.۸درصد کاهش پیدا کرد و به
 ۹۹دالر و ۲۶ســنت در هر بشکه رسید .نفت برنت روز دوشنبه در مقطعی به رکورد پایین  ۹۹دالر
و  ۹ســنت ســقوط کرده بود که پایینترین رکورد از  ۱۵ژوئیه بود و نهایتا ،با سه دالر و  ۹۴سنت
کاهش بسته شده بود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۶۷ســنت معادل  ۰.۷درصد کاهش ،به ۹۳
دالر و  ۲۲ســنت در هر بشــکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز دوشــنبه با چهار دالر و  ۷۳سنت
کاهش بسته شده بود.
ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشــد شرکت  OANDAدر این باره گفت :قیمت  های نفت پس از آماری
که افت فعالیت کارخانهای را نشان داد و نگرانیها از حرکت اقتصاد جهانی به سمت رکود را تشدید
کرد و همچنین تحت تاثیر انتظارات برای افزایش تولید نفت پس از فصل درآمدهای بســیار خوب
شرکت  های نفتی ،ریزش کرد.
پس از انتشــار نظرسنجیها در آمریکا ،اروپا و آسیا که نشان داد روند رشد فعالیت کارخانهای در
ژوئیه آهســته شده است ،نگرانیهای رکود روز دوشنبه تشدید شد .ضعیف شدن تقاضا و برقراری
قرنطینههای کووید در چین ،فعالیت تولیدی را آهسته کرد.
قیمتهــا در حالی کاهش پیدا کرده اســت که فعاالن بازار منتظر نتیجه دیدار روز چهارشــنبه
تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان شامل روسیه ،برای تصمیم گیری درباره سطح تولید سپتامبر هستند.
دو منبــع در اوپک پالس اظهار کردند :در دیدار ســوم اوت وزیران اوپک پالس ،درباره افزایش
مالیم تولید نفت بحث خواهد شد در حالی که سایرین گفتند تولید احتماال ثابت میماند .این دیدار
پس از ســفر ماه گذشــته جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی برای متقاعد کردن
تولیدکنندگان خاورمیانه برای افزایش تولید برگزار میشود.
بر اســاس گزارش رویترز ،تحلیلگران شرکت هایتونگ فیوچرز گفتند :روند صعودی قیمت  های
نفت به تدریج ضعیف شــده است .به محض این که وضعیت عرضه و تقاضا ،سیگنالهای بیشتری
از وخامــت اوضاع را نشــان دهد ،نفت احتماال پرچمدار ســقوط قیمت در میــان کاالهای دیگر
خواهد شد.

ورزش
چهار  شنبه  12مرداد    1401

ایســنا :فعالیت تیم فوتبال برق شــیراز در رده
سنی بزرگساالن از روز دوشــنبه دهم مرداد ماه
کلید خورد و تســت گیری از بازیکنان توسط ستار
زارع؛ سرمربی این تیم آغاز شد.
مدیرعامل باشــگاه برق شیراز که فعال با توجه
به محدودیت های موجود با نام "برق ســه فاز"
فعالیــت می کند ،درباره وضعیت فعلی به ایســنا
گفت :بــا توجه به موانع قانونی که ســر راهمان
وجود داشــت ،در چندماه اخیر مکاتباتی را هم با
اداره ورزش و جوانان استان و هم با سایر دستگاه
ها انجام دادیم ،اما متاسفانه نتوانستیم آن مقدمات
الزم بــرای کار جدی را فراهــم کنیم .با لطف و
توجه جناب محبی پور معاونت سیاســی ،امنیتی
و اجتماعی اســتانداری فارس کــه همواره پیگیر
روند پیشــرفت کار و مشــکالت احتمالی بوده و
هستند ،روند کارها تسریع شد و طبق توافقی که
با مدیرعامل محترم برق منطقه  ای داشتیم ،پیش
از اینکه روند اداری کار برای در اختیار گرفتن کل
مجموعه انجام شود ،فعال زمین چمن را به صورت
هفته ای شش جلسه در اختیار ما گذاشته  اند که در
این زمینه هم پیگیری ها و دستور جناب محبی پور
نقش اصلی را ایفا کرد.
غالمعلی آبهشــت افزود :از روز سه شنبه هفته
گذشته یعنی چهارم مردادماه ،کار تیم امید باشگاه
آغاز شد و از عالقمندان به حضور در باشگاه برق
دعوت شد که در تست باشــگاه شرکت کنند .با
وجود اینکه زمان کمی داشــتیم ،اما به جز نفرات
سال گذشته تیم امید باشگاه ،تعداد زیادی در این
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مدیرعامل برق شیراز:

برنامه  ۱۰ساله داریم

ِدین برق به معاون استانداری فارس

تست گیری شــرکت کردند و عده ای مورد توجه
کادر فنی نیز قرار گرفتند.
وی گفت :در ادامه همین روند ،تصمیم گرفتیم
کار تیم های جوانان و بزرگســاالن باشگاه را هم
شــروع کنیم .با وجود اینکه هنــوز امتیازی برای
تیم بزرگساالن باشگاه خریداری نشده و مشخص
نیست در چه رده ای حضور پیدا خواهیم کرد ،اما با
توجه به شرایط موجود ،حتما در مسابقات کشوری

به میدان می رویم تا آغاز مجدد باشــگاه برق را
به صورت رســمی به اهالی فوتبال کشور اعالم
کرده باشیم.
مدیرکل ســابق تربیت بدنی اســتان فارس با
ذکر این نکته که برای برق یک برنامه ده ســاله
دارد ،افزود :ما می خواهیم پایه و اســاس باشگاه
بر داشته های خود استوار باشد .یعنی ابتدا شالوده
باشــگاه به خوبی شــکل بگیرد و بــرق بتواند از

سال بیست و    هفتم

شماره 7541

بازیکنانی که خودش ســاخته تغذیه کند .اگر به
تاریخ این باشــگاه هم نگاه کنیم ،چیزی که برق
را هفتاد ســال سرپا نگه داشــت ،همان شالوده و
پایه خوبی بود که از ابتدا بنا شــده بود .حاال هم
می دانیم اگر کار اساســی را از پایه شروع نکنیم،
به سرنوشت خیلی تیم  های کشور باالخص برخی
تیم های شــیرازی که در سال  های اخیر به وجود
آمده و سپس نابود شدند ،دچار خواهیم شد.
آبهشــت افزود :با توجه به نکات فوق ،برنامه
اصلــی را روی تیم  هــای پایــه گذاشــته  ایم و
می خواهیــم در هر رده ای که شــرکت می کنیم،
بتوانیم از بازیکنانی که خودمان ساخته ایم استفاده
کنیم .تحقق این امور را هم ابتدا مدیون خواست
خداوند هســتیم و سپس عالقمندی مردم به این
تیم .ما بر این باوریم که بزرگترین ســرمایه این
تیم مردم هســتند و هیچکس هم نمی  تواند ادعا
کند که می تواند به تنهایی پاســخگوی نیازهای
مالــی این تیم یا مجموعه ورزشــی برق باشــد.
تنها چیزی که االن اعتبار عظیم این تیم اســت،
نامش اســت و ما با اتکا بــه همین نام امیدواریم
خدا کمکمان کند .بی شک در این مسیر دلگرمی
مسئوالن اســتان ،جناب ایمانیه و در کنار ایشان
جناب محبــی پور که واقعــا پیگیری های خوب
و مداومــی در ارتباط بــا نام بزرگ بــرق دارند
تاثیرگذار اســت و می توانیم با همکاری هایی که
مدیرعامل برق منطقه ای جناب مهندس حقیقی و
عالقمندی که ایشان نیز دارند ،موانع قانونی را از
سر راه برداریم و همگی دست  به   دست هم دهیم
برق مجددا جایگاه واقعی اش را پیدا کند.

بیانی :رکورد استقالل دست نیافتنی است
یک پیشکســوت تیم فوتبال استقالل میگوید آبیپوشان پایتخت
باید شروع خوبی در لیگ برتر داشته باشند.
شاهین بیانی ،پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در گفتوگو با ایسنا،
درباره شــرایط این روزهای آبیپوشــان پایتخــت و عملکرد ریکاردو
ساپینتو تا اینجای کار اظهار کرد :ساپینتو نیاز به زمان دارد تا با فرهنگ
و ســبک فوتبال ما آشنا شــود .اردوی ترکیه که برگزار شد ،میتواند
خیلی به استقالل و ساپینتو کمک کند .استقالل در هر شرایطی شانس
قهرمانی داشته است .در حال حاضر هم بازیکنان خوبی جذب شدهاند.
استقالل اگر بتواند شروع خوبی داشته باشد ،میتواند برای فصل پیش
روی رقابتهــای لیگ برتر هم عملکرد موفقیتآمیزی از خود بر جای
بگذارد.
او درباره عملکرد اســتقالل در نقل و انتقاالت گفت :خریدهای تیم
خوب بوده اســت .به نظر من بازیکنانی که قبال در اســتقالل بودهاند،
میتوانند کمک زیادی به تیم بکنند .استقالل باید شروع خوبی در لیگ

برتر داشــته باشد و این الگوی ســخت   باختن فرهاد مجیدی که فصل
گذشته توانست آن را جای بیندازد ،در فصل آینده هم وجود داشته باشد.
بیانی درباره جذب وینگر و جدایی امیرحســین حســینزاده از جمع
آبیپوشــان پایتخت گفت :ما باید اســکلتبندی فصل قبل را به طور
کامل حفظ میکردیم و نقاط ضعف خود را پوشــش میدادیم .امیدوارم
بازیکنان جوانتــر بتوانند جای خالی حســینزاده را پر کنند .خودتان
میدانید امیرحسین حسینزاده هم یکی از جوانان بود .ما حسینزادههای
زیادی در فوتبالمان داریم و خود حسینزاده هم توانست خودش را در
همین استقالل ثابت کند.
این پیشکســوت تیم فوتبال استقالل افزود :االن نمیتوانیم بگوییم
اســتقالل در کدام نقاط ،ضعف دارد .اســتقالل باید از داشتههای خود
استفاده کند .االن زمان کمی تا شروع لیگ باقی مانده است و استقالل
باید با داشتههای خود بهترین بهره را ببرد.
او درباره قرعهکشــی فصــل آینده رقابتهای لیــگ برتر و تقابل

رئیس کمیسیون اصل نود:

پرونده "ویلموتس" و "تاج" در کمیسیون اصل نود مفتوح است

رئیس کمیســیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اشــاره به ورود کمیسیون اصل نود بر قرداداد
ویلموتس گفت :پروندهویلموتس و عملکرد تاج به دور از نگاههای سیاســی و با همراهی دســتگاههای
نظارتی و دغدغهمندان فوتبال کشور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در حال بررسی است.
به گزارش ایســنا ،نصرا ...پژمان فر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت« :کمیسیوناصل نود به
دلیل جایگاه نظارتی بر طرز کار قوای سه گانه ،از ابتدای شروع حواشی قراردادویلموتس به این موضوع
ورود پیدا کرد .قراردادی با رقمی قابل توجه و تعهدات فراوان ،که متاسفانه بخش مهمی از اشکاالت آن
به مدیریت وقت فدراسیون فوتبال برمیگشت.
پروندهویلموتس و عملکرد آقای تاج به دور از نگاههای سیاسی و با همراهی دستگاههای نظارتی و
دغدغهمندان فوتبال کشور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در حال بررسی است.
در بهکارگیری افراد در مشاغل حساس که تعهدات آنان میتواند هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل
کند ،عدم سابقه محکومیت قطعی و پرونده مفتوح در دستگاهقضایی ،باید لحاظ گردد.
خوشبختانه نیروهای جوان ،باانگیزه و مدبری در ورزش به ویژه فوتبال رویش داشتهایم که میتوانند
بیش از مدیران سابق فدراسیونفوتبال در کسب دستاوردهای آسیایی و جهانی و رفع نگرانیهای به حق
مردم نقش آفرینی کنند».
چند روز پیش حکم نهایی پرونده مارک ویلموتس از سوی دادگاه داوری ورزش ( )CASاعالم شد
و فدراســیون فوتبال با نصف شــدن رای اولیه ،به سه میلیون و  ۳۲۵هزار یورو محکوم شد .به این مبلغ
به ازای هر سال تاخیر پنج درصد سود اضافه خواهد شد.
همچنین اخیرا مهدی تاج ،رییس ســابق فدراســیون فوتبال برای حضور در انتخابات ریاســت این
فدراسیون در هشتم شهریور ،نامزد شد .موضوعی که ابهامات و سواالت بسیاری را به  وجود آورده است.

لیموچی:

حضور معلولین در کشورهای اسالمی ارزشمند،
اما نگاه توسعهای نیست
مدیر فنی تیم پاراتنیس گفت :هر چند اعزام  ۳رشــته معلولین به بازی  های کشــورهای اسالمی
برای اولین بار اقدام ارزشــمندی از سوی کمیته برگزاری و فدراسیون بین المللی کشورهای اسالمی
بود ،اما محدودیت میزبان در اعزام ورزشکاران در مسیر توسعه نبود.
سیما لیموچی در گفتوگو با ایســنا ،در ارزیابی از وضعیت ورزشکاران پاراتنیسرویمیز اعزامی
به بازی  های کشورهای اسالمی ،اظهار کرد :در این دوره از بازی  های کشورهای اسالمی که برای
اولین بار کمیته برگزاری مسابقات شرایط حضور ورزشکاران معلول را نیز فراهم کرده با  ۸ورزشکار
( ۴زن و  ۴مرد) در مسابقات حضور خواهیم داشت که تمام ورزشکاران اعزامی جزو بهترینهای این
رشــته هستند که شانس زیادی برای کسب مدال دارند .البته در کالسهای دیگر نیز شرایط خوبی
برای مدال آوری در این بازی  ها داشــتیم که متاســفانه میزبان و کمیته برگزاری مسابقات تنها در
کالسهایی مجوز شرکت در مسابقات را داده بود که خود شانس زیادی برای کسب مدال داشتند.
وی گفت :برای آماده سازی ورزشکاران پاراتنیسروی میز جهت شرکت در این مسابقات  ۴مرحله
اردو برای زنان و  ۳مرحله اردو برای مردان پیش بینی شــده بود که آخرین اردوی زنان در مجموعه
ورزشــی انقالب و مردان در مجموعه ورزشی الیاف شــهریار در حال برگزاری است و تا  ۱۷مرداد
ادامه خواهد داشت.
مدیر فنی تیم پاراتنیس روی میز تصریح کرد :اقدامی که از ســوی کمیته برگزاری و فدراسیون
بینالمللی کشــورهای اسالمی برای حضور ورزشکاران معلول در این دوره از بازی  ها صورت گرفته،
ارزشمند است و فرصت خوبی برای تمام کشورها بود تا در جهت توسعه رشته های ورزشی معلولین
در کالسهای متفاوت شرکت کنند ،اما میزبان تنها مجوز حضور ورزشکاران در کالسهایی را داده
که خود شانس کسب مدال دارد و این اقدام در مسیر توسعه نبود.
لیموچی خاطرنشان کرد :تنیس روی میز  ۲۲کالس دارد ،اما ما فقط امکان شرکت در  ۴کالس مسابقات
را داریم و این مساله نشان میدهد که کمیته برگزاری نگاه توسعهای به رشته معلولین نداشته است.
وی در پایان با بیان این که هر  ۸ورزشــکار اعزامی به بازی  های کشــورهای اسالمی در شرایط
آمادگی خوبی قرار دارند ،گفت :امیدوارم در اولین حضور ورزشکاران پاراتنیس روی میز در این دوره
از بازی  های کشورهای اسالمی ،شاهد افتخارآفرینیهای ورزشکاران معلول باشیم.

آبیپوشــان پایتخت مقابل ســپاهان در هفته اول این مسابقات اظهار
کرد :در لیگ امســال ،تیمهای زیادی شــانس قهرمانی دارند و قرعه
تیمها نمیتواند تاثیر خیلی زیادی داشته باشد .تمام بازیهای استقالل،
بازیهای ســنگینی است .اینکه استقالل با سپاهان در هفته اول بازی
دارد ،خیلی مهم نیســت و باید اســتقالل به خــودش و ارتقای تیمی
فکر کند.
این پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در پاســخ به این سوال که
آیا آبیپوشــان پایتخت در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر میتوانند
قهرمانــی خود را تکــرار کنند؟ گفت :اســتقالل یک رکــوردی را با
فرهاد مجیدی ثبت کرد که هیچ تیمی فکر نمیکنم ســالهای ســال
به آن برســد .روند شکســتناپذیری اســتقالل در فصل گذشته ،یک
رکورد دســت نیافتنی است .اســتقالل در حال حاضر باید به آینده فکر
کند تا در فصل پیشروی مســابقات لیگ برتــر بتواند عملکرد خوبی
داشته باشد.

شناگر شیرازی با  ۱۲مدال طال
ستاره مسابقات شنا منطقه جنوب کشور شد
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ایرنا :ســوفیا عزیزی شناگر شیرازی با کسب  ۱۲مدال طال به عنوان ستاره مسابقات شنای
دختران رده سنی  ۱۱تا  ۱۲سال منطقه جنوب کشور معرفی شد.
مربی تیم مدرسه شــنای ایرن شیراز روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،گفت :صوفیا
عزیزی موفق شد در این مسابقات  ۱۲مداال طال را از  ۱۵ماده برگزار شده را به خود اختصاص
دهد و ستاره مسابقات شود.
زهرا حســین زاده نمینی ادامه داد :در این مســابقات که در مبارکه اصفهان و در مســافت
کوتاه برگزار شد  ۱۳تیم از مدارس شنا و باشگاه های استان های فارس ،اصفهان ،چهارمحال
بختیاری و خوزستان شرکت داشتند ،نماینده فارس به سرپرستی خدیجه صفری موفق شد ۲۶
مدال طال ۳ ،نقره و یک برنز از  ۱۵ماده برگزار شده کسب کند.
وی اضافــه کرد :پس از اینکــه صوفیا عزیزی  ۱۲مدال طال گرفت ،مهربانو عباســی زاده
چهار طال ،سه نقره یک برنز ،دیانا رنجبر سه مدال طال ،لیانا نوبخت  ۲مدال طال ،میترا رمزی
سه مدال طال و ترنم قائدی  ۲مدال طال برای فارس به ارمغان آوردند.

شیراز میزبان مسابقات اسکواش قهرمانی دختران کشور

رییس هیات اســکواش فارس گفت :مســابقات اســکواش قهرمانی دختران کشور با شعار
بزرگداشــت عفاف و حجاب با حضور یکصد ورزشــکار از  ۱۵استان از  12مرداد ماه به میزبانی
شیراز آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،ســید محمدعلی
میرحســینی رییس هیات اسکواش فارس گفت :مسابقات اسکواش قهرمانی دختران کشور با با
حضور یکصد ورزشــکار از  ۱۵استان از  12مرداد ماه به میزبانی شیراز در رده های سنی کمتر
از  ۱۷و  ۱۹ســال در سالن اسکواش مجموعه ورزشی شــهدای والفجر آغاز و مسابقه نهایی و
اختتامیه این رقابتها روز جمعه  ۱۴مرداد با حضور مهمانان ویژه برگزار خواهد شد.
میرحســینی تصریح کرد :مسابقات اسکواش دختران کشــور با همکاری آموزش و پرورش
استان فارس و شهرداری شیراز برگزار می شود.

دعوت از  ۵بازیکن شیرازی
به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان  ۵بازیکن از شیراز را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،فروزان سلیمانی
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ،اسامی بازیکنان دعوت   شده به نخستین اردوی انتخابی تیم
ملی فوتســال بانوان را که از تاریخ  ۱۸تا  ۲۱مرداد ماه در تهران برگزار میشود به شرح زیر
اعالم کرد که پنج بازیکن از فارس نیز به این اردو دعوت شدند.
اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان:
مریــم زارع ،هلیا صادقــی ،فاطمه کریمی ،هانیه فرهادی ،الهــام پاکدل از فارس ،مریم
قائد امینی ،نازنین اســتکی فر از اصفهان ،مبینا پروینی ،هانیه محمدی ،فرشــته بابایی ،مبینا
مالاقایــی ،مائده نجفی ،نگار ســادات یعقوبی از تهران ،ســهیال حبیب پور ،مریم حکمتی از
گیالن ،زینب میرزایی ،کوثرحیدرنژاد ،زهرا کیانی ،ســها عبودزاده از خوزســتان ،فریده رهی
منوجان ،زهرا اسدی خانوکی ،آذین نخعی ،فاطمه خدایی از کرمان ،نگین زارعی ،تینا صفری،
فاطمه رضایی ،مبینا بیگی ،فائزه کمالی از البرز ،کیمیا رحیمی نیا ،الناز عبدالهی از مازندران،
تارا جانی نژاد از کهگیلویه و بویراحمد ،زیبا افروغ از مرکزی ،وجیه صادقی ،نرگس مرادی از
هرمزگان ،وجیهه کریمی ،فاطمه حسینی ،ملیحه فنایی از خراسان رضوی ،افسانه نصرا...زاده
از خراسان شمالی ،شیوا تاج  بخش از آذربایجان شرقی و رقیه صومعه از گلستان.

با قرار گرفتن در میان پنج دانشگاه برتر پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور؛

موسسه آموزش عالی زند ،پرچم شیراز را در تبریز باال برد

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشــی دانشــجویان
پسر سراسر کشور در تبریز ،با موفقیت کاروان اعزامی
دانشــجویان موسســه آموزش عالی زند شیراز به کار
خود پایان داد و جوانان جســور این موسسه موفق به
کســب افتخاراتی بزرگ برای اســتان فارس و شهر
شیراز شدند.
در همیــن ارتباط رییس موسســه آمــوزش عالی
زند شــیراز با اشــاره به اینکه پیش از این نیز کاروان
دانشــجویان دختر اعزامی از موسسه زند موفق شده
بودند با دســت پر و مدالهای رنگارنــگ تبریز را به
مقصد شــیراز ترک کنند؛ ابراز داشــت :در حالی که
همه موسسات غیرانتفاعی برای حضور در این دوره از
رقابت ها اقدام کرده بودند ،این موسسه آموزش عالی
زند شیراز بود که موفق شد جواز حضور در این المپیاد
را کسب کند و با همت و پشــتکار ورزشکاران جوان
و همچنین تالشهای بیدریــغ کادر فنی و مربیان،
رتبههای درخشانی را به نام خود ثبت نماید.
سید ابراهیم حسینی در ادامه به برخی از افتخارات
و مقامهای کسب شده توسط تیم پسران این موسسه
در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر
سراسر کشور اشاره و خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین
موفقیتهــای ایــن دوره از رقابتها "کســب عنوان
قهرمانی و نشــان طال در مســابقات والیبال" بود که
توسط بلندقامتان موسسه آموزش عالی زند رقم خورد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به مدالها و
مقامهای کسب شــده در ورزشهای انفرادی توسط
ورزشــکاران موسســه آموزش عالی زند نیز اشاره و
خاطرنشــان کرد" :کســب مدال نقره توســط هادی
شــعبانی کشــتیگیر وزن  ۶٠کیلو ،کسب مدال نقره
توســط احمدرضــا بیاتی کشــتیگیر وزن  ۶٧کیلو و
کسب مدال برنز توسط علیرضا غفاری کشتیگیر وزن
 ٨٧کیلو در مسابقات کشــتی" از جمله افتخارات این
موسسه می باشد.
رییس موسســه آموزش عالی زند شــیراز در ادامه
به مقامهای کســب شــده توســط کاراتهکاران این
موسسه اشــاره کرد و افزود" :کسب مدال نقره توسط
محمــد کاویانی منش در وزن  ٧۵کیلو ،كســب مقام
پنجم در بخــش كميته در وزن  +٨٤توســط پرهام
رستمي و كسب مقام پنجم مسابقات كاراته در بخش
كميته در وزن  -٨٤توســط اشكان ا ...دادي" از دیگر
افتخارات ورزشکاران این موسسه بوده است.
حسینی در ادامه از "کســب مقام چهارم مسابقات
دو و میدانــی در ماده دو  ۴۰۰متر توســط محمدجواد
کاظمی" خبر داد و گفت" :كسب عنوان بهترين ليبرو
مسابقات واليبال توسط آرین شجاعیان ،كسب عنوان
بهترين دفاع وسط مسابقات واليبال توسط محمدامين
واقف و كســب عنوان بهترين مربي مسابقات واليبال

توســط حامد رحمانــي مربي تیم زند شــيراز" بخش
دیگری از کارنامه افتخارات موسسه آموزش عالی زند
در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر
سراسر کشور را تشکیل میدهد.
وی با اشــاره بــه اینکه از برخــی از اعضای تیم
فوتســال موسســه آموزش عالی زند برای حضور در
اردوی اســتعدادیابی تیم ملی دعوت شده است ،ابراز
داشت :محمد آل خمیس ،سروش زارع ،محمد رجبی
و علیرضا فالحی از جمله ورزشــکاران تیم فوتســال
موسســه آموزش عالی زند هســتند کــه در محک
استعدادیابی تیم ملی فوتسال دانشجویان قرار گرفتهاند.
رییس موسســه آموزش عالی زند شــیراز در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت دانشجویان
دختر این دانشــگاه در المپیاد فرهنگی دانشــجویان
کشــور در تبریز نیز اظهار داشت :دانشگاه زند شیراز با
شرکت در مسابقات منطقه هفت کشور با حضور استان
های فارس ،بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد موفق شد
باالترین امتیاز حضــور در پانزدهمین المپیاد فرهنگی
ورزشی دانشــجویان سراسر کشور به میزبانی تبریز را
به دست بیاورد.
حسینی با بیان اینکه دانشگاه زند با اعزام گروهی از
دانشجویان ورزشکار دختر خود به این المپیاد توانست
مقامها و مدالهای رنگارنگی را برای اســتان فارس و
شهر شیراز کســب کند ،خاطرنشان کرد :در حالی که
همه موسســات غیرانتفاعی برای حضور در این دوره
از رقابــت ها اقدام کرده بودند ،این موسســه آموزش
عالی زند شــیراز بود که موفق شــد جواز حضور در
این المپیاد را کســب کند و در بین تمام دانشگاهها و
موسسات تابعه وزرات علوم به مقام پنجمی کل کشور
دست یابد.
بــه گفتــه وی ،موسســه زند موفق شــد پس از
دانشــگاههای بنامی همچون دانشگاه تهران ،دانشگاه

اصفهان ،دانشــگاه الزهرا(س) و فردوســی مشــهد
شانه به شــانه این مراکز بزرگ ،جای خود را در رتبه
پنجم این جدول تثبیت کند.
رییس موسســه آموزش عالی زند شــیراز از جمله
مقام های کسب شده توسط دانشجویان دختر ،در این
دوره از مســابقات را "کسب مقام اول تنیس روی میز
توســط ملیکا عامر طاس" و دعوت ایشان به تیم ملی
تنیس ذکر کرد و ادامه داد" :کســب مقام در مسابقات
تکوانــدو در بخش کبورگی وزن  49کیلوگرم توســط
بهاره فریدونی و کسب مقام اول مسابقات تکواندو در
بخش کبورگی وزن  57توسط آیدا خورشیدی" از دیگر
عناوینی است که توسط دانشجویان دختر این دانشگاه
بدستآمدهاست.
حســینی در ادامــه ســخنان خود "کســب مقام
دوم تنیــس  روی میــز گروهی و کســب مقــام دوم

 60متر بــا مانع توســط مینا رضایــی" را نیز مورد
اشــاره قرار داد و گفت" :کسب مقام دوم شنا در رشته
 200متر قورباغه توسط فاطمه پگاهراد و کسب مقام
سوم مسابقات بدمينتون دونفره توسط نرگس طلوعی
و درنا ابراهیمی" از دیگر افتخارات دانشــجویان دختر
این دانشگاه است.
وی بــا بیان اینکه "مقام ســوم تیمی مســابقات
تکوانــدو این دوره از رقابتها نیــز به نام تیم تکواندو
دانشگاه زند ثبت شدهاست" ،اظهارداشت" :کسب مقام
ســوم در ماده  4*66متر آزاد تیمی به همراه کســب
مقام ســوم  100متر شــنای قورباغه توســط فاطمه
پگاهراد" هم از جمله دیگر موفقیتهای دانشــجویان
این دانشگاه بوده است.
رییس موسسه آموزش عالی زند در بخش دیگری
از ســخنان از "کســب مقام چهارم تیمی توسط تیم
شــنای این دانشــگاه در ایــن رقابتهــا" خبر داد و
افزود" :کســب مقام چهارم انفرادی در رشته  200متر
آزاد توسط فاطمه پگاهراد به همراه کسب مقام چهارم
انفرادی در رشته  100متر کِرال پشت توسط معصومه
حیدری" هم در کارنامه افتخارات دانشــجویان دختر
این دانشگاه به ثبت رسیده است.
حسینی در ادامه ســخنان خود "کسب مقام پنجم
توســط تیــم والیبال دختــران این دانشــگاه" را نیز
مورد اشــاره قــرار داد و گفت " :کســب مقام پنجم
 60متــر آزاد تیم دو و میدانی توســط مینا رضایی به
همراه کسب مقام پنجم مســابقات تکواندو در بخش
کیورگی وزن  46توســط فاطمه قربانی" نیز از دیگر
توفیقات دانشــجویان این دانشگاه در المپیاد فرهنگی
دانشــجویان کشور در تبریز اســت که میتوان به آن
اشاره کرد.

موسوی:

آقای تاج ،اجازه دهید خون تازهای
در رگهای فوتبال جاری شود
یک عضو هیات رییســه مجلس شورای اســامی خطاب به تاج کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال
گفت :آقای تاج هر چه خواســتید خدمت کنید ،کردید .اجازه دهید خون تازه ای در رگهای فوتبال ایران
جاری شود.
به گزارش ایسنا ،سید نظام موسوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت« :نمی دانم
کمیته بدوی برای تایید آقای تاج جهت نامزدی فدراسیون فوتبال از چه مراجعی استعالم گرفته اما جهت
اطالع عرض می کنم "پرونده ویلموتس" در کمیسیون اصل ۹۰مجلس مفتوح است.
جناب تاج! دوست قدیمی!
هر چه خواستید خدمت کنید ،کردید .اجازه دهید خون تازه ای در رگ  های فوتبال ایران جاری شود».
چند روز پیش حکم نهایی پرونده مارک ویلموتس از ســوی دادگاه داوری ورزش ( )CASاعالم شد و
فدراسیون فوتبال با نصف شــدن رای اولیه ،به سه میلیون و  ۳۲۵هزار یورو محکوم شد .به این مبلغ به
ازای هر سال تاخیر پنج درصد سود اضافه خواهد شد.
همچنین اخیرا مهدی تاج ،رییس ســابق فدراســیون فوتبال برای حضور در انتخابات ریاســت این
فدراسیون در هشتم شهریور ،نامزد شد .موضوعی که ابهامات و سواالت بسیاری را به وجود آورده است.
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امام جواد (ع )

نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده در بعدازظهر

غالمحسین سالمی در پی درگذشت احمد گلشیری :حق احمد گلشیری ادا نشد

غالمحســین ســالمی با تأکید بر اینکه احمد گلشیری تحت
تأثیر هیچکس نبود و با اشــاره به پرکار بــودن این مترجم فقید
میگوید :حق احمد گلشیری در دورانی که زحمت کشید ،ادا نشد.
غالمحسین سالمی ،مترجم ،در پی درگذشت احمد گلشیری با
ابراز تأسف خود از این خبر به ایسنا گفت :خیلی خیلی متأسف شدم.
گلشیری خیلی زحمت کشید و خیلی خیلی کار کرد و خیلیها را به
ادبیات کشورمان معرفی کرد .به نظرم شاهکارهایش چهارگانهای
است که انتشارات نگاه منتشــر کرد؛ داستانهای کوتاه چخوف،
داســتانهای همینگوی ،گابریل گارســیا مارکز و جمیز جویس.
او افزود :گلشیری انسان شریفی بود .سرش به کار خود گرم بود
و نسبت به هیچکس کینه و بخل و حسد نداشت .بسیار بیشیلهپیله
کار میکرد .یادش بخیر و درود خداوند بر او باشد و امیدوارم باقی
دوســتان و مترجمان سالمت باشند .تســلیت ویژهای هم باید به
سیامک گلشیری بابت این اتفاق گفت.
این مترجم با تأکید بر اینکه حق احمد گلشــیری ادا نشــد،
خاطرنشــان کرد :او واقعا زحمت کشــید ،کارهای خوب و گزیده
منتشــر کرد .متأســفانه این ســرزمین چنین اســت که اگر زیاد
ــدرت را نمیدانند .بیش از  ۲۰کتاب منتشــر کرد،
کار کنــیَ ،ق َ
نه با کسی کلنجار رفت و نه پشت سر کسی حرف زد ،هرگز نشنیدم
که احمد گلشیری گفته باشد ،فالنی فالن شد ،یا چیزی درباره کسی
گفته باشــد .جز به نیکی نام بردن از همه کس ،کار دیگری نکرد.
او تأکیــد کرد :گلشــیری مترجمی بســیار وارســته ،نجیب و
دوستداشــتنی بود که فقط به کار خود و معرفی آثار نویسندگان
خوب میپرداخت.
غالمحســین ســالمی درباره اینکــه احمد گلشــیری چقدر
زیر ســایه نام برادرش (هوشــنگ گلشــیری) قرار گرفت ،گفت:
ما یکســری از این مشــکالت را داشــتیم مــن نمونه دیگری
میتوانم بگوییــم ،پوران فرخزاد ،پیــش از آن که فروغ فرخزاد،
کار نوشتن شعر را شروع کند ،شعر مینوشت ،در رادیو برنامه اجرا

میکرد و جزو گرداننــدگان برنامههای رادیویی بود ،اما هیچوقت
کارهایــش را چاپ نکرد .کارهایی که بعدها باالخره چاپ شــد،
به اصرار مــا بود و هرجا مینشســتم میگفتم پــوران زودتر از
فروغ شــعر گفتن و نوشتن را آغاز کرد .خدا بیامرز احمد گلشیری
هم همینبود.
این مترجم ادامه داد :درباره خیلیها همین حرف را میزنند که
فالنی نان پدرش را میخورد ،فالنی نان اســم برادر یا خواهرش
را میخورد ،متأسفانه خود انســانها مورد بررسی قرار نمیگیرند
بلکــه میگردند تــا ببیند به کجا وصل اســت ،خواهر و برادرش
چه کســی هستند که این موضوع خیلی تلخ است .احمد گلشیری
به هیچ وجه تحت تأثیر کسی نبود ،به هیچ وجه.
احمد گلشــیری ،مترجم ایرانی ادبیات داستانی مترجم ،درسن
 ۸۶سالگی از دنیا رفت.
ســیامک گلشیری ،نویســنده و فرزند این مترجم با تایید این

مجموعه کتابهای بومیسرودههای ایران در شیراز رونمایی شد
دهمین نشســت از سلسلهنشستهای شعرپژوهی
فرهنــگ عامه بــا رونمایی چهار کتــاب از مجموعه
کتابهای بومیسرودههای ایران در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،این نشســت ظهر دیروز
سه شــنبه به همت قطب علمی شعرپژوهی فرهنگ
عامه با همکاری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشــگاه
شــیراز ،مرکز پژوهشهــای زبان و ادبیات فارســی
دانشگاه شــیراز و انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
شــعبه فارس و با حضــور جمعی از ادبدوســتان و
پژوهشگران به صورت مجازی برگزار شد.
ابتدا ابوالقاسم اســماعیلپور مطلق یکی از مؤلفان
کتابهــای بومیســرودههای ایران دربــاره ضایعه
پیش آمده گفت :از درگذشت زودهنگام دکتر ذوالفقاری
خیلی متأثر شدم ،او منشــأ خدمات بسیار باالیی بود.
ذوالفقــاری از دوســتان ادبی و فرهنگــی من بود و
خاطرات مشــترک بسیاری با او داشــتم ،بهخصوص
هنــگام تدریــس در دانشــگاه مطالعــات بینالمللی
شــانگهای کــه یک نیمســال تحصیلــی در جوار و
همســایگی یکدیگر زندگی کردیم و از نزدیک با آثار
و اخالق نیکوی او آشنا شدم.
وی گفــت :فضیلت اول دکتــر ذوالفقاری رأفت و
مهربانیاش بود ،او همیشــه بــا مخاطبانش با مهر و
رأفت بســیار برخورد میکرد و از نظــر اخالقی ،نماد
اخــاق و فرهنگ جامعه ما بود .از نظر پژوهشــی نیز
به گمانم ایشــان جایگاه ممتازی در ادبیات و فرهنگ
عامه دارد.
نام حسن ذوالفقاری با فولکلور و فرهنگ
سنتی ایران گره خورده است
وی ادامــه داد :نام او با فولکلور و فرهنگ ســنتی
ایران گره خورده اســت ،زیرا عمده کارهای پژوهشی
وآثار درخشانی که از خود باقی گذاشته ،اعم از کتابها
و مقاالت پژوهشــی ،عمدتــ ًا در حول و حوش ادبیات
و فرهنگ عامهی مردم ایران اســت .اگرچه در حوزه
ادبیات فارســی هم که رشــته تخصصیاش بود ،آثار
فاخــری دارد مث ً
ال «فرهنگ بــزرگ ضربالمثلهای
فارســی» و «داســتانهای امثال» که از نخســتین
کارهای او در حوزه ادب فارسی است.
اســماعیلپور مطلق بیان کرد :درخشــش زندهیاد
ذوالفقاری و آنچه از او ،استاد ممتاز و پژوهشگر برجستهای
رقم میزنــد ،به نظرم کار بــر روی باورهای عامیانه
مردم ایران اســت؛ بعد از بزرگانی مثل صادق هدایت
که پیشتاز فولکلور و بنیانگذار فرهنگ عامه در ایران
بود و ابوالقاسم انجوی شــیرازی که به جایگاه بلندی
در حوزه ادبیات فولکلور رسید ،به تدوین و گردآوری و
تحلیل ضربالمثلها ،سنتها ،اسطورهها و افسانههای
ایرانی پرداخت.
وی افزود :در واقع ذوالفقاری در عصر جدید ،بخش
تحلیلی را هم به فرهنگ عامه افزود ،اســتادان پیشین
بیشــتر در تالش گردآوری فرهنگ عامــه بودند ،اما
کاری که دکتر ذوالفقــاری انجام داد ،گامهای بلندی
در تحلیــل فرهنگ عامه بود و این مهم را در مقاالت
تخصصی خود عرضه کرده است.
وی اضافــه کرد :او کارهای تازهای در حوزه ادبیات
انجام داد مث ً
ال کتاب «ادبیات مکتبخانهای در ایران»

کار بسیار نویی بود .آخرین کارش «افسانههای پهلوانی
ایران :معرفی و تحلیل شــصت افسانه منظوم و منثور
پهلوانی ادب فارســی» بود .داســتانهای اسطورهای
جزو کارهــای ذوالفقاری بود .او تمامی داســتانهای
متون فارســی کهن را از قرون اولیه اسالمی تا قرنها
بعــد به شــکل فرهنگنامه مبســوط و تفضلــی ارائه
کرده بود ،میشــود گفت در ایــن کتاب چهار جلدی،
کلیه داستانهای پهلوانی ایران و قهرمانان ایرانی را از
شــاهنامه منثور و منظور تا نسخههای پهلوانی که در
اقصی نقاط ایران هم در متون آمده و به شکل موردی
در استانها کار شده بود ،در یک مجموعه درخشان با
همکاری دو تن از همکاران ،گرد آورده بود.
تأسیس گرایش ادب عامه در دسته زبان و
ادبیات فارسی کار اساسی حسن ذوالفقاری
در ادامه نشســت محمد جعفــری قنواتی نیز دیگر
گرامیداشت
مؤلف کتابهای بومیسرودههای ایران در
ِ

به همت و پیگیریهای وی به چاپ رسیده بود ،پرداخت.
کاووس حســنلی عنــوان کرد :کارنامــهی ادبی
مردم ایران یکی از درخشــانترین و افتخارانگیزترین
کارنامههای فرهنگی مردم جهان است .در این کارنامه
آثاری وجود دارد که از غنیترین گنجینههای فرهنگ
و تمدن بشری است.
وی با اشاره به اینکه ایران خوشبختانه سخنسرایان
نامآور کم ندارد ،بیان کرد :بازشناسی این گنجینههای
گرانقدر و معرفی شایســتهی آنها به نســل امروز در
سطح ملی و بینالمللی ،از ضرورتهای مسلم فرهنگی
اســت ،اما موضوع مهم دیگری که همــواره باید در
کانون توجه تصمیمســازان و تصمیمگیران فرهنگی
باشــد ،این است که ادبیات ایران تنها به همین ادبیات
رسمی محدود نمیشود.
این استاد دانشگاه شــیراز بیان کرد :ادبیات رسمی
گذشته ما با همهی ارزشهای انکارناپذیرش ،ادبیاتی

یاد استاد ذوالفقاری بیان کرد :یکی از کارهای اساسی
ایشــان تأســیس گرایش ادب عامه در دسته زبان و
ادبیات فارســی بود .در نوشــتن طرح و ســرفصلها
و ارائه به وزارتخانه علوم نقشــی اساســی داشت .او
با پیگیریهــای مداوم خود توانســت این طرح را در
وزارتخانه به تصویب برساند.
وی بیان کرد :کار اساســی دیگر او تأسیس نشریه
فرهنگ و ادب عامه در دانشگاه تربیت مدرس بود .این
نشریه ابتدا به صورت دوفصلنامه منتشر میشد ،اما پس از
مدتی به فصلنامه و امروزه به دو ماهنامه تبدیل شــده
است .این نشریه که تنها نشریه تخصصی دانشگاهی
در حوزهی فولکلور است ،از سوی پژوهشگران فولکلور
با اســتقبال فراوان روبهرو شــد کار با اهمیت دیگر او
برگزاری مرتــب همایشهای تخصصــی فرهنگ و
ادب عامه به فاصلهی دو ســال یکبار بود نخســتین
این همایشها در دانشــگاه رفسنجان و آخرین آنها
در دانشگاه گلســتان برگزار شــد .بیهیچ گمان اگر
پیگیریهای وی نبود این همایشها برگزار نمیشد.
در ادامه این نشســت مدیر قطب علمی شعرپژوهی
دانشگاه شیراز ،ضمن ایراد سخنانی در ستایش و سوگ
ذوالفقاری ،بــه معرفی و رونمایــی از کتابهایی که

نخبهگرا بوده و به دلیل همین نخبهگرایی و رســمیتی
که داشته ،ادبیاتی فاخر ،فخیم و مز ّین بوده است.
حســن لی ادامــه داد :متون ادبی هرچــه فاخرتر،
فخیمتر و مز ّینتر میشده ،ارزشمندتر بهشمار میآمده،
اما بخشــی دیگر از ادبیات ما ادبیاتی است غیر رسمی
کــه از دل تودههای مردم جوشــیده و در بند تزئین و
تکلف نبوده است .این بخش از ادبیات ،در طول تاریخ،
به بهانهی غیررســمی بودن ،همواره به حاشــیه رانده
میشــده و از کانون توجه بســیاری از سخنسنجان
بیرون میرفته است.
وی گفت :آثاری که از گذشــتگان بازمانده و امروز،
جمعی
ذهن
به نام آثار ادب عامه شناخته میشود ،برآین ِد ِ
ِ
مردمی است که در زمانها و شرایط گوناگون تاریخی،
فرهنگی و اجتماعی زیســتهاند .فرآیند تولید تدریجی
این آثار به گونهای اســت که در دورههای مختلف از
صافیهای گوناگون گذشــته و دیگرگونیهای ناگزیر
یافته است.
ادبیات آیینهای برای بازنمایی بخشهایی
از زندگی گذشتگان
این استاد دانشگاه شیراز افزود :اگر ادبیات را آیینهای
برای بازنمایی بخشهایی از زندگی گذشتگان بدانیم،

ادب عامه آیینهای زاللتر ،روشــنتر و شفافتر است؛
چون
فرهنگ عامه بســیاری از ناگزیریهای فرهنگ
ِ
رسمی را نداشته و کمتر گرفتار سانسور شده است.
وی ادامه داد :رسانههای رسمی هم در سراسر جهان
در اختیار قدرتهای رسمی هستند و عموم ًا مخاطبان
خود را به سمت فرهنگ رسمی هدایت میکنند .همانطور
که فرهنگهای چیــره جهانی فرهنگ کشــورهای
ضعیفتــر را میمکند ،میبلعند و میخواهند همه چیز
را به شــکل دلخوا ِه خودشــان درآورند ،فرهنگهای
رســمی و چیرهی کشــورها هــم به ســهم خود در
حال فــرو بلعیدن فرهنگهای مناطــق گوناگون آن
غالب کشور
کشورها هســتند .فرهنگ رسمی ،چیره و ِ
ما هم هر روز به شــکلی فزاینده  -پنهان و آشــکار-
خردهفرهنگهــای ارزشــمند را فرو میبلعــد و نابود
میکند تا همه چیز به شــکلی یکســان و کسالتآور
درآید .این حذف ،سانســور و انهدام روزبهروز بیشــتر
و بیشتر میشــود .این همه آئینهای گونهگون بومی،
این همــه موســیقیهای متنوع قومــی و این همه
هنرهای برانگیزانندهی محلــی ،روز به روز بیرمقتر
و رنگپریدهتر از دیروز میشوند.
حسن لی بیان کرد :گردآوری ،بازشناسی و بررسی
علمــی بومیســرودههای گذشــته ،یعنــی توجه به
ســرمایههای ملی که از پیشینیان بازمانده .فرهنگ و
ادب عامه میراثی ارزشمند است که از گذشتگان به ما
رسیده .این میراث گرانمایه را نباید مثل فرزندان ناخلف
خانوادهای ثروتمند به بر باد داد و به فراموشــی سپرد.
وی عنوان کرد :به همین منظور در سال  ۱۳۹۶طرح
طرح قطب علمی،
«شعرپژوهی فرهنگ عامه» در قالب ِ
در بخش زبان و ادبیات فارســی دانشگاه شیراز نوشته
شــد و با پیگیریهایی که انجــام گرفت ،به تصویب
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری رســید زندهیاد دکتر
ذوالفقاری از همان آغاز در همهی امور پابهپای ما این
مسیر را آمدند و در بسیاری از اوقات راهنما و پشتیبان
مؤثــری بودند .یکی از برنامههای قطب ،بازشناســی
بومیسرودههای ایران است .هدف از این برنامه کمک
به تدوین ،تألیف و انتشار سلسلهکتابهایی با موضوع
بومیسرودههای مناطق و اقوام ایرانی است.
وی گفت :این مجموعه با همکاری پژوهشگران گرامی
ادب عامه در سراســر کشور ســامان مییابد و شامل
کتابهایی است که با هدف معرفی شعر عامه ایران و
با روشی علمی و نسبت ًا هماهنگ (بر اساس شیوهنامه)
تدوین میشوند .در هر کدام از کتابهای این مجموعه
بومیسرودههای یک منطقه ،یک استان و یا یک قوم،
به صورت توصیفی ،طبقهبندی و گونهشناسی میشوند
و یا گونهای شــاخص از بومیسرودهها در یک بررسی
همهجانبه بازشناسی میگردند.
این استاد دانشگاه شیراز اضافه کرد :پیشبینی شده
به همراه هر کتاب یک لوح فشــرده نیز منتشر شود تا
شیوهی خوانش و اجرای این سرودهها بهتر نشان داده
شــود .کتابهایی که امروز رونمایی میشود از همین
مجموعه اســت .خانمها راضیه رســتمی و دکتر مینا
مســاعد و آقایان :دکتر بهرامپــور و دکتر جمالیانزاده
از پژوهشــگرانی هســتند کــه امروز کتابهایشــان
رونمایی میشود.

خبر به ایسنا گفت :پدرم دوشنبه شب ۱۰ ،مردادماه از دنیا رفت.
ی پیکر احمد
به گفته او احتما ًال مراسم تشییع پیکر و خاکسپار 
گلشیری ،امروز چهارشنبه ۱۲ ،مردادماه برگزار میشود.
این مترجم پیشکسوت مدتی به بیماری پارکینسون مبتال بود.
احمد گلشــیری مترجم مطرح متولد دهم اســفند سال ۱۳۱۵
بود کــه فعالیت ادبی خود را از جنگ اصفهــان آغاز کرد .احمد
گلشیری ،برادر هوشنگ گلشــیری ،نویسنده فقید و پدر سیامک
گلشیری ،نویسنده است.
از میــان آثاری که احمد گلشــیری ترجمه کــرده ،مجموعه
چندجلدی داستان و نقد داستان است که جلد اول آن در سال ،۱۳۶۸
جلد دوم در ســال  ،۱۳۷۰جلد ســوم در سال  ۱۳۷۶و جلد چهارم
در ســال  ۱۳۷۸به چاپ رسید و  ۱۲سال از عمر این مترجم را به
خود اختصاص داد.
از دیگر آثار احمد گلشیری مجموعه  ۱۰رمان است با عنوانهای
«ساعت شوم» نوشته گابریل گارسیا مارکز« ،پدرو پارامو» نوشته
خوان رولفو« ،نفرین ابدی بر خواننده این برگها» نوشته مانوئل
پوئیگ« ،ناپدیدشــدگان» نوشته آریل دورفمن« ،از عشق و دیگر
اهریمنان» نوشــته گابریل گارسیا مارکز« ،گرسنه» نوشته کنوت
هامسون« ،شکار انســان» نوشته خوزه ایبالدو ریبیرو« ،دوئل» از
آنتون چخوف« ،سالهای ســگی» نوشته ماریو بارگاس یوسا ،و
«چه کسی پالومینو مالرو را کشت» نوشته ماریو بارگاس یوسا که
در سالهای  ۱۳۶۲تا  ۱۳۸۳منتشر شدهاند.
از دیگر آثار احمد گلشیری مجموعهٔ بهترین داستانهای کوتاه
نویسندگان بزرگ است که از میان آنها بهترین داستانهای آنتون
چخوف در سال ۱۳۸۱؛ بهترین داستانهای ارنست همینگوی در
ســال ۱۳۸۴؛ بهترین داســتانهای گابریل گارسیا مارکز در سال
 ،۱۳۸۴و بهترین داســتانهای جیمز جویس در سال  ۱۳۸۸چاپ
شــدهاند و همراه با مقدمههای مفصلی که سبب شهرت این چند
مجموعه شده است.

تعزیه؛ گسترده ترین مراسم آیینی دهه اول محرم
در جنوب فارس

ایرنا :هنر آیینی تعزیه به رغم دارا بودن زوایای مختلف درحوزه هنر ،تاریخ ،شــعر
و ادبیات ،حماسه و ، ...در نگاه اهالی جنوب فارس جلوه ای از عشق و ارادت شیعیان
به حضرت سیدالشهدا (ع) محسوب می شود و ویژگی   های دیگر آن در مرحله بعدی
قرار دارند.
سید ابوالحسن عمرانی ،پژوهشگر تعزیه و مدرس دانشگاه با اشاره به گستردهترین
مراســم آیینی دهه اول محرم در مناطق جنوب فارس ،روز ســه شنبه در گفتگو با
خبرنــگار ایرنا گفت :تعزیه جنوب فارس با پیشــینه یــک و نیم قرن با تصویرگری
نمادین ،حادثه کربال را برای مخاطبان بازگو نموده و از آن تاریخ به این سو رفتهرفته
گسترش یافته و به سیر تکاملی خود پرداخته است.
این پژوهشــگر حوزه هنر و رســانه یادآور شــد :تعزیه این مناطق به رغم اینکه
به عنوان رســانه ای قوی در جهت تبیین تاریخ مصور کربال و انتقال فرهنگ عاشورا
در قالــب هنری دینی ،تأثیر زیادی بر مخاطبان داشــته ،خالی و عاری از ایرادات و
اشکاالتی در حوزه تاریخ ،ادبیات و شیوه اجرا نبوده که آسیبزدایی از این هنر دینی
در حوزههــای یاد شــده ،از اولویتهــای فرهنگی دوره اخیر به شــمار میآید .در
عین حال بیشــتر تعزیه نامه های جنوب فارس نســبت به برخــی مناطق دیگر از
لحاظ تاریخی و ادبی از اتقان و اســتحکام بیشــتری برخوردار بوده که در برخی از
پژوهشهای تعزیهشناســی از جمله «تعزیه ،منابع روایی و مستندات تاریخی» و نیز
«ادبیات تعزیه» به آن پرداختهایم.
وی درباره نســخه های تعزیه خاطرنشان کرد :در تعزیه نامههای منطقه المرد و
مهر ،همانند بســیاری از مناطق کشور اشعار و متون منظوم ،سروده شخص واحدی
نیست .اشعار تعزیه تلفیقی است و سرایندگان ،عالوه بر اشعار خود از شاعران معروف
و برخی از شاعران غیر مشهور دیگر که سراینده اشعار تعزیه در مناطق مختلف کشور
بودهاند ،نیز اســتفاده کردهاند .در نســخه های مجالس تعزیه جنوب فارس آثاری از
شــعرای نامدار همانند ابن حسام قهستانی ،جوهری مروزی  ،جودی خراسانی ،بیدل
قزوینی ،مقبل کاشانی و ...وجود دارد.
این نویسنده درباره پیشینه اجرای تعزیه در مناطق یادشده افزود :در پی گسترش
تعزیــه در زمان ناصرالدین شــاه قاجار به شــهرهای مختلف ،انــدک اندک برخی
نسخههای تعزیه به روســتاهای دور دست ایران نیز رسید .در همین دوره است که
در مناطق جنوب فارس نیز برخی از مجالس تعزیه برگزار شــد و استمرار یافت .البته
تعدادی از نسخهها بوسیله سادات اهل علم منطقه که دارای طبع شعر بودند ،اصالح
یا تکمیل و برخی نیز با همان فرایند تلفیقی ،افزوده شــد .بر این اساس دهه پایانی
قرن سیزدهم را میتوان زمان آغاز تعزیه در منطقه المرد برشمرد.
قدیمیترین تعزیههای منطقه المرد و مهر پیشــینهای در حدود ۱۵۰سال دارند.
تاریخچه مستند قدیمیتر از این زمان هنوز به دست نیامده و محلههای برگزارکننده
مجالــس تعزیه با قدمت بیش از یک قرن که در طول دهه عاشــورا و همه ســاله
به طور مرتب اجرا میشــده انگشت شمار اســت و بقیه مراکز و روستاهای محل
برگــزاری تعزیه ،کمتر از یک قرن ،ســابقه اجرا دارند .برخــی نیز در چند دهه اخیر
بنیانگذاری شدهاند.
وی تاکید کرد :اظهارنظرهای غیرمســتند با انتســاب سابقه  ۲۰۰تا  ۳۰۰سال و
گاه بیشــتر از این برای تعزیه روستاهای جنوب فارس ،فرضها و نظرهای مبتنی بر
حدس و گمان و قیاس اســت و این گمانها بدون ارائه مستندات ،نه تنها در اثبات
یــک رویداد تاریخی و فرهنگــی کارایی ندارد که موجب ایجاد خدشــه در اصالت
تاریخچه تعزیه این منطقه نیز خواهد شد.
این مستندساز خاطرنشان ساخت :یکی از ویژگیهای تعزیه مناطق جنوب فارس،
آهنگ و نوا و به تعبیری موســیقی آوازی این تعزیههاست .نوای اشعار تعزیه منطقه
المرد و توابع با ابتکار پیشــینیان و پیشکســوتان تعزیه این منطقه شــکل گرفته و
میتوان ســاختار موســیقیایی تعزیه منطقه المرد را ابداع نوعی ردیف آوازی خاص
برشمرد که به وســیله نسلهای پیشین تعزیه این منطقه ،طراحی شده و با تکرار و
تجربه در نسلهای بعدی استمرار یافته است .لذا در تعزیه این مناطق از دستگاههای
متداول موســیقی آوازی همانند ســهگاه ،چهارگاه ،بیات ترک ،دشــتی و ...استفاده
نشده است.
گفتنی اســت از این نویسنده ،پژوهشــگر و مدرس حوزه و دانشگاه تاکنون آثار
تعزیهپژوهی متعددی چاپ و منتشر شده یا آماده انتشار است.

