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در جلسه هیأت دولت انجام شد
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مذاکرات وین امروز
ازسرگرفته میشود
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اسالمی:

گروسی مطابق ضوابط
آژانس اظهار نظر کند
2

از سوی نمایندگان؛

مجلس با الیحه معاهده انتقال
محکومان بین ایران و بلژیک
موافقت کرد

قالیباف:

نباید روحیه مبارزه را
کنار بگذاریم

نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی با الیحـه معاهـده
انتقـال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشـاهی
بلژیـک موافقـت کردنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر ،نماینـدگان در جلسـه علنی دیروز
(چهارشـنبه  ۱۲مـرداد مـاه) مجلـس شـورای اسلامی با
 ۱۹۵رأی موافـق ۲ ،رأی مخالـف و  ۷رأی ممتنع از مجموع
 ۲۲۷نماینـده حاضـر در صحـن بـا الیحـه معاهـده انتقـال
محکومـان بیـن جمهـوری اسلامی ایران و پادشـاهی
بلژیـک موافقـت کردنـد.
در مـاده واحـده ایـن الیحـه آمـده اسـت؛ الیحـه معاهـده
انتقـال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشـاهی
بلژیـک مشـتمل بـر یک مقدمه و بیسـت و دو ماده به شـرح
پیوسـت تصویـب و اجـازه مبادلـه اسـناد آن داده میشـود.
بـر اسـاس تبصـره ایـن مـاده واحـده ،رعایـت اصـول هفتـاد
و هفتـم ( ،)۷۷یکصـد و بیسـت و پنجـم ( )۱۲۵و یکصـد و
سـی و نهـم ( )۱۳۹قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران
در اجـرای ایـن قانـون ،الزامی اسـت.
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مورا:

برای مذاکرات
برجامی راهی وین هستم
2

هشدار سفیر چین به
قانونگذاران انگلیسی
درباره سفر به تایوان
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اسالمی خبر داد

رونمایی از دستاوردهای جدید سازمان انرژی اتمی در روزهای آینده
آخریـن دسـتاوردهای سـازمان انـرژی اتمـی ،اظهـار
کـرد :نمونه هـای اولیـه سـامانه های شـتاب دهنـده
و پرتودهنـده گامـا را در روزهـای آینـده رونمایـی
می کنیـم.

وی ادامـه داد :خیلـی دور از تصـور بـود کـه سـاخت
ایـن سـامانهها کمتـر از یـک سـال بـه نتیجـه برسـد.
اینهـا از دسـتاوردهای بزرگـی اسـت کـه تاکنـون
سـابقه نداشـته اسـت.

اکسیوس:

مذاکرات وین امروز ازسرگرفته میشود
پایـگاه خبـری اکسـیوس بـه نقل از یـک مقـام آمریکایی
گـزارش داد کـه مذاکـرات ویـن بـر سـر احیـای برجـام
امـروز (پنجشـنبه) از سـرگرفته خواهـد شـد .بـه گـزارش
ایسـنا ،یـک منبـع آمریکایـی به پایـگاه خبری اکسـیوس
گفـت :مـا بـا انتظـارات پاییـن بـه ویـن بازمیگردیـم امـا
تالشمـان را بـا حسـن نیـت انجـام میدهیم.ناصـر
کنعانـی سـخنگوی وزارت امـور خارجـه امـروز از عزیمت
هیـأت مذاکرهکننـده کشـورمان بـه ویـن جهـت ادامـه
مذاکـرات بـرای رفـع تحریمهـا علیـه ایـران خبـر داد.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه عصر امـروز در این رابطه
گفـت :در چارچـوب سیاسـت رفـع تحریمهـای ظالمانـه
علیـه کشـورمان ،هیـأت مذاکرهکننـده جمهـوری
اسلامی ایران بـه ریاسـت علـی باقـری مذاکـره کننـده
ارشـد جمهـوری اسلامی ایران تـا سـاعاتی دیگـر
عـازم ویـن خواهـد شـد.به گفتـه کنعانـی ،در ایـن دور
از گفتگوهـا کـه بـه روال قبـل بـا هماهنـگ کنندگـی
اتحادیـه اروپـا برگـزار خواهد شـد ،در خصـوص ایدههای
مطرحشـده از سـوی طرف هـا از جملـه ایده هـای ارائـه

شـده از سـوی جمهـوری اسلامی ایران کـه هفتـه
جـاری بـه طـرف مقابـل ارایـه شـد ،بحـث و تبـادل نظـر
صـورت خواهـد گرفت.سـخنگوی وزارت امـور خارجـه با
تأکیـد مجـدد بـر عـزم و اراده جمهـوری اسلامی ایران
بـر دسـتیابی بـه یـک توافـق پایـدار کـه ضامـن حقـوق و
پاسـدار منافـع ملـت ایـران باشـد ،ابـراز امیـدواری کـرد
طرفهـای مقابـل نیـز بـا اتخـاذ تصمیمـات الزم و تمرکز
جـدی بـر حـل مسـائل باقیمانـده ،شـرایط را بـرای
پیشـبرد موثـر گفتوگوهـا فراهـم نماینـد.

الوروف:

پلوسی به هنجارهای بینالمللی بیاعتنایی کرد
وزیـر امـور خارجـه روسـیه دیـروز (چهارشـنبه) در جمـع
خبرنـگاران در میانمـار گفـت ،چیـن خـودش تصمیـم
میگیـرد تـا بـه مذاکـرات دربـاره چارچـوب کنتـرل
تسـلیحات جدیـد که قرار اسـت جایگزین اسـتارت جدید
شـود ،ملحـق شـود یـا خیـر.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک،
«سـرگئی الوروف» وزیـر امـور خارجـه روسـیه افـزود:
اگـر مذاکـرات دربـاره چارچـوب کنترل تسـلیحات جدید
کـه قـرار اسـت جـای پیمـان اسـتارت جدیـد را بگیـرد
برگـزار شـود ،چیـن خـودش بایـد تصمیـم بگیـرد کـه
آیـا میخواهـد در ایـن مذاکـرات حضـور یابـد یـا خیـر.
آمریکاییهـا خودشـان بـه خوبی موضـع مـا را میدانند.
وزیـر امـور خارجـه روسـیه همچنیـن گفـت :مسـکو

درخواسـتی را از واشـنگتن در ارتبـاط بـا تمدیـد پیمـان
اسـتارت جدیـد کـه  ۲۰۲۶منقضـی میشـود ،دریافـت
نکـرده اسـت .الوروف همچنیـن بـا اشـاره بـه سـفر

جنجالـی نانسـی پلوسـی ،رئیـس مجلـس نماینـدگان
آمریـکا بـه تایـوان گفـت :واشـنگتن بـه دنبـال اثبـات
مصونیـت از مجـازات خـود به تمام جهان اسـت .شـکی
نـدارم کـه ایـن منعکسکننـده همـان خـط سـیر ایاالت
متحـده اسـت کـه مـا دربـاره آن در رابطـه بـا وضعیـت
اوکرایـن صحبـت میکنیم.وزیـر امـور خارجـه روسـیه
همچنیـن بـا محکـوم کـردن سـفر نانسـی پلوسـی بـه
تایـوان گفـت :او شـاید تلاش میکنـد تـا ایـن مسـاله را
اثبـات کنـد کـه میتواند هـر کاری را انجام دهـد و از هر
چیـزی فـرار کنـد .وی همچنین ایـن سـفر را بیاعتنایی
آمریـکا بـه هنجارهـای بینالمللـی توصیـف کـرد و
افـزود :ایـن اقـدام اثباتـی بـر این مسـاله اسـت کـه "من
هـر کاری کـه بخواهـم ،انجـام میدهـم".

ماهواره خیام توسط پرتابگر روسی به فضا می رود
ماهـواره سنجشـی خیـام بـا دقـت تصویربـرداری یک
متـر چهارشـنبه آینـده از پایـگاه فضایـی بایکونـور و
توسـط پرتابگـر روسـی سـایوز بـه فضـا پرتـاب خواهـد
شد .
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،آژانـس فضایـی روسـیه
(روسکاسـموس) دیـروز اعلام کـرد کـه در روز ۹
آگوسـت ( ۱۸مـرداد) ماهـواره ایرانـی خیـام را بـه

12

اکسیوس:

ماموریت رییس جمهور به وزارت ارتباطات
برای پیگیری و رفع اختالالت اخیر اینترنت

رییـس سـازمان انـرژی اتمـی از رونمایـی از
سـامانه های شـتاب دهنـده و پرتودهنـده گامـا در
روزهـای آینـده خبـر داد.
محمـد اسلامی در گفـت و گـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه

جای خالی تکیه برای
اجرای تعزیه

وسـیله پرتابگـر سـایوز از پایـگاه فضایـی بایکونـور
قزاقسـتان بـه فضـا پرتـاب و در مـدار زمیـن قـرار
خواهـد داد.
خبرنـگار ایرنا در خصـوص ویژگیهای ماهـواره خیام
کسـب اطلاع کـرده اسـت کـه ایـن ماهـواره از نـوع
سنجشـی و دارای دقـت بـاالی تصویربـرداری اسـت
و بـا تصاویـر بـا وضـوح یـک متر اسـت.

همچنیـن ایـن ماهـواره قابلیـت تصویربـرداری از
سـطح زمیـن در طیفهای مختلف تصویـری را دارد.
ایـن ماهـواره کـه تحـت حاکمیـت و بهرهبـرداری
جمهـوری اسلامی ایران قـرار دارد ،از ایسـتگاههای
زمینـی در خـاک جمهـوری اسلامی ایران هدایـت و
کنتـرل خواهد شـد و اطالعـات و تصاویر ارسـالی آن
نیـز در همیـن ایسـتگاهها دریافـت خواهـد شـد.
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ماهواره خیام توسط پرتابگر
روسی به فضا می رود
1
امام جمعه شیراز:

مراسم تشییع شهید
اسکندری باشکوه
برگزار شود
سید احسان اصنافی خبرداد

شیراز مهیای استقبال و تشییع
پیکر سردار عاشورایی فارس

3

یک جنگنده در شیراز
دچار حادثه شد

9

بیاعتنایی بازار اجاره
به مصوبه سران قوا
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ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

نگهبانی از نمادهای بهاور
ایـن کـه عزاداری هـا از ابتـدا چـه شـکل و شـمایلی
داشـته و برخـی از آیین هـا نظیـر قمـه زنـی  ،زنجیـر
زنـی و سـینه زنـی و طبـق گردانـی و حمـل علـم و کتل و
همچنیـن شـام غریبـان از کجا و با چه انگیـزه ای رواج
یافتـه  ،برای نسـل جوان امـروز که پرسـش های زیادی
پیرامـون کـم و کیـف عزاداری هـا دارد حائـز اهمیـت
شـایانی اسـت .آنچه مسـلم اسـت عـزاداری ریشـه ی
قرآنـی و همچنیـن روایـی نـدارد و در آموزه هـای دینـی
هـم بـر شـکیبایی در مصیبـت و خـودداری از بـی تابـی
توصیـه شـده و بـر اسـاس تفاسـیر عرفانـی از سـوره
یوسـف  ،حضـرت یعقـوب نیـز تـا زمانـی کـه دسـت از
گریـه و زاری برنداشـت  ،موفـق بـه دیدار یوسـف نشـد
و ایـن موضـوع در مجموعـه تلوزیونـی یوسـف پیامبـر
نیـز از زبـان یوسـف بیـان می شـود  .امـام حسـین (ع)
نیـز در آخریـن گفـت و گویـی کـه بـا خواهـرش زینـب
داشـته او را بـه خویشـتنداری دعـوت کـرده اسـت .
واقعیتـی کـه نبایـد ناگفتـه بمانـد ایـن کـه اعـراب بـه
دیـدن خشـونت در جنگ هـا عـادت داشـتند بـه طـوری
کـه ممانعـت از دسترسـی طـرف مقابـل بـه آب و بـه
اسـارت گرفتـن و سـربریدن و حتـی مثلـه کـردن امری
عـادی بـوده وگرنـه چگونـه امـکان دارد کـه مادروهـب
سـر پسـرش کـه بـه سـمت او پرتـاب شـده را بـردارد و
بـه سـمت لشـکر عمرسـعد پرتـاب کند  .یـا ایـن که یک
زن قـادر بـه تحمـل تماشـای کشـته شـدن بـرادران و
پسـران خـود باشـد  .در صحـرای کربلا حضـرت زینب
بـه روایتی شـاهد شـهادت  18تن از برادرانـش بوده که
نـام آنها حسـین ابـن علی ،عبـاس ابن علـی  ،عمر ابن
علـی  ،عثمـان ابـن علـی  ،ابوبکرابـن علـی  ،جعفـر ابـن
علـی  ،ابراهیـم ابـن علـی  ،محمـد ابـن علـی  ،عبیداللـه
ابـن علـی  ،عـون ابـن علـی  ،عتیـق ابـن علـی  ،جعفـر
اصغـر  ،عبدالرحمـن  ،عبدالله اصغر  ،یحیـی ابن علی و
محمـد اوسـط ابـن علـی و عبـاس اصغر بوده اسـت که
اگـر فرزنـدان خـود حضـرت زینـب و برادرزاده هایـش
را نیـز محاسـبه کنیـم شـمار آنهـا نزدیـک بـه  25نفـر
می شـود که معلوم نیسـت چـرا در روضه هـا از اکثرآنها
نامی نمی برنـد !! ایـن کـه در آموزه های اسالمی شـهید
را زنـده و پیـروز و برخـوردار از روزی می دانسـته انـد
نیـز موجـب می شـد کـه گریـه بـر آنهـا  ،موجـب شـادی
دشـمن باشـد کـه نقـض غـرض تلقـی می شـود .نقـل
شـده اسـت زمانـی کـه پیامبـر(ص) یکـی از فرزندانش
بـه نـام ابراهیـم را از دسـت داده بـود و غمگیـن بـود
اصحـاب بـه ایشـان گفتنـد کـه شـما مـا را از گریسـتن
بـر مـردگان نهـی می کنیـد ولـی خودتـان در عـزای
فرزندتـان اندوهگیـن هسـتید کـه ظاهـرا پیامبـر (ص)
می فرماینـد دل می سـوزد و چشـم می بـارد ! ناگفتـه
نمانـد که اعـراب دوره جاهلیـت آداب عجیـب و غریبی
بـرای عـزاداری خصوصـا بـر بـزرگان و جوانانشـان در
جنگ هـا داشـته انـد کـه پیامبـر (ٌص) آنهـا را منسـوخ
می کنـد .در عیـن حـال نقـل شـده کـه اهالـی مدینـه بـر
شـهدای احـد گریسـته انـد و نهـی هـم نشـده انـد !
بـا ایـن توصیـف مسـئله ی عـزاداری بـر امـام حسـین
(ع) و یارانـش بایـد دلیلـی ویژه داشـته باشـد کـه تا این
انـدازه پـر اهمیـت تلقـی می شـود.
آنچه مسـلم اسـت بازمانـدگان واقعـه ی کربال خصوصا
حضـرت زینـب  ،سـکینه دختـر امـام حسـین  ،علـی
ابـن حسـین (ع)  ،امـام محمـد باقـر و ..نـه تنهـا بـه یـاد
شـهدای کربلا می گریسـتند بلکه محبان و شـیعیان را
نیـز بـه زنده نگه داشـتن خاطـره کربال و شـرح جزئیات
آنچـه در آنجـا رخ داده ترغیـب می کـرده انـد کـه البتـه
بـه معنـای بـی توجهـی بـه آموزه هـای دینی کـه همگان
را بـه صبـر در مصایب دعـوت می کند نبـوده بلکه هدف
آنهـا جلوگیـری از فرامـوش شـدن ایـن واقعـه بـوده
است .
ایرانیـان کـه ابتـدا بـه صـورت پراکنـده و در مناطقـی
خـاص بـه تشـیع گرایش داشـته انـد و پـس از روی کار
آمـدن سلسـله ی صفویـه اکثـرا تشـیع را می پذیرند قبل
از پذیـرش اسلام آییـن سووشـون را داشـته انـد و در
ادبیات اسـاطیری ایرانیان سـیاوش مظهـر مظلومیت و
صداقـت اسـت  .به هـر تقدیـر ایرانی ها پـس از رویکرد
بـه آموزه هـای شـیعی زنـده نگـه داشـتن یـاد شـهدای
کربلا را بـا چند هـدف دنبـال می کرده اند کـه مهمترین
آن اظهـار ارادت بـه خانـدان نبـوت بـوده اسـت  .دهـن
کجـی بـه خلفای امـوی و عباسـی و نیم نگاهـی به آیین
باسـتانی سووشـون را نیـز نبایـد از فهرسـت انگیـزه ی
ایرانیـان حـذف کـرد  .ضمـن ایـن کـه ایرانیـان همـواره
در پاسـخ بـه برخوردهـای تحقیرآمیـز اعـراب سـعی
داشـتند بـه آنهـا تفهیـم کننـد که شـما بـه دلیـل توحش
و بـی لیاقتـی حتـی بـه پسـر پیامبـر(ص) خـود هـم رحم
نکردیـد .نسـبت هایی کـه بـه شـمر  ،عمـر سـعد  ،یزیـد
و حرملـه و خولـی و سـنان ابـن انـس و سـایر اشـقیای
کربلا در عزاداری هـا داده می شـود ریشـه در ایـن
نفـرت تاریخـی دارد .
آنچـه بـرای برخی بسـیار تعجب برانگیز اسـت  ،شـکل
عزاداری هاسـت  .کـه پاسـخی مسـتدل می طلبـد کـه
متقاعـد کننـده باشـد !
بـه نظـر می رسـد برخـی از آیین هـا ریشـه ی نمایشـی
داشـته باشـد و بعدهـا تغییـر شـکل داده اسـت  .شـاید
زنجیـر زنـی و طبـق گردانـی و حمـل عالمـت و بـه
راه انداختـن کاروان شـترها و تعزیـه و  ...تالشـی
بـرای بازآفرینـی رویـداد کربلا باشـد کـه بعدهـا بـه
خودزنـی تغییـر شـکل داده اسـت  .در برخـی از شـهرها
زنجیرزن هـا رودرروی هـم می ایسـتند و ماننـد شمشـیر
زن هـا بـه یکدیگـر نزدیـک و یـا از هـم دور می شـوند .
طبق هـا در شـهرهایی ماننـد شـیراز بـه خیمـه شـباهت
دارنـد و علم هـا و عالمت هـا نیـز تداعـی کننـده حمـل
پرچـم در جنـگ هسـتند  .تاسـیس حسـینیه ها و
فاطمیه هـا و برپایـی تکیه هـا نیـز با هـدف تعییـن جایگاه
اختصاصـی بـرای عـزاداری صـورت گرفتـه اسـت .
اد امه د  ر ستون روبرو
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در جلسه هیأت دولت انجام شد

ماموریت رییس جمهور به وزارت ارتباطات برای پیگیری و
رفع اختالالت اخیر اینترنت
در جلسـه دیـروز هیـأت دولت پس از ارائه گزارشـی
از وضعیـت اختلاالت شـبکه ارتباطـی و اینترنـت
ثابـت و همـراه در کشـور ،رییـس جمهور بـه برخی
گالیههـای مردمـی در ایـن خصـوص اشـاره کرد و
گفـت :وزارت ارتباطـات بـا دقت و جدیـت مواردی
از ایـن دسـت را پیگیـری کنـد تـا خللـی در خدمات
رسـانی به مردم و فعالیت کسـبوکارها و مشـاغلی
کـه در بسـتر فضـای مجـازی جریـان دارد ،ایجـاد
نشود.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
بـا عـرض تسـلیت و تعزیت به مناسـبت فرارسـیدن
ایـام سـوگواری حضـرت اباعبداللـه الحسـین(ع)
بـه تبییـن فلسـفه قیـام عاشـورا پرداخت و بـا تاکید
بـر ماهیـت زنـده و حیاتبخـش پیـام عاشـورا ،آن
را اتمـام حجتـی بـا انسـانهای تمامی اعصـار و
قـرون خوانـد و گفت :پیـام محوری حادثه عاشـورا
عدالتخواهـی و ظلمسـتیزی اسـت کـه گذشـت
زمـان نـه تنهـا از درخشـش آن نکاسـته ،بلکـه این
پیـام روز بـه روز فراگیرتـر میشـود.

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه عدالتخواهـی
و ظلمسـتیزی گرایشهـای فطـری همـه
انسانهاسـت ،گفـت :رمـز و راز مانـدگاری
قیـام عاشـورا همیـن در هـم تنیدگـی عمیـق

آن بـا آرمانهـای انسـانی همچـون آزادگـی،
عدالتخواهـی و ظلمسـتیزی اسـت.
وی در ادامـه پـس از اسـتماع گزارشـی از رونـد
اجـرای طـرح «دارویار» از سـوی وزارت بهداشـت،

درمـان و آمـوزش پزشـکی ،نـگاه منصفانـه را
الزمـه قضـاوت دربـاره طرح هـای بـزرگ در
دسـت اجـرای دولـت دانسـت و گفـت :اجـرای
ایـن دسـت طرحهـا ،نیازمنـد هماهنگی هـای
بیـن بخشـی و ظرافتهـای بسـیاری اسـت کـه
گاهـی در اظهارنظرهـا و قضاوتهـا نسـبت بـه آن
کمتوجهـی میشـود .کار بزرگی در حـوزه دارو آغاز
شـده اسـت که ممکن اسـت در ابتـدای انجام آن،
برخـی نقایص و کاسـتیها هم وجود داشـته باشـد
امـا امـروز کمتـر کسـی در اصـل اجرای ایـن طرح
تردیـد دارد.
رئیسـی حکمرانـی عالمانـه و مسـئوالنه را در
گـروی شـجاعت دولـت در تصمیمگیـری دانسـت
و گفـت :مـا نبایـد متاثـر از برخـی حواشـی و
پیامدهـای کوچـک احتمالـی ،از زیر بار مسـئولیت
تصمیمـات بـزرگ و ضـروری بـرای کشـور شـانه
خالـی کنیـم .دولـت تجلـی اراده مردم اسـت و باید
در راسـتای تامیـن خیـر عمومی و منافع مـردم گام
بردارد.

اسالمی:

گروسی مطابق ضوابط آژانس اظهار نظر کند
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی تاکیـد کـرد :بـرای
لغـو تحریمهـا از هیچگونـه اقدامی کـه در راسـتای
منافـع ملـت ایـران اسـت ،کوتـاه نخواهیـم آمـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد اسلامی در حاشـیه
جلسـه امـروز هیـأت دولـت در جمـع خبرنـگاران
اظهـار کـرد :موضـع آمریـکا در سیاسـت فشـار
حداکثـری شکسـت خـورده و امیـدی بـه اینکـه
از ایـن سیاسـت نتیجـهای حاصلشـان شـود،
ندارنـد امـا رفتـار دوگانـه یـا چندگانـه آنهـا را شـاهد
هسـتیم .اتهامـات واهـی را  ۲۰سـال اسـت کـه
بـه کشـور نسـبت میدهنـد و بـا مـواردی کـه
رژیـم صهیونیسـتی و ضدانقلاب ادعـا میکننـد،
فشـارها را بـر ملـت و جمهـوری اسالمی تشـدید
میکننـد .
وی افـزود :اگـر در مذاکـرات بـه معنـای واقعـی
کلمـه حسـن نیـت داشـتند ایـن همـه سـال کـه
مذاکـره کردنـد ،برجـام مولـود بـرون رفـت از ایـن
وضعیـت بوده اسـت .مـا مذاکرهای صـورت دادیم
که این اتهامات کنار گذاشـته شـود و اعتمادسازی

شـود و ایـران از همیـن جهت محدودیـت و نظارت
تشـدید شـده را پذیرفتـه اسـت.
رییـس سـازمان انرژی اتمی یادآور شـد :متاسـفانه
آنهـا بـه تعهـدات خـود عمـل نکردنـد و علاوه بـر
آن هـر روز اقـدام جدیـدی را مرتکـب میشـوند و
اتهامـات را دوبـاره دارنـد بـه صـورت تشـدید شـده

تکـرار میکننـد .جمهـوری اسلامی تاکید میکنـد
کـه تمـام فعالیتهـای هسـتهای مطابـق  NPTو
پادمان اسـت.
اسلامی افزود :در اجـرای قانـون راهبـردی بـرای
لغـو تحریمها ،در پاسـخ بـه این تحریمهـا گازدهی
به سـانتریفیوژهای پیشـرفته را آغاز کردیم تا نشـان
دهیـم کـه اراده مـا اراده مستحکمی اسـت ،بـرای
لغـو تحریمهـا از هیچگونـه اقدامی کـه در راسـتای
منافـع ملت ایـران اسـت ،کوتاه نخواهیـم آمد.
وی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره اظهـارات اخیـر
گروسـی ،یـادآور شـد :انتظـار داریم آقای گروسـی
مطابـق ضوابـط آژانـس گفتوگو و اظهـار نظر کند
و اظهاراتـش در چارچـوب قوانیـن و مقـررات باشـد
و از رفتـار سیاسـی که متأثر از فشـار صهیونیسـتی
اسـت دسـت بـردارد .بـرای ایشـان متأسـفم زیـرا
آژانـس در تمـام فرایندهای ما طبـق پادمان حضور
و نظـارت دارد و عملیـات اجرایـی مـا در حـوزه
سـازمان انرژی اتمـی در بخشهـای گوناگونی که
بـه مـواد هسـتهای مرتبـط میشـود تحـت نظـارت

آژانـس بـوده ،هسـت و خواهـد بود.
رییـس سـازمان انـرژی اتمی در پاسـخ به پرسشـی
دیگـر دربـاره اظهـارت جـان کربـی مبنـی براینکـه
آمریـکا برنامـهای بـرای حـذف سـپاه از فهرسـت
تحریمهـا نـدارد ،گفـت :ایـن موضـوع اصلـی در
مذاکـرات نیسـت FTO .موضـوع اصلـی نبـوده و
سـخنگو مرتـب ایـن امـر را اعلام کـرده اسـت.
اسلامی تاکید کـرد :دوربینهایـی کـه مـا جمـع
کردیـم ،دوربینهـای برجامی یـا فراپادمانـی بـوده
اسـت .اینهـا بـا توافـق جمهـوری اسلامی ایران
بـرای برجـام نصـب شـده اسـت در جهـت اینکـه
محدودیـت فعالیـت ،ظرفیـت فعالیـت و سـرعت
فعالیـت هسـتهای مـا را اندازهگیـری کننـد .وقتـی
طـرف مقابـل در برجـام حضور نـدارد و بـه تعهدات
خـود عمـل نمیکنـد ،دلیلـی نـدارد مـا یکطرفـه
بـه یـک تعهـد شـبه منسـوخ ادامـه دهیـم .تـا
زمانـی کـه به تعهـدات خـود برگردند و مـوارد کذب
اتهامـی را کنـار نگذارنـد ،دوربینـی نصـب نخواهـد
شد.

قالیباف:

نباید روحیه مبارزه را کنار بگذاریم
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی در دیـدار
دبیـرکل جنبـش جهـاد اسالمی فلسـطین گفـت:
از دهـه  ۶۰میلادی از جنـگ اول اعـراب و
رژیـم صهیونیسـتی تـا امـروز را اگـر نـگاه کنیـم
درمییابیـم کـه هـرگاه امتهـای اسلامی بر
باورهـای قرآنـی خـود ایسـتادهاند مقتدرتر شـدهاند
و جنگهـای  ۳۳روزه و  ۲۲روزه نشـان دهنـده این
امـر اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در دیـدار
بـا دبیـرکل جنبـش جهـاد اسلامی که امـروز(
چهارشـنبه  ۱۲مـرداد) انجـام شـد ،گفـت :در
چهـل سـالی کـه درگیـر بحـث انقلاب ،مبـارزه
و جهـاد بـودهام و در کنـار ایـن تجربـه بـا مطالعـه
و بازخوانـی قیـام امـام خمینـی(ره) در  ۱۵خـرداد
سـال  ۴۲و آغـاز نهضـت پیـروزی انقلاب و مـرور
تجربـه بـزرگان انقالب ماننـد رهبر معظـم انقالب
اسلامی دریافته ام کـه نبایـد روحیـه مبـارزه را کنار
بگذاریـم و اگـر لحظـهای در ایـن بـاور تردیـد کنیم
بایـد ذلـت را بپذیریـم.
رئیـس دسـتگاه قانونگـذاری کشـورمان بـا بیـان
ایـن کـه در دوران دفـاع مقـدس ،در همـه فـراز

و نشـیبهای در انقلاب اسلامی ،در حـوادث
لبنـان ،فلسـطین ،یمـن و هـر کجـا نـگاه کنیـم
سـنتهای الهـی قابـل مشـاهده اسـت ،افـزود:
از دهـه  ۶۰میلادی از جنـگ اول اعـراب و
رژیـم صهیونیسـتی تـا امـروز را اگـر نـگاه کنیـم
درمییابیـم کـه هـرگاه امتهـای اسلامی بر
باورهـای قرآنـی خـود ایسـتادهاند مقتدرتر شـدهاند

و جنگهـای  ۳۳روزه و  ۲۲روزه نشـان دهنـده این
امـر اسـت و اتفاقـات مـاه رمضان سـال گذشـته تا
امـروز هـم نشـان می دهـد ،مجاهـدت و مبـارزه،
تنهـا رمـز پیـروزی اسـت.
قالیبـاف بـا اشـاره بـه ارتباطـات برخـی کشـورهای
منطقـه بـا رژیـم صهیونیسـتی و سـفر اخیـر
بایـدن افـزود :هـر انـدازه فشـار افـکار عمومی بـر

دولتهایـی کـه بـا رژیـم صهیونیسـتی ارتبـاط
دارنـد ،بیشـتر شـود ،ایـن موضـوع بـرای آنهـا پـر
هزینـه تـر می شـود.
زیـاد نخالـه :امـروز جریـان مقاومـت تأثیرگذارتـر و
دارای نقـش برجسـتهتری اسـت
زیـاد نخالـه دبیـرکل جنبـش جهـاد
اسالمی فلسـطین نیـز در ایـن دیـدار بـا بیـان ایـن
کـه خوشـحال هسـتم در زمانـی بـه جمهـوری
اسالمی سـفر میکنـم کـه ایـران قدرتمندتـر،
مقتدرتـر و حضـور پـر رنگتـری در منطقـه دارد،
گفـت :در سـایه ایـن شـرایط ،جریـان مقاومـت نیز
تأثیرگذارتـر و دارای نقـش برجسـتهتری اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه حضـور مـردم فلسـطین در
مقاومـت خـارج از مرزهـای فلسـطین تقویـت
خواهـد شـد کـه ایـن امتـدادی بـرای فعالیتهـا
مقاومـت اسـت ،افـزود :دسـتاوردهای خوبـی در
داخـل فلسـطین در راسـتای تقویـت مقاومـت بـه
خصـوص در کرانـه باختـری داشـته و توانسـتهایم.
وی افـزود :وضعیـت مقاومت در غزه بسـیار خوب
اسـت و نیروهـای مقاومـت توانسـتهاند قـدرت و
توانایـی خـود را حفـظ کنند.

مورا:

برای مذاکرات برجامی راهی وین هستم
نماینـده اتحادیـه اروپـا در مذاکـرات احیـای توافق
هسـتهای در پیامی خبـر داد کـه بـرای ازسـرگیری
ایـن مذاکـرات میـان ایـران و قدرتهـای جهانـی
راهـی وین شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،انریکـه مـورا ،نماینـده اتحادیـه
اروپـا در مذاکـرات ویـن در صفحـه توییتـرش
نوشـت :در راه ویـن بـرای مذاکـره دربـاره اجرایـی
شـدن کامـل برجـام بـر مبنـای متـن ارائـه شـده
هماهنگکننـده مذاکرات[جـوزپ بـورل] در ۲۰
ژوئیـه .از مقامـات اتریـش کمـال قدردانـی را دارم.
خبـر ازسـرگیری مذاکـرات وین در پی این از سـوی
ایـن مقـام اتحادیه اروپـا مطرح میشـود که جوزپ
بـورل چنـد روز پیـش در یادداشـتی در فایننشـال
تایمـز دربـاره توافـق هسـتهای نوشـت :اجـرای
کامـل ایـن توافـق شـدیدا تحـت تاثیـر تصمیـم
دونالـد ترامـپ مبنـی بـر خـروج آمریـکا از آن در
سـال  ۲۰۱۸و اعمـال کمپیـن «فشـار حداکثری»
یکجانبـه قـرار گرفته اسـت .ایران نیـز فعالیتهای
هسـتهای خـود را بـه طـرز هشـدار دهنـدهای بـاال

بـرد .متاسـفانه ایـران حتـی تواناییهـای نظارتـی
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی را محـدود کـرده
و نتوانسـته همـکاری کاملـی بـا آژانـس ذیـل
وظایف پادمانی اساسـیاش داشـته باشـد« .فشـار
حداکثـری» شکسـت خـورد و علیرغـم بهتریـن
تالشهـای باقـی شـرکتکنندگان در توافـق،
مـردم ایـران از منافـع اقتصـادی کامـل رفـع
تحریمهـا محـروم ماندنـد.
او در ایـن یادداشـت بیـان کـرد :مـن در آوریـل
 ۲۰۲۱بـه عنـوان هماهنگکننـده برجـام بـرای
معکوسکـردن ایـن تشـدید تنشهـای خطرنـاک

2

از عـزم سیاسـی دولـت جدیـد آمریـکا بـرای
راهانـدازی رونـدی دیپلماتیـک بـا حضـور آمریـکا و
مشـارکتکنندگان در برجام اسـتفاده کـردم .هدف
مـن تسـهیل بازگشـت آمریـکا بـه برجـام و اجـرای
کامـل تعهـدات برجامی توسـط ایـران و آمریکا بود.
پـس از  ۱۵مـاه گفتوگـوی شـدید و سـازنده در
ویـن و اعاملات بیشـمار بـا مشـارکتکنندگان در
برجـام و ایـاالت متحـده بـه ایـن نتیجه رسـیدم که
فضـا بـرای مصالحههای اساسـی اضافـی به پایان
رسـیده اسـت .متنـی بـر روی میـز گذاشـته بـودم
کـه بـا جزئیـات رونـد رفـع تحریمهـا و همچنیـن
گامهـای هسـتهای الزم بـرای احیـای برجـام را
تشـریح میکـرد.
هماهنگکننـده مذاکـرات توافـق هسـتهای
عنـوان کـرد :ایـن متـن ،بهتریـن توافقـی اسـت
کـه مـن بـه عنـوان تسـهیلکننده مذاکـرات آن را
ممکـن میبینـم .ایـن توافقـی بینقـص نیسـت،
امـا بـه تمامی عناصـر حیاتـی رسـیدگی میکنـد و
شـامل مصالحههـای سـخت حاصل شـده توسـط

طرفیـن میشـود .هماکنـون بایـد تصمیماتـی
بـرای غنیمـت بـردن از ایـن فرصـت بیماننـد
جهـت رسـیدن بـه موفقیـت گرفتـه و پتانسـیل
بـزرگ اجـرای کامـل یک توافق نشـان داده شـود.
مـن هیـچ جایگزیـن موثـر یـا جامـع در دسترسـی
نمیبینـم .
بـورل همچنیـن در ایـن یادداشـت مطـرح کـرد:
هماکنـون زمـان اتخاذ سـریع تصمیمات سیاسـی
بـرای بـه پایـان رسـاندن مذاکـرات ویـن بـر مبنای
متـن پیشـنهادی مـن و بازگشـت فـوری بـه اجرای
کامـل برجـام اسـت .ایـن توافـق در ازای برداشـته
شـدن تحریمهـا بـه رژیـم عـدم اشـاعه هسـتهای
خدمـت میکنـد و نشـان میدهـد کـه حصـول
پیمانهـای بینالمللـی متـوازن در ایـن زمانـه
متالطـم امکانپذیر اسـت .اگـر توافق مـورد قبول
واقـع نشـود ،خطـر بحرانـی هسـتهای بـه وجـود
میآیـد و باعـث انـزوای بیشـتر ایـران و مردمـش
میشـود .بـه نتیجـه رسـاندن توافـق وظیفـه
مشـترک ماسـت.

هشدار سفیر چین به
قانونگذاران انگلیسی درباره
سفر به تایوان
سـفیر چیـن در لنـدن بـه قانونگـذاران انگلیسـی هشـدار داد اگر به
تایـوان برونـد بـا پیامدهای جـدی روبرو خواهند شـد.
بـه گزارش ایسـنا ،به نوشـته روزنامـه گاردین" ،ژنگ زگوآنگ" سـفیر
چیـن در انگلیـس در یـک نشسـت خبـری در لنـدن گفـت :سـفر
قانونگـذاران انگلیسـی بـه تایـوان مداخلـه در امـور داخلـی چیـن
اسـت و میتوانـد پیامدهـای جـدی در روابـط بیـن لنـدن و پکـن
ایجـاد کند.
وی ادامـه داد :مـا از انگلیـس میخواهیـم تـا از بیانیـه مشـترک
چین-انگلیـس تبعیـت کرده و حساسـیت بـاال درباره مسـاله تایوان
را دسـتکم نگیـرد و پـا جـای پـای آمریـکا نگـذارد.
اظهـارات سـفیر چیـن در لنـدن پـس از آن مطـرح شـد کـه گاردین
روز دوشـنبه گـزارش کـرد کمیتـه امـور خارجـی مجلـس عـوام
انگلیـس در حـال برنامـه ریزی برای سـفر احتمالی ماههـای نوامبر
یـا اوایـل دسـامبر  ۲۰۲۲بـه تایـوان اسـت.
تایـوان اخیـرا بـا فشـارهای زیـادی از سـوی چیـن روبرو بـوده چون
پکـن ایـن جزیـره را بخشـی از قلمـروی خـود میدانـد.
همچنیـن تنشهـا در تنگـه تایـوان پـس از آن شـدت گرفتـه کـه
نانسـی پلوسـی ،رئیـس مجلـس نماینـدگان آمریـکا روز سـه شـنبه
وارد ایـن جزیـره شـد؛ اقدامی کـه دولـت پکـن بـه شـدت آن ار
محکـوم کـرده و آن را تهدیـدی علیـه صلـح و ثبـات میدانـد.

تکذیب حضور سیف العدل
در تهران
یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی وسیاسـت خارجـی مجلـس
حضـور سـیفالعدل از رهبـران احتمالی القاعـده در ایران را تکذیب
کـرد و گفت که انتشـار چنیـن اخباری در فضای مجـازی صرفا کار
بنگاههـای خبرپراکنـی بیگانـه و آمریـکا اسـت.
فداحسـین مالکـی در گفتوگـو بـا ایسـنا در واکنـش بـه انتشـار
اخبـاری در فضـای مجـازی دربـاره حضـور سـیفالعدل در تهـران
گفـت :ایـن یـک بحـث انحرافـی اسـت کـه بـا توجـه بـه دخالـت
آمریکاییهـا در کشـورهای دیگـر مطـرح میشـود.
وی افـزود :انتشـار ایـن خبـر در فضـای مجـازی مبنـی بـر حضـور
سـیفالعدل در ایـران صحـت نـدارد و بحثـی انحرافـی اسـت کـه
از طـرف بنگاههـای خبرپراکنـی منتشـر شـده و کار آمریکاییهـا
اسـت .لـذا تأکیـد میکنـم کـه سـیفالعدل در ایـران نیسـت.

رایزنی وزیران خارجه عراق و
فرانسه در خصوص برجام و
مذاکرات تهران-ریاض
وزیـران خارجـه فرانسـه و عـراق درخصـوص مذاکـرات هسـته ای
ایـران و همچنیـن مذاکـرات ایران و عربسـتان در بغـداد تبادل نظر
کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،وزارت خارجه عـراق در بیانیه ای اعلام کرد که
کاتریـن کولونـا ،وزیـر خارجه فرانسـه تماسـی تلفنی با فواد حسـین،
همتـای عراقـی خـود داشـته اسـت و دو طرف در خصوص مسـائل
منطقـه ای و بیـن المللـی و لـزوم تلاش بـرای کاهـش تنـش و
ایجـاد آرامـش در منطقـه رایزنـی کردند.
کولونـا و فـواد حسـین در ایـن گفتوگـو درخصوص روابـط دوجانبه
ایـران و عربسـتان و بهبـود آن در زمینه هـای مشـخص تبالـد نظـر
کردند.
دو طـرف بـر لـزوم تـداوم مذاکـرات میـان تهـران و ریـاض کـه در
بغـداد آغـاز شـد و همچنیـن رسـیدن بـه راه حـل بـه منظـور ایجـاد
ثبـات و امنیـت تاکیـد کردنـد.
وزیـران خارجـه عـراق و فرانسـه همچنیـن در خصـوص رونـد
مذاکـرات هسـته ای ایـران و تاثیـر مثبـت آن بـر ثبـات و امنیـت
منطقـه تبـادل نظـر کردنـد.
اد  امه از ستون روبرو

گذاشـتن یـک تشـت آب در آییـن تعزیـه بـه جـای رود
فـرات کاملا جنبـه ی نمایشـی دارد .
هـر چـه هسـت هیـچ یـک از اشـکال رایـج عـزاداری در
زمـان حاضـر در حضـور ائمـه برگـزار نشـده کـه مـا نظر
آنهـا را پیرامـون ایـن مسـئله بدانیـم ولـی از آنجایـی
کـه مهمتریـن هـدف در عزاداری هـا زنـده نگـه داشـتن
نـام شـهدا و بزرگداشـت هـدف آنهاسـت  ،عزاداری هـا
در صورتـی کـه بـا حرکاتـی کـه وهـن دیـن و خودزنـی
تلقـی نشـود و نمادیـن باشـد و آنچـه مداحـان بـر زبـان
می آورنـد اغـراق آمیـز و نتیجـه ی تحریـف نباشـد ،
بـه عنـوان یـک آییـن کـه در شـهرهای گوناگـون بـا
لهجه هـای مختلـف برگزار می شـود بسـیار الهام بخش
اسـت و حتـی می توانـد بـرای گردشـگران خارجـی
جالـب هـم باشـد و مهمتریـن اثـر آن نیـز این اسـت که
نسـل های جدیـد بپرسـند مگـر چـه اتفاقـی افتـاده کـه
مـردم چنیـن می کننـد ؟
ایـن کـه برخـی از پا بـه سـن گذاشـته ها  ،عزاداری های
قدیـم را دلچسـب تـر می دانسـتند بـه ایـن دلیـل اسـت
کـه اوال تمامی کارهـا توسـط مـردم و بـه صـورت
خودجـوش برگـزار می شـد و حتـی مداحـان و تعزیـه
گردان هـا بـه مداحـی و تعزیـه گردانـی بـه عنوان شـغل
نـگاه نمی کردنـد و بابـت ایـن کار پـول نمی گرفتنـد و
حتـی کسـانی کـه بـرای تماشـا در کنـار خیابـان و بقـاع
متبرکـه حاضـر می شـدند بخشـی از مراسـم را تشـکیل
می دادنـد زیـرا بـا گریـه و همراهـی بـا هیأت ها  ،شـور و
هیجانـی بـه آن می دادنـد .
ایـن کـه بخشـی از آیین هـای عاشـورایی از لحـاظ
شـکلی وارد شـده از دنیـای مسـیحیت باشـد از اهمیـت
و تاثیـر آن نمی کاهـد زیـرا مـا در مـوارد زیـادی شـاهد
تاثیرگذاری هایـی از ایـن دسـت بـوده ایـم کـه نمونـه ی
بـارز آن آیین کریسـمس بـه تقلید از بزرگداشـت یلدا در
ایـران اسـت  .آنچه مسـلم اسـت هـم اکنون نیـز باید از
نمادهایـی کـه منتقـل کننـده ی پیام های معنوی هسـتند
حراسـت کرد و نهضت حسـینی را فراخور ذوق و سلیقه
نسـل جـوان پاس داشـت و بـا تنقیـح و آسـیب زدایی از
آیین هـای عاشـورایی به هـدف اصلی که تبلیغ شایسـته
سـاالری و ظلـم سـتیزی اسـت نزدیک شـد .

فارس
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مراسم تشییع شهید اسکندری باشکوه برگزار شود
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز با اعتقاد به اینکه در مورد
شهدا کوتاهی و سکوت جایز نیست،گفت:مدیران استان برای ...

سید احسان اصنافی خبرداد

شیراز مهیای استقبال و تشییع پیکر سردار عاشورایی فارس
عصرمردم:
شــهردار کالنشــهر شــیراز از آمادگــی ایــن نهــاد بــرای اســتقبال از پیکــر
مطهــر و تشــییع سیدالشــهدای مقاومــت اســتان فــارس خبــر داد.
ســید احســان اصنافــی بــا تصریــح بــر ادای حــق شــهید حــاج عبداللــه
اســکندری از آمادگــی ،برنامهریــزی و انجــام تمهیــدات الزم توســط
شــهرداری شــیراز بــرای اســتقبال و تشــییع پیکــر مطهــر سیدالشــهدای
مقاومــت فــارس خبــر داد.
وی در ادامــه ســخنان خــود ایــن تمهیــدات را در ابعــاد مختلــف تشــریح و
تصریــح کــرد :انجــام تبلیغــات شــهری و فضاســازی عمومــی در ســطح شــهر
و برپایــی موکــب در مســیر تشــییع پیکــر مطهــر ایــن شــهید عزیــز در روز عاشــورا از اقدامــات حــوزه فرهنگــی و
اجتماعــی شــهرداری شــیراز اســت.
اصنافــی ،اطــاع رســانی و انجــام تبلیغــات در متــرو و نــاوگان اتوبــوس شــهری را از دیگــر اقدامــات ایــن حــوزه
در روز تشــییع ســردار شــهید مقاومــت فــارس ذکــر کــرد.
شــهردار شــیراز گفــت :در روز عاشــورا اســتفاده از متــرو رایــگان خواهــد بــود و اتوبــوس هــای شــهری بــا حداکثــر
ظرفیــت جهــت رفتوآمــد شــهروندان بــرای شــرکت در مراســم تشــییع ســردار شــهید حــاج عبداللــه اســکندری
و مراســم روز عاشــورا آمــاده ارائــه خدمــات بــه شــهروندان مــی باشــند.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه تمهیــدات الزم بــرای شــرکت کننــدگان در مراســم از جانــب شــهرداری شــیراز
انجــام شــده اســت ،گفــت :اقدامــات الزم بــرای انتقــال شــهروندان از چهــارراه شــاهزاده قاســم ،پایانــه احمــدی
بــه ســمت دارالرحمــه و بالعکــس در نظــر گرفتــه شــده اســت.
شــهردار شــیراز بیــان کــرد :پارکینگهــای موجــود در مســیرهای منتهــی بــه حــرم مطهــر حضــرت
شــاهچراغ(ع) کــه زیــر نظــر شــهرداری شــیراز هســتند بــه صــورت رایــگان در اختیــار مــردم قــرار میگیرنــد.
ش نشــانی و خدمــات ایمنــی خبــر داد
اصنافــی در حــوزه خدمــات شــهری نیــز از آمادگــی کامــل ســازمان آت ـ 
و عنــوان کــرد :تیمهــای موتــوری ،خودرویــی و پیــاده و تیــم تخصصــی مدیریــت بحــران شــهرداری در طــول
مســیر تشــییع آمــاده خدماترســانی خواهنــد بــود.

بستری  ۸۱بیمار و فوت یک مبتال به کرونا در فارس
ایســنا :براســاس گــزارش آمــاری اعالمــی در خصــوص وضعیــت شــیوع
کرونــا در فــارس ،طــی  ۲۴ســاعت گذشــته  ۸۱بیمــار جدیــد بســتری شــدند و
یــک فــرد مبتــا بــه کرونــا نیــز در ایــن اســتان فــوت کــرد.
براســاس آخریــن گــزارش آمــاری علــوم پزشــکی شــیراز در مــورد وضعیــت
شــیوع کرونــا در فــارس ،از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری تــا دیــروز ،دو میلیــون
و  ۱۹۲هــزار و  ۷۹۸تســت تشــخیصی منجــر بــه شناســایی  ۶۴۳هــزار و ۷۰۶
بیمــار مثبــت شــده اســت.
ایــن گــزارش حاکیســت بــا بســتری  ۸۱بیمــار جدیــد طی  ۲۴ســاعت گذشــته،
هــم اکنــون  ۴۳۴بیمــار مثبــت و مشــکوک دارای عالیــم در بیمارســتان های
اســتان بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد ۵۶ ،بیمــار بــه دلیــل وخامــت شــرایط جســمی ،در بخش هــای
 ،ICUمراقبت هــای ویــژه درمانــی دریافــت می کننــد.
متاســفانه در  ۲۴ســاعت گذشــته یــک مــورد جدیــد فوتــی کوویــد ۱۹در فــارس ثبــت شــده و مجمــوع جــان
باختــگان ناشــی از کوویــد ۱۹از ابتــدای شــیوع بیمــاری تاکنــون ،بــه هشــت هــزار و  ۵۵نفــر رســید.
همچنیــن از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری تاکنــون  ۶۳۱هــزار و  ۲۷۶هــم اســتانی مبتــا بــه کوویــد ۱۹بهبــود
یافتــه کــه از بیمارســتان ها ترخیــص شــده و یــا از ایزولــه خانگــی خــارج شــده انــد.
در حــال حاضــر مجمــوع تعــداد ُدز تزریــق شــده واکســن کرونــا در شهرســتان های زیرمجموعــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز بــا احتســاب چهــار ُدز ،بــه هشــت میلیــون و  ۱۹۵هــزار و ُ ۹۷۸دز رســیده اســت.
گــزارش آمــاری وضعیــت شــیوع کرونــا در فــارس حاکیســت کــه از کل واکســن تزریــق شــده ،ســه میلیــون و
 ۴۲۶هــزار و ُ ۵۱دز نوبــت اول ،ســه میلیــون و  ۱۳۲هــزار و ُ ۸۸۶دز نوبــت دوم ،یــک میلیــون و  ۵۵۸هــزار و
ُ ۴۴۲دز نوبــت ســوم و  ۷۸هــزار و ُ ۵۹۹دز یــادآور واکســن بــوده اســت.

حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد:

ضرورت تکمیل واکسیناسیون

ایســنا:رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،تکمیــل برنامــه واکسیناســیون
بــا دریافــت دزهــای ســوم و یــادآور را در شــرایط کنونــی یــک ضــرورت خوانــد
کــه موجــب تســریع در عبــور از مــوج هفتــم بیمــاری کرونــا و کاهــش مــوارد
ابتــا و بســتری میشــود.
دکتــر ســید وحیــد حســینی چهارشــنبه  ۱۲مــرداد در نشســت ســتاد مدیریــت
بیمــاری کوویــد ۱۹دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا بیــان اینکــه مــوج
هفتــم کرونــا بــا افزایــش مــوارد ابتــا و بســتری بیمــاران همــراه بــوده و
شــاهد گســترش چرخههــای انتقــال ایــن بیمــاری در ســطح جامعــه و بــه
ویــژه مــوارد ابتــای خانوادگــی هســتیم ،گفــت :در چنیــن شــرایطی رعایــت
شــیوه نامههــای بهداشــتی از ســوی تمــام مــردم و بــه ویــژه در مراکــز پرتــردد و فضاهــای سرپوشــیده ،یــک
الــزام و ســدی دفاعــی بــرای حفــظ ســامت خــود و دیگــران اســت.
او بــا اشــاره بــه جــان باختــن هشــت هــم اســتانی در اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری از روز شــنبه تاکنــون ،از
مــردم اســتان فــارس خواســت تــا بــا رعایــت شــیوه نامههــای بهداشــتی و واکسیناســیون ،در ارتقــای ایمنــی
عمومــی در برابــر ایــن بیمــاری ســهیم شــوند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز تکمیــل برنامــه واکسیناســیون بــا دریافــت دزهــای ســوم و یــادآور را در
شــرایط کنونــی یــک ضــرورت خوانــد کــه موجــب تســریع در عبــور از مــوج هفتــم بیمــاری و کاهــش مــوارد ابتــا
و بســتری میشــود.
حســینی هرگونــه بــی توجهــی ،ســهل انــگاری و رعایــت نکــردن پروتکلهــای بهداشــتی و عــدم تکمیــل
واکسیناســیون را تهدیــدی جــدی دانســت و خواســتار همــکاری و همیــاری بیــش از پیــش مــردم در ایــن زمینــه
شــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز همچنیــن در ایــن نشســت اقدامــات کارگروههــای مختلــف ســتاد
دانشــگاهی مدیریــت بیمــاری کوویــد ،۱۹میــزان مشــارکت مــردم در تکمیــل چرخــه واکسیناســیون ،وضعیــت
آمــار مبتالیــان بــه کروناویــروس و جانباختــگان ایــن بیمــاری در شــیراز و اســتان ،رونــد انجــام تسـتهای pcr
و تس ـتهای ســریع ،فعالیــت آزمایشــگاههای تشــخیصی کوویــد ۱۹و وضعیــت ســامت کارکنــان مبتــا بــه
کرونــا در ســطح اســتان را مــورد بررســی و پیگیــری قــرار داد.

به همت بسیج دانشجویی؛

رویداد بنتالهدی در فارس برگزار شد
ایســنا :رویــداد تربیتــی ،سیاســی بنــت الهــی  ۲بــا حضــور مســئوالن خواهــر
بســیج دانشــجویی دانشــگاههای سراســر فــارس در شــیراز برگــزار شــد.
مســئول ناحیــه بســیج دانشــجویی فــارس چهارشــنبه  ۱۲مــرداد در ایــن
رویــداد اظهــار کــرد :جایــگاه زن در منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبــری
(الگــوی ســوم زن) ،جایــگاه زن در غــرب ،بیــان نظــام مســائل خانــواده
ایرانــی اســامی ،بررســی نقــش دانشــجویان در تبییــن نقــش زن و خانــواده،
مســئولیتهای جمهــوری اســامی در قبــال زن و خانــواده ،زن تاثیرگــذار
در تاریــخ صــدر اســام ،نقــش زنــان در شــکل گیــری انقــاب اســامی،
چگونگــی رفــع آســیبهای اجتماعــی بانــوان از عنوانهــا و ســرفصلهای

دوره بنــت الهــدی ۲اســت.
ســعید یوســفی افــزود :زنــان در جامعــه اسالمی براســاس بینــش اســامی در همــه زمینههــا نقــش آفریــن و
موثــر بــوده از ایــن رو بایــد بــه عنــوان زن انقالبــی و مســلمان در جامعــه اســامی حضور داشــته باشــند.
یوســفی اضافــه کــرد :زنــان مســلمان بایــد بــا آگاهــی و شــناخت هــر چــه بیشــتر در برابــر توطئههــا و ترفندهــای
جهــان غــرب و اســتکبار جهانــی ،مهیا باشــند.
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تثبیت فرهنگ دینی و انقالبی از اهداف تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات است
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس ،اشــاعه فرهنگ دینی–انقالبی و
تثبیت و تعمیق آن در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه ...

شیراز مهیای استقبال و تشییع پیکر سردار عاشورایی فارس
شــهردار کالنشهر شیراز از آمادگی این نهاد برای استقبال از پیکر مطهر و تشییع
سیدالشهدای مقاومت استان فارس خبر داد ...

امام جمعه شیراز:

مراسم تشییع شهید اسکندری باشکوه برگزار شود
ایرنا:نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس و امــام جمعــه
شــیراز بــا اعتقــاد بــه اینکــه در مــورد شــهدا کوتاهــی و
ســکوت جایــز نیســت،گفت:مدیران اســتان بــرای برگــزاری
هرچــه باشــکوهتر مراســم تشــییع و تدفیــن ســردار شــهید
حــاج عبداللــه اســکندری اهتمــام ورزنــد.
آیــت اللــه لطفاللــه دژکام روز چهارشــنبه در جلســه
هماهنگــی برگــزاری مراســم تشــییع و تدفیــن ســردار
شــهید حــاج عبداللــه اســکندری ضمــن تســلیت بــه
مناســبت ایــام شــهادت حضــرت امــام حســین(ع) اظهــار
کــرد :بنــده از روزی کــه ســردار بوعلــی خبــر پیــدا شــدن و
بازگشــت پیکــر مطهــر شــهید را گفتنــد در تمــام مجالــس و
ســخنرانی های خــود موضــوع تشــییع پیکــر ســردار شــهید
حــاج عبداللــه اســکندری را مطــرح کــردهام و از مــردم
دعــوت کــردهام بــرای شــرکت هرچــه بــا شــکوهتر در ایــن
مراســم حضــور پیــدا کننــد.
امــام جمعــه شــیراز ادامــه داد :از قدیــم گفتهانــد کــه
احتــرام امــام زاده را متولــی نگــه مــی دارد ،اگــر قــرار اســت
ســرداری ماننــد شــهید اســکندری بــه شــیراز بیایــد و ایــن
اتفــاق را عــادی تلقــی کنیــم کوتاهــی کردهایــم درســت
مثــل اینکــه کاروان امــام حســین(ع) بــه ســمت کربــا در
حرکــت بــود و برخــی بــه جــای همراهــی بــا امــام مشــغول
عبــادت خــود بودنــد.
آیتاللــه دژکام افــزود :ســینه زنهــا و هیأتهــا بایــد
بتواننــد برنامــه خــود را بــرای شــرکت باشــکوه در ایــن
مراســم تنظیــم کننــد .ایــن مســئله عــادی نیســت ،مــا
حواســمان نیســت در چــه حالــی هســتیم.
وی اضافــه کــرد :همــه بایــد زیــر جنــازه شــهید عــرض ادب
کنیــم و هرکســی کــه می آیــد بــرای خــودش اســت وگرنــه
شــهید بــه مــا نیــاز نــدارد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس گفــت :همــه ارگان ها
و افــراد در روز عاشــورا اگــر می خواهیــم امــام حســینی کار
کنیــم بایــد ایــن شــهید در اولویــت باشــد.
وی اظهــار داشــت :دوســتان صــدا و ســیما هــم بایــد پــای
کار باشــند و بایــد فضــا ســازی مربــوط بــه ایــام عــزا در
ایــن شــهر و اســتان ،و همچنیــن بحــث دعــوت همگانــی
جهــت شــرکت مــردم در مراســم تشــییع حفــظ شــود.آیت
اللــه دژکام بــا اعتقــاد بــه اینکــه در مــورد شــهدا کوتاهــی
و ســکوت جایــز نیســت ،گفــت :کســی کــه در ایــن مــوارد
کوتاهــی کنــد از کاروان امــام حســین(ع) عقــب می مانــد.
ایــن شــهید بــرای دفــاع از حــرم حضــرت زینــب(س)
شــهید شــده اســت ،بــه ســوریه رفتــه اســت تــا حــرم
حضــرت زینــب(س) توســط داعشــی ها تصــرف نشــود.
وی بیــان داشــت :بنابرایــن همــه بایــد مبلــغ ایــن مراســم
بــرای هرچــه بــا شــکوهتر شــدن حضــور مــردم باشــیم و
هیأت هــا هــم بایــد یــک غوغــا و محشــر راه بیاندازنــد کــه
ســینه زن هــای امــام حســین(ع) آمــده انــد بــرای تشــییع
کســی کــه در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب(س) شــهید
شــده اســت.
آیــت اللــه دژکام عنــوان کــرد :بایــد حســاب خــود را بــا

شــهدا ،ارزش هــای دینــی و انقــاب صــاف کنیــم .بــه نظــر
بنــده جوانــان هیأتــی مــا همــه حاضــر هســتند.
وی گفــت :شــهر آمــاده اســت و مدیریت هــا بایــد بــه گونــه
ای باشــد کــه نهایــت شــکوه را شــاهد باشــیم و ارزش هــای
دینــی میتوانــد در خدمــت نظــام و انقــاب ســامان پیــدا
کنــد.
دژکام یــادآور شــد :از ایــن فرصــت اگــر حســن اســتفاده
نکنیــم و وظیفــه خــود را در قبــال شــهید انجــام ندهیــم
بعــد پشــیمانی بــه همــراه خواهــد داشــت و مثــل توابیــن
خواهیــم بــود کــه وقتــی امــام حســین (ع) بــه میــدان
می رفــت وارد صحنــه نشــدند و بعــد متوجــه اشــتباه خــود
شــدند.
وی اظهــار کــرد :تمــام مدیریتهــا بــه گونــه ای ایــن
مســئله را از همیــن امــروز پیگیــری کــه مشــخص باشــد
هرچــه تــاش می کنیــم در خدمــت شــهدا اســت و اگــر
قــرار اســت کاری شــود بایــد آرمــان و ارزش هــای شــهدا
میــدان دار شــود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس اعــام کــرد :اهمیــت
قضیــه ایــن اســت و مطمئــن باشــید امــام زمان(عــج) مــا
را نــگاه میکنــد و رهبــر معظــم انقــاب نیــز نگاهــش بــه
شــما اســت تــا چــه می کنیــد و جــواب مناســبی از همــه
مجموعه هــا دیــده شــود و یــک رضایــت از امــام زمــان
(عــج) بــرای احتــرام بــه کســی کــه ســربازش بــود ببینیــم و
امیدواریــم بــرای آینــده شــهر تــا ســال ها بیمــه ایــن شــهید
عزیــز شــود و همــه بــرکات بــه برکــت ایــن شــهید عزیــز
نــازل شــود.
ســردار شــهید عبداللــه اســکندری کــه بــه «ســردار بیســر»
شــناخته میشــود در خردادمــاه ســال  ۱۳۹۳در محــور
حلــب بــه شــهادت رســید.
ســردار شــهید حــاج عبداللــه اســکندری کــه متولــد ســال
 ۱۳۳۷در محلــه قصردشــت شــیراز بــود ،در ســال ۱۳۵۸
بــه پاســداران انقــاب اســامی در ســپاه پیوســت و در
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه طــور مســتمر در
جبهههــای حــق علیــه باطــل در قالــب تکتیرانــداز،

نیــروی اطالعــات عملیــات ،تیربارچــی و بعدهــا در
ســمتهای فرماندهــی حضــور داشــت.
ایــن شــهید بزرگــوار در عملیــات خیبــر بعنــوان فرمانــده
ســپاه الر ،در عملیــات بــدر بعنــوان جانشــین یکــی از
گردانهــای تیــپ الهــادی ،در عملیــات والفجــر  ۸بعنــوان
جانشــین ســتاد تیــپ الهــادی و در سلســله عملیاتهــای
کربــای  ،۱کربــای  ،۳کربــای  ،۴کربــای  ۵و
کربــای  ۸بعنــوان رئیــس ســتاد تیــپ الهــادی مشــغول
بــه خدمــت بــود.
شــهید اســکندری همچنیــن در عملیــات بیتالمقــدس
 ۴نیــز فرماندهــی تیــپ مهندســی را بــر عهــده داشــت و
پــس از جنــگ نیــز در مناصــب دیگــری چــون فرماندهــی
مهندســی رزمــی  ۴۶امام هــادی (ع) ،فرماندهــی
مهندســی رزمی قــرارگاه مدینــه منــوره نیــروی زمینــی
ســپاه ،فرماندهــی مهندســی تیــپ  ۴۲قــدر و فرماندهــی
مهندســی رزمی جبهــه مقاومــت را در ســوریه بــر عهــده
داشــت.
ایــن شــهید بزرگــوار همچنیــن از ســالهای پایانــی دهــه
هشــتاد تــا ابتــدای دهــه  ۹۰مدیریــت بنیــاد شــهید اســتان
فــارس را بــر عهــده داشــت تــا آنکــه پــس از شــدت یافتــن
فتنــه تروریسـتهای تکفیــری در ســوریه دوبــاره لبــاس رزم
بــه تــن کــرد و در جبهههــای مقاومــت در ســوریه حضــور
یافــت ،حضــوری کــه در نهایــت منجــر بــه شــهادت ایــن
ســردار ســرافراز ســپاه اســام در خردادمــاه ســال  ۱۳۹۳در
حلــب ســوریه شــد .بــه فاصلــه چنــد روز پــس از شــهادت
ایــن ســردار عالیقــدر ،تصاویــری توســط گروهکهــای
تروریســتی و تکفیــری در ســوریه منتشــر شــد کــه حاکــی
از جــدا کــردن ســر شــهید از بــدن بــه دســت یکــی از
فرماندهــان گروهــک اجنــاد الشــام و جســارت بــه ســر
ایــن شــهید بزرگــوار بــود و پــس از آن بــود کــه شــهید حــاج
عبداللــه اســکندری بــه ســردار بیســر شــهرت یافــت.
فرزنــد ایــن ســردار شــهید در خاطــرهای نقــل میکنــد کــه
پــس از شــهادت پــدر ،صحبتهایــی مطــرح بــود کــه بــا
مبادلــه برخــی اســرای تکفیریهــا یــا پرداخــت هزین ـهای،
بتوانیــم پیکــر پــدر را بازپــس بگیریــم .امــا مــا بــه مادرمــان
گفتیــم مــادر جــان بــه کســانی کــه میخواهنــد پیکــر پــدر
را بــاز گرداننــد ،بگوییــد مــا راضــی نیســتیم کــه یــک ریــال
از بیــت المــال صــرف ایــن گــروه خبیــث شــود .حتــی یــک
اســیر هــم نبایــد آزاد شــود .پــدر رفتــه بــود تــا آنهــا را بــه
درک واصــل کنــد .مــا بــرای آنچــه در راه خــدا دادهایــم
توقعــی نداریــم و حاضــر نیســتیم کــه در ازای پیکــر پدرمــان
ریالــی از بیــت المــال هزینــه شــود؛ زیــرا هــر اقدامی کمــک
بــه آن هــا محســوب می شــود.
در بهمــن مــاه ســال  ۱۳۹۳مقبــره نمادینــی بــرای شــهید
مدافــع حــرم ســردار بیســر حــاج عبداللــه اســکندری در
گلــزار مطهــر شــهدای شــیراز و در کنــار مقبــره شــهید
عبــاس دوران ســاخته شــد کــه در آن زمــان بــا حضــور
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده وقــت نیــروی
قــدس ســپاه رونمایــی شــد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس:

تثبیت فرهنگ دینی و انقالبی
از اهداف تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات است

ایســنا :رئیــس شــورای هماهنگــی
تبلیغــات اســامی فارس ،اشــاعه فرهنــگ
دینی–انقالبــی و تثبیــت و تعمیــق آن در
بیــن اقشــار مختلــف جامعــه بــه ویــژه
نســل جــوان از طریــق برگــزاری مراســم و
اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــا از مهمتریــن
اهــداف تاســیس شــورای هماهنگــی
تبلیغــات اسالمی اســت.
حجتاالســام حســین ملــک مــکان
چهارشــنبه  ۱۲مــرداد در جمــع خبرنــگاران
بــا بیــان اینکــه در آســتانه ســالروز تأســیس
چشم شیشه ای

و تشــکیل شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اسالمی هســتیم ،گفــت ۱۲ :مــرداد مــاه
ســال ۱۳۵۹بــا تدابیــر رهبــر معظــم انقــاب
اســامی بنیان گــذار نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایران امــام خمینــی(ره)
و در راســتای تعظیــم شــعائر اســامی،
انقالبــی و همچنیــن بــرای حفــظ ،پایــداری
و اســتمرار ظفرمنــد انقــاب و همچنیــن در
راســتای ســازماندهی و هماهنگــی مراســم
دینــی ،ملــی و انقالبــی شــورای هماهنگــی
تبلیغــات اسالمی تشــکیل شــد.او بــا اشــاره

بــه اینکــه در ســال  ۱۳۷۶در مجلــس
شــورای اســامی و بــا تأییــد شــورای
نگهبــان ایــن شــورا بــه عنــوان یــک نهــاد
عمومی غیــر دولتــی شــناخته شــد ،افــزود:
از اهــداف تشــکیل شــورای هماهنگــی ایــن
اســت کــه شــورا مســئولیت دارد یــک بســتر
مناســب بــرای تعظیــم شــعائر و ایــام اللــه
بــرای تعمیــق باورهــا و ارزشهــا و همچنین
ترویــج فرهنــگ انقالبــی و افزایــش انگیــزه
مشــارکت مــردم در برگــزاری مراســم ایجــاد
کند.رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات

اســامی فارس همچنیــن بــا بیــان اینکــه از
دیگــر اهــداف شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اســامی زنده نگــه داشــتن و نکوداشــت
مناســبتهای انقــاب اســامی به منظــور
تجدیــد میثــاق بــا آرمانهــای انقــاب
اسالمی اســت ،ادامــه داد :همچنیــن
اشــاعه فرهنــگ دینی–انقالبــی و تثبیــت و
تعمیــق آن در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه
بــه ویــژه نســل جــوان از طریــق برگــزاری
مراســم و اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــا
اســت.

فشار زندگی بر قشر ضعیف جامعه
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ابالغ مصوبه مربوط به تغییر
دستگاه اجرایی طرح احداث
بیمارستان میانرود شیراز
ایرنا:بــا امضــای معــاون اول رئیــس جمهــور،
مصوبــه دولــت درخصــوص تغییــر دســتگاه اجرایــی
طــرح احــداث بیمارســتان میانــرود شــیراز ابــاغ
شــد.
هیــأت وزیـران در جلســه مــورخ  ۹مــرداد  ،۱۴۰۱بــا
پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مبنــی بــر
تغییــر دســتگاه اجرایــی طــرح احــداث بیمارســتان
میانــرود شــیراز موافقــت کــرد.
بــر ایــن اســاس ،دســتگاه اجرایــی طــرح احــداث
بیمارســتان ( )۷۰۰تختخوابــی میانــرود شــیراز از
شــرکت مــادر تخصصــی توســعه و تجهیــز مراکــز
بهداشــتی درمانــی و تجهیــزات پزشــکی کشــور
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی فــارس تغییــر یافــت.

مدیرکل مدیریت بحران:

گزارشی در خصوص وضعیت
بارشی هفته آینده در فارس
اعالم نشده است
مهر:مدیــرکل مدیریــت بح ـران اســتانداری فــارس
گفــت :هواشناســی تــا ایــن لحظــه هیچگونــه
گزارشــی در خصــوص وضعیــت بارش هــا در هفتــه
آینــده نداشــته امــا ســتاد مدیریــت بح ـران فــارس
همچنــان در آمــاده بــاش اســت.
خلیــل عبدالهــی بــا اشــاره وضعیــت بارشهــای
هفتــه آینــده در فــارس ،گفــت :منتظــر اعــام
هواشناســی بــرای هشــدار بارشهــا در  ۱۷مــرداد
هســتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هواشناســی در حــال
پیگیــری بــرای اعــام نتیجــه نهایــی بارشهــا
اســت ،عنــوان کــرد :در شــبکههای مجــازی خبــر
وضعیــت قرمــز بــرای هفتــه پیــش رو در حــال رد
و بــدل و مطــرح شــدن اســت امــا هواشناســی در
حــال پایــش وضعیــت جــوی بــرای هفتــه آینــده
اســت.
مدیــر کل ســتاد مدیریــت بحـران اســتانداری فــارس
تصریــح کــرد :در حــال حاضــر از ســوی هواشناســی
خبــری مبنــی بــر وضعیــت قرمــز بــه مــا اعــام
نشــده اســت.
عبدالهــی تصریــح کــرد :ســتاد مدیریــت بحــران
اســتان فــارس بــا توجــه بــه تــداوم بارشهــا تــا
دیــروز  ۱۱مــرداد هنــوز در حالــت آمــاده بــاش اســت
و هیــچ دســتوری مبنــی بــر لغــو آمــاده بــاش نیروهــا
صــادر نشــده اســت.
او بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه دیــروز در شهرســتان
کــوه چنــار و مناطقــی از شهرســتان داراب شــاهد
بارشهــای شــدید و آب گرفتگــی شــدید معابــر در
کــوه چنــار بــوده ایــم ،اعــام کــرد :اگــر هواشناســی
بــه نتیجــه برســد کــه اســتان فــارس در تاریــخ یــاد
شــده در وضعیــت قرمــز اســت در اســرع وقــت بــه
مــردم اعــام میکنیــم.
مدیــر کل ســتاد مدیریــت بحـران اســتانداری فــارس
از نهایــی نشــدن آمــار خســارتها صحبــت کــرد
و افــزود :در حــال حاضــر مشــغول جمــع بنــدی
خســارتها هســتیم.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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فارس میتواند هاب تجارت
ایران باشد

ایسـنا :رئیـس مرکـز تجـاری قطـر سـازمان توسـعه
تجـارت ایـران ،ترانسـفر پـول را بحـث اصلـی در
تجـارت خارجی دانسـت و یکـی از راهکارهـا را ایجاد
صرافـی عنـوان کـرد.
محمـد مقیسـه در پنجمیـن کارگروه توسـعه صادرات
اسـتان فـارس در شـیراز ،بـا بیـان اینکـه رویکـرد
سـازمان توسـعه تجـارت پـر کـردن خلا بخـش
خصوصـی و برطـرف کـردن مسـائل و سـختیهای
تجـارت اسـت ،اظهارداشـت :تلاش شـده کـه ایـن
مسـائل بـا یـک ابتـکار عمـل برطـرف شـود.
مقیسـه بـا بیـان اینکـه مرکـز تجـاری ایـران و قطـر
پـس از  ۲۵سـال در ایـن دولـت انجـام شـد ،گفـت:
ایـن مرکـز هـم در ایران و هـم در قطر مجـوز فعالیت
دارد و در سـاختار قطـری نیـز مـورد پذیـرش قـرار
گرفتـه اسـت ،عـدم اعتمـادی در گذشـته بـه وجـود
آمـده بـود که تلاش کردیـم بـا راهکارهـای مختلف
عملیاتـی ایـن چالشهـا را برطـرف کنیـم.
مقیسـه بـا بیـان اینکـه یکـی از راهکارها ایـن بود که
بـا یک شـریک قطـری کاالهـای ایرانی را بـا کیفیت
حداکثـری ارائـه دهیـم ،افـزود :تلاش کردیـم
کـه کشـور قطـر را بـه عنـوان مرکـزی بـرای عرضـه
کاالهـای ایرانـی در نظـر بگیریـم.
رئیـس مرکـز تجـاری قطـر سـازمان توسـعه تجـارت
ایـران تجـارت قطـر را اصـل و جـام جهانـی را فـرع
دانسـت و افـزود :جـام جهانی یک هیجانـی را ایجاد
میکنـد و برنامـه کشـور قطـر نیـز بـرای بعـد از جـام
جهانـی اسـت نـه حیـن جـام جهانـی؛ بهـره بـردن از
ایـن فضـا فقـط بـا کمـک بخـش خصوصـی میسـر
است.
وی بـا بیـان اینکـه  ۹۰درصـد تجـارت قطـر توسـط
بخـش خصوصـی انجـام میشـود کـه در ایـن راسـتا
تلاش شـد دغدغـه تجـار قطـری بـرای تجـارت بـا
ایـران برطـرف شـود ،افـزود :در تجـارت بینالمللـی
بایـد ترانسـفر کاال و پـول را حـل کنیـم چـون اگـر
محقق شـود زیرسـاخت اساسـی تجارت فراهم شـده
و بخـش خصوصـی راهـش را پیـدا میکنـد.
مقیسـه با بیـان اینکه نکتـه دیگر تحریمهـای غربی
علیـه ایـران اسـت کـه کار بـا تجـار ایرانـی را مشـکل
کـرده ،گفـت :تلاش کردیـم ایـن دغدغـه را بـرای
طـرف قطـری برطـرف کنیـم چـون تجـارت در حـوزه
مـواد غذایـی ،صنایـع دسـتی و پوشـش اسلامی با
تحریـم درگیـر نیسـت.
وی درباره مسـائل مطرح شـده در جلسـه بیان کرد:
بـرای ویـزای قطـر بایـد اقامـت هتلی داشـته باشـیم
و ایـن مسـئلهای نیسـت کـه مانـع باشـد ،امـا بـرای
نمایشـگاهها ایـن سـازمان و دیگـر دسـتگاههای
مرتبـط تمـام تلاش خـود را بـا هـدف گرفتـن ویـزا
بـرای نمایشـگاه اختصاصـی انجـام خواهـد داد.
مقیسـه بـا بیـان اینکه نمایشـگاهها یک ماهـه برگزار
شـده و یـک پاویـون بـرای جمهـوری اسالمی اسـت
و هـر نمایشـگاه در یـک مـدت زمـان معیـن برگـزار
میشـود ،گفـت :فـرش ،صنایـع دسـتی ،لـوازم
مبلمـان و سـاختمانی و دیگر کاالهایی کـه مورد نیاز
طـرف قطـری اسـت در این نمایشـگاهها و بـا رویکرد
 B to Bعرضـه میشـود.
رئیـس مرکـز تجـاری قطـر سـازمان توسـعه تجـارت
ایـران بـا بیـان اینکـه  ۲۴۰شـرکت قطـری آمـاده
هسـتند کـه از ایـن نمایشـگاهها اسـتفاده و بـا تجـار
ایرانـی آشـنا شـوند ،گفـت :بعـد از جـام جهانـی نیـز
نمایشـگاهی در ایـران برگـزار میشـود و تجار قطری
قرارسـت بیاینـد ،بنابراین یـک تعامل تجـاری تعریف
شـده است.
مقیسـه اضافـه کـرد :مرکـز تجـاری قطـر اکنـون
 ۱۵۰۰بلیـط و ظرفیـت را احصـا کـرده تـا در اختیـار
تجـار قـرار دهـد چرا کـه رویکرد مـا تجـارت و اولویت
بـا تجارسـت ،اصـل ماهیت مرکـز تجـاری ایجاد یک
سـاختار نظاممنـد بـرای برقـراری روابـط تجـاری بین
دو کشـور اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای تجـارت بحث اصلـی حمل
و نقـل و ترانسـفر پـول اسـت ،گفـت :تدابیـری برای
راهانـدازی صرافـی در ایـران و قطـر اندیشـیده شـده
اسـت همچنیـن نمایشـگاه نمـادی بـرای شـروع
همکاریهـا اسـت کـه یـک مسـیری بـرای تجـارت
بـاز میکنـد.

📌عملیات لوله گذاری هدایت
آبهای سطحی میدان
امام حسین(ع)
عصرمردم:
بـه جهـت رفـاه حـال شـهروندان و جلوگیـری از
ترافیـک و اتالف وقت مـردم تمامی اقدامـات اجرای
پـروژه از سـاعت ۱بامـداد آغـاز می شـود.
رسـتم زاده شـهردار منطقـه بـا بیـان اینکـه ارتقـا
کیفیـت زندگـی شـهری یکـی از شـاخص های
رضایتمنـدی شـهروندان از مدیریـت شـهری اسـت
گفـت :هدایـت و دفـع آبهـای سـطحی یکـی از
اولویت هـای مهـم محسـوب می شـود.
وی افـزود از اهـداف مهـم اجـرای این پـروژه میتوان
بـه توسـعه زیـر سـاخت های شـهری ،تسـهیل در
عبـور و مـرور  ،ارتقـا سـطح ایمنـی معابـر  ،مدیریـت
بهنـگام بحـران در شـرایط جـوی نامناسـب  ،دفـع
آبهـای سـطحی و ایمـن سـازی تـردد شـهروندان
اشـاره نمـود.
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امضای سه تفاهمنامه همکاری مشترک میان کمیته امداد و استانداری فارس
کمیته امداد و اســتانداری فارس ســه تفاهمنامه همکاری مشترک در حوز ه ساخت
مسکن ،احداث نیروگاههای خورشیدی و توانمندسازی ...

مهربانی سپاه ناحیه ثاراهلل شیراز با کارگران روز مزد
ســپاه ناحیه ثاراهلل شیراز در سومین گام کمک های مومنانه و مساوات 700 ،بسته
کمک معیشتی به کارگران زحمتکش روزمزد اهدا کرد ...

رئیس مرکز تجاری قطر سازمان
توسعه تجارت ایران:

سال بیست و هفتم شماره 7542
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مهربانی سپاه ناحیه ثاراهلل شیراز با کارگران روز مزد
احمد  رضا سهرابی

سـپاه ناحیـه ثاراللـه شـیراز در سـومین گام کمـک هـای
مومنانـه و مسـاوات 700 ،بسـته کمـک معیشـتی بـه
کارگـران زحمتکـش روزمـزد اهـدا کـرد.
حجـت االسلام حسـین علیـزاده مسـئول نمایندگـی ولی
فقیـه در سـپاه ناحیـه ثاراللـه در ایـن زمینـه گفـت :سـپاه
ناحیـه ثاراللـه تـا کنـون بـا همراهـی و همـکاری خیریـن،
فرمانـده ناحیـه ،بسـیج سـازندگی ،حـوزه هـای مقاومت و
پایگاه های تابعه به مناسبت های مختلف و در دوره های
متفـاوت بـه  700کارگـر شـهرداری 600 ،کارگـر فصلـی،
 800رانندگـی تاکسـی نیازمنـد و  1200خانـوار نیازمنـد
بسـته هـای کمـک معیشـتی اهداکـرده اسـت.
او در همیـن رهگـذر اظهـار امیـدواری کـرد کـه کمـک
هـای مومنانه روندی مسـتمر داشـته باشـد چرا کـه چنین
رونـدی مصـداق آیـه " هرکـس بـه انـدازه ذره ای کار خیـر
کنـد پـاداش آن را خواهـد دیـد" مـی باشـد.
شـایان ذکـر اسـت در مراسـم یاد شـده ،سـرهنگ پاسـدار
حسـن کریمـی معـاون اجرایـی سـپاه فجـر فـارس در
سـخنانی ،بزرگتریـن راه مبـارزه و مقابلـه بـا آمریـکا را
خدمـت بـه مـردم دانسـت و تاکیـد کـرد :سـپاه و بسـیج

بـه ایـن خدمـت گـزاری افتخـار مـی کنـد .او بـا اشـاره بـه
حضور بسـیج و سـپاه در عرصه های مختلفـی چون دفاع
مقـدس ،سـازندگی ،شـیوع ویـروس کرونـا و سـیل،گفت:
رمـز مانـدگاری بسـیج و سـپاه ،اخلاص اسـت.
همچنیـن در این مراسـم ،سـرهنگ پاسـدار محمـد بهادر
علـی پـور فرمانده سـپاه ناحیـه مقاومـت ثارالله(ع) شـیراز

بـا تشـریح اقدامـات و فعالیت های سـپاه و بسـیجیان این
ناحیـه در عرصـه هـای مختلـف ،گفـت :بسـیجیان سـپاه
ناحیـه ثاراللـه در جریـان سـیل اخیـر ،در قالـب  40گـروه
بـه مردم آسـیب دیده خدمت رسـانی کردننـد .او تالش در
جهـت آزاد سـازی  80زندانـی جرایم غیر عمـد با همکاری
خیریـن را از دیگـر اقدامـات یاد شـده اعلام کرد.

امضای سه تفاهمنامه همکاری مشترک
میان کمیته امداد و استانداری فارس
عصرمردم:
کمیتـه امـداد و اسـتانداری فـارس سـه
تفاهمنامـه همـکاری مشـترک در حـوزه
سـاخت مسـکن ،احـداث نیروگاههـای
خورشـیدی و توانمندسـازی مددجویـان
امضـا کردنـد.
تفاهمنامـه سـهگانه میـان کمیتـه امـداد
و اسـتانداری فـارس در حـوزه سـاخت
مسـکن ،احـداث نیروگاههـای خورشـیدی
و توانمندسـازی مددجویـان بـا حضـور
سـیدمرتضی بختیـاری ،رئیـس کمیتـه
امـداد و محمدهـادی ایمانیـه ،اسـتاندار
فـارس امضـا شـد.
رئیـس کمیتـه امـداد در مراسـم امضـای
ایـن تفاهمنامـه سـهگانه گفـت :یکـی از
ایـن تفاهمنامههـا بـا موضـوع بهرهگیـری
از ظرفیتهـای مشـترک در جهـت تامیـن
مسـکن مددجویـی در سـرفصل کمـک
بـه احـداث و یـا تکمیـل سـه هـزار واحـد
مسـکونی مددجویان تحت حمایت اسـتان
فـارس و بـا اولویـت زنـان سرپرسـت خانوار
اسـت کـه در بـازه زمانـی  2سـاله اجـرا
خواهـد شـد.
وی افـزود :بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه و
در جهـت تامیـن مسـکن مناسـب بـرای

جامعـه هـدف از ظرفیت شـهرداریها ،راه
و شهرسـازی ،بنیـاد مسـکن و بانکهـای
عامـل در جهـت تسـهیل فراینـد تامیـن
مسـکن نیازمنـدان بهرهگیـری میشـود.
بختیـاری اضافـه کـرد :تامیـن  50درصـد
از منابـع مالـی ،ایجـاد زمینـه مناسـب
همـکاری بـا بانکهـای عامـل اسـتان در
پرداخـت تسـهیالت و معافیـت خدمـات
نظـام مهندسـی در سـاخت مسـکن طـی
هماهنگـی صـورت گرفتـه بـا اداره کل راه
و شهرسـازی و سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان اسـتان از جملـه تعهداتی اسـت
کـه اسـتانداری فـارس متقبل شـده اسـت.
رئیـس کمیتـه امـداد خاطرنشـان کـرد:

طبـق ایـن تفاهمنامه ،کمیته امـداد ضمن
شناسـایی نیازمندان فاقد مسـکن یا دارای
مسـکن غیرمقـاوم ،متعهـد بـه تامیـن
بخشـی از منابـع مالـی و زمیـن مسـتعد
سـاخت بصـورت رایـگان بـرای مددجویان
شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه دومیـن تفاهمنامـه
مشـترک بـا اسـتانداری فـارس بـا موضـوع
نصـب و راهانـدازی  2هـزار واحـد نیـروگاه
خورشـیدی  5کیلوواتـی اشـاره کـرد و
گفـت :هـدف از ایجـاد ایـن طـرح کسـب
درآمـد پایـدار ،کاهـش مهاجرت به شـهرها
و تولیـد انـرژی پـاک و تجدیدپذیـر اسـت.
بختیـاری مـدت زمـان اجرایـی ایـن

تفاهمنامـه را  2سـال عنـوان کـرد و
ادامـه داد :کمیتـه امـداد فـارس پـس از
شناسـایی افـراد مسـتعد و معرفـی آنـان
بـه سـازمان بسـیج سـازندگی بـه عنـوان
مجـری طـرح ،تسـهیالت مـورد نیـاز آنان
را از محـل منابـع قرضالحسـنه پرداخـت
کـرده و اسـتانداری فـارس نیـز ضمـن
ایجـاد هماهنگـی الزم بیـن دسـتگاههای
متولـی ،اعتبـار بالعـوض الزم بـرای
احـداث هـر واحـد نیـروگاه را تخصیـص
میدهد.
وی تاکیـد کـرد :ایجـاد حداقـل پنـج هـزار
فرصت شـغلی بـرای گروه هدف در اسـتان
فـارس موضـوع تفاهمنامـه سـوم میـان
کمیتـه امـداد و اسـتانداری فـارس اسـت
کـه بـا هـدف توسـعه اشـتغال پایـدار بـه
عنـوان مهمتریـن راهـکار توانمندسـازی
خانواده هـای نیازمنـد پیگیری خواهد شـد.
بختیـاری افـزود :توسـعه زنجیـره گیاهـان
دارویـی ،اجـرای طرحهای پـرورش طیور،
توسـعه طرحهـای پـرورش زنبـور عسـل،
توسـعه طرحهـای تولیـد فـرش و گلیـم بـا
برنـد احسـان و  ...از جملـه زمینههای این
طـرح اسـت کـه بـه مـدت  2سـال اجرایی
میشـود.

آموزش و پرورش نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد

و پـرورش شهرسـتان خطـاب بـه مدیـران
مـدارس گفـت بايـد بـه جـای تحقیـر
دانـش آموزان آنها را مـورد تکریم قرار داد.

کاظمـی در ادامـه تصریـح کـرد هـر جـا
آمـوزش و پـرورش در انجـام وظایـف خـود
کوتاهـی کنـد باعـث افزایـش مشـکالت و

آسـیب هـای اجتماعـی مـی شـود
حـاج جعفـر بسـتانی از مدرسـان آمـوزش
خانـواده بـه نقـش فرهنـگ اصیـل در
پیشـگیری از آسـیب هـای اجتماعی تاکید
و پیرامـون بلـوغ تکلیـف ،بلـوغ سیاسـی
و اجتماعـی ،بلـوغ اقتصـاد و بلـوغ ازدواج
مطالبـی را بیـان نمودنـد.
در پایـان رئیـس دادگسـتری ،دادسـتان
و مدیـر آمـوزش و پـرورش ،و همچنیـن
بسـتانی مـدرس آمـوزش خانـواده
پاسـخگوی سـواالت حاضـران در جلسـه
بودنـد

برداشت  30تن عسل در ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
ارسـنجان از برداشـت  ۳۰تـن عسـل طبیعی
از  ۶هـزار کلنـی زنبـور عسـل در ایـن
شهرسـتان خبـر داد.
غالمعبـاس زارعی فرگفت :برداشـت عسـل
از اوایـل تیـر مـاه در ایـن شهرسـتان آغـاز و
حـدودا تـا اواسـط مـرداد مـاه ادامـه دارد.
وی افـزود :مرحله بعدی برداشـت عسـل در
ایـن شهرسـتان ،اواخر شـهریور ماه اسـت.
غالمعبـاس زارعـی فـر بـا بیـان اینکـه ۱۵۰
نفـر زنبـوردار در ایـن حرفـه فعالیـت دارنـد

اظهـار کـرد  :درسـال جـاری مقـدار 20تـن
شـکر بـا قیمـت تعاونـی بـه منظـور تغذیـه
کمکـی توسـط اتحادیـه زنبـورداران اسـتان

و بـا همـکاری مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان ارسـنجان در اختیـار زنبـورداران
قرارگرفـت .

ایـن مقام مسـئول تصریـح کرد  :زنبـورداران
برای تولید عسـل بیشـتر ،در فصل تابسـتان
بـه مناطـق سردسـیر ماننـد پاسـارگاد ،اقلید،
سـمیرم و شـهرکرد و در فصـل زمسـتان بـه
شـهرهای جنوبـی الر ،المـرد در اسـتان
فـارس و شهرسـتان جـم در اسـتان بوشـهر
کـوچ مـی کنند.
وی درپایـان افـزود :ایـن شهرسـتان بدلیـل
برخورداری از شـرایط اقلیمی مناسـب ،مراتع
غنـی پوشـیده از گل هـا و گیاهان وحشـی و
مـزارع یونجـه و کلـزا ،مسـتعد پـرورش زنبور
عسـل و تولیـد عسـل طبیعی اسـت.

بارش پراکنده در روزهای تاسوعا و عاشورا برای فارس پیشبینی شد
ایرنـا :اداره کل هواشناسـی اسـتان فـارس با
صـدور اطالعیـهای دربـاره وضعیـت هـوا در
ایـام تاسـوعا و عاشـورای حسـینی ،احتمـال
بـارش پراکنده بـرای برخی نقاط این اسـتان
را پیـش بینـی کرد.

در ایـن اطالعیه که روز سـه شـنبه در اختیار
ایرنـا قـرار گرفـت ،آمـده اسـت :یکشـنبه
 ۱۶مـرداد مـاه در ایـام تاسـوعای حسـینی،
آسـمان اسـتان در اکثـر نقـاط صـاف و در
بعـد از ظهـر همـراه بـا وزش بـاد بـه ویـژه در

نیمـه شـرقی ،افزایـش ابر بـا احتمـال بارش
پراکنـده در برخـی نقـاط شـمال و شـمال
غربـی وجـود دارد.
همچنیـن دوشـنبه  ۱۷مردادمـاه همزمـان
با عاشـورای حسـینی ،آسـمان اسـتان صاف

آب شرب همه شهرها و روستاهای سیلزده فارس وصل شد
ایرنا:مدیرعامـل و رئیـس سـتاد بحـران شـرکت آبفـا فارس گفت :با تالش شـبانه روزی ،آب شـرب همه شـهر ها
و روسـتاهای آسـیب دیـده در بارندگـی و سـیلهای روزهـای گذشـته وصـل شـده و آبرسـانی در ایـن مناطـق بـه
روال معمول بازگشـته اسـت.
علـی جـان صـادق پـور چهارشـنبه در ایـن بـاره اظهـار کـرد :درپـی بارندگـی روزهـای گذشـته در برخـی
شهرسـتان های اسـتان فـارس ،سـیل های ناشـی از ایـن بارندگی هـا به زیرسـاخت های آبرسـانی  ۷شـهر و ۱۶۳
روسـتا در  ۱۹شهرسـتان اسـتان ،آسـیب های جـدی وارد نمـود که با همت و تلاش شـبانه روزی گروه های فنی
و اتفاقـات آب شـرکت آبفـا فـارس و امور و ادارات آبفا تابعه ،تاسیسـات آب شـرب همه ی شـهرهای دچار بحران
بـه صـورت موقـت ترمیـم و وصل شـده اسـت.
مدیرعامـل و رئیـس سـتاد بحـران شـرکت آبفا فارس ادامه داد:آب شـرب  ۱۶۳روسـتایی که سـیل های ناشـی از
بارندگی هـای اخیـر زیرسـاخت های آبرسـانی آنهـا را دچـار تخریـب نمـوده بـود نیز مرمت شـده اسـت و آبرسـانی
بـه مـردم این روسـتاها روال عـادی را طـی می کند.
صـادق پـور در خصـوص عملیـات بازسـازی تاسیسـات آب شـرب این روسـتاها گفـت :مأمورین اتفاقات شـرکت
آبفـا فـارس بـا تلاش و کار شـبانه روزی آب شـرب شـهر ها و روسـتاهای آسـیب دیـده را بـه طـور موقـت وصـل
نمودنـد تـا مـردم شـریف اسـتان در تابسـتان جـاری بـا مشـکالت کـم آبی یـا بی آبـی مواجه نباشـند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد تـا بـا تخصیص هـای مالی ویژه توسـط متولیـان امر ،بـه زودی ترمیم و بازسـازی دائم و
همچنین محکم سـازی تاسیسـات آبرسـانی آسـیب دیده در سـیل انجام پذیرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،از روز سهشـنبه چهـارم تـا دوشـنبه  ۱۰مـرداد ماه،مناطـق مختلـف اسـتان فـارس بـا جـاری
شـدن روان و آب گرفتگـی معابـر ،سـیالبی شـدن رودخانه هـای فصلـی ،صاعقـه و خسـارت در اثـر بـاد شـدید
رو به رو شد.
ایـن .گـزارش میافزایـد :بـا پایـان یافتـن ایـن بارندگیها؛ در روسـتاهایی که تأسیسـات آبرسـانی آنها آماج سـیل
قـرار گرفتـه و دچـار آب بردگـی شـده بودند،ترمیم تاسیسـات آبرسـانی و وصل مجدد جریان آب شـرب ،آبرسـانی
بـه مـردم به صورت سـیار و مسـتمر بوسـیله تانکرهای آبرسـان انجام شـد.

توکل فرمانده سپاه شهرستان کازرون:

عزاداری ماه محرم نیروهای مسلح شهرستان کازرون مشترک می باشد

عصرمردم:
فرمانـده سـپاه شهرسـتان کازرون گفـت :عـزاداری مـاه محـرم نیروهـای مسـلح شهرسـتان کازرون مشـترک در
حـال برگـزار شـدن می باشـد.
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه شهرسـتان کازرون ضمن عرض تسـلیت
ایـم حـزن و انـدوه اهـل بیـت(ع) بیان داشـت :بـا هماهنگی های انجام شـده عـزاداری دهه ی اول مـاه محرم
نیروهـای مسـلح شهرسـتان کازرون مشـترک در حال برگزاری می باشـد.
وی در حاشـیه مراسـم در حسـینیه سیدالشـهدا(ع)مالبرات شهرسـتان کازرون کـه بـه میزبانـی آمـادگاه شـهید
چمـران شهرسـتان کازرون برگـزار شـد ادامـه داد :بـا جلسـات هماهنگـی انجـام شـد قبـل از آغـاز مـاه محرم با
حضـور نماینـدگان نیروهـای مسـلح شهرسـتان جلسـات عـزاداری دهـه اول محـرم در روزهـای غیـر تعطیل هر
صبـح بـه میزبانـی یکـی از یگان هـای مسـلح شهرسـتان برگـزار می شـود.
فرمانـده سـپاه شهرسـتان کازرون تصریح داشـت :مراسـم عـزاداری نیروهای مسـلح شهرسـتان کازرون با توجه
بـه شـرایط کرونـا بـا رعایـت مسـائل و مـوارد بهداشـتی برگـزار می شـود کـه عمـوم مسـئولین شهرسـتان در ایـن
برنامـه حضـور دارند.
وی اذعـان داشـت :مراسـم عـزاداری مـاه محـرم امسـال نیروهای مسـلح شهرسـتان کازرون با حضـور مداحان
اهـل بیـت شهرسـتان کازرون و سـخنران اعزامـی از شـهر قـم حجـت االسلام والمسـلمین احسـنی برگـزار
می شـود.
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل تاکیـد داشـت :برنامـه عـزاداری مـاه محرم علاوه بر قرائـت زیارت عاشـورا و
مداحـی و سـخنرانی بـا توجـه بـه هفتـه امـر به معـروف و نهـی از منکـر مسـابقاتی در این راسـتا برگزار می شـود.
وی در پایـان بـا توجـه بـه عزاداری هـای مـاه محـرم و شـیوع مجـدد بیمـاری کرونـا از عمـوم مـردم عـزادار برای
رعایـت مـوارد بهداشـتی و تزریـق واکسـن توصیه داشـت.

محمدی مسئول نمایندگی در سپاه کازرون:

دادستان شهرستان ارسنجان در جمع فرهنگیان:

داوریزدانی  /ارسنجان
علـی اصغـر علیـزاده دادسـتان ارسـنجان
در جلسـه آموزشـی پیشـگیری از جـرم
و ناهنجـاری هـای اجتماعـی کـه در
سـالن تدبـر آمـوزش وپـرورش و بـا حضـور
جمعـی از فرهنگیـان بـر برگزارشـده بود در
سـخنانی اظهار داشـت :آمـوزش و پرورش
نقـش مهمـی در پیشـگیری از وقـوع
جـرم در جامعـه دارد و خواسـتار تشـکیل
کارگروهـی بـرای بررسـی و رفع مشـکالت
دانـش آمـوزان و اولیـا شـد.
در ادامـه سـید اکبـر کاظمی مدیـر آموزش

آموزش و پرورش نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد
علی اصغر علیزاده دادســتان ارســنجان در جلسه آموزشی پیشــگیری از جرم و
ناهنجاری های اجتماعی که در سالن تدبر آموزش و پرورش ...
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تـا کمـی ابـری ،در بعـد از ظهـر همـراه بـا
وزش بـاد و افزایـش ابـر در نیمـه شـمالی و
بخـش هایـی از مرکـز اسـتان بـا احتمـال
بـارش پراکنـده در برخـی نقاط نیمه شـمالی
پیشبینـی شـده اسـت.

بزرگترین شعار عاشورا عزت خواهی و عزت طلبی می باشد
عصرمردم:
حجـت االسلام والمسـلمین رسـول محمـدی مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی
فقیه در سـپاه شهرسـتان کازرون در مراسـم عزاداری مشترک نیروهای مسلح
شهرسـتان کازرون کـه بـه مناسـبت مـاه محـرم در حسـینیه سیدالشـهداء(ع)
مالبـرات بـه میزبانـی آمـادگاه شـهید چمـران نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران
برگـزار شـد ضمـن عـرض تسـلیت مـاه محـرم بیـان داشـت :واقعـه عاشـورا
حادثـه ای بـود کـه از بـدو خلقـت آدم و همـه پیغمبـران الهـی نسـل بـه نسـل
گـوش زد شـده بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین پیغمبـران الهی بـرای امام حسین(ع)اشـک
ریختنـد اشـاره داشـت :روایـت شـده کـه در مسـیر حرکـت سـرور و سـاالر شـهیدان از مکـه بـه کربلا حضـرت
مصیبـت حضـرت یحیـی بـن زکریلا را زیـارت بـه زبان مـی آورد چـرا که آمده شـباهت شـهادت امام حسـین(ع)
هماننـد شـهادت یحیـی بـن زکریال بوده اسـت.
مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیه در سـپاه کازرون ادامه نمود :امام حسـین(ع)راه و مسـیری را بنـا نهاد که هر
انسـان آزاده ای کـه بـه دنبال سـعادت و کمال باشـد به آن دسـت پیدا کند.
وی تصریـح داشـت :امـروز جهـان بـه دنبـال رسـیدن بـه حقایـق عاشـورا و درس بـزرگ آن می باشـد و امـام
حسـین(ع)مصداق نـور الهـی می باشـد کـه هرگـز خامـوش شـدنی نمی باشـد.
حجـت االسلام والمسـلمین محمـدی بـه وظیفه و درس از عاشـورای امـام حسـین (ع)پرداخت و تاکیـد نمود:
همـه در راه آقـا ابـا عبداللـه الحسـین(ع)وظیفه داریـم راه کربلا را درسـت برای همگان ترسـیم نمائیم و کسـی
کـه بخواهـد دیـن خـدا را یـاری نمایـد عده و ُعـده مالک نمی باشـد.
وی در ادامـه در خصـوص پیام هـا و درس هـای عاشـورا نکاتی را بـرای حاضرین ایراد داشـت و همچنین در این
مراسـم مـداح و ذاکـر اهـل بیت(ع)حـاج داوود خوشـکردار با ذکـر مصیبتی در وصـف امام حسـین(ع)و یاران با
وفایـش حاضریـن را به فیض رسـانید.

دومین داروخانه شبانه روزی در آباده راه اندازی می شود
آمالی  /آباده
فرمانـدار آبـاده در نشسـت بـا مسـئوالن داروخانه هـای شـهر آبـاده بـا تاکیـد بـرراه انـدازی دومیـن داروخانـه
شبانه روزی در آباده گفت :باید تالش شود تا این مطالبه مهم در حوزه داروخانه های محقق گردد.
میثـم خـداداد بـا بیـان اینکه حـدود  ۱۳داروخانه در سـطح شـهر آباده فعال هسـتند ،افـزود :متاسـفانه تنها یک
داروخانـه بصـورت شـبانه روزی در حـال فعالیت اسـت که همـواره کمبود داروخانه های شـبانه روزی مـورد انتقاد
مـردم فهیم شـریف شـهر آباده بوده اسـت.
وی ایجـاد داروخانـه شـبانه روزی تابـع شـرایط و مقرراتـی اسـت که بعنـوان مثال می تـوان به دارا بودن ۲مسـئول
فنـی دانسـت واظهارداشـت  :علیرغـم اسـتقبال برخـی صاحبـان داروخانه ها به تبدیـل وضعیت به شـبانه روزی،
شـدیدا بـا کمبـود مسـئول فنـی رو بـه رو هسـتیم و سیاسـت های وزارت بهداشـت در اعطـای مجـوز تاسـیس
داروخانـه بـه پزشـکان داروسـاز ؛ انگیـزه خدمـت پزشـکان را در داروخانه هـای موجـود از بیـن برده اسـت .
ایـن مقـام مسـئول گفـت :امـروز در همیـن خصـوص و عـرض خداقـوت بـا مسـئوالن داروخانه های شـهر آباده
دیـدار و گفتگـو داشـتم تـا بتـوان بـرای اینموضوع چاره ای اندیشـید ،گفـت :این موضـوع را در دسـتور کار خود
قـرار داده ام امـا بـرای تحقـق آن بایـد موانـع قانونی از میان برداشـته شـود.
نماینـده عالـی دولـت درشهرسـتان از عموم مـردم جهت بیان نظـرات ،راهکارهـا و پیشـنهادات در این خصوص
دعـوت کرد.

سالمت
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نکات ساده برای لذت بردن از خواب عمیق در گرما

باشــگاه خبرنگاران :با گرمای شدید ،اکثر ما به شدت عرق میکنیم و دچار مشکل در خواب
راحت میشویم؛ زیرا گرما به شدت بر لذت بردن ما از خواب خوب شبانه تاثیر میگذارد.
در مطلب زیر نکات مفیدی برای داشتن خواب راحت و عمیق در تابستان با وجود گرما ارائه
شده است:
 -۱پرهیز از خواب قیلوله
هوای گرم باعث میشود در طول روز کمی احساس بی حالی کنیم؛ زیرا انرژی بیشتری برای
تنظیم دمای داخلی خود مصرف میکنیم .اما اگر خواب شــما در شب ناآرام است ،سعی کنید از
چرت زدن در طول روز که هوا گرم اســت ،اجتناب کنید .این خواب آلودگی میتواند ارزشــمند
باشد .آن را برای زمان خواب ذخیره کنید.
 -۲خود را به یک روال عادت دهید
هوای گرم میتواند شــما را تشویق کند تا عادتهای خود و برنامه خواب خود را تغییر دهید؛
بنابراین سعی کنید به زمان خواب و برنامه معمول خود پایبند باشید .کارهایی را که معموال قبل
از خواب انجام میدهید ،انجام دهید.
 -۳اصول اولیه را به خاطر بسپارید
تمام اقدامات را انجام دهید تا مطمئن شــوید که اتاق خواب شما تا حد ممکن در شب خنک
اســت و در طول روز ،پردهها را پایین بکشــید تا از تابش اشــعههای خورشید جلوگیری کنید.
مطمئن شوید که پنجرههای سمت آفتابی خانه خود را ببندید.
 -۴از روتختی سبک استفاده کنید
سعی کنید از ملحفههای نخی نازک استفاده کنید؛ زیرا عرق را جذب میکند و همیشه سعی
کنید از ملحفههای سبک استفاده کنید تا در شب گرما زده نشوید.
 -۵جوراب خنک بپوشید
پس از روشن کردن فن و تهویه مطبوع ،اگر از داغ شدن اندامها رنج میبرید ،جورابها را در
یخچال خنک کنید و بپوشید؛ زیرا خنک شدن پاها دمای کلی پوست و بدن را کاهش میدهد.

واکسن استنشاقی بهترین گزینه برای دوز یادآور

مهر :طبق نتایج یک مطالعه اولیه ،بهترین دوز یادآور برای واکسیناسیون کووید ممکن است
واکسن به شکل اسپری بینی باشد.
از همان اوایل پاندمی کووید ،برخی از محققان حدس میزدند که مؤثرترین راه برای مبارزه
با کووید از طریق واکســنهایی اســت که نه تنها باعث تحریک پاسخ ایمنی در خون ،بلکه در
غشــای مخاطی بینی و بقیه دستگاه تنفسی میشــود .این نوع پاسخ ایمنی ،که ایمنی مخاطی
نامیده میشود ،با ویروسها در نقطه ورود به بدن برخورد میکند.
«جی ســان» ،محقق ارشد این مطالعه از دانشــگاه ویرجینیا ،توضیح داد« :به لحاظ تئوری،
واکســن اســپری بینی میتواند به بدن کمک کند تا دفاع اولیه قویتری در برابر کروناویروس
ایجاد کند و مانع از نفوذ آن به بدن شود».
ســان در ادامه افزود« :چنین واکسنی که پس از واکسیناســیون تزریقی به عنوان یک دوز
یادآور داده میشود ،به طور بالقوه میتواند از عفونتهای سریع و انتقال ویروس جلوگیری کند».
وی گفت« :واکسنهای فعلی ما برای محافظت در برابر کووید شدید ،از جمله بستری شدن
در بیمارستان و مرگ ،عالی هستند».
اما از آنجایی که کروناویروس جهش یافته و ســویه های جدید غالب شــدهاند ،واکسنهای
موجود در پیشگیری از بیماریهای خفیفتر و انتقال بیماری تأثیر کمتری دارند .محققان در این
مطالعه  ۱۹نفر را که در هشــت ماه گذشــته علیه کووید واکسینه شده بودند و  ۱۰نفر را که به
دلیل کووید شــدید در دو تا سه ماه گذشته بستری شده بودند ،بکار گرفتند .از هر شرکت کننده
نمونه خون و مایع ریه گرفته شد تا پاسخ ایمنی آنها به انواع کروناویروس تجزیه و تحلیل شود.
خبر خوب :افراد واکســینه شده پاسخهای ایمنی قوی علیه ویروس در خون خود داشتند از
جمله میزان باالی آنتی بادی ،سلولهای ( Bکه آنتی بادی تولید میکنند) و سلولهای ( Tکه
به تنظیم پاسخ ایمنی کمک میکنند و مستقیم ًا ویروس را از بین میبرند).
خبر نه چندان خوب :مایع ریه آنها فقط ســطوح پایینی از آنتی بادیهای خنثی کننده را
علیه هر دو نوع دلتا و اومیکرون که تیم ســان آزمایش کردند نشــان داد .در مقابل ،مایع ریوی
بیمارانی که با کووید شــدید در بیمارستان بستری شده بودند ،دارای آنتی بادی ،سلولهای B
و سلولهای  Tمخصوص کروناویروس بود ،اگرچه پاسخ به سویه اومیکرون ضعیف شده بود.
به گفته ســان« ،همه اینها به یک مورد اشــاره میکند :واکسنهای استاندارد پاسخ قوی در
سیستم ایمنی مخاطی ایجاد نمیکنند».
وی در ادامه افزود« :این چیزی است که بسیاری از محققان حدس میزنند ،و در حال حاضر
واکسنهای استنشاقی بینی در حال توسعه برای مبارزه با کووید هستند».
تیم ســان به نکات اولیهای دست یافتند که واکســنهای بینی میتوانند به عنوان یک دوز
یادآور خوب برای واکسیناسیون کووید عمل کنند.
محققان نشان دادند موشهایی که پس از واکسیناسیون کووید ،یک دوز یادآور واکسن بینی
دریافت کردند ،پاســخ آنتی بادی خنثی کننده قوی ای در برابر همه ســویه های آزمایش شده
کروناویروس در خون و مایعات ریه داشتند.

منشاء کووید  ۱۹در بازار «ووهان» چین بوده است

مهر :تحقیقات جدید نشان میدهد که مگسها و
سوسکها احتمال انتشار کووید  ۱۹را ندارند.
اگرچه متخصصان و مقامات بهداشت عمومی در
حال حاضر درک بهتری از نحوه انتشــار کووید ۱۹
دارند ،امــا نگرانیهایی در مورد اینکه آیا میتواند به
طور غیرمســتقیم از طریق سطوح آلوده ،حیوانات یا
حشرات منتشر شود وجود دارد.
«گابریــل هامــر» ،حشــره شــناس بخــش
حشره شناسی دانشگاه  A&Mتگزاس ،در این باره
میگوید« :حشــرات به عنوان انتقــال دهنده انواع
بیماریهای عفونی به مردم شناخته شده اند ،بنابراین
تعیین ســهم بالقوه آنها در انتقــال کروناویروس در
مراحل اولیه پاندمی در اولویت قرار گرفت».
تیــم تحقیقاتی قب ً
ال دریافته بــود در خانوارهایی
که موارد مثبت کووید  ۱۹انســانی تأیید شــده بود،
انتقال کروناویروس از انســان به سگها و گربهها
را تجربــه کردند .و این تیم اخیراً در حال تحقیق در
مورد انتقال کووید  ۱۹در بین گوزنهای دم ســفید
تگزاس بوده است.
در مطالعات قبلی ســایر محققــان ،پس از قرار
گرفتــن در معــرض کروناویــروس در یک محیط
آزمایشگاهی ،مگسهای خانگی عالئمی از ویروس
و  RNAویروســی را نشان دادند .با این حال ،این
مطالعه به این نتیجه نرسید که این حشرات RNA
ویروســی کروناویــروس را در محیطهای خانگی
دریافت میکنند.
به گفته هامر« ،انتقال مکانیکی مستلزم آن است
که پاتوژن توسط ذرات عفونی روی بدن یک حشره
به فرد منتقل شود .با انتقال بیولوژیکی ،پاتوژن وارد
حشره میشود ،رشد میکند و سپس قبل از انتشار از
طریق بزاق یا مدفوع حشره تکثیر میشود».
هامر گفت« :اکثــر پاتوژن های منتقله از طریق
ناقل ،مانند ویروس نیل غربی در پشهها ،به صورت
بیولوژیکی پخش میشوند .با این حال ،مگسهایی
که نمی گزند میتوانند به طور مکانیکی باکتریهایی
مانند سالمونال را پخش کنند».
در مطالعــه جدید ،تیم هامــر محتویات  ۱۳۳تله

مهر :محققان بریتانیایی گزارش می دهند که افراد
مبتال به کووید طوالنی مدت مجموعه گسترده تری
از عالئم از جمله ریزش مو و اختالل عملکرد جنسی
را تجربه می کنند.
تجزیــه و تحلیل ســوابق ســامت الکترونیکی
 ۲.۴میلیــون نفر از ســاکنان بریتانیا نشــان داد که
 ۱۲هفتــه پــس از ابتالی اولیه به کوویــد ،بیماران
کرونایی  ۶۲عالمت متمایز را بســیار بیشتر از افراد
دیگر گزارش میکنند .تنها با نگاهی به بیماران غیر
بســتری ،محققان سه دسته از عالئم متمایز گزارش
شده توســط افراد مبتال به مشکالت سالمتی مداوم
پس از عفونت را شناسایی کردند.
الگوهای عالئم عمدت ًا به عنوان عالئم تنفسی یا
مغزی گروه بندی میشوند .در کنار این موارد ،دسته
سومی هم وجود دارد که طیف وسیعتری از مشکالت
سالمتی ،از جمله ریزش مو و اختالل عملکرد جنسی
را نشان میدهد.
شــایعترین عالئم شامل از دســت دادن بویایی،
تنگی نفس ،درد قفســه سینه و تب است .سایر موارد

مهــر :یــک مطالعه جدیــد نشــان میدهد که
کــودکان مبتال به اختالل بیش فعالی ممکن اســت
انعطافپذیــری کمتری در مدارهــای مغز که امکان
انجام «چند وظیفهای» یکپارچــه را فراهم میکند،
داشته باشــند .تحقیقات نشان داده است که کودکان
مبتال بــه اختالل بیش فعالی معمو ًال در مقایســه با
همســاالن خود که فاقد این اختالل هســتند ،در به
اصطالح انعطاف پذیری شــناختی مشــکل بیشتری
دارند .این وضعیــت به توانایی افراد برای تغییر توجه
از یک کار به کار دیگر و ســپس بازگشت دوباره به
زندگی روزمره اشاره دارد :آیا میتوانید مقداری سوپ
را روی اجاق گاز بگذارید ،سپس یک ایمیل بفرستید
و بــا بچههای خود چت کنید ،بدون اینکه ســوپ را
فراموش کنید؟
«ویلی لین» ،محقق ارشــد ایــن مطالعه جدید از
دانشــگاه کارولینای شــمالی ،گفت« :چنین مهارت

ایســنا :پژوهشــگران «دانشگاه واشــنگتن» به
سرپرســتی «محمد ملکوتی» ،دانشــمند ایرانی این
دانشگاه ،دستگاهی ابداع کردهاند که میتواند گرمای
بدن را به الکتریسیته تبدیل کند.
وســایل الکترونیکــی پوشــیدنی ،از ردیابهای
سالمتی و تناسب اندام گرفته تا هدستهای واقعیت
مجازی ،بخشی از زندگی روزمره ما به شمار میروند
اما یافتن راههایی برای برقرســانی مــداوم به این
دستگاهها ،یک چالش است.
پژوهشــگران دانشــگاه واشــنگتن ،یک راه حل
نوآورانــه برای مقابله با این چالش ابداع کردهاند .آنها
یک دســتگاه ترموالکتریک انعطافپذیر و پوشیدنی
ابداع کردهاند که نخستین نمونه در نوع خود به شمار
میرود و گرمای بدن را به الکتریسیته تبدیل میکند.
این دستگاه ،نرم و قابل کشش و در عین حال محکم
و کارآمد اســت .ترکیب این ویژگیها میتواند کاری
چالشبرانگیز باشد.
«محمد ملکوتی» ،پژوهشــگر مهندسی مکانیک
دانشــگاه واشــنگتن گفت :اگر انرژی حرارتی را که
معمــوال در محیط اطراف به هدر میرود ،برداشــت
کنیم ،به ســود  ۱۰۰درصدی خواهیم رســید .از آنجا

مگس ها و سوسک ها
نقشی در گسترش کووید  ۱۹ندارند

حشــره را که در  ۴۰خانه قرار داده شده بود پردازش
کردنــد که هر کــدام حداقل یک مورد تأیید شــده
کووید  ۱۹انسانی داشتند .از ژوئن تا سپتامبر ،۲۰۲۰
تلههــای چســبنده بیش از  ۱۳۴۵حشــره ،از جمله

 ۱۱گونه مختلف مگس و سوسک را به دام انداختند.
محققان از آزمایش  PCRبرای ارزیابی حشرات
استفاده کردند .یک روز پس از مثبت شدن آزمایش
ویروس در نمونههای ســگ یا گربه ۱۴ ،تله حشره

ریزش مو به عالئم طوالنی مدت کووید
اضافه شد

وجود تفاوت های انعطاف پذیری عصبی
در کودکان بیش فعال
ذهنــی در برقــراری ارتباط نیز کلیدی اســت .افراد
روشهای بسیار متفاوتی برای صحبت با یک دوست،
یک کودک یا یک همکار دارند و باید بتوانند به طور
یکپارچه در بین این سبکها تغییر جهت دهند».
به گفته لین« :در مجموع ،انعطاف پذیری شناختی
برای زندگی روزمره بسیار مهم است».
هنگامی که کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی
فاقد این انعطاف باشــند ،ممکن اســت بــا تکالیف
مدرسه ،روابط و به طور کلی «عملکرد اجرایی» یعنی
تواناییهایی مانند برنامهریزی ،سازماندهی و تکمیل

وظایف ،مشکل داشته باشند.
در ایــن مطالعه ،محققــان  ۱۸۰کودک و نوجوان
مبتال به بیش فعالی و  ۱۸۰کودک بدون این اختالل
را انتخــاب کردند و هر کدام تحت  MRIعملکردی
( )fMRIقــرار گرفتند .این نــوع  MRIیک نوع
تصویربرداری است که فعالیت مغز را با ترسیم جریان
خون در سراسر مغز اندازه گیری میکند.
بر اســاس اســکنهای  ،fMRIکودکان مبتال
به بیــش فعالی معمو ًال نســبت به همســاالن خود
انعطافپذیری عصبی کمتری از خود نشان دادند .این

دیگر در هفت خانه نصب شــد کــه احتمال تماس
حشرات با حیوانات یا سطوح آلوده را افزایش میدهد.
بر اساس یافتهها ،سوسکها یا مگسهای گزنده
و غیرگزنده احتمال انتشار ویروس را ندارند.

عبارتند از:
• فراموشی
• آپراکسی (ناتوانی در انجام حرکات یا دستورات
آشنا)
• بی اختیاری روده
• توهم
• تورم اندام.
محققان همچنیــن دریافتند که گروههای خاصی
از مردم در معــرض افزایش خطر ابتــاء به کووید
طوالنی مدت هســتند .این افراد شامل زنان ،جوانان
و اقلیتهــای قومی ،و همچنین افــراد فقیرتر ،افراد
ســیگاری ،افراد دارای اضافه وزن یــا چاق ،و افراد
دارای مشکالت مزمن سالمتی هستند.
«شــمیل هــارون» ،محقق ارشــد از دانشــگاه
بیرمنــگام ،گفت« :عالئمی که ما شناســایی کردیم
باید به پزشــکان کمک کند تا ارزیابی بیماران مبتال
بــه اثرات طوالنی مدت کووید  ۱۹را بهبود بخشــند
و متعاقب ًا در نظر بگیرنــد که چگونه میتوان این بار
عالئم را به بهترین نحو مدیریت کرد».

مطالعه نشــان داد که این تفاوتها در طیف وسیعی
از نواحی مغــز از جمله مناطقی که در توجه ،عملکرد
اجرایــی و پردازش اطالعات بصری و حســی نقش
دارند ،نشان داده شده است.
بــه گفته محققان ،ایــن یافته این بــاور را تأیید
میکند که اختالل بیش فعالی شامل اختالل عملکرد
در شبکههای مغزی متعدد است.
لین گفــت« :این انعطافناپذیری عصبی در اوایل
رشــد مغز اتفاق میافتد و با الگوی مشاهده شده در
کودکان در حال رشد متفاوت است».
همچنین مشــخص نیســت که آیا نشــانههای
انعطافناپذیری عصبی در تصویربرداری مغز میتواند
به طور خاص به اختالل بیش فعالی اشاره کند یا خیر.
لین خاطرنشــان کرد که تفکر انعطاف ناپذیر میتواند
در شــرایط دیگری مانند اوتیســم و اختالل وسواس
فکری-اجباری نیز ظاهر شود.

ابتکار دانشمند ایرانی
برای تبدیل گرمای بدن به الکتریسیته
کــه میخواهیم از ایــن انرژی برای تغذیه وســایل
الکترونیکــی خود اســتفاده کنیم ،بــه چگالی توان
باالتری نیــاز داریم .ما از تولید مــواد افزودنی برای
ســاخت وســایل الکترونیکی قابل کشــش استفاده
میکنیــم ،کارایــی آنهــا را افزایــش میدهیم ،به
ادغــام یکپارچه آنها در پوشــیدنیها میپردازیم و به
پرسشهای پژوهشی اساسی پاسخ میدهیم.
حتی پــس از بیش از  ۱۵هزار چرخه کشــش با
فشــار  ۳۰درصد ،نمونه اولیه دستگاه کامال کاربردی
باقی میماند که یک ویژگی بسیار مطلوب برای لوازم
الکترونیکی پوشــیدنی و رباتیک نرم است .همچنین
این دســتگاه ،افزایش  ۶.۵برابــری چگالی توان را
در مقایســه با ژنراتورهای ترموالکتریک قابل کشش
پیشین نشان میدهد.
پژوهشــگران بــرای ابــداع این دســتگاههای

انعطافپذیــر ،کامپوزیتهایــی را بــا ویژگیهــای
عملکردی و ساختاری مهندسیشده در هر الیه چاپ
کردند .مــواد پرکننده ،حاوی آلیاژهــای فلزی مایع
هســتند که رســانایی الکتریکی و حرارتی باالیی را
فراهم میکنند .این آلیاژها محدودیتهای موجود در
دستگاههای پیشین ،از جمله ناتوانی در کشش ،انتقال
ناکارآمد حرارت و فرآیند ســاخت پیچیده را برطرف
میکنند.
همچنین این گــروه پژوهشــی ،میکروکرههای
توخالی را در دســتگاه خود تعبیه کردند تا گرما را به
نیمهرساناها در الیه هسته هدایت کنند و وزن دستگاه
را کاهش دهند.
پژوهشگران در این پروژه نشان دادند که میتوانند
دســتگاهها را روی پارچههای قابل کشش و سطوح
منحنی چاپ کنند .این نشان میدهد که دستگاههای

آینده را میتــوان روی لباسها و اشــیای دیگر نیز
اعمــال کرد .این گروه پژوهشــی در مورد احتماالت
آینــده و کاربردهــای واقعــی وســایل الکترونیکی
پوشیدنی هیجانزده هستند.
ملکوتــی گفت :یکی از جنبههــای منحصربهفرد
پژوهش ما این اســت که کل فرآینــد ،از تولید مواد
گرفته تا ســاخت دستگاه و خصوصیات آن را پوشش
میدهد .ایــن کار ،آزادی را برای طراحی مواد جدید،
مهندســی در هر مرحله از فرآینــد و خالقیت فراهم
میکند.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :دو مطالعه جدید قوی ًا نشــان می دهد که کووید  ۱۹به احتمال زیاد با انتقال از حیوانات
فروخته شده در بازار غذاهای دریایی هیونان در ووهان چین به انسان آغاز شده است.
مشــخص نیســت که ویروس از چه نوع حیوانی به انســان منتقل شده است ،اما طبق یک
مطالعه ،به نظر میرســد اولین انتقال از حیوان به انســان در حدود  ۱۸نوامبر  ۲۷( ۲۰۱۹آبان
 )۱۳۹۸اتفاق افتاده اســت .به گفته محققان ،بازار ووهان دارای طیف گســتردهای از حیوانات
وحشــی زنده شــامل گورکن ،پرندگان ،مارها و گونههای دیگری که برای غذا فروخته میشد،
بوده اســت .مطالعات نشان داد دو سویه کروناویروس ،ویروسی که باعث کووید  ۱۹میشود ،تا
پاییز سال  ۲۰۱۹در بازار وجود داشت.
«جوئل ورتهایم» ،یکی از نویســندگان این مطالعه از دانشــگاه کالیفرنیا ،گفت« :آنچه ارائه
کردیــم جامعترین توضیح برای تنوع ژنومی کروناویروس در ابتدای پاندمی اســت .واقع ًا هیچ
توضیــح خوب دیگری برای هر دوی این گونهها در بازار وجود ندارد به جز پرشهای متعدد به
درون انسان».
تئوریهای دیگر در مورد چگونگی شــروع این ویروس در انســان شــامل فرضیه «نشت
آزمایشــگاه چینی» است که به طور گســترده در اینترنت منتشر شده اســت .سازمان جهانی
بهداشت توصیه کرده است که دانشمندان به تحقیقات در مورد آن و سایر نظریهها ادامه دهند.
امــا محققان این دو مطالعه جدید معتقدند که یافتههای آنها شــواهد قانع کنندهای در مورد
منشأ ویروس ارائه میدهد.
«مایکل ووروبی» ،یکی از نویسندگان مطالعه اول و رئیس بخش اکولوژی و زیست شناسی
تکاملی در دانشــگاه آریزونا ،گفت« :این موضوع واقعی است .قابل قبول نیست که این ویروس
به روشی غیر از تجارت حیات وحش ظاهر شده باشد».
محققان در اولین مطالعه مشخص کردند که اولین موارد کووید  ۱۹در میان فروشندگان بازار
غذاهای دریایــی هیونان که حیوانات زنده میفروختند یا افرادی که از آنجا خرید میکردند رخ
داده اســت .تیم تحقیقاتی معتقد است که دو سویه ویروسی مجزا در حیوانات شروع به گردش
کردند و سپس افراد را آلوده کردند.
نویسندگان مطالعه خاطرنشان کردند« :همه هشت مورد کووید  ۱۹شناسایی شده قبل از ۲۰
دسامبر از سمت غربی بازار بودند ،جایی که گونههای پستانداران نیز در آنجا فروخته میشدند».
ووروبی میگوید« :این نشاندهنده این است که ویروس در افرادی که در بازار کار میکردند
شــروع به گسترش کرد ،اما پس از آن که فروشــندگان به مغازههای محلی رفتند و افرادی را
که در آن مغازهها کار میکردند را آلوده کردند ،شیوع به جامعه محلی اطراف سرایت کرد».
در مطالعه دوم ،محققان دو سویه ویروسی را شناسایی کردند که اجداد  Aو  Bاین ویروس
را نشان میدهند .اولین پرش حیوان به انسان از دودمان  Bتقریب ًا در  ۱۸نوامبر  ۲۰۱۹انجام شد
و فقط در افرادی مشاهده شد که ارتباط مستقیمی با بازار داشتند .اجداد  Bبعدها به سویه غالب
جهانی تبدیل شــد .نویســندگان بر این باورند که اجداد  Aکه در نمونههای انسانهایی که در
نزدیکی بازار زندگی میکردند ،یافت شــد چند روز یا چند هفته بعد از یک حیوان به انسان وارد
شــد .محققان معتقدند« :این یافتهها نشان میدهد بعید است کروناویروس به طور گسترده در
انسان قبل از نوامبر  ۲۰۱۹منتشر شده باشد و فاصله کمی را بین اولین باری که کروناویروس به
انسان وارد شد و اولین موارد کووید  ۱۹گزارش شد ،تعریف میکند .مانند سایر کروناویروسها،
ظهور این سویه هم احتما ًال ناشی از چندین رویداد مشترک انسان و حیوان بوده است».
محققان هر دو مطالعه در مورد احتمال شیوع تهدیدات ویروسی جدید در آینده هشدار دادند.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

از تراوشات ذهن «غمین»
 - ۱۰۱سیل بدون کنکور به دانشگاه راه یافت!
 - ۱۰۲خوشحالی را با چسب دو قلو هم
نمی شود به چهره اخمو چسباند!
 - ۱۰۳اول اسب ُمراد بود ،بعد شد خر مراد.
مراد پسرفت کرده بود!
 - ۱۰۴سطل های زباله به یاری سفره های
بی غذا شتافتند!
 - ۱۰۵مبلغی پول ازش قرض خواستم ،گفت:
جهان پست است و بی بنیاد ،دیگه من دو
زاریم افتاد!
 - ۱۰۶سیل مهمان ناخوانده بی نزاکتی است
که برای ورود منتظر اجازه صاحبخانه نمی ماند!
 - ۱۰۷شگفتا طرف یک نخ سبیل نداشت اما
عجب باج سبیل می گرفت ،پوتین!
 - ۱۰۸خواست قدر داشته هایش را بداند دید،
بدهی ،دیابت و عقده حقارت ،همینها را فقط
دارد!
 - ۱۰۹بوی بد و غیر قابل تحملِ پا ،سنگریزه
کفش عاب ِر پیاده فراری داد!
را از
ِ
 - ۱۱۰لبخند تنها چیزی است که شخص
عبوس به آن نیاز ندارد!
 - ۱۱۱سیل با ورود خود سخاوتمندانه یک
دستگاه اتومبیل با خود به عنوان کادو آورد!
 - ۱۱۲مورچه ها جنازه مگس را به طرز
باشکوهی تشییع کردند!
 - ۱۱۳خود پرست موقع مواجهه با مشکالت
خداپرست می شود!
 - ۱۱۴ماهیگیر ،ماهی غرق در دریا را با ّ
قلب
نجات داد!
 - ۱۱۵ضعف پیری ،قوای جوانی را از میدان
به در می کند!
 -- ۱۱۶تنها گذاشتن دوست در سختیها رسم
دوست نماهاست!
 - ۱۱۷سیل برای تشییع پیکر افرادی که در
بستر رودخانه نشسته بودند ،راه افتاد!
 - ۱۱۸قارقار گوشخراش کالغ او را از اسارت
قفس معاف کرد!
 - ۱۱۹تب ِر حسود ،نتوانست ببیند درخت روی
پای خود ایستاده!
 - ۱۲۰پیش گرسنه از نان بگوئید ،از عشق
گفتن یاوه گویی است!

بیتوته :یکی از ناراحت کننده ترین اتفاقات برای والدین
این است که ببینند کسی با فرزندشان بدرفتاری کرده.
مشاهده این وضعیت باعث ایجاد احساسات منفی زیادی
در افراد می شود .ولی شما باید یاد بگیرید که خشمتان
را کنترل کنید و شرایط را مدیریت  کنید .برای آموختن
رفتار با کسی که با فرزندتان بدرفتاری کرده است نیاز به
یک سری آمادگی و پیش زمینه دارید که در ادامه این
مطلب با هم مرور می نماییم.
در ابتدا شرایط را ارزیابی کنید
اگر بدون فکر و با عصبانیت برخورد کنید ممکن است
مشکل بزرگتر شود .باید سعی کنید شرایط را به طور
منطقی بررسی کنید .برای کنترل عصانیت یک نفس
عمیق بکشید و سعی کنید متوجه شوید که چه اتفاقی
افتاده است.
شاید در ابتدا کودک شما کار اشتباهی انجام داده است
مثال فرزند دیگری را زده است یا چیز با ارزشی را شکسته
است یا بی ادبی کرده است.
بعد از این که در جریان کامل قرار گرفتید باید فکر کنید
که چه حرفی بزنید و چه واکنشی نشان دهید.
جهت گفتگو را به سمت خودتان تغییر دهید
بعد از این که شرایط را به طور کامل ارزیابی کردید و سعی
کنید که جهت گفتگو را به سمت خودتان تغییر دهید و
کودکتان از سمت شما احساس امنیت دریافت کند و از
چیزی نترسد.
برای این منظور طرز ایستادن فرد بدرفتار را تقلید کنید
و حالت بدنی او را به خودتان بگیرید و برای این که به
کسی بی احترامی نشود کمی حالت طنز به خودتان بگیرید
و موضوع گفتگو را به سمت خودتان تغییر دهید.
با انجام این کار فرد مقابل را از قدرت پایین می آورید و به
کودکتان احساس اعتماد شجاعت می دهید.
مستقیما با فرد بدرفتار صحبت کنید
بهترین روش برای پیشگیری از بی احترامی ،مستقیم
صحبت کردن است .در کمال ادب به او بگویید که
می دانید کودکتان خطا کرده ولی او نباید خودش را درگیر
این شرایط کند و برایش توضیح دهید که تربیت فرزندتان
بر عهده پدر و مادرش است و خودتان باید به او تذکر
بدهید.
جدی بودن ،در عین حال آرامش داشتن مسلما شرایط
را بهتر پیش می برد و جلوی رفتارهای مشابه در آینده را
می گیرد ضمن این که بی احترامی و ناراحتی بیشتری به
وجود نمی آید.
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بهترین رفتار با کسی که با
فرزندتان بد رفتاری کرده

با شوخ طبعی فضا را تغییر بدهید
اگر حس می کنید طرف مقابل عصبی است بهتر است
با شوخ طبعی فضا را آرام کنید البته باید جنبه شوخی
طرف مقابل و جمعیت را بشناشید تا بتوانید از جدیت فضا
بکاهید.
مراقب حرف هایی که می زنید باشید چون برخی از
شوخی ها می تواند شرایط را بدتر کند.
محدودیت ها را تعیین کنید
احتمال این که در نبود شما با فرزندتان بدرفتاری شود
وجود دارد مثال سایر اعضای خانواده ،معلم مدرسه،
مربی ورزشی و غیره ،در جایی که شما حضور ندارید به
فرزندتان تذکر بدهید سعی کنید به دیگران توضیح دهید
که نمی خواهید با فرزندتان بدرفتاری شود و از سویی دیگر
رفتار صحیح در محیط بیرون را به کودکتان بیاموزید.
شرایط را برای کودکتان توضیح دهید
مسلما کودکتان از شرایط ایجاد شده رنج زیادی را تحمل
می کند بنابراین با صبر برایش توضیح دهید و قبل از آن
به توضیحاتش به طور کامل گوش بدهید تا بتواند آرامش

اجازه دهید فرزندتان احساس کند خودش باید مسئولیت
شرایط را به عهده بگیرد و نیازمند دخالت شما برای حل
مشکالتش نیست.
چند لحظه صبر کنید تا ببینید آیا کودکتان به جای ضربه
زدن یا توهین متقابل می تواند پاسخ بدرفتاری کودک
مقابلش را بدهد یا خیر.
اگر کودک شما توانست بدون دعوا و توهین شرایط را
مدیریت کند ،دیگر نیازی به دخالت شما نیست فقط
کافیست بعدا از رفتارش تعریف کنید و خیلی مشخص
بگویید کدام بخش برخوردش را دوست داشتید.
مثال به او بگویید :وقتی فالنی به تو گفت احمق ،خیلی
خوب برخورد کردی و خوشم اومد که حرف بدی نزدی.
تذکر دادن به کودک بی ادب
اگر فرزند یک نفر دیگر در مقابل فرزندتان حرف بدی به
شما می زند نیازی به برخورد پرخاشگرانه نیست کافیست
او را کنار بکشید و به او تذکر بدهید.
مثال اگر در مورد غذایی که به او می دهید شکایت دارد
و می گوید خوشمزه نیست یا غذای خانه خودشان بهتر
است کافیست به او بگویید وقتی به من می گویی این غذا
بدمزه است ناراحت می شوم .تو مجبور نیستی چیزی که
دوست نداری را بخوری ولی از غذایی که بهت می دم
شکایت نکند.
صحبت کردن با والدین کودک بی ادب
اگر والدین کودک بی ادب یا بدرفتار در دسترستان
هستند سعی کنید بدون قضاوت و بی طرفانه با لحنی
خنثی شرایط را به اطالع او برسانید .به او نگویید که
کودکش باید این کار را انجام دهد یا ندهد ،شما به این
شکل به والدین او پیام می دهید که والدین بدی هستند
و فرزندشان را درست تربیت نکرده اند و به احتمال زیاد با
مقاومت و  عدم همکاری روبرو می شوید.
کافیست با جمالت خبری اتفاقی که افتاده است را به
اطالع والدین کودک بدرفتار برسانید .مثال بگویید :کودک
شما به فرزندم گفت احمق .فکر کردم که باید بهت بگم.
سپس صبر کنید تا ببینید چه می گوید یا چه می کند.
در اغلب موارد والدین در این مورد با فرزندشان صحبت
می کنند و کار شما تمام است.
اگر طرف مقابل رفتاری نامناسب نشان نداد و حالت
دفاعی گرفت ،شما وارد بازی او نشوید و دوباره با لحنی
خنثی بگویید :فکر کردم می خوای بدونی.
و در صورت امکان کودکتان را از آن موقعیت خارج نمایید.

خودش را به دست آورد و سپس اشتباهی که انجام داده
است را برایش توضیح دهید و رفتارش را با راهنمایی
اصالح کنید تا دوباره مرتکب همین اشتباه نشود.
در عین حال که کامال جدی هستید باید آرامشتان را حفظ
کنید و به کودکتان احساس امنیت بدهید و ترسش را از
بین ببرید ولی در عین حال کار درستی که باید انجام
بدهد را به او آموزش دهید در غیر این صورت فرزندتان
متوجه نخواهد شد که در موقعیت های مشابه باید چه
رفتاری نشان بدهد.
مثال :تو اسباب بازی دوستت را شکستی .می دانی با این
کارت چقدر او را ناراحت کردی ؟ اکر کسی اسباب بازی
تو را بشکند چه احساسی پیدا می کنی؟
با بدرفتاری کودکان دیگر چه کنیم؟
حفظ خونسردی و مشاهده شرایط
اگر شاهد بدرفتاری کودکان دیگر با فرزندتان هستید بهتر
است قبل از مداخله مستقیم کمی صبر کنید و موقعیت
را بررسی کنید .آیا فرزندتان ناراحت و عصبی شده یا
خونسرد و آرام است؟

دلیل داغ شدن بدنه یخچال و برطرف کردن این مشکل
اگر مواد غذایی زیادی را در یخچال قرار دادید بهتر است که برای رفع این
مشکل درب یخچال را برای مدت طوالنی و مرتب باز نکنید چون با هر بار
باز کردن درب ،یخچال شما سرمای بسیاری را از دست می دهد و همین
مسئله سبب می شود که کمپرسور یخچال بیشتر کار کند.
تا پیش از رسیدن به دمای طبیعی بهتر است درب یخچال را باز نکنید.
برای اینکه در این کار بتواند مواد غذایی را بهتر در یخچال نگهداری کنید،
کمک به طول عمر مواد غذایی در یخچال کنید.
فاصله کم یخچال با دیوار پشت و سقف
یکی از عللی که باعث گرم شدن دیواره های یخچال و بدنه آن می شود
فاصله کم یخچال با دیواره پشت و سقف یخچال است .در زمان گردش
گاز ،لوله های کندانسور که در پشت یخچال قرار دارند ،خیلی گرم
می شوند .به همین دلیل برای خنک شدن این لوله ها باید هوا به صورت

بیتوته :در کارکرد عادی يخچال فريزر و ساید بای سايد ها این که بعضی
اوقات دیواره های یخچال گرم باشد طبیعی است ،با این حال زمانی که
متوجه شدید دستگاه به صورت غیر طبیعی گرم شده و حتی در هنگام
لمس درب و دیواره ها داغ باشد نشان دهنده ی اشکال و ایراد است ،بعد
از پیدا کردن دلیل گرم شدن بدنه یخچال از این لحاظ بسیار مهم است.
پر بودن بیش از حد یخچال
وجود مقدار زیادی از مواد غذایی در یخچال می تواند یکی از علل داغ
شدن بدنه و دیواره های یخچال باشد .زیرا سبب میشود که کمپرسور
یخچال زمان و انرژی بیشتری را برای خنک کردن و خنک نگه داشتن
مواد غذایی صرف کند .بنابراین لوله های کندانسور که در پشت یخچال
و برخی در کنار دور درب یخچال عبور کرده اند ممکن است که گرمای
بیشتری را تولید کند.

مطلوب و درست جریان داشته باشد.
چنانچه یخچال از پشت به دیوار چسبیده و اطراف آن به وسیله کابیت
محاصره شده است ،بنابراین جریان هوا به خوبی صورت نخواهد گرفت
و این سبب گرم شدن لوله های کندانسور در یخچال می شود .بنابراین
برای برطرف کردن این مشکل باید به فاصلههای استاندارد دستگاه از
اطراف دقت کنید.
کثیف شدن کندانسور یخچال
به تدریج گرد و غبار زیادی بر روی کندانسور جمع می شود که این ذرات
گرد و غبار ،مانع از جریان و تبادل گرما و خنک شدن لوله های کندانسور
به درستی خواهد شد .در نتیجه با گرم شدن کندانسور ،بدنه و دیواره
یخچال بهتر است
یخچال هم داغ خواهد شد .برای تمیز کردن کندانسور 2
که سرویس دوره ای یخچال را هر  6ماه یکبار جدی بگیرید.
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گردشگری
پنجشنبه  13مرداد 1401

باشگاه خبرنگاران :اهرام ثالثه مصر با فاصلهای زیاد یکی از عجیبترین
و ارزشمندترین آثار باستانی ما هستند .برای قرنها و هزاره ها ،این اهرام
اسرارشان را از ما پنهان نگه داشته و باعث شده اند مردم با حیرت و تعجب
به آنها نگاه کنند .اهرام ثالثه چطور ساخته شده اند؟ داخل آنها چه
چیزهایی پنهان شده؟ نوشتههای روی دیوارهای داخلی و بیرونی این اهرام
چه میگویند؟ در ادامه این مطلب میخواهیم به بسیاری از سواالت شما در
مورد این اهرام مرموز پاسخ داده و شما را با واقعیت های جالب در مورد اهرام
باستانی از جمله اهرام ثالثه آشنا خواهیم کرد که مردم از آنها اطالعی ندارند.
 - ۱به دلیل ماهیت ظریف شان ،بسیاری از اتاقهای داخل
اهرام ثالثه هنوز توسط انسانهای مدرن مورد کندوکاو قرار
نگرفته اند
هالیوود باعث شده باور کنید که بسیاری از اهرام باستانی در نقاط مختلف
جهان حاوی مناطقی غیرقابل دسترس هستند ،زیرا در آنها تلههایی قرار
داده شده ،درهای مخفی دارند یا با نفرینهای باستانی حفاظت میشوند ،اما
واقعیت این است که بسیاری از این مناطق مملو از شن و ماسه بوده و بعد
از ساخت کام ً
ال مهر و موم شده اند ،زیرا تنها توسط کارگران سازنده برای
دسترسی به دیگر نقاط و به عنوان منبعی برای اکسیژن مورد استفاده قرار
گرفته اند.
 - ۲ایاالت متحده در کالینزویل ،ایلینوی یک هرم باستانی
دارد که پایه آن از هرم خورشید بزرگتر است
برخالف دیگر اهرام ،هرم موسوم به  Monks Moundبه جای سنگ
از خاک و خاک رس ساخته شده و ساخت آن در سال  ۱۱۰۰میالدی به پایان
رسیده است .نام آن از نوادگان فرانسوی میآید که در قرن نوزدهم ادعای
مالکیت این منطقه را داشتند و بخشی از آن را به گروهی از روحانیون مسیحی
هدیه داده بودند.
 - ۳محققان بر این باورند که که مصریان باستان از شن
مرطوب برای کاهش اصطکاک به منظور انتقال سنگهای بزرگ
برای ساخت اهرام استفاده کرده اند
برای سال ها ،محققان ،باستان شناسان و تئوری پردازان توطئه سعی کرده اند
بفهمند مصریان باستان چگونه توانسته اند چنین سنگهای عظیم الجثهای را
برای ساخت اهرام ثالثه به محل استقرار آنها منتقل کنند و اخیراً نقاشیهای
روی یک دیوار در اهرام ثالثه که به اشتباه گفته شده بود تصویری از یک
مراسم مذهبی ارائه میدهد ،در واقع تصویری از ترفند مصریان برای حرکت
دادن این سنگها را به تصویر کشده بود.
 - ۴هرم بزرگ جیزه تنها عجایب باستانی باقیمانده جهان
است
از هفت عجایب باستانی تنها هرم جیزه باقی مانده و همچنان استوار است.
ساخت آن برای مصریان  ۲۰سال زمان برده و در نهایت در سال  ۲،۵۶۰قبل
از میالد مسیح بود که ساخت آن به پایان رسید .هرم جیزه به مدت نزدیک
به  ۴،۰۰۰سال بزرگترین سازه در جهان بود تا اینکه صومعه لینکلن در سال
 ۱،۳۰۰پس از میالد مسیح ساخته شد.
 - ۵پیدا کردن و بررسی تمام داالنهای داخل سالن ملکهها
در هرم جیزه بیش از  ۱۸سال زمان برد
در سال  ،۱۹۹۳یک مهندس آلمانی به نام رودولف گانتنبرینگ برای اولین
بار تالش کرد تا این داالنها را به کمک یک ربات خزنده بررسی کند .پس
از باال رفتن به ارتفاع  ۲۰۰فوتی ،این مهندس آلمانی دریافت که یکی از
داالنها با چیزی شبیه دری که از سنگ آهک ساخته شده بسته شده است
و تکهای مس فرسوده شده که شبیه دستگیره بود نیز روی آن قرار دارد .بعد
از دومین تالش در سال  ۲۰۰۲توسط انجمن ملی جغرافیاشناسی بود که
مشخص شد دیوار دیگری پشت آن دیوار وجود دارد و در سال  ۲۰۱۱طی
پروژه جدی بود که از دوربینی کوچک شبیه مار برای تماشای زوایای این
داالنها استفاده شد .آنها با موفقیت هیروگلیفهایی که به رنگ قرمز نوشته
شده بود را روی دیوارهای این داالنها کشف کرده و دریافتند که در سنگ
آهکی در قسمت پایینی پشت خود بسیار صیقلی است .محققان همچنین به
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حقایقی درباره اهرام باستانی

این باور رسیدند که مس پیدا شده هدفی تزیینی دشته است.
 - ۶بسیاری از اهرام دارای درهای دروغین هستند ،چیزی که
به باور مصریان باستان ،ارتباط بین دنیاهای مردگان و زندگان
بودند
درهای دروغین معمو ًال به عنوان مکانهایی برای قربانی کردن در اختیار
خانوادهها قرار میگرفتند تا هدایای خود را آنجا برای مردگانشان بگذارند.
اکثریت این درها به سمت غرب اهرام باز میشوند ،زیرا مصریان باستان غرب
و مرگ را با هم مرتبط میدانستند.
 - ۷بیش از دو میلیون قطعه سنگی برای ساخت هرم بزرگ
جیزه به کار رفته که نزدیک به  ۱۵هکتار زمین را پوشانده است
جان رومر تاریخ نگار و باستان شناس مشهور بر این باور است که یک
مدل در مقیاس یک به یک از اهرام ثالثه پیش از ساخت نسخه اصلی
روی زمین ساخته شده بود و در ادامه دقت غیرقابل باور ساخت آن را مورد
بحث قرار میدهد .کارشناسان برآورد کرده اند که وزن اهرام ثالثه بیش از
 ۵میلیون تن است .هرم جیزه به ارتفاع  ۳۰برابر ساختمان امپایر استیت ،آنقدر
بزرگ و بلند است که از روی کره ماه نیز دیده میشود.
 - ۸برخالف باور عمومی ،بزرگترین سازه هرمی جهان در
مکزیک قرار دارد
در حالی که هرم بزرگ جیزه بلندترین سازه هرمی جهان است ،هرم بزرگ
چلوال که در مکزیک قرار دارد بزرگترین بوده و بیش از  ۴.۵میلیون متر
مکعب حجم دارد.
 - ۹هیروگلیفها تا سال  ۲۰۱۱در اهرام ثالثه پیدا نشده
بودند
شاید باورش دشوار باشد ،اما تا قبل از  ،۲۰۱۱هیچ هیروگلیف شناخته
شدهای در داخل اهرام مصر پیدا نشده بود .بعد از کاوشهای طاقت فرسا،
رنگهای قرمز رنگی در مناطق قب ً
ال دور از دسترس پیدا شد که به باور
تاریخ نگاران هیروگلیف هستند .هیروگلیفها در واقع نوشتهها و حروف
تصویری هستند.
 - ۱۰بدون تکنولوژی مدرن ،سازندگان اهرام ثالثه آنقدر
علم داشتند که اهرام را به سمت شمال واقعی ساخته و برای
این کار از دانش نجوم استفاده کردند
ساخت هرم جیزه خود یک شاهکار بسیار عجیب است .در حالی که

محققان از قبل نیز از توانایی مهندسی مصریان باستان در زمان ساخت
این اهرام حیرت زده بودند ،دانشمندان ،تاریخ نگاران ،باستان شناسان و
ستاره شناسان سعی دارند دریابند آنها چطور توانسته اند هرم جیزه را به
شمال واقعی و تنها به کمک دانش نجوم تطبیق دهند.
 - ۱۱سازندگان اهرام ثالثه قبرهای خاص خودشان را
داشتند .بیش از  ۶۰۰قبر متعلق به کارگران تاکنون در اهرام
ثالثه کشف شده است
اولین قبرهای کارگران اهرام ثالثه توسط گردشگران و در سال ۱۹۹۰
کشف شدند .زاهی هواس باستان شناسان مصری بر این باور است که این
موضوع میتواند بدین معنا باشد که بردههای سازنده اهرام مصر برخالف آن
چیزی که در فیلمهای هالیوودی دیده شد و باور عمومی است ،کارگرانی
مزدبگیر بوده اند.
 - ۱۲مجسمه ابوالهول که نگهبان اهرام ثالثه است،
بزرگترین مجسمه یک تکه جهان به شمار میآید
مجسمه ابوالهول همانند خود اهرام مصر از سنگ آهک ساخته شده است.
هنوز بر سر این موضوع بحث وجود دارد که چه کسی این مجسمه را از
تراشیدن سنگ آهکی ساخته و هدف او چه بوده است .باور عمومی بر این
است که این مجسمه در سال  ۲۵۰۰پیش از میالد مسیح توسط پادشاهی به
نام فرعون خفره ساخته شده است.
 - ۱۳در قرن دوازدهم ،العزیز حاکم ُکرد منطقه سعی داشت
اهرام مصر را نابود کند و در صدمه رساندن به آنها موفق بود
در انتهای قرن دوازدهم میالدی ،العزیز تالش کرد تا اهرام ثالثه را ویران
کند .کارگران او که نمیتوانستند بیش از دو سنگ را در طی یک روز از داخل
اهرام خارج کنند ،دریافتند که خراب کردن آن از ساختنش نیز دشوارتر است.
 - ۱۴علیرغم دمای بیرون از اهرام ،دمای داخل آن معموالً
تغییری نکرده و ثابت است
داالنهای ورود هوا در ساختار اهرام ثالثه ساخته شده و به فضای داخلی
امکان میدهند که دمای آن همیشه  ۲۰درجه سانتیگراد ثابت باقی بماند.
 - ۱۵از سال  ،۱۹۸۳بحثهای بسیاری در مورد انطباق
اهرام مصر با کمربند شکارچی وجود دارد
این ایده توسط رابرت باووال مطرح شد که برخی نیز آن را مورد انتقاد
قرار داده اند .اد کراپ از رصدخانه گریفیث بر این باور است که ناهنجاریها
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و ناهمخوانیهای قطعی بین ستارگان و اهرام ثالثه باعث میشود که این
ایده غیرقابل اثبات باشد.
 - ۱۶هرم بزرگ جیزه در واقع  ۸طرف دارد ،اما این هشت
ضلع را تنها از آسمان میتوان دید
مرکز هر طرف اصلی هرم جیزه تورفته و کنگره دار است و به همین دلیل
است که این هرم هشت طرف یا هشت ضلع دارد .البته این هشت ضلعی
برای چشم غیرمسلح قابل دیدن نبوده و باید برای دیدن آن از باال به آن
نگاهی انداخت.
 - ۱۷دانشمندان و تاریخ نگاران توانسته اند ظاهر اهرام
ثالثه در قرنها قبل را ترسیم کنند
اهرام ثالثه مصر که از سنگهای آهکی صیقل خورده ساخته شده باعث
انعکاس نور خورشیده شده و بدین ترتیب یک نور بسیار قوی از خود تولید
میکند که از مایلها دورتر دیده میشود.
 - ۱۸اکثر اهرام آزتکها برای تماشای عموم باز هستند
در اهرام آزتک ها ۵ ،پارک باستان شناسی به روی عموم باز هستند ،اما
از این پنج پارک ،پارک باستان شناسی تئوتیهواکان مشهورترین آن هاست،
زیرا هرم خورشید و هرم ماه که از مشهورترین اهرام بزرگ جهان هستند را
در خود جای داده است.
 - ۱۹در حالی که اهرام مصر عموماً به عنوان مقبره مورد
استفاده قرار میگرفته ،اهرام آمریکای جنوبی عمدتاً به عنوان
معبد و جایگاه پرستش به کار میرفته اند
معابد اهرام تمدنهای آمریکای جنوبی عمدت ًا در نوک اهرام قرار داشت
که بسیار شبیه زیگوراتهای بین النهرین و زیگورات چغازنبیل ایران است..
برای مثال اهرام جادوگر حاوی  ۵معبد است.
 - ۲۰برخی از اهرام مایاها با مصالحی که از برزیل وارد شده
ساخته شده اند
میکا مادهای معدینی است که هزاران مایل دورتر در برزیل یافت میشود،
اما در معابد ،ساختمانها و خانههای مردمان مایا نیز دیده میشود .از میکا
در ساخت و ساز در فرهنگهای دیگر مانند هندی ،یونانی ،رومی ،مصری و
چینی نیز استفاده شده است.
 - ۲۱اهرام آمریکای جنوبی به داشتن زمینهای بازیهای
توپی شناخته میشده که مکانی برای سرگرمی بوده اند
بسیاری از قوانین این بازیها در طول تاریخ از یاد رفته اند و بدین ترتیب
بازی  El juego de la pelotaشبیه ترکیبی از بازیهای دیگری بوده
که در سالنهای ورزشی نزدیک معابد انجام میشده است.
 - ۲۲صدها گوی فلزی زیر هرمی باستانی در مکزیکو سیتی
یافت شده است
رباتها صدها گوی زرد رنگ که با نام «طالی دلقک» یا «طالی
جعلی» نامیده میشود را در زیر هرمی باستانی در مکزیکو سیتی پیدا کردند.
باستان شناسان هنوز نفهمیده اند که مورد استفاده این گویهای زرد رنگ
چه بوده است.
 - ۲۳مصر کشوری نیست که بیشترین اهرام را دارد .نوبیا
در سودان بیش از  ۲۵۰هرم دارد که نزدیک به  ۸۰۰سال پس
از اهرام مصر ساخته شده اند
اهرام نوبیایی توسط حاکمان پادشاهی َکش ساخته شده اند ،سلسلهای
باستانی در آفریقا که مرکز آنها در سودان امروزی بوده است .تمامی این
قبرها قرنها قبل غارت شده اند.
 - ۲۴تاریخ نگاران بر این باورند که در معبد خورشید در
آمریکای جنوبی کودکان را قربانی میکردند
در معبد خورشید آثار باستانی زیادی کشف نشده ،اما مراکز دفن بسیاری
همراه با  ۱۲جنازه کشف شده که  ۱۰نفر از آنها مثله شده بودند .شرایط
اجساد و حضور بقایای حیوانات در این قبرها باعث شده که تاریخ نگاران بر
این باور باشند که در این معبد قربانی کردن انسانها به عنوان قربانی برای
خود سازه صورت میگرفته است.

آگهی
آگهی
اصل قرارداد واگذاری شــماره  4366مورخ  72/10/29مربوط به قطعه 246
جزء پالک ثبتی  367فرعی از  1103واگذاری از طرف شــرکت عمران صدرا به
شرکت تعاونی مسکن بیمارستان شهید آیت اله دستغیب شماره  3متعلق به آقای
عبدالرسول بدل توانا مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ و اخطار دفترخانه
آقــای کــورش رزم جوئــی فرزند ریحــان مجهول المــکان ،چون
همسر شــما شــهین رزمجوئی برابر دادنامه قطعی شده به شماره
 140112390000593008مورخ  1401/1/30شــعبه  4دادگاه خانواده شیراز
تقاضای ثبت و اجرای طالق را نموده اســت ،لذا الزم اســت حداکثر
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی ،با در دست داشتن
اصل شناسنامه و کارت ملی در این دفترخانه طالق به آدرس شیراز
شــهرک گلســتان میدان اول  30متر باالتر از بانک کشاورزی حاضر
شوید .در غیر این صورت طبق مقررات ،اقدام به ثبت و اجرای طالق
خواهد شد.
/1863م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  144شیراز
سید ابوالقاسم عدالتی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری شیراز
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن می رساند که جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول رأس ســاعت  9روز سه شنبه مورخ
 1401/6/15در محل فضای باز روبروی تعاونی (جنب اداره ماشین آالت بنیاد
مســکن) واقع در بلوار مدرس نرسیده به پل غدیر برگزار می گردد .لذا از کلیه
اعضاء محترم دعوت به عمل می آید که رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور
بهم رسانند در صورتی که حضور عضوی به هر دلیل میسر نباشد می تواند استفاده
از حضور و اعمال رأی خود را به موجب وکالت رسمی و محضری تنظیم شده در
دفاتر اسناد رسمی به فرد دیگری واگذار نماید در هر صورت هر عضو نمی تواند
عــاوه بر رأی خود بیش از  3رأی با وکالت و هر غیر عضو نمی تواند بیش از یک
رأی با وکالت داشته باشد.
کاندیداهای سمت بازرس شــرکت از بین مؤسسات حسابرسی و اشخاص حقیقی
داوطلب از تاریخ انتشار آگهی به مدت  5روز مهلت دارند تا ضمن مراجعه به دفتر
شرکت تعاونی و تکمیل فرم ،مدارک شناسایی خود را تحویل نمایند.
مدارک الزم :یک قطعه عکس  ،4*3فتوکپی شناســنامه ،فتوکپی کارت ملی،
فتوکپی مــدرک تحصیلی ،تعیین وظعیت نظام وظیفــه(کارت پایان خدمت یا
معافیت) سوابق مدیریتی -مدارک مؤسسه حسابرسی
نکته :با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برای حضور در جلسه ماسک و دستکش و
خودکار الزامی می باشد.
دستور جلسه:
-1قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرســان از عملکرد شرکت و پروژه های
در دست اقدام در سال ( 1400قابل رؤیت در سامانه هوشمند بخش تعاونی ها)
-2بررسی و تصویب بودجه ســال ( 1401قابل رؤیت در سامانه هوشمند بخش
تعاونی ها)
-3بررسی و تصویب صورت های مالی سال  1400و آخرین سرمایه اعضاء (قابل
رؤیت در سامانه هوشمند بخش تعاونی ها)
-4گزارش و تصمیم گیری درخصوص پروژه های «عرفان و سهند و زیتون و البرز»
-5پیشــنهاد پاداش پروژه های البرز ،سهند ،عرفان و زیتون با توجه به پیشرفت
پروژه ها
-6گزارش و تصمیم گیری درخصوص لیست بدهکاران پروژه ها با ارائه اظهارنامه
در جلسه
-7انتخاب بازرس از بین مؤسســات حسابرسی و اشخاص حقیقی برای سال مال
1401
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آگهی
بدینوسیله به اطالع آقای علی حسین زاده فرزند جالل مجهول المکان
می رساند به موجب دادنامه شــماره  140112390001342652مورخ
 1401/2/27و نامه شــماره  10336639مورخ  1401/4/12شعبه دادگاه
عمومی بخش مشــهد مرغاب بانو عاطفه دیلمــی از این دفترخانه
تقاضای ثبت واقعه طــاق نموده ،لذا به نامبــرده اعالم می گردد
ظرف مدت هفت روز پس از نشــر این آگهــی به این دفتر واقع در
شــیراز خیابان قصردشت چهارراه زرگری جنب بانک صادرات دفتر
ازدواج  9و طالق  7شیراز مراجعه واال طبق مقررات نسبت به خواسته
نامبرده اقدام می گردد.
/1857م الف
سردفتر طالق  7شیراز
مشکین قلم
آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالسه  1401ح ش ایج این شــعبه با توجه به فوت مرحوم
نوریجان میری بوده توســط شــهربانو میری فرزند علی کوچک به
شــماره ملی  2529289229درخواســت تحریر ترکه شده و قرار
تحریر ترکه صادر گردیده و برای رأس ســاعت  4عصر مورخ شنبه
 1401/5/29تحریر ترکه تعیین شده اســت لذا بدینوسیله به تمامی
ورثه متوفای یاد شــده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و
مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد
ابالغ می شود در ســاعت و تاریخ یاد شده در شعبه ایج شورای حل
اختالف شهرستان استهبان واقع در استان فارس -شهرستان استهبان
بخش مرکزی شــهر ایج جنب مسجد جامع جهت شرکت در عملیات
تحریر ترکه حاضر شوند.
/987م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
آگهی دعوت جلسه خاص پروژه البرز
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری شیراز
بدینوســیله به اطالع کلیه اعضا و ذینفعان شرکت تعاونی مسکن می
رســاند که جلسه مختص پروژه البرز رأس ســاعت  17روز یکشنبه
مورخ  1401/6/6در محل پروژه البرز روبروی بلوک های  4و  5برگزار
می گردد .لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید که شخصا
رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
حضور مالک اصلی در جلسه الزامی می باشد.
چنانچه حضور مالک در جلسه یاد شده مقدور نباشد ذینفع می تواند
با داشتن وکالتنامه محضری در جلسه شرکت نماید.
ضمنا حضور اعضا یا وکیالن صرفا با در دســت داشــتن اصل مدرک
شناسایی ،قرارداد و وکالتنامه های مربوطه میسر خواهد بود.
مدارک الزم جهت کاندیداتوری ســمت هیأت امنا یک قطعه عکس
 ،3*4فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ،فتوکپی مدرک تحصیلی و کپی
از دفترچه مالکیت واحد.
دستور جلسه:
-1تعیین هیأت امنا پروژه با توجه به اتمام کار و تحویل پروژه
-2بررسی مسایل (مشکالت و راهکارها) جهت تسهیل سکونت اعضا
-3بررسی موانع و مشکالت پایانکار و تصمیم گیری درخصوص آن
-4تصمیم گیری درخصوص نحوه اجرای بلوک 10
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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  140160311035001518مورخ  1401/3/23موضوع پرونده
کالسه شماره  1400114411035000399هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای داریوش ارشــیدی به شماره شناسنامه  4091کدملی 2549365089
صادره از سپیدان فرزند یوسف در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 200مترمربع به پالک  8/38352مفروز و مجزی شــده از پالک 8/1186
جدا شده از  8/14واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رسمی آقای سید فتحعلی جعفری محرز گردیده است.
لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/13 :
/1824م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
آگهی حصر وراثت
خانم گالب کرمی دارای شناســنامه شــماره  377متولد  1348به شرح
دادخواست به کالسه  1401ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نوازاله کرمی به شماره
شناسنامه  80در تاریخ  1395/8/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2قدرت اله کرمی فرزند نوازاله به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -3امیرحمزه کرمی فرزند نوازاله به شماره شناسنامه  4صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -4گل ناز کرمی فرزند نوازاله به شــماره شناسنامه  16صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -5ســحرناز کرمی فرزند نوازاله به شماره شناسنامه  18صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6فرح ناز کرمی فرزند نوازاله به شماره شناسنامه  35صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -7سیما کرمی فرزند نوازاله به شــماره شناسنامه  530صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی وال غیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1858م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده اجرائی شماره  140104011195000007برابر مقررات
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رســمی یک دستگاه سواری پژو 206
به شــماره انتظامی  593-73ن  53به رنگ خاکســتری متالیک ،
مدل  1398برابر ســوابق شــماره گذاری راهور به شماره شاسی
 747452شــماره موتور  0077615چهار درب سوخت بنزین  ،نوع
خودرو ســواری هاج بک پژو  206وضعیــت موتور خاموش باطری
فرســوده الستیک ها شصت درصد بیمه شــخص ثالث و گواهی
عــدم خالف رویت نگردد بدنه ســمت چپ گلگیــر عقب درب
عقب آثار کشــیدگی و برخورد دارد و دو محور و چهار چرخ دارد
و چهار ســیلندر دارد و قابلیت تبدیل پــاک دارد ارزش پژو 206
فوق الذکر متعلق به آقای فرشــید نوروزی نام پدر :حسین تاریخ
تولد 1368/09/03 :شــماره ملی 2550030461 :شــماره شناسنامه:
 2550030461در قبال قســمتی از بدهی آقای فرشــید نوروزی به
خانم الهه زاهد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ
دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی شده از ساعت  9الی 12
روز چهارشنبه مورخ  1401/05/26به آدرس نی ریز پارکینگ و امداد
خودرو شــبانه روزی امین واقع در بلوار امام رضا از طریق مزایده
به فروش می رسد مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا ً فروخته می شود و طالبین می توانند جهت شرکت
جلســه در مزایده در تاریخ تعیین شده در محل فوق حق حراج و
حقوق دولتی اضافه می گردد و این آگهی در یک نوبت در روزنامه
عصر مردم درج و منتشر خواهد شــد و حضور خریدار با نماینده
قانونی او در جلسه مزایده الزامی است .برنده مزایده مکلف است
ظرف پنج روز از تاریخ مزایده نســبت به واریز مایه التفاوت مبلغ
فروش به حســاب صندوق ثبت اقدام نمایند در صورتی که ظرف
مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده واریز نکند مبلغ
مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد
و مزایده ابطال و تجدید می گــردد و چنانچه روز مزایده تعطیل
رســمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
/1864م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

روزنه
پنجشنبه  13مرداد 1401

نویسنده :پرنیاز هاشمی انتشارات :نشر چشمه
شمارگان 1500 :نسخه
قطع :وزیری
زمان انتشار :پاییز  ،1388تهران
نوبت چاپ :اول
قیمت 3800 :تومان
تعداد صفحه186 :
در پشت جلد کتاب آمده است:
«کتاب دیوار نوشته های زندان قصر ترکیبی است از نوشته ها ،عکس ها و
نقاشی های روی دیوارهای این زندان ،پیش از آن که خراب شود.
هر کس که زندان را تجربه کرده باشد ،سپری کردن یک روز در آن
را برابر با یک عمر می داند .عمری که تنها با یک دیوار از جریان رایج
زندگی فاصله می گیرد .دیواری تلخ که تو با تنهایی و ناامیدی و غم و
رنجت در پشت آن راه می روی ،گریه می کنی ،می خندی ،از الی میله های
عمودی به دنبال آسمان می گردی ،با آن درددل می کنی و گاه روی آن
می نویسی.
می نویسی؛ از روی سرگردانی می نویسی تا از غربت فرار کنی .می نویسی
چون امکان دسترسی به وسیله ای دیگر برای بیان احساست نداری؛
می نویسی از روی نفرت ،از روی عشق ،یا می نویسی تنها از روی عادت
دیرینه ی دیوارنویسی .به هر دلیل که نوشته ای ،دیوارها را پر کرده و رفته ای.
تو رفته ای ،زندان قصر رفته است ،و حرف ها و گالیه ها و درددل های
تو هم با او رفته است .این که کجا رفته اند کجا رفته ای جوابی ندارد ،و
این مجموعه تنها توقفی کوتاه است ،بسیار کوتاه در روزهای بی شماری که
می روند و می آیند».
***
«نوشتن همیشه بوده و هست ،زندان همیشه بوده و هست و هرکدام از
این مضامین به خودی خود رازآلودند و کنجکاوی برانگیز .برای من این دو
ترکیب شدند ،و در راهروها و سلول های زندان مواجه شدم با کلی نوشته.
زندانی که زمانی قصر بود ،بعد زندان شد و بعد هم خراب شد .دیوارنوشته های
زندان قصر مجموعه ای است از راه رفتن های من در این زندان و محبوس
شدن بین خاطرات ،درددل ها ،گالیه ها ،خنده ها ،گریه ها و خواسته هایی
که گاه چنان کوچک شده بودند که راه رفتن را فراموش می کردم .واپسین
کالم درباره ی جهان هنوز گفته نشده ،ولی بعضی از این نوشته ها واپسین
کالم فردی بودند که شاید فردا را ندید .کتاب «دیوار نوشته های زندان قصر»
ترکیبی است از نوشته ها ،عکس ها و نقاشی های روی دیوارهای این زندان،
پیش از آن که خراب شود .راه رفتن در زندان و خواندن این نوشته ها هر
شخصی را به فکر فرو می برد که در بین این دیوارها که حد فاصل زندگی
رایج بیرون هستند ،چه اتفاقاتی افتاده است و این یادگارهای باقی مانده ،بیان
کننده ی چه حسی از چه شخصی بوده اند و روزها این فکر با من بود که
این نوشته ها با خرابی زندان آزاد می شوند یا می میرند؟ به هر حال زندان
قصر خراب شد و توقف کوتاه من در بین دیوارها آن تبدیل شد به کتاب
دیوارنوشته های زندان قصر».
***
«زندان قصر یکی از مدرن ترین و مشهورترین زندان های سیاسی کشور
بوده که در سال دوم پادشاهی فتحعلی شاه ( 1168ه .ش 1213 / .ه .ق ).به
صورت قصری اشرافی بنا شد.
چهار سال بعد از آغاز سلطنت پهلوی با آغاز دوران تجدد در ایران رضاشاه
دستور ساخت زندانی مدرن با اسلوب اروپایی را داد.
نیکوالی مارکوف روسی قصر قجر را پیشنهاد کرد و رضا شاه برای توهین
به سلسله ی قاجار ،با این پیشنهاد موافقت کرد و عملیات ساخت زندان آغاز
شد.
زندان قصر که از  4بند و  3حیاط تشکیل می شد ،در سال  1308هجری
شمسی افتتاح شد.
این زندان دارای  192اتاق و گنجایش  700زندانی بود که  96اتاق آن
 5نفری و بقیه انفرادی بودند.
نخستین گروهی که از سال  1308در این زندان به بند کشیده شدند،
مالکین مازندران ،خوانین چاه کوتاهی ،اکراد الوار و دیگر افراد سیاسی
همچون نصرت الدوله ،تیمورتاش و فرخی یزدی بودند.
در سال  1316اشخاصی مانند مشیر همایون -شهردار تهران -علی مردان
خان بختیاری ،قائم مقام رشتی ،سرتیپ پسیان ،علی دشتی ،امیر لشگر
جهانبانی و امیر لشگر شیبانی در این زندان ،زندانی شده اند.
در اردیبهشت همان سال بزرگ علوی به همراه  52نفر از شاگردان و
دوستان دکتر تقی ارانی ،شناسایی و در زندان قصر ،زندانی شدند.
بزرگ علوی در کتاب  53نفر ،زندان قصر را چنین توصیف می کند:
«زندان قصر جای مخوفی است .دیوارهای عظیم و متعددی که
کریدورهای زندان را احاطه کرده ،در تازه وارد چنین تاثیر می کند که گویی
کسی که به دام افتاد دیگر هرگز آزاد نخواهد شد.
این دیوارهای قصر مجسمه ی کامل ملت ایران هستند .مصائبی تحمل
کرده اند و دم نزده اند که اگر بر سر هر ملت دیگری آمده بود ،از جا در
می رفت».
در زندان قصر زندانیان سیاسی معروفی ،از جمله روحانیون مذهبی ،اعضای
حزب ملل اسالمی ،اعضای نهضت آزادی ،سوسیالیست ها ،شرکت کنندگان
در قیام  15خرداد ،اعضای حزب موتلفه ،روزنامه نگاران ،اعضای گروه فدائیان
خلق ،تعدادی از چریک ها و اعضای حزب توده زندانی شده بودند.
نخستین زن زندانی ،در زندان قصر بوده است.
زندان قصر ،در زمان محمدرضا پهلوی نیز به محل نگهداری زندانیان
تحت نظارت کمیته ی مشترک که مخصوص بررسی وضعیت زندانیان
سیاسی بود ،تبدیل شد.
چند سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ،زندان قصر که دوران پرفراز
و نشیبی را گذرانده بود ،به عنوان زندان عمومی در اختیار قوة قضائیه قرار
گرفت.
در اردیبهشت ماه سال  1383زندان قصر تخلیه شد و تقسیم زندانیان
براساس جرم شان ،بین شش زندان تهران صورت گرفت.
در شهریورماه  ،1383زندان قصر به شهرداری منطقة  7تحویل داده شد تا
فضای  12هکتاری زندان به باغ موزه تبدیل شود( ».صص  9تا )14
«نکته ای که هنگام گردآوری این کار برایم مهم بود ،این بود که همه چیز
مستند باشد و کام ً
ال مطابق با آن چه که بر روی دیوارها وجود داشت ،بنابراین
اشعار و جمالت ،با وجود اشتباهات انشایی و امالیی زیادی که داشتند ،به
همان شکل آورده شده اند( ».ص )21
نویسندة کتاب در البالی صفحاتش اشعاری از نویسندگان و شاعران
بزرگ ایرانی و جهانی آورده است .از جمله :آنتوان آرتو ،احمد شاملو (باغ
آینه) ،پابلو نرودا (ما بسیاریم  -نیاز یعقوبشاهی) ،فدریکو گارسیا لورکا (زهرا
رهبانی  -نازنین میرصادقی) ،خسرو گلسرخی (ای سرزمین من) ،م .آزاد -
مجید روشنگر (از نیما تا بعد) ،منوچهر آتشی (از نیما تا بعد) ،ناظم حکمت
(تو را دوست دارم چون نان و نمک  -احمد پوری) ،اوکتاویو پاز (سنگ
آفتاب  -احمد میرعالئی) ،راینه ماریا ریلکه (کتاب ساعات و روایت عشق و
مرگ  -علی عبداللهی  /سوگ سروده های دوئینو  -علی عبداللهی) ،احمد
شاملو (هایکو  -باشو  -ع .پاشائی) ،پابلو نرودا (هوا از من بگیر خنده ات
را نه!  -احمد پوری) ،مهدی اخوان ثالث  -مجید روشنگر (از نیما تا بعد)،
نصرت رحمانی (شمشیر معشوقة قلم) ،اوکتاویوپاز (منتخب اشعار  -علی اکبر
فرهنگی) ،موریس بالنشو ،یانیس ریتوس (همه چیز از راست  -احمد پوری)،
فرخ تمیمی  -مجید روشنگر (از نیما تا بعد) ،گونتر گراس (عشق زنان سنگی
چیستا  -یثربی) ،والدیمیر مایاکوفسکس (ابر شلوارپوش  -م .کاشیگر)،
ویسواوا شیمبورسکا (آدم های روی پل  -شهرام شیدایی ،چوکا چکاد) ،فروغ
فرخزاد (دیوان نشر اهورا) ،فروغ فرخزاد (از نیما تا بعد  -مجید روشنگر .هیچ
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نگاهی به کتاب

دیوار نوشته های زندان قصر
محمدرضا آلابراهيم

صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد ،مرواریدی صید نخواهد کرد).
و اینک برخی از نوشته:
خط نوشتم گریه کردم زار زار
من بمیرم خط بماند یادگار (ص )25
***
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر (ص )33
***
اال دختر نقاب بسته داری
به زیر چادرت گلدسته داری
از آن گلدسته ات یک گل به ما ده
که صد پیر و جوان دلخسته داری (ص )36
***
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد (ص )41
***
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن (ص )41
***
دلم می سوزد از باغی که می سوزد نه یاری نه دستی از سر یاری
مرا آشفته می سازد چنین آشفته بازاری (ص )45
***
وای بر اسیری کز یاد رفته باشد (ص )45
***
گرچه می دانم که نمی آیی ولی این چشمان خسته ام همیشه پشت این
درهای آهنی انتظار تو را می کشد (ص )45
***
غم با همه بی مهری اش هر شب به من سر می زند
غم هم اگر ترکم کند ،تنهای تنها می شوم (ص )45
***
کاشکی یک آدم افغانی بودم که مالقات نداشتم .نمی دونم درد دل به کی
بگم .خسته شدم از این همه بدبختی (ص )45
***
در قمار زندگی عاقبت ما باختیم
بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم (ص )47
***
مرگ آغاز یک تولد است (ص )49
***
صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را
خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی (ص )49
***
چرا هیچ کس صدای گریه هامو نمی شنوه؟ (ص )51
***
کسانی که از مردی و مردونگی دم می زنند
بی هوا از پشت سر خنجر به آدم می زنند (ص )54
***
تا یک دل غمگین در جهان هست ،شادی نیست

تا یک ده ویران در جهان است ،آبادی نیست (ص )54
***
به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم
به دردی مبتال گشتم که درمانش نمی بینم (ص )57
***
روزگار آیینه را محتاج خاکستر کند (ص )57
***
دریای غم ساحل ندارد (ص )57
***
من نگویم که مرا آزاد کنید
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید (ص )59
***
در گلستان طبیعت ما گلی پژمرده ایم (ص )61
***
یا رب نظر تو برنگردد؟ (ص )62
***
نام :غم؛ شهرت :آواره؛ جرم :به دنیا آمدن؛ محکوم :به زندگی کردن؛
آدرس :شهر غم ها؛ کوچه :سختی ها؛ پالک :وحشت (ص )62
***
دل هر کس یه یاری داره
یار دل ما امام حسینه (ص )66
***
گر نگه دار من آن است که من می دانم
شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد (ص  66و )70
***
طبیبم گفته دردت را دوا نیست
ولی درد مرا درمان حسین است (ص )66
***
الهی گر ما مقصریم تو دریای رحمتی (ص )66
***
بیش از همه کس گناه ما بود ولی
ما را به محمد و علی بخشیدند (ص )66
***
هر کس به کسی نازد
ما هم به علی نازیم (ص )66
***
به حرمت اشک مادر توبه کردم (ص )72
***
ما که عمریست به حال همگان سوخته ایم
غیر مادر چه کسی سوخت به حال دل ما (ص )72
***
صفا و سایه ی او بر سرم نیست
برابر با نگاه مادرم نیست (ص )72
***
هر سالم گرمی آغاز یک خداحافظی است (ص )84
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***
شمع سوزان توام این گونه خاموشم نکن
گرچه دور افتاده ام هرگز فراموشم نکن (ص )84
***
همه از مرگ می ترسند ،من از رفیق نامرد( .ص )86
***
مردی نبود فتاده ای پای زدن
گر دست فتاده ای بگیری مردی (ص )86
***
در حیرتم از مرام این مردم پست
این طایفه زنده کش مرده پرست (ص )86
***
صبویی [سبویی] گر شود خالی جدا پیمانه می گردد
ز وقت تنگدستی آشنا بیگانه می گردد (ص )86
***
دوستی با هر که کردم خصم مادر زاد شد
آشیان هر جا که بستم النه صیاد شد (ص )89
***
کسانی که از مردی و مردونگی دم می زنند
بی هوا از پشت سر خنجر به آدم می زنند (ص )89
***
از آن پاک دالنیم که ز کس کینه نداریم
یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم (ص )97
***
دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم
طوطی صفتی طاقت اسرار نداری (ص )97
***
یکرنگی تخم مرغ حیرانم کرد
آن هم بشکستم و دو رنگش دیدم (ص )97
***
به سراغ من اگر می آیی؛ پشت هیچستانم؛ آدم اینجا تنهاست (ص )101
***
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
تبه کردم جوانی و نجستم زندگانی را (ص )104
***
زندگی همیشه بهار نیست ،گاهی ابر خزان سایه بان مرگ بر آن می افکند
و دست بی وفای روزگار با وفاترین یاران را از هم جدا می سازد( .ص )104
***
تا شقایق هست زندگی باید کرد (ص )104
***
آن قدر ز زندگی خود دلتنگ و دلگیرم
که روز مرگ خود را جشن می گیرم (ص )107
***
دنیا را نگه دارید تا من پیاده شوم (ص )107
***
امشب اگر مرگم رسد ،حرفی ندارم .شب عید ( 82ص )107
***
من طناب دار را چنین مردانه می بوسم (ص )107
***
خوشا آنان که با عزت ز کشتی
بساط خویش برچیدن و رفتن (ص )111
***
پرواز را به خاطر بسپار ،پرنده مردنی ست( .ص )115
***
مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش (ص )118
***
آن که انتقام می گیرد یک روز خوشحال است ،آن که می بخشد یک
عمر (ص )126
***
کاشکه سیگار بودم لوطیان دودم کنند
شمع نبودم دختران فوتم کنند (ص )126
***
به دریا رفته می داند ،مصیبت های توفان را (ص )126
***
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی
سلیمان گر شدی آخر خوراک مور می گردی (ص )131
***
اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست (ص )131
***
اگر پند بزرگان را به جان و دل نیاموزی
طبیعت با دو صد تلخی بیاموزد تو را روزی (ص )133
***
پرنده نیستی در پرتگاه آشیان مساز (ص )133
***
هر کس بد ما به خلق گوید
ما چهره ز غم نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هر دو دروغ گفته باشیم (ص )148
***
از عشق تو لیلی رفتم زیر تریلی واسه گریس کاری (ص )148
***
لوطی تو برو لقمه ی خود گاز بزن
کم پشت سر خلق خدا حرف بزن (ص )148
***
آن چه شیران را کند روبه مزاج
احتیاج است ،احتیاج است ،احتیاج (ص )148
***
ای دل بسه دیوونگی اندازه داره
این کوچه باریکه صد دروازه داره (ص )153
***
به اندازه ی همه کاغذهای جهان اندوه دارم که برایت بنویسم (ص )153
***
تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی
من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم (ص )155
***
نردبام این جهان ما و منی است
عاقبت این نردبام بشکستنی است
الجرم هر کس که باالتر نشست
استخوانش سخت تر خواهد شکست (ص )157
***
آهن و فوالد هر دو از یک کوره می آید برون
آن یکی شمشیر می گردد و آن یکی نعل خر است (ص )157
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حواد ث
پنجشنبه  13مرداد    1401

 6محرم 1444

جانباختگان سیل به  ۷۸تن رسید

فارس

یک جنگنده در شیراز دچار حادثه شد

ادامه جستجو برای یافتن  ۱۶مفقودی
ایسنا :رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از
جان باختن  ۷۸تن در سیل اخیر خبر داد و گفت که
جستجوها برای یافتن  ۱۶مفقودی سیل همچنان
ادامه دارد.
محمدحســن نامی در گفت وگو با ایســنا ،در
تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل زده و اقدامات
امدادی انجام شده تاکنون اظهار کرد :برابر آخرین
گزارشها از روز سه شنبه تاکنون دو مورد فوتی به
مجموع جانباختگان ســیل در سراسر کشور اضافه
شــد و شــمار افرادی که در پی جاری شدن سیل
در نقاط مختلف کشور جان خود را از دست دادهاند
به  ۷۸تن رســید .همچنین  ۱۶تن نیز مفقود شدند
که جستوجو برای یافتن آنان ادامه دارد.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور شمار
مصدومیها در ســیل اخیر را نیز  ۳۴تن اعالم کرد
و گفت :در مجموع  ۲۴اســتان کشور درگیر وقوع
سیل و آبگرفتگی بودند .در  ۱۳۳شهر  ۲۵۶بخش
و  ۱۳۴۴روســتا از این  ۲۴استان عملیات امدادی
انجام شد که عملیات در برخی از روستاها و مناطق
همچنان ادامه دارد.
وی درباره اینکه آیا همچنان آمادهباش مدیریت
بحران در خصوص سیالب ادامه دارد یا خیر ،گفت:
توده مانسون از کشور عبور کرده اما در صورتی  که
هواشناســی هشــدارها و اخطاریه هــای جدیدی
بدهد حتما بــا توجه به نوع هشــدار و محل های

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور که در
استان چهارمحال و بختیاری حضور داشت با اشاره
به بازدیدش از مناطق ســیل زده استان گفت :در
این استان نیز خساراتی به بخش های مسکونی و
همچنین دیگر بخش ها وارد شده که ارزیابی  ها در
مورد آن ادامــه دارد .همچنین به تعدادی از مراکز
پرورش ماهی نیز خســاراتی وارد شــده است که
آسیب وارده به آنها جبران خواهد شد.
وی حضور مردم در بحران ها را موثر برشمرد و
گفت :انصافا مردم پای کار بودند و همراهی خوبی
با مســئوالن و دستگاه های امدادی داشتند .من از
همراهی مردم قدردانی مــی کنم .عالوه بر آن از
مســئوالن مختلف از نیروهای مسلح تا دولت و ...
تشــکر می کنم که با بازدید خود از مناطق مختلف
سیل  زده سبب آرامش خاطر مردم شدند.
نامی افــزود :در روند امدادرســانی نیز جمعیت
هالل احمر انصافا پای کار بود .انتظامی کل کشور،
بســیج ،سپاه ،ارتش ،آتش نشانی ها ،اورژانس و ...
نیز ایثارگرانه حاضر شــده و برای نجات جان مردم
اقدام کردند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از رسانه ها
نیز در اعالم به موقع هشدارها و آگاهی بخشی به
مردم قدردانی کرد و گفت :رسانه ها نیز تاثیر زیادی
از اطالع مردم از وقوع حوادث و اتخاذ رویکردهای
سریع داشتند.

پیش بینی  شــده دســتگاه های امدادی را به حالت
آمادهباش در خواهیــم آورد .ضمن اینکه همانطور
که گفتم عملیات امدادی در برخی از اســتانها و
مناطق سیل زده همچنان ادامه دارد.
نامی درباره خســارات ناشــی از سیل و جبران
آن نیــز گفت :دولت برای انجــام اقدامات اولیه و
اضطــراری مبالغی را تحت عنوان تنخواه برای هر
اســتان پیش بینی کردند .عالوه بر آن کارشناسان
بنیاد مســکن ،کارشناسان جهاد کشــاورزی و ...
ارزیابی هــای خــود را برای بررســی میزان دقیق
خســارات اعالم کردند که این رونــد حدود دو تا
ســه هفته زمان می برد .بررســی ها درباره آسیب
بــه منازل ،خودروها ،زمین هــای زراعی و باغات،
احشام و  ...است.

فرمانده انتظامی تهران تشریح کرد:

گروگانگیری مسلحانه  ۳عضو یک خانواده در آجودانیه
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از وقوع یک مورد
گروگانگیــری در محله آجودانیــه خبر داد و گفت:
پس از گذشــت حدود سه ســاعت با عملیات ویژه
پلیس پایتخت گروگانگیر و فرد همراهش دستگیر
و سه گروگان نیز آزاد شدند.
به گزارش ایســنا ،ســردار حســین رحیمی که
فرماندهــی عملیــات رهایی گــروگان در منطقه
آجودانیــه را برعهــده داشــت ،پــس از پایــان
گروگانگیری و دســتگیری فرد گروگانگیر با حضور
در جمع خبرنگار به تشــریح جزئیــات این حادثه
پرداخــت و گفت :حوالی ســاعت  ۱۷:۳۰عصر روز
سه شنبه بود که ماموران کالنتری  ۱۶۴قائم در حال
گشتزنی در حوزه استحفاظی خود بودند که متوجه
رفتار خــارج از عرف و عجیب راننده و سرنشــین
یک دســتگاه سواری پژو  ۲۰۶شده و دستور توقف
آن را صادر کردند.
وی بــا بیان اینکه راننده خــودرو پس از فرمان
ایســت پلیس به جای توقف پا به فرار گذاشــته و
همزمان اقدام به تیراندازی به سمت ماموران پلیس
کرد ،گفــت :تعقیب و گریز با این خودروی متخلف
آغاز شــده و همزمان ماموران نیز با رعایت قوانین
بهکارگیری ســاح اقدام به تیراندازی به ســمت
مجرمان کردند .این تعقیب و گریز ادامه پیدا کرد تا
اینکه خودرو مجرمان وارد محله آجودانیه شده و در
آنجا وارد یک کوچه بن بست شد.
رحیمــی با بیــان اینکه در ادامــه دو مجرم که
عرصه را برخود تنگ دیده بودند ،وارد ســاختمانی
پنج طبقه کــه در آن باز مانده بود ،شــدند ،گفت:
متهمــان با ورود به این ســاختمان ابتدا با یکی از
شهروندان که در طبقات اولیه حضور داشتند ،درگیر
شدند .در ادامه فرار خود نیز به طبقه پنجم رفته و با
تخریب در ساختمان وارد خانه شده و اعضای یک
خانواده سه نفر شــامل زن ،مرد و فرزندشان را به
گروگان گرفتند.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ بــا بیان اینکه
گروگانگیر مرد مســلحی بود که زنی نیز همراهش
بــود ،اظهارکرد :مامــوران پلیــس بالفاصله وارد
عمل شده و تیمهای ویژه پلیس پیشگیری ،پلیس
آگاهی و نوپو در محل حاضر شده و تمهیدات خود
برای رهایی گروگان ها را در دستور کار قرار دادند.
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سال بیست و    هفتم

شماره 7542

ایرنا :یک فروند هواپیمای جنگنده ســوخو  ۲۲نیروی هوافضای ســپاه
پاســداران صبح دیروز چهارشــنبه در فرودگاه شــیراز از باند خارج و دچار
حادثه شد.
بنا بر خبر اولیه ،این اتفاق ســاعت حوالی  ۹صبح چهارشــنبه  ۱۲مرداد
 ۱۴۰۱رخ داد.
بر اساس این گزارش ،خلبان و کمک خلبان در زمان وقوع مشکل برای
این پــرواز خود را به خارج از هواپیما پرتــاب ( اجکت  -پرتاب با صندلی
خلبان) کردند که در این حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
در ایــن ارتباط روابط عمومی نیروی هوافضای ســپاه در اطالعیه ای از
وقوع حادثه برای یک فروند هواپیمای ســوخو  ۲۲این نیرو به دلیل نقص
فنی در پایگاه هوایی شیراز خبر داد.
بر اســاس این اطالعیه این هواپیما هنگام برخاســتن در پایگاه هوایی
شیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان ناگزیر به استفاده از سامانه صندلی  پران
(اجکت) شدند .در این سانحه خوشبختانه خلبانان با عکس العمل به هنگام
در سالمت کامل هستند.

تعطیلی  ۱۱قصابی متخلف در جاده مهارلو  -شیراز

ایرنا :کارشناس مســوول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان
سروســتان گفت ۱۱ :واحــد قصابی در جاده مهارلو  -شــیراز از ســوی
کارشناســان بهداشت محیط شــبکه بهداشــت و درمان این شهرستان،
به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی تعطیل شدند.
بر اســاس گزارش دریافتی روز چهارشــنبه ایرنا از روابط عمومی شبکه
بهداشــت و درمان سروســتان ،مهناز بنگری در این باره افزود :با توجه به
خطر شــیوع تب کریمه کنگو که بیماری مشــترک بین انسان و دام است
و این روزها شــیوع بیشتری دارد ،رعایت نکردن موازین بهداشتی از سوی
قصابی های محور مهارلو – شیراز شکایات مردمی زیادی به دنبال داشته و
در همین راستا  ۱۱واحد قصابی از سوی کارشناسان بهداشت محیط شبکه
بهداشت و درمان سروستان ،تعطیل شده است.
کارشــناس مســوول واحد بهداشــت محیط شــبکه ادامه داد :در پی
شکایات مختلف مردمی مبنی بر رعایت نکردن موازین بهداشتی و عرضه
گوشــت ناسالم در این قصابی ها و بی توجهی آنها به هشدارهای بازرسان
بهداشــت محیط ،برای چاره اندیشــی در این زمینه نشست های کارگروه
سالمت و امنیت غذایی شهرســتان سروستان برگزار و مقرر شد در گشت
مشترک ادارات صمت ،دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان سروستان ،با
قصابی  های متخلف بر اساس قانون برخود شود.

فرمانده انتظامی فارس اعالم کرد؛

کشف تریاک در عملیات مشترک پلیس
فارس و اصفهان

فرمانده انتظامي اســتان از توقيف سواري پژو پارس و كشف  165كيلو
ترياك در عمليات مشــترك پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان و
فارس خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشــت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران پليس
مبــارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان با اقدامات فنــي و تخصصي مطلع
شدند فردي با ســواري پژو  405در محور هرمزگان-شيراز در حال انتقال
يك محموله ترياك اســت كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس
فارس قرار گرفت.
وي افــزود :مامــوران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس پس از
هماهنگي با مقام قضایي به این محور اعزام و با برپايي تور ايست و بازرسي
موفق شدند سواري پژو حامل ترياك را شناسايي و دستور ايست صادر كنند.
فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز
ماموران موفق شدند با اقدامات فني و تخصصي خودرو را توقيف و راننده را
نيز دســتگير كنند ،تصریح کرد :در بازرسي از اين سواري  165كيلو ترياك
كشف شد و متهم براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي و از آن
طريق روانه زندان شد.

کشف  25دستگاه ماینر قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان از کشف  25دســتگاه استخراج ارز ديجيتال
قاچــاق بــه ارزش  7میلیارد و  200میلیون ریال در یک منزل مســکونی
خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بيان كرد :ماموران کالنتری  13لطیفی الرســتان با
انجــام اقدامات فني از وجود تعدادی دســتگاه اســتخراج ارز ديجيتال در
یک منزل مســکونی واقع در یکی از نقاط شهرستان مطلع شدند و بررسي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افزود :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از آن منزل
 25دســتگاه ماینر و متعلقات مربوطه شامل  ۱۸پاور ۶ ،دستگاه کنترل برد،
 ۴دستگاه فن حلزونی و  ۱۰دستگاه پوسته ماینر را کشف كردند.
فرمانده انتظامی الرستان با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر دستگير
و روانه دادســرا شد ،تصریح کرد :ارزش دســتگاههای مكشوفه برابر نظر
کارشناسان  7میلیارد و  200میلیون ریال برآورد شده است.

 ۷۵فوتی و شناسایی  ۸۵۴۰بیمار جدید کرونا در کشور
بنده هم در محل حاضر شــده و شخصا فرماندهی
عملیات رهایی گروگان را برعهده گرفتم.
رحیمی با بیان اینکه این عملیات دشواریهای
زیادی داشت ،اظهار کرد :مهمترین مساله برای ما
حفظ جان افراد به گروگان گرفته شده و همچنین دیگر
شهروندان بود .این موضوع با توجه به مسلح بودن
فرد گروگانگیر حساسیت باالیی داشت و از این رو
پلیــس تمام تمهیــدات خود را بــرای نجات جان
گروگانهــا آغاز کرد .حتی به منظــور اعتمادزایی
برای فرد گروگانگیــر ،ماموران پلیس و بنده بدون
ســاح و جلیقــه ضدگلولــه وارد مذاکــره با این
فرد شدیم.
درخواســت گروگانگیر بــرای فرار به
همراه  ۳گروگان
رئیس پلیس پایتخت دربــاره اینکه گروگانگیر
چــه مطالباتی از پلیس داشــت ،گفــت :این فرد
ابتدا درخواســت کرد که با زنی که همراه او بود و
ســه گروگان خود از خانه خارج و متواری شود که
پلیس برای حفظ جان گــروگان ها با آن موافقت
کرد .در ادامه خواســتههای عجیــب و غریبی را
مطــرح کرد .تیمهــای عملیــات روان پلیس نیز
در محــل حاضر شــده و رفتار فــرد گروگانگیر را
بررســی کردند .خود من ســاعتها با گروگانگیر
صحبت کردم.
وی ادامه داد :مدتی بعد فرد گروگانگیر شــروع
به بیان خواســتههای ضد و نقیض کرد و عالوه بر
آن اقدام به تیراندازی به ســمت ماموران و فضای
خیابان کرد .در این راستا نیز با توجه به اینکه حفظ

جــان گروگانها و مردم برای ما مهــم بود ،واحد
رهایی گروگان ما یا همان واحد نوپو وارد عمل شده
در عملیاتــی برق آســا ،زن و مــرد گروگانگیر را
دســتگیر و خلع سالح کردند .این عملیات در حدود
سه ساعت به طول انجامید.
رحیمی با بیان اینکه هر ســه گروگان در کمال
صحت و سالمت هســتند ،گفت :از فرد گروگانگیر
یک دســتگاه اســلحه کلت کشــف و ضبط شد.
همچنیــن خانمی که همراه وی بود نیز دســتگیر
شــد که این فرد ادعا کرد این زن همســر اوست.
خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از شهروندان
و ماموران آســیبی وارد نشده و تنها فرد گروگانگیر
به دلیل درگیری با ماموران در حین اجرای عملیات
رهایی گروگان دچار آســیب دیدگی ســطحی شد.
در چند نقطه نیز آثار تیراندازی به ســوی این فرد
وجود دارد.
وی درباره انگیزه این گروگانگیری نیز اظهارکرد:
دو متهم دستگیر شده به مقر انتظامی منتقل شده و
تحقیقات از آنان آغاز شده است .در حال حاضر باید
تحقیقات کامل شود ،اما یکی از احتماالت این است
که این دو نفر سارق بوده و به همین دلیل نیز حاضر
به تبعیت از فرمان ایست پلیس نشدهاند.
به گزارش ایسنا ،در این ماموریت پلیس ،عالوه
بر ســردار رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ،
سردار حمید هداوند ،جانشــین فرماندهی انتظامی
تهران بزرگ ،معاون دادســتان تهران ،ســرهنگ
جلیل موقوفهای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت و
 ...نیز حضور داشتند.
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بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
۸هزار و  ۵۴۰بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی
شدند و متاسفانه  ۷۵بیمار نیز در این بازه زمانی
جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز
 ۱۲مردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۸۵۴۰ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۴۷۷نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۴۱۸هزار و  ۶۱۵نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۷۵ ،بیمار مبتال

به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۲هزار
و  ۲۰۹نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون و  ۸۷هزار و
 ۲۷۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۱۳۷۲نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۲۹۵هزار و  ۹۴۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

همچنین تا کنــون  ۶۴میلیون و  ۸۱۰هزار و
 ۳۴۵نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۱۸۳هزار و  ۴۶۱نفر
ُدز دوم و  ۳۰میلیون و  ۲۹۷هزار و  ۳۶۶نفرُ ،دز سوم
و باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
بــه ایــن ترتیــب مجمــوع واکســن های
تزریق شده در کشور به  ۱۵۳میلیون و  ۲۹۱هزار و
ُ ۱۷۲دز رسید.
در حال حاضر  ۱۲۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۱۲شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۶۶ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۵۰شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.

بین الملل

حادثه رانندگی در جنوب مصر  ۱۷قربانی گرفت

بــه گفتــه مقامات مصر ،اواخر روز ســه شــنبه در پــی تصادف
یک دســتگاه مینیبوس با یک کامیون در اســتان "ســوهاج" واقع
در جنوب این کشــور ،دســت  کم  ۱۷نفر کشــته و چهار نفر دیگر نیز
زخمی شدند.
به گزارش ایســنا ،به گفته یکی از مقامات محلی ،در پی وقوع این
حادثه  ۱۵دستگاه آمبوالنس به محل وقوع این تصادف اعزام شده اند.
این مقام محلی همچنین افزود :بررســی های اولیه نشان می دهد
که راننده مینیبوس به علت سرعت باال نتوانسته از برخورد با کامیون
که در الین مقابل در حال حرکت بوده ،جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،تصادفات جاده ای در مصر به دلیل
نگهداری نامناســب از زیرســاخت های جاده ای و قوانین راهنمایی و
رانندگی که به طور ضعیف اجرا می شوند ،رایج هستند.

چاقوکشی در مهدکودکی در چین

رسانه های محلی در چین از وقوع چاقوکشی در یک مهد کودک خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری فرانســه به نقل از پلیس چین اعالم کرد:
در حادثه چاقوکشی که در یک مهد کودک در این کشور رخ داد ،دست   کم
سه تن کشته شده و شش نفر دیگر مصدوم شدند.
خبرگزاری رویترز به جزئیات بیشتری در مورد قربانیان این حادثه اشاره
نکرده است.
گزارش  هــا حاکی از آن اســت یک گانگســتر بــا کاله و نقاب وارد
مهد کودک شده و اکنون این مظنون  48ساله متواری است.
وقوع جنایات خشــونت آمیز در چین متداول نیست که تا حدی به دلیل
قوانین کنترل حمل اســلحه و تدابیر شــدید امنیتی است ،اما در سال های
اخیــر چندین حملــه با چاقو و تبر از جمله در مدارس این کشــور گزارش
شده است.
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 -2مهلت -٣
1401/05/15ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:00روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 1401/05/25
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ
نامه شــركت در مناقصه  :تا ساعت  14:00روز سه شنبه
 -3مهلت زماني تكمیل دفترچه ارزیابی و ارائه پیشــنهاد قیمت و تحویل فیزیكی 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 بازگشایي 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  1401اباغی 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
خیابان معدل غربي
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف  :شیراز
ﻫﺎ :
ﭘﺮوژه
ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺷﺮح
انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021 -41934
جهت
ستاد
سامانه
روبروي دبستان دكتر حسابي تلفن  07132339097اطاعات تماس
شرح مختصر پروژه ها :
ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ردﻳﻒ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

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

ﻣﺪرس ﺷﻮراب ارﺳﻨﺠﺎن
آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/05/12 :

آگهي نوبت اول 1401/05/12 :

آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم 1401/05/13 :

اﻋﺘﺒﺎر

آگهي نوبت دوم 1401/05/13 :

ﭘﻴﻤﺎن)ﻣﺎه(

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد
ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓﺎرس

شناسه آگهی1359514 :

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

آگهي مناقصه عمومي
14011-264

نوبت اول آگهی 1401/05/12 :روزنامه نیم نگاه
نوبت دوم آگهی 1401/05/13 :روزنامه عصرمردم

سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در
نظر دارد عملیات احداث فضای سبز پروژه های عمرانی تقاطع
مدافعان ســامت را از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل
به بخــش خصوصی واگذار نماید .لذا ازكلیه شــركتهاي واجد
شــرایط دعوت بعمل مي آید ،با توجه به مــوارد ذیل جهت
اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شیراز– میدان شهید مطهری–
نبش بلوار قدوسی شرقی ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطاعات بیشتر
شماره تلفن 07138431279 -07138431270آماده پاسخگوئي
مي باشد.
 -1مبلغ برآورد اولیه 24/363/499/820 :ریال
 -2مدت انجام كار 7 :ماه
 -3مبلغ تضمین شــركت در مناقصه مبلغ  1/220/000/000ریال
است كه باید به یكي از صورتهاي مشروحه زیر همراه با اسناد
مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
الف  -ضمانتنامه به نفع شــهرداری شــیراز با شناســه ملي:
 14002091671و كداقتصادي411364877455 :
ب – فیش واریز نقدي به شــماره حساب 100805504742بانک
شهر ،كد مرجع 101660
 -4ارائه حداقل رتبه  5كشاورزی از سازمان برنامه و بودجه یا
ارائه صاحیت معتبــر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره تعاون،
كار و امور اجتماعی اســتان فارس الزامی است در صورتی كه
صاحیت مذكور از سایر استان ها باشد اخذ مجوز فعالیت در

اســتان فارس از اداره تعاون ،كار و امور اجتماعی فارس وارائه
آن الزامی می باشد.
 -5مدیرعامل یــا یكی از اعضاء هیات مدیره شــركت الزام ًا
می بایســت داراي مــدرك كارشناســی از دانشــكده های
كشــاورزی یا منابع طبیعی در رشــته های مرتبــط با موضوع
مناقصه و سهام دار ودارای حق امضا در اسناد و مدارك مالی و
قراردادها باشد.
 -6خدمــات حفظ و نگهداری فضای ســبز می بایســت جزء
موضوع اساسنامه شركت باشد.
 -7ســابقه كار :ارائه حداقل یک قرارداد احداث و بهســازی
فضای سبز الزامی است.
 -8آخریــن مهلت تحویل پیشــنهادها :تا ســاعت  12مورخه
 1401/05/27می باشد.
 -9زمان تشكیل كمیسیون بازگشایی پاكت ها ساعت  13مورخه
 1401/05/29در محل سالن جلسات اداره كل حقوقي شهرداری
شیراز واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود.
 -10هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری
در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.
 -11بدیهی است شــركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله
قبول كلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
 -12سایر شرایط و مشــخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد
شد.
 -13آگهــی و اطاعــات مربوطــه از طریــق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مــشاهده می باشد.
 -14كلیه متقاضیان شــركت در مناقصه موظف به ثبت نام در
سایت  vendor.shiraz.irمی باشند.
شناسه آگهی1358222 :
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

اقتصاد
پنجشنبه  13مرداد    1401

 6محرم 1444

Aug 4، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7542

جزئیات میزان سود سهام عدالت مشخص شد

جنجال خودرو و بورس به پایان رسید
سایپا هم به میدان آمد

به نظر می رســد ماجرای پرچالش عرضه خودرو در بورس به
فصل آخر خود نزدیک اســت ،به طوری که عالوه بر عرضه ۶۰۰
دســتگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ  ۲۶مرداد ماه ،گروه
خودروسازی ســایپا نیز برای عرضه در همان هفته (هفته چهارم
مردادماه) اعالم آمادگی کرده است.
به گزارش ایســنا ،مذاکره برای عرضه خودرو با خودروسازهای
مختلف از ســال قبل توسط بورس کاال آغاز شد و مذاکره با ایران
خودرو نیز تقریبا تا مرحله آخر نیز رفت ،اما تغییر مدیریت مانع این
اقدام شــد .البته مذاکرات با ســایپا ادامه داشت و قرار شد شاهین
در بورس کاال عرضه شــود .پس از آن نیز قرار شــد گروه بهمن
محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کند.
گروه بهمن پشت مخالفت وزارت صمت ماند
طبق اعالم بورس کاال ،قبل از عرضه همه قوانین بررسی شده
بود و هیچ مانعی بر ســر راه این عرضهها وجود نداشت .به همین
دلیل در نهایت فرایندهای قانونی طی شــده و نخستین عرضه و
معامله خودرو در بورس کاال انجام شــد .بر این اساس جمعا ۱۰۳
دستگاه کارا دو کابین و کارا تک کابین در بورس کاال فروش رفت.
پــس از آن قرعه به نــام دو خودروی پرطرفدار رســید و قرار
شــد  ۱۸خردادماه  ۴۳۰دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کاال

عرضه شود ، .اما دقیقا چند ساعت قبل از عرضه ،این فرایند توسط
وزارت صمت تعلیق شــد .وزیر صمت پس از ان اعالم کرد که از
یک مــاه و نیم قبل با بورس کاال مذاکراتــی در این باره صورت
داده بود ،اما روال را جلــو بردند .نامه یک روز قبل به بورس کاال
در مــورد توقف عرضه خودرو نیز در واقع یــک اتمام حجت بود.
بورس کاال برای عرضه کاالهای بی نام و نشان (برند) مثل فوالد
اســت من با عرضه خودرو در بورس مخالف نیســتم ،اگر چه این
کار حرفه ای نیســت .در مورد عرضه خودرو در بورس کاال ،رانت
وجود داشت و کســانی که رانت آنها از بین رفت فضای رسانه ای
را معکوس کردند.
در این راســتا ،معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال نیز
اعــام کرد که عرضــه خودرو در بورس کاال بر اســاس مقررات
صورت گرفته و عرضه کننده پیــش از عرضه اعالم کرده بود که
هیچ محدودیتی برای عرضه وجود ندارد ،اما بورس کاال از ســوی
وزارت صمت تهدید شده و مصوبه سران قوا مبنی بر اینکه عرضه
خودرو نباید صورت گیرد را ارائه کرده است .مصوبه ای که به گفته
جهرمی وزارت صمت تفسیر اشتباهی از آن داشته و به همین دلیل
این موضوع دوباره در شورای عالی بورس درحال بررسی است.
در نهایت این بررسی انجام و عرضه خودرو در بورس توسط این

بیاعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا

با وجود آنکه مصوبه تعیین ســقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی
تمدید شده است ،برخی شــهروندان اجارهنشین میگویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم
تخلیه مسکن برایشان صادر میشود.
به گزارش ایســنا ،گزارشهایی از برخی مســتاجران میرسد که نشــان میدهد شوراهای حل
اختالف ،خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز  ۲۵درصد
اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره ،دستور تخلیه صادر میکنند.
در این خصوص یکی از شــهروندان تهرانی به ایسنا گفت :من سه سال در یک خانه در منطقه
 ۲۲تهران مســتاجر هستم .قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید .مالک از چند ماه قبل به من
اعالم کرد واحد را تخلیه کنم .بنده با اســتناد به مصوبه ســتاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به
صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر  ۲۵درصد شــدم که قبول نکرد .از من شکایت کرد و نهایتا
راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچیک از شرایط ۹گانه
در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شــهروند افزود :دستور تخلیه با استناد به بند  ۱۱قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال
 ۱۳۸۷و مواد  ۳و  ۴قانون روابط موجر و مســتاجر مصوب  ۱۳۷۶صادر شــده و اعتنایی به مصوبه
ستاد کرونا صورت نگرفته است .در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال
متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار کرد« :هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعالم کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰
اعتبار داشــته و تمدید نشده است .صحبتهای شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد .همچنین
گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک  بار قابل تمدید است».
این شهروند با بیان اینکه اجاره واحد مذکور  ۴میلیون و پول پیش آن  ۱۳۰میلیون تومان بوده
اســت ،گفت :با این حســاب رهن کامل این خانه حدود  ۳۰۰میلیون تومان است .با صدور دستور
تخلیه شــروع به جســتوجوی خانه در اطراف منزل خود کردم ،اما هر چــه میگردم این اطراف
خانهای با نرخ رهن کمتر از  ۵۰۰میلیون تومان پیدا نمیکنم.
بنابراین گزارش روز  ۲۸خردادماه امســال ســران قوا در نشســت خود طرح تعیین سقف مجاز
ســالیانه اجاره   بها در تهران و کالنشهرها به میزان  ۲۵درصد و سایر شهرها به میزان  ۲۰درصد را
به تصویب رســاندند .این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از اقشار
اجارهنشین به تصویب رسید و در سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات نهگانهای است که به طور خالصه شامل
عدم پرداخت مابهالتفاوت اجاره بها توسط مستاجر ،قبول نداشتن سقف تعیین شدهی دولت ،پرداخت
نکــردن اجاره بها ،رفتار خالف عرف ،تغییر کاربری ،عدم پرداخت هزینههای شــارژ ،نیاز مالک و
افراد تحت تکفل وی به واحد مســکونی ،فروش خانه و تخریب به منظور ســاخت و ساز میشود.
با روایتی که این فرد اجارهنشین بیان میکند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی
شعبات مورد بیمهری قرار میگیرد .این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری
میکند .بر اســاس اعالم بانک مرکزی ،تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان رسیده است .نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز  ۴۷درصد و در کل
کشور  ۵۲درصد بود .آمار و ارقام توضیح میدهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامهی حد مجاز ۲۵
درصد چندان جدی گرفته نمیشود.

نزول قیمت نفت در آستانه دیدار وزیران اوپک پالس

قیمت نفت روز چهارشنبه در آستانه نشست وزیران اوپک پالس ،ابتدا حدود یک درصد سقوط
کرد ،اما در ادامه معامالت موفق شد ،بخشی از این افت را جبران کند.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۳۸سنت معادل  ۰.۴درصد کاهش ،به  ۱۰۰دالر
و  ۱۶سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۳۵سنت معادل
 ۰.۴درصد کاهش ،به  ۹۴دالر و هفت سنت در هر بشکه رسید.
اوپک و متحدانش شــامل روسیه که به گروه اوپک پالس معروفند ،روز جاری دیدار میکنند.
منابع آگاه در اوپک پالس هفته گذشته به رویترز گفتند :این گروه احتماال تولید نفت در سپتامبر
را بدون تغییر نگه خواهد داشت یا با افزایش مالیم تولید موافقت میکند.
تحلیلگران به دلیل دورنمای ضعیف تقاضا و رشــد نگرانیها نســبت به وقوع رکود اقتصادی،
انتظار دارند تغییری در سیاســت تولید اوپک پالس صورت نگیرد و میگویند عربســتان سعودی
ممکن اســت تمایلی نداشته باشد افت تولید روســیه را که هدف تحریمهای گسترده غربی قرار
گرفته است ،جبران کند.

شورا تصویب شد .بر این اساس و طبق آخرین اخبار  ۶۰۰دستگاه
خودرو فیدلیتی و دیگنیتــی در تاریخ  ۲۶مرداد ماه در بورس کاال
عرضه خواهند شــد .همچنین گروه خودروســازی سایپا نیز برای
عرضــه در همان هفته (هفته چهارم مردادماه) اعالم آمادگی کرده
است.
نحوه خرید خودرو از بورس کاال
طبق اعــام روابط عمومی بورس کاال ،آنطــور که حمیدرضا
رحمنی ،رئیــس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس کاالی ایران
اعالم کرده اســت ،متقاضیان برای خرید این خودروها در بورس
کاال ابتدا باید نسبت به اخذ کد معامالت بورس کاال اقدام کنند.
نحوه اخذ کد بورس کاال نیز به این شــکل است که متقاضیان
به یکی از کارگزاری های مجاز مراجعه کرده و به صورت آنالین یا
حضوری کد بورس کاال را دریافت می کنند .البته پیش از آن باید
در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند .متقاضیان
پس از اخذ کد بورس کاال ،باید نســبت به گشایش حساب وکالتی
اقدام کنند .حســاب وکالتی حسابی اســت که به بورس کاال این
امکان را می دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شــرکت
کرده و کاال را خریداری کرد بتواند از آن حساب برداشت کند و به
این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.
به گفته وی نکته ای که باید به آن توجه شود این است که برای
خرید خودرو ،باید  ۳۰درصد قیمت پایه خودرو در حســاب وکالتی
خریدار موجود باشد .به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت
می گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حســاب وکالتی
مسدود می شود.
رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس کاالی ایران درباره
محدودیت های خرید خودرو از بــورس کاال توضیح داد :در حال
حاضــر هر کد ملی صرفــ ًا مجاز به ثبت ســفارش روی یکی از
کدهای عرضه شده اســت و صرف ًا هم امکان خرید یک دستگاه
خودرو را دارند .همچنین صدور ســند و شــماره گذاری نیز تنها
به اســم خریدار خواهد بود .پس از انجــام فرآیند حراج و نهایی
شــدن خریدار ،یکســری هزینه های عوارض ،شــماره گذاری و
هوشمندســازی کارت خودرو که در اطالعیه عرضه به آن اشاره
شده لحاظ می شود.
رحمنی درباره فرآیند حراج نیز عنوان کرد :پس از نهایی شدن
ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت
می گیرد ،خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شــرکت
و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشــتر باشــد در رقابت شرکت
خواهنــد کرد و همچنین مالیات بــر ارزش افزوده ای که پرداخت
خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت
و خرید خود را نهایی کرده است.
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دســتیار رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از دو برابر شدن میزان سود سهام عدالت سال
 ۱۴۰۰که در سال جاری واریز خواهد شد ،خبر داد.
پیمان حدادی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به برگزاری مجامع برخی شرکتها ،اظهار کرد :بر
اســاس میزان سودی که در این مجامع تقسیم شده ،سهم سود سهام عدالت نیز مشخص است.
بر این اساس مجامع برخی شرکتها نیز طی دو ماه آینده برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود
با توجه به ســودی که در مجامع پیش  رو تقسیم میشود ،امسال سود سهام عدالت حدود دو برابر
سود سال قبل باشد.
وی ادامه داد :در واقع ســال گذشته مشموالنی که ارزش اولیه سهام آنها یک میلیون تومان
بــود ،حدود یک میلیون تومان و افرادی که ارزش اولیه ســهام آنها  ۵۳۲هزار تومان بود حدود
 ۵۵۰هزار تومان سود گرفتند .بر این اساس امسال احتماال یک میلیون تومانیها دو میلیون تومان
و  ۵۵۰هزار تومانیها ،بیش از یک میلیون تومان سود دریافت کنند.
دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد زمان پرداخت سود سهام عدالت نیز توضیح
داد :زمان پرداخت به این بستگی دارد که شرکتهای سرمایهپذیر سودهایی که در مجمع مصوب
کردهاند را چه زمانی به شرکت سپردهگذاری مرکزی منتقل کنند و سپردهگذاری بر اساس مصوبه
شورای عالی بورس سودها را پرداخت کند.
حدادی تاکید کرد :در نتیجه تا زمانی که مجامع همه شــرکتها برگزار و سود تقسیم شده به
شرکت سپردهگذاری واریز نشود ،سود سهام عدالت نیز پرداخت نمیشود.

بانک مرکزی اعالم کرد:

تعیین تکلیف جدید برای چکهای ثبت نشده در صیاد

طبــق اعالم بانک مرکزی ،ذینفعان چک میتواننــد از این پس «اعالمیه عدم ثبت برگه
چک در ســامانه صیاد» را در قبال چکهای ثبتنشــده در این ســامانه از شــعب بانکها
درخواست کنند.
به گزارش ایســنا ،این بانک با صدور بخشنامهای شعب شــبکه بانکی را مکلف به صدور
«اعالمیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» کرد.
در بخشــنامه شــماره  ۱۱۷۵۳۳مورخ  ۱۴۰۱.۵.۱۱بانک مرکزی آمده است؛ این اعالمیه
بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شــکلی متمایز از گواهینامههای مرسوم عدم پرداخت
چک اســت و صرف ًا مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل ثبت نشــدن چک
در سامانه صیاد است.
گفتنی است تسویه چکهای جدید که از ابتدای سال  ۱۴۰۰در اختیار مشتریان بانکی قرار
میگیرد ،براســاس استعالم از ســامانه صیاد و در صورت ثبت اطالعات مبلغ ،تاریخ و ذینفع
چک و تطابق آن با برگ چک امکانپذیر است و در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه
صیاد ،این چک شــامل احکام قانون صدور چک نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها
خودداری کنند.
در این زمینه و با هدف جلوگیری از بروز مشکالت آینده ،هموطنان گرامی باید توجه داشته
باشــند از تحویل برگ چک ثبتنشــده در سامانه صیاد اجتناب کنند و حتما همزمان با انجام
معامله و تحویل برگ چک ،از ثبت اطالعات چک در ســامانه صیاد با اســتفاده از شیوههای
مختلف استعالم اطمینان حاصل کرده و تایید دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.
مشــتریان بانکی برای انجام استعالم و تایید دریافت چک میتوانند از طریق اینترنتبانک
و موبایلبانک بانکها ،برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت ،ســامانه پیامکی ،۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱
خودپردازها و کیوسکهای بانکی و شعب بانکهای عامل اقدام کنند.

مدیرعامل بانک دی:

زیان انباشته را با فروش اموال مازاد کاهش میدهیم
مدیــر عامل بانک دی با بیان اینکه این بانک
از ابتدای سال تاکنون بیش از  ۸۰۰۰میلیارد تومان
تسهیالت پرداخت کرده است ،گفت :برنامه ما این
است که با جذب منابع ارزان قیمت و فروش اموال
مازاد بخش قابل توجهی از زیان انباشــته بانک را
کاهش دهیم.
به گزارش ایســنا ،بانک دی یکی از بانکهای
خصوصی کشور است که با هدف تسهیل و فراهم
ساختن امکان مشــارکت گسترده و فراگیر ملی و
مردمی در تمامی فعالیتهای ســازنده ،مثر ثمر و
موجــه اقتصادی و مالی به ویــژه در زمینه پولی،
بانکی و مالی تشــکیل شد و در حال حاضر با ۹۱
شــعبه فعال در سطح کشور به ارائه خدمات بانکی
مشغول است.
علیرضا قیطاســی  -مدیــر عامل بانک دی -
با حضور در خبرگزار ی دانشجویان ایران ،به بیان
عملکرد بانک در چند ماهه ابتدایی سال جاری در
زمینه پرداخت تســهیالت بانکی ،وضعیت فروش
اموال مازاد ،اعطای تســهیالت بــدون ضامن و
 ...پرداخــت که مشــروح این گفتوگو به شــرح
زیر است:
عملکرد بانک دی در تســهیالتدهی از
ابتدای ســال جاری تاکنون را شرح دهید.
میزان تســهیالت پرداختی بانک برای وام
ازدواج و فرزنــدآوری در ســال جاری چه
میزان بوده است؟
از ابتدای سال جاری تاکنون ،بانک دی بیش از
 ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده که از
نظر تعدادی ،معادل  ۱۵هزار فقره تسهیالت بوده
و بــه میزان  ۴۰۰۰فقره از این تســهیالت از نوع
تسهیالت قرضالحسنه و تقریبا  ۱۰هزار فقره نیز
تسهیالت مرابحه پرداخت شده است.
بانک دی از ابتدای ســال جاری تا پایان تیرماه
بیــش از  ۸۰درصد ســهمیه تعیین شــده برای

وام ازدواج را پرداخــت کرده و برای تســهیالت
فرزندآوری نیز  ۱۴۲درصد سهمیه خود را پرداخته
اســت .به عبارت دیگر ،ســهمیه بانــک دی در
پرداخت وام فرزنــدآوری  ۷۴میلیارد تومان تعیین
شــده که بیــش از  ۱۰۰میلیارد تومــان در این
زمینه پرداختی داشته اســت .بنابراین ،بانک دی
بــه تعهدات خود در پرداخت تســهیالت ازدواج و
فرزندآوری عمل کرده است.
همچنین این بانک برای پروژه نهضت ملی ۷۵
میلیارد تومان ســهمیه دارد که به دو استان تهران
و هرمزگان مربوط است و در حال حاضر  ۲۰مورد
به بانک معرفی شــده اما هنوز به مرحله پرداخت
نرسیده است و در مرحله بررسی قرار دارد.
آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت بدون
ضامن در بانک دی به چه صورت اســت؟
و ضمن تشریح وضعیت مطالبات غیرجاری
بانک ،اقدامات انجام شده در این زمینه را
اعالم کنید.
بانــک دی از اول بهمن ماه ســال گذشــته
که پرداخت تســهیالت بدون ضامــن مبتنی بر

اعتبارسنجی شــروع شــد ،معادل  ۱۹۰میلیارد
تومان وام بدون ضامن پرداخت کرد و در ســال
 ۱۴۰۱نیــز معادل  ۲۵۰میلیــارد تومان پرداخت
کرده است.
بانک مطابق با قانون ،فهرســت اشــخاص
مرتبط با تســهیالت غیرجــاری خود را به بانک
مرکزی ارسال و این بانک نیز آن را منتشر کرده
است .تســهیالت غیرجاری به سه بخش تقسیم
میشود که تســهیالت سررسید گذشته یکی از
ســرفصلهای آن است .در سررســید گذشته،
بازپرداخت اقساط تســهیالت از موعد گذشته و
عقب افتاده که در این شــرایط بانک شــش ماه
به مشــتری برای پرداخت فرصت میدهد و اگر
پس از این مهلت نیز پرداخت صورت نگیرد ،این
تسهیالت در سرفصل معوق قرار میگیرد که در
این زمینه اقدامات بانک علیه مشتری و یا ضامن
او انجام میشــود .در نهایت ،اگر باز هم مشتری
نسبت به تعیین تسهیالت معوق خود اقدام نکند،
آن تســهیالت در ســرفصل مطالبات مشکوک

الوصول بانک قرار میگیرد که در این شــرایط
اقدامات قضایی برای وصول آن شروع میشود.
از ســوی دیگر با عمومی شــدن فهرســت
مطالبــات غیرجاری بانکها ،شــخص بدهکار
برای حفظ آبروی خود برای خارج شدن نامش از
این فهرست اقدام میکنند و انتشار این فهرست
تاثیرات مثبتی خواهد داشــت .در کل ،اقدامات
برای مطالبات غیرجاری انجام شــده و در حال
رسیدگی به پروندههای آنها هستند .همچنین،
در بانکها کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری
وجود دارد که در بانک دی ،در این شــش ماهه
اخیر حضور بنده برای مطالبات غیرجاری روزانه
جلســه برگزار میشــود تا با حضور رئیس شعبه
موردنظر و بدهکار مربوطه به بررسی راهکارها در
جهت وصول مطالبات به صورت نقدی ،تهاتری
و تملیکی پرداخته شود.
در بانک دی ،در مجموع  ۱۰هزار پرونده مربوط
به مطالبات غیرجاری در سطح کشور وجود داشت
که  ۲۰۰۰مورد از این پروندهها تعیین تکلیف شد
و در ســرفصل مشــکوکالوصولها نزدیک به
 ۱۰۰میلیارد تومان وصولی داشتیم.
مجمــع بانک دی چه زمانــی برگزار
میشود و چه اقداماتی برای کاهش زیان
انباشته بانک در نظر گرفتهاید؟
برای جبران زیان انباشــته بانک برنامه داریم
که این برنامه را به بانک مرکزی ارسال کردهایم.
برنامه ما این اســت که با جذب منابع ارزان قیمت
و فروش اموال مــازاد بخش قابل توجهی از زیان
انباشــته بانک را کاهش دهیــم .بدین منظور ،در
تیرماه امسال اولین مزایده فروش اموال مازاد بانک
با  ۱۱ملک برگزار شــد و دومین مزایده نیز با ۲۳
ملک در ماه پیش  رو برگزار خواهد شد .اگر بتوانیم
 ۵۰درصد این امالک را تا پایان سال واگذار کنیم،
بخش عمده زیان انباشته بانک کاهش مییابد.

دلیل گرایش افراد به مشاغل خدماتی
یک فعال حوزه کار نبود بوروکراســی هــای اداری و پایین بودن
هزینه را دلیل گرایش افراد به مشاغل خدماتی دانست و گفت :هرچه
آمار اشــتغال در بخش خدمات افزایش یابد به همان اندازه از تولید و
صنعت فاصله گرفته و وابسته تر می شویم.
عبدا ...مختاری در گفتوگو با ایسنا ،در ارزیابی دلیل باال بودن آمار
اشتغال در بخش خدمات گفت :معتقدم از هر چیزی که منجر به تولید
ســرمایه میشــود باید حمایت کنیم .در حال حاضر بخش کشاورزی
یکی از بخش های مناســب برای تولید سرمایه و ارزش افزوده است
چون فرد هم شــاغل اســت و هم از محل فعالیت و کاری که دارد،
درآمدزایی می کند.

وی ادامــه داد :بخش خدمات درآمدزایی ملی و اجتماعی نیســت،
بلکه فقط کســب و کار اســت و اگر مدام دنبال خدمات باشــیم و به
ســمت مشــاغل خدماتی حرکت کنیم به همان میزان مصرف گرایی
رواج می یابد چون جامعه بیشتر خدمات گیرنده است و به دلیل تامین
نیاز ،مشاغل خدماتی گسترشیافته است.
این فعال حوزه کار تصریح کرد :هر چه اشتغال در بخش خدمات باالتر
برود ،جامعه مصرف گراتر میشود؛ ولی هر چه اشتغال بخش کشاورزی
و صنعت بیشــتر باشد به منزله آن است که جامعه تولیدگرا شده است.
به گفته مختاری با افزایش آمار مشــاغل خدماتی به همان اندازه از
تولید و صنعت فاصله گرفته و وابستهتر میشویم.

وی نبود بوروکراســی های دســت و پاگیر در راه اندازی مشاغل
خدماتــی را از جمله علل گرایش افراد و جامعه به کســب و کارهای
خدماتی ذکر کرد و گفت :در مشاغل خدماتی افراد عمدتا با مشکالتی
که در بحث صدور مجوز و طوالنی شــدن روند آن وجود دارد ،مواجه
نیستند و جنس این نوع کسب و کارها به گونه ای است که با کمترین
هزینه و شرایط سهل و آسان قابلیت ایجاد دارد.
ایــن فعال حوزه کار تاکیــد کرد :در حال حاضر فعالیت مشــاغل
خدماتی در فضای مجازی گســترش یافته اســت و صرفنظر از بحث
نظارت ،اشــتغال و درآمدزایی خوبی برای صاحبان این کسب و کارها
در پی داشته است.
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تفاوت دیدگاه  ۲نامزد ریاست فدراسیون فوتبال به روایت ناظمالشریعه
ســرمربی ســابق تیم ملی فوتسال میگوید
نــگاه ماجدی و تاج برای ریاســت فدراســیون
فوتبال متفاوت اســت و این وظیفه افراد مجمع
اســت که ببیننــد فوتبال را دســت چه تفکری
میخواهند بسپارند.
محمد ناظمالشریعه ،سرمربی تیم ملی فوتسال
عراق و سرمربی سابق تیم ملی ایران در گفتوگو
با ایســنا ،در خصوص شرایط خودش و تیم ملی
عراق توضیح داد :وقتی ما کار را شــروع کردیم،
اوضاع بســیار متفاوت از فوتسال ایران بود .آنها
فوتسال را ســنتی بازی میکردند و سن تیم هم
بســیار باال بود به طوری که بازیکن  ۴۲ســاله
داشــتند .البته وزیر عراق حمایت کرد و شخصا با
من صحبت کرد و از اهمیت این رشــته گفت .ما
هم رنسانســی در تیم ملی عراق ایجاد کردیم و
زمان زیادی را صرف برنامهریزی و تمرین کردیم
و هدف ما برای جام ملتهای  ۲۰۲۴است .فکر
میکنم آینده خوبی در انظار تیم ملی عراق است.
این سرمربی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال
و ویژگیهای یک رییس خوب تصریح کرد :این
که بگوییم رییس فدراسیون فوتبال باید فوتبالی
باشــد ،حرفی قدیمی است و اکنون فدراسیون ما
به یک مدیر بیشــتر احتیاج دارد .فدراسیون نیاز
به رییســی دارد که ارتباطات قوی داشته باشد و
بخواهد کار کند نه صرف این فقط میز و صندلی
ریاســت را برای قدرت بخواهد .او باید کار کند و

کسانی که در مجمع به او رای میدهند ،باید از او
کار بخواهند پیگیر رایشان باشند و اهرم فشار را
رویش بگذارند ،اما متاسفانه در فوتبال ما اینگونه
است که همهچیز روز آخر ناگهانی تغییر میکند و
یک سری افراد که کلونی و ائتالف خاصی دارند،
نتیجه انتخابات را برمیگردانند .آنها رای مجمع
را میخرند و کســی که بخواهند را روی صندلی
ریاست مینشانند.
وی در خصــوص رقابــت احتمالــی عزیزا...
محمدی ،مهــدی تاج و میرشــاد ماجدی برای

ریاست فدرســیون فوتبال و پاسخ به این سوال
که کدام اصلح تر اســت ،عنوان کرد :من سابقه
کار کردن با عزیز محمدی را نداشتم ،اما میرشاد
ماجدی و مهــدی تاج دو تفکر متفــاوت دارند.
ماجدی خاک خورده فوتبال اســت و از جنس و
بدنه این رشــته اســت و میخواهد که تاثیرگذار
باشد .تاج مدیریت بیشتری دارد و سابقه او نیز در
مدیریت بیش از ماجدی است .وی تجربه زیادی
دارد و پیــش از این نیز کارهــای تاثیرگذاری در
فدراســیون و فوتبال انجام داده است .من چون

پروژههای برزمین مانده ورزش فارس در صدر کشور

مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت :اســتان فارس بیشترین تعداد پروژههای ناتمام در کل
کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،حیدر صفرپور مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس
با اشــاره به اینکه پایههای ورزش فارس قوی اســت ،گفت :شایستگی ورزش فارس بیش از آن
چیزی است که در حال حاضر در آن قرار داریم.
صفرپور سرعت ورزش را در استان فارس کم دانست و افزود :تاکنون یک ریال اعتبار دریافت
نکردهایم ،اما توانســتهایم با پشتوانه غنی ورزشی فارس  ۷۳اعزام با  ۷۱مقام در سطح بین  الملل،
دعوت از  ۳۱۰ورزشــکار به مســابقات تیم ملی۲۲ ،میزبانی مسابقات ورزشی ،اجرای  ۲۰۰برنامه
همگانی در استان فارس ۲۰۶ ،اعزام به انواع مسابقات در رشتههای مختلف درسطح کشور و ۲۰
میزبانی تیم ملی از دستاوردهای اداره کل ورزش و جوانان فارس است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به آمار پروژههای ورزشی برزمین مانده در کل کشور
اذعان داشت :استان فارس بیشترین تعداد پروژههای ناتمام در کل کشور را به خود اختصاص داده
اســت که تا پایان سال  ۱۴۰۰قریب به  ۴۲۰پروژه ناتمام داشته ایم که با تالش همکاران تاکنون
 ۴۷پروژه تمام شده و در هفته دولت  ۲۵پروژه افتتاح خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه طی چهارماهه اول ســال  ۱۳۰مناقصه برای اجرای پروژههای ورزشی
برگزار شده است ،گفت :بیش از  ۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای ناتمام فارس
مورد نیاز است.

نمیخواهــم رای بدهم ،فکر نکــردم که با کدام
تفکر همسو هستم اما کسانی که میخواهند رای
بدهند ،از همین اآلن باید فکر کنند که میخواهند
با تفکر کدامیک پیش بروند و سپس رای دهند.
ناظمالشــریعه ادامه داد :در انتخابات قبلی که
میتوانســتم رای دهم ،حرفهایم را زدم و کسی
آن موقــع جدی نگرفت و بعد از این که همه این
اتفاقــات رخ داد ،به حرف من رســیدند .اکنون
هم نمیتوانم بگویم کدام اصلحتر اســت و کدام
نیست .دیگر انتخابی دست من نیست که بخواهم
نظرم را بگویم.
سرمربی ســابق تیم ملی فوتسال ایران درباره
شــرایط نامســاعد ایران و لغو شــدن بازیهای
دوســتانه با تیمهای مطرح عنوان کرد :ارتباطات
فدراســیون قوی نیست و مشــکالت ادامه دارد.
فوتبــال کســی را میخواهد که بــه آن اهمیت
دهد و ارتباطات خوبی داشــته باشــد و از همین
جنس باشــد .ما آن زمان گفتیــم و بارها نکات
الزم را گوشزد کردیم ولی کسی گوش نکرد .آن
زمــان هم من با تالشهای خــودم و البته یک
ســری افراد الیقی که در فوتسال وجود داشتند،
توانستیم یک ســری کارها برای تیم ملی انجام
دهیم .نبودن افراد شایسته سبب شده تا اآلن کار
تیم ملی و فوتسال پیش نرود .ما آن زمان گفتیم
و کسی گوش نکرد و اآلن است که به حرفهای
ما رسیدهاند.

تمرین و تاکتیکپذیری
عامل موفقیت تیم والیبال دانشجویان شیراز

ایرنا :پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشــی دانشجویان پسر سراسر کشور در تبریز ،با قهرمانی
تیم والیبال شــیراز به کار خود پایان داد ،یکی از بازیکنان ایــن تیم دلیل این موفقیت را تمرین
مستمر و تاکتیکپذیری اعضای تیم دانست.
محمد امین واقف روز چهارشــنبه در گفتوگو با ایرنــا اظهار کرد :پانزدهمین المپیاد فرهنگی
ورزشــی دانشجویان ،امسال به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و در این مسابقات حدود  ۱۲تیم در
رشته والیبال با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این والیبالیســت ادامه داد :سطح برگزاری این مسابقات بســیار باال و برنامهریزی شده بود و
تیمهای شرکتکننده نیز از آمادگی خوبی برخوردار بودند.
وی به ارزیابی ســطح داوری این مســابقات پرداخت و گفــت :داوران مجرب و کارآزمودهای
قضاوت این دوره از رقابتها را بر عهده داشتند و میتوان گفت نظارت بر این مسابقات به بهترین
شکل ممکن انجام شد.
واقف که متولد  ۱۳۸۰است و در رشته کارشناسی تربیت بدنی تحصیل میکند ،عامل موفقیت
تیم شیراز را تمرین مســتمر و تاکتیکپذیری اعضای تیم دانست و گفت :راهنماییهای مربی و
تاکتیکپذیری بازیکنان نقش بسزایی در کسب عنوان قهرمانی تیم شیراز در این مسابقات داشت.
این بازیکن ادامه داد :تیم دانشجویان شیراز توانست با ارائه یک بازی خود را به فینال برساند
و در نهایت هم در مقابل تیم مشهد به پیروزی برسد.
افتخارات کسب شده در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور
سید ابراهیم حسینی رییس موسسه آموزش عالی زند شیراز نیز در رابطه با این مسابقات اظهار
کرد :در حالی که همه موسســات غیرانتفاعی برای حضور در ایــن دوره از رقابت ها اقدام کرده
بودند ،این موسســه آموزش عالی زند شیراز بود که موفق شد جواز حضور در این المپیاد را کسب
کند و با همت و پشــتکار ورزشــکاران جوان و همچنین تالشهای بیدریغ کادر فنی و مربیان،
رتبههای درخشانی را به نام خود ثبت نماید.
رییس موسســه آموزش عالی زند شیراز در ادامه به برخی از افتخارات و مقامهای کسب شده
توسط تیم پســران این موسســه در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر سراسر
کشــور اشاره و خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین موفقیتهای این دوره از رقابتها کسب عنوان
قهرمانی و نشان طال در مسابقات والیبال بود.

قائم مقام گیتیپسند خبر داد :احمد عباسی  ۲۲مرداد اللیگایی میشود

محمدحســین عراقیزاده میگوید کارهای اللیگایی شدن آقای
گل لیگ برتر بعد از  ۲۲مرداد قطعی خواهد شد.
محمدحســین عراقــیزاده ،قائم مقام باشــگاه گیتیپســند در

گفتوگو با ایســنا ،در خصوص انتقال سعید احمدعباسی به باشگاه
آلبالی اســپانیا توضیح داد :با مذاکراتی که با این باشــگاه اسپانیایی
داشــتیم ،قرار شد سعید  21مرداد با پیراهن گیتیپسند آخرین بازی
خــود را انجام دهــد و از  ۲۲مرداد کارهای انتقالــش به اللیگا را
پیگیری کند ۷۰ .درصد از کارهای انتقال او انجام شــده و پیگیری
بقیه کارها به بعد از تاریخ گفته شده صورت میگیرد.
وی درباره رقم انتقال آقای گل دو فصل اخیر لیگ برتر فوتسال
ایران به باشگاه آلبالی اسپانیا گفت :فعال نمیتوان درباره رقم انتقال
قرارداد صحبت کرد و این بین ما و باشــگاه اسپانیایی است .بعد از
قطعی شدن همه کارها و پیوستن سعید به آلبالی درباره آن صحبت
خواهم کرد.
عراقــیزاده درباره موافقت کشــاورز با جدایی احمدعباســی و
جانشــین این بازیکن گفت :به هر حال او بازیکن تاثیرگذاری برای
ما بــود و آقای گل دو فصــل اخیر لیگ برتر بود ،امــا تیم ما هر

بدترین نتیجه کشتی آزاد نوجوانان در  ۵سال اخیر
انتخاب اشتباه ترکان به جای طالیی

مجید ترکان چهره نامدار کشــتی ایران پس از انتخاب به جای محمد طالیی ،نتوانســت
نتایج خوبی را در رقابتهای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان رقم بزند و در  ۲رویداد با کسب
عنوان چهارمی ،از رفتن به روی سکو بازماند.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانــان ایران با ســرمربیگری مجید ترکان
ضعیفترین نتیجه در  ۵ســال گذشته این رقابتها را بدست آورد و با کسب یک مدال طال،
 ۲نقره و  ۲برنز از رفتن به روی ســکوی اول تا ســومی جهان بازماند ،این نتیجه در شرایطی
بدست آمد که روسیه به عنوان قدرت سنتی کشتی جهان در این مسابقات غایب بود.
این رقابتها با درخشــش فوق العاده تیم آمریکا همراه بود ،جایی  که آزادکاران آمریکایی با
 ۴مدال طال ۳ ،نقره و  ۲برنز قاطعانه به عنوان قهرمانی جهان رســیدند ،هند با یک طال و ۵
برنز دوم شد و آذربایجان نیز با  ۲طال ،یک نقره و  ۲برنز بر سکوی سومی ایستاد .قزاقستان
نیز هر چند بیشــتر از ایران به  ۲مدال طال رســید ،اما به دلیل مدالهای کمتر با  ۷اختالف
امتیاز پنجم شد.
ناکامی کشــتی آزاد نوجوانان ایران در شرایطی رقم خورد که تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان
ایران سال گذشته و در جریان رقابتهای جهانی مجارستان با هدایت محمد طالیی هر چند
به لحاظ تیمی در همین جایگاه چهارمی قرار گرفت ،اما بیشترین مدال طالی این مسابقات را
آن هم در حضور روسیه بدست آورد .شاگردان محمد طالیی در این رقابتها به  ۳مدال طال
و یک برنز رســیدند ،هند و آمریکا به عنوان تیمهای اول و دوم هر کدام  ۲مدال طال گرفتند
و سهم روسیه نیز فقط یک طال بود.
محمد طالیی در شــرایطی تیمش را عــازم رقابتهای جهانی مجارســتان کرد که این
مسابقات ب   دلیل شیوع کرونا در سال  ۲۰۲۰برگزار نشد و تیم ملی نیز به دلیل کرونا نتوانست
اردوهای کافی داشــته باشد و در شــرایط خوبی خود را مهیای حضور در این مسابقات نکرد.
با این وجود طالیی از کار برکنار شــد و رییس فدراســیون کشــتی مجید ترکان را جایگزین
طالیی کرد.
اما مجید ترکان به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان نتوانست عملکرد خوبی
در رقابتهای قهرمانی آســیا و قهرمانی جهان داشــته باشد و تیم او در هر  ۲رویداد از رفتن
به روی سکو بازماند.
ترکان و کادرش ماه گذشته در رقابتهای قهرمانی آسیا با اشتباه فاحشی که داشتند ،باعث
شــدند  ۲نماینده ایران به سر وزن نرسند تا تیم ایران در نهایت حتی از رفتن بر روی سکوی
اول تا سوم آسیا نیز ناکام بماند و به عنوان چهارمی برسد.
اما مرور نتایج تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان نشــان
میدهد ،در ســال  ،۲۰۱۹در شــرایطی که امیر توکلیان هدایت تیم ملی نوجوانان را بر عهده
داشت ،این تیم پس از روسیه با کسب  ۳طال و  ۳نقره به عنوان نایب قهرمانی رسید و روسیه
با  ۴طال و  ۳نقره قهرمان شــد .این در حالی بود که دســت ندادن علی قلیزادگان با مربی
حریف و اخراج او از این رقابتها باعث شد  ۱۰امتیاز پنجمی او و عنوان قهرمانی تیمی برای
ایران از دست برود.
اما بهترین نتیجه سالهای اخیر تیم ملی نوجوانان در زمان سرمربیگری غالمرضا محمدی
و در جریــان رقابتهای جهانی  ۲۰۱۸در زاگرب کرواســی رقم خورد ،جایی  که تیم ملی با ۴
طال و  ۳برنز قاطعانه بر ســکوی نخست جهان ایستاد .روسها در این مسابقات از رسیدن به
مدال طال بازماندند و آمریکا نیز با یک طال ۲ ،نقره و  ۳برنز نایب قهرمان شد.
تیم ملی کشــتی آزاد ســال قبل از آن و در جریان رقابتهــای جهانی  ۲۰۱۷در یونان با
هدایت غالمرضا محمدی با یک طال ،یک نقره و  ۳برنز چهارم شده بود.
اما بدترین نتیجه آزادکاران نوجوان ایران طی ســالهای اخیر در جریان رقابتهای جهانی
 ۲۰۱۶بود که شــاگردان سید مراد محمدی با یک طال و  ۲نقره به جایگاهی بهتر از هشتمی
جهان نرســیدند .تیم مراد محمدی یک سال قبل از آن و در جریان مسابقات جهانی  ۲۰۱۵با
 ۲نقره امیرمحمد یزدانی و عرفان آیینی و  ۴مدال برنز  ،نایب قهرمان جهان شده بود.

موفقیتی که کســب کرده ،تیمی بوده و احمدعباسی هم جزوی از
این تیم بوده است .کشاورز برای پیشرفت این بازیکن با خروج وی
موافقت کرد و بازیکنان مستعد و خوب بسیاری داریم که میتوانند
در راه قهرمانی به تیم ما کمک کنند.
قائم مقام باشگاه گیتیپســند درباره شانس تکرار قهرمانی این
تیم در فصل جاری با توجه به باخت شــوکهکننده به تیم تازه صعود
کرده صنایع پشتیبان در هفته دوم تصریح کرد :تازه  ۴هفته از لیگ
فوتســال گذشــته و جدول باال و پایین بســیاری دارد .هم ما ،هم
مس سونگون ،کراپ الوند و ســنایچ ساوه در قامت مدعی حاضر
شــدهاند و کار سختی داریم .صنایع پشتیبان تیمی دونده و با انگیزه
بــود که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده و با حمایت هوادارانش،
کار را برای ما ســخت کرد .نمیتوان قهرمان را پیشبینی کرد ،اما
ما در این  ۱۲ســال روی ســکو رفتهایم و امیدوارم این موفقیت را
تکرار کنیم.

دبیر:
کمتــر از  ۴۰روز مانده بــه رقابتهای جهانی
صربستان ،جلســه علیرضا دبیر و اعضای کادرهای
فنی تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی بعد از ظهر
روز سه  شنبه در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا دبیر در جلسه با اعضای
کادرفنــی تیم ملی کشــتی آزاد و فرنگی ،ابتدا ایام
عزاداری سرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبدا...
الحســین (ع) و یاران باوفایش را تسلیت گفت و در
ادامه اظهار کرد :فاصله کمــی تا اعزام رقابتهای
جهانی صربستان مانده است و به دنبال این هستیم
که این جلسات هفتهای یا  ۱۰روز یکبار ادامه داشته
باشد .این جلسات به منظور حل مشکالت احتمالی
برگزار میشود.
دبیــر افزود :مــواردی همچون ،اعــزام ،تغذیه،
اســکان ،امکانات و هر چیزی که فکــر میکنید،
میتوانیم آن را پیگیری کنم به بنده انتقال دهید تا
در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام شود.
رئیس فدراسیون کشــتی در ادامه تصریح کرد:
دوســتان ما باید ثابت کنیم که به حق ،ورزش اول
ایران هســتیم و آقایی خود را بــه دنیا اعالم کنیم.
البته این کار با همدلــی به وجود میآید و اینکه ما
آزاد و فرنگی هستم را کنار بگذاریم ،چراکه همه ما
یکی هستیم و آن کشتی جمهوری اسالمی ایران و
باید قدردان باشیم که کشتی میتواند در  ۲۰وزن در
رقابتهای جهانی و  ۱۲وزن در رقابتهای المپیک
شانس مدال داشته باشد.
دبیر تصریح کرد :به دنبال این نباشیم که خود را
مطرح کنیم و کار باید برای خدا باشــد تا برکت کند
و اگر روزی به دنبال این باشــیم که خودی نشــان
دهیم ،موفق نخواهیم شد.
رئیس فدراسیون کشتی گفت :من در فدراسیون
کشــتی  ۲بزرگتر از خود دارم یکی محمد بنا و یکی
محســن کاوه که رابطه ما مانند برادر بزرگ با برادر
کوچک است و نظر این دو نفر برای من خیلی قابل
احترام است .پس از این دو بزرگ ،حمید سوریان و

برای کشتی همه کار میکنم

پژمان درســتکار هستند که آنها نیز برای من قابل
احترام و عزیز هستند و این  ۴نفر در کنار من هستند
و من در همه کارها از آنها مشــورت میگیرم علی
محمدی نیز به   عنوان یک برادر کمک میکند و من
قدردان زحمات این عزیزان هستم.
رئیس فدراسیون کشــتی با بیان اینکه همانطور
که گفتم کشــتی آزاد و فرنگــی را نباید از هم جدا
بدانیم ،گفت :محمد بنا فقط افتخار کشــتی فرنگی
نیست بلکه افتخار کشتی ایران است ،همانطور که
جهان پهلوان تختی ،حمید سوریان ،عباس جدیدی،
علیرضا حیدری ،امید نوروزی ،قاسم رضایی ،برادران
خادم ،حســن یزدانی و برادران گرایی افتخار کشتی
ایران هستند ،این تفکر بسیار غلطی است که کشتی
آزاد و فرنگــی را با هم جدا بدانیــم و تا روزی که
بنده در فدراسیون هســتم ،کشتی یکی است .بنده
نیز هرکاری که بتوانم برای کشتی انجام میدهم.
وی افزود :از همه شــما میخواهم که پشت هم
باشــید و در کارها هم با هم مشــورت کنید و اگر

اتفاقی هم که افتاد به یکدیگر انتقال دهید تا مشکل
حل شــود و دوســت دارم که رفاقت جای رقابت را
بگیرد؛ چرا که ما در اینجا رقیبب نیستیم بلکه همه
یکی هستیم.
دبیر گفت :من ایســتادهام که جلــوی هرگونه
استرس و مشکلی را بگیرم تا شما بتوانید در آسایش
و آرامش تمریــن کنید و انتظار دارم که شــما نیز
تمــام تالش خود را برای کســب بهترین نتیجه به
کار ببندید.
دبیر بــا تشــکر از زحمات محمد بنــا و پژمان
درستکار گفت :واقعا ممنون این دو عزیز هستم که
هیچ چیز برای خود نخواستند و هرچه خواستند برای
مربیان و کشتی  گیران بوده و من نیز وظیفه دارم که
درخواست های آنها را برآورده کنم.
وی با تأکید بر اینکه کشورهای مطرح کشتی در
دنیا دنیا امروز با آنالیز به موفقیت رســیدهاند ،گفت:
یک اتاق آنالیز حرفهای در خانه کشتی شهید هادی
آماده شــده اســت و االن وقت دیدن فیلم و آنالیز

کردن است و کار را به شب مسابقه موکول نکنید.
رئیس فدراسیون کشتی افزود :اکثر کشتی گیران
دوســت ندارند که کشــتیهایی که در آن باختهاند
را ببیننــد ،اما از آنها بخواهید که فیلم کشــتی را
ببینند تــا بتوانند نقاط ضعف را کاهش و نقاط قوت
را افزایش دهند و این موضوع در نتیجه گیری بسیار
مهم است.
دبیر بحث دور کردن کشــتی گیران از استرس را
بسیار مهم دانست و گفت :بعد از تمرین کشتی گیران
را به حال خود رها نکنید تا سریع به اتاق های خود
برونــد و وقت خود را صرف فضــای مجازی کنند.
کشتی گیر باید سختی و فشــار تمرینات و استرس
وارده را یکجا خالی کند ،ما فضای ســبز مناســب،
اســتخر و بازی های سالم را در کمپ تیمهای ملی
فراهم کردهایم و از کشــتی گیران بخواهید که چند
ساعت از وقت خود را برای آن بگذارند ،ضمن اینکه
فضــا را طوری فراهم کنید کــه برای صرف غذا یا
میــان وعده با هم باشــند تا کمی از اســترسها و
فشارهای روحی و روانی فاصله بگیرند.
در ادامه حمید ســوریان نایب رئیس فدراسیون
کشــتی گفت :یک موضوعی که من در مســابقات
جهانــی نروژ و رقابتهــای جهانــی نوجوانان در
ایتالیا شــاهد آن بودم ،پیشرفت پرسرعت کشتی در
کشورهای مطرح دنیا بود.
وی گفت :درست است که ما تمام تالش خود را
میکنیم ،اما بدانید که کشتی دنیا به سرعت در حال
حرکت اســت و ما را نیز به خوبی آنالیز میکنند .ما
هم باید سرعت خود را افزایش دهیم و کشتی آنها
را به خوبــی آنالیز و تجزیــه و تحلیل کنیم وگرنه
جای خود را به سایر کشورها خواهیم داد و این یک
واقعیت است .برخی از کشــورهای سرمایه گذاری
خوبی در کشتی کرده اند و به واسطه ی علم روز و
آنالیز کشتی به موفقیت دست یافته اند ،کار ما بسیار
سخت است اما میتوانیم موفق شویم به شرطی که
از تمامی ظرفیتها استفاده الزم را داشته باشیم.

اعالم آمادگی  ۴کشور برای میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۳۰
چهار کشور آمریکای جنوبی از آمادگی خود برای میزبانی جام جهانی
 ۲۰۳۰خبر دادند.
به گزارش ایســنا و به نقل از البیان ،جــام جهانی  ۲۰۳۰فوتبال به
احتمال خیلی زیاد در آمریکای جنوبی برگزار خواهد شــد .چهار کشور
آرژانتین ،شیلی ،اروگوئه و پاراگوئه آمادگی خود را برای میزبانی مشترک
این رقابت بزرگ در سال  ۲۰۳۰اعالم کردند.
طبق بیانیه مشــترک این  ۴کشور ،ورزشگاه ســنتناریو در پایتخت
اروگوئه به عنوان میزبان فینال جام جهانی  ۲۰۳۰معرفی شــده است.
این همان ورزشگاهی اســت که دیدار فینال جام جهانی  ۱۹۳۰بین دو
تیم اروگوئه و آرژانتین در آن برگزار شد.

وزیر ورزش اروگوئه گفت :آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است
که در ســال  ۲۰۳۰صدمین ســال از برگزاری نخستین جام جهانی را
جشــن خواهیم گرفت و جام دوباره به اســطوره و ریشه خود برخواهد
گشت.
اشــاره وزیر ورزش اروگوئه به نخســتین جام جهانی است که به
میزبانی این کشور برگزار شد .در جام جهانی  ۱۹۳۰به میزبانی اروگوئه
تنها  ۱۳تیم حضور داشــتند و همه بازیها در پایتخت اروگوئه و در سه
ورزشــگاه برگزار شــدند اما در جام جهانی  ۲۰۳۰قرار است  ۴۸تیم
شــرکت کنند و بازیها به میزبانی  ۴کشــور و در  ۱۵ورزشگاه برگزار
خواهند شد.

چنانچه جام جهانی  ۲۰۳۰به میزبانی آمریکای جنوبی برگزار شــود
این برای ششمین بار خواهد بود که این رقابت بزرگ در این قاره برگزار
میشــود .پیش از این جام جهانی  ۱۹۳۰در اروگوئه ۱۹۵۰ ،در برزیل،
 ۱۹۶۲در شیلی ۱۹۷۸ ،در آرژانتین و  ۲۰۱۴در برزیل برگزار شد.
در شــرایط کنونی تنها رقیب این چهار کشــور برای میزبانی جام
جهانی ،اسپانیا و پرتغال هستند که به صورت مشترک برای میزبانی این
رقابت در سال  ۲۰۳۰درخواست دادهاند.
این برای نخستین بار است که  ۴کشور به صورت مشترک درخواست
میزبانی جام جهانی را داده  اند؛ چرا که جام جهانی  ۲۰۲۶هم به میزبانی
سه کشور آمریکا ،مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.
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جای خالی تکیه برای اجرای تعزیه

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

محسن هاشمی ،هنرمند باسابقه تعزیه
بــا انتقاد از نبود تکیــهای ثابت در تهران
برای اجرای تعزیه میگوید :سالهاســت
داریم فریاد میزنیم که تعزیه ،هنر جهان
اسالم است ،اما در تهران حتی یک تکیه
مناسب برای اجرای آن نداریم.
او در گفتگــو با ایســنا از جای خالی
تدریــس تعزیه در دانشــگاههای هنری،
تغییر کاربــری تکیههای ویــژه تعزیه و
بیتوجهی به این هنر ملــی و دینی ابراز
تاسف میکند.
هاشــمی میگوید :نبــود تکیه برای
اجرای تعزیه مانند آن اســت که بخواهید
مســابقه فوتبال را بدون ورزشگاه برگزار
کنید .در این مدت هم که تعزیه اجرا شده،
به لطف تعزیهخوانان بوده است.
او با انتقــاد از تغییر کاربری تکیههایی
مانند نیــاوران اضافه میکنــد :این تکیه
اساســا برای تعزیه ســاخته شده که حاال
مدتهاست تغییر کاربری داده است .بدون
تکیه کجا میتوانیــم تعزیه اجرا کنیم .در
پارک که نمیتوان تعزیه اجرا کرد.
هاشــمی درباره حذف واحد آموزشــی
تعزیه در دانشــگاههای هنــری توضیح
میدهــد :این مســاله دالیــل گوناگونی
دارد .در وهله اول کســانی که در دانشگاه
تدریس میکنند ،به جــز یکی دو نفر ،به
تعزیه اشــراف ندارند .از ســوی دیگر این
هنر هم منابع متعددی ندارد .بنابراین برای
آموزش آن ،اســتاد باید برای جستجوی
منابع زحمت بســیار بکشد ،اما بسیاری از

استادان ما دوســت دارند همه چیز حاضر
و آماده در اختیارشــان باشد و وقتی چنین
نیست ،راحتترین کار ،پاک   کردن صورت
مساله است.
هاشــمی اضافه میکند :بیتوجهی به
تعزیه به دلیــل بیاعتنایی ما به هنر ملی
و دینی کشور است و متاسفانه کسانی که
تعزیه را حذف کردهاند ،نه عرق ملی دارند
و نه دینی که اگر داشــتند ،تعزیهای را که
بزرگان جهان در برابرش سر تعظیم فرود
آوردهاند ،حذف نمیکردند.
هاشــمی درباره آســیبهایی که نگاه
مناســبتی به تعزیه وارد میکند ،میگوید:
اتفاقا نگاه مناســبتی بد نیست چون برای
هر مناسبتی ،از شادی و سوگواری ،تعزیه
داریــم و تعزیه فقط به عاشــورا محدود
نمیشود.
این تعزیهخوان بــا انتقاد از بیتوجهی
رســانهها به تعزیه خاطرنشــان میکند:
رســانههای ما بســیار ضعیف و منفعالنه
عمل میکننــد .رادیو و تلویزیون در طول
ســال چقدر زمــان به تعزیــه اختصاص

میدهند .اغلــب شــبکههای تلویزیونی
مسابقه آشپزی دارند که بیشتر تبلیغ ظرف
و قابلمه است ،اما هیچ جایی برای هنری
مانند تعزیــه در نظر نمیگیرند .در حالیکه
اگر تعزیه در تلویزیون دیده شــود ،جوانان
را جذب میکند.
هاشــمی ادامه میدهد :البته فراموش
نکنیم اگر تعزیه مــورد توجه قرار بگیرد،
نان عدهای آجر خواهد شد چون در تعزیه
زد     و    بند وجود ندارد.
او با تاکید بر توجه هنرمندان خارجی به
تعزیه یادآوری میکند :هنرمندان خارجی
بیشتر قدر تعزیه را میدانند ،اما تعدادی از
هنرمندان فرنگی   مآب خودمان در برابر آن
گارد دارند و آن را نازل میدانند .در حالیکه
بــزرگان تئاتر دنیا در برابــر تکنیکهای
بیبدیل تعزیه زانو زدهاند.
هاشمی خاطرنشان میکند :اگر تعزیه
بــه اروپاییان تعلق داشــت ،آن را جهانی
کرده بودنــد ،اما حکایت مــا و این هنر،
مصداق این بیت حافظ است که « سالها
دل طلب جام جم از ما میکرد /آنچه خود
داشت ،ز بیگانه تمنا میکرد» .چیزی که تا
به امروز تعزیه را نگه داشته ،به دلیل عشق
مردم است که از جیب خود هزینه میکنند
وگرنه دولتها کار چندانی انجام نمیدهند
و متاســفانه بعضی از مسئوالن فرهنگی
کشور ،جاهایی ضد فرهنگ عمل میکنند
همچون بعضی از کســانی که داعیه دین
دارند ولی با عملکرد نامناســب خود به آن
ضربه میزنند.

با تاکید بر ضرورت ساخت موسیقی فاخر مذهبی

چگونه میتوان در ایام عزاداری همچنان کنسرت برگزار کرد؟
ســالها بود که با فرا رســیدن ایام شهادت و خصوصا
در مناســبت هایی مانند محرم و صفر در مدت زمان بیش
از دو    ماه از ســال ،برگزاری کنســرت و در مجموع جریان
موسیقی در کشور از روال معمول خود خارج و بعضا تعطیل
میشد؛ رویکردی که در ســالهای اخیر به مدد برگزاری
کنســرتهای متناسب با ایام سوگواری و بعضا تلفیق آن با
نمایش های مذهبی ،رنگ و بویی دیگر به خود گرفته است
و البته همچنان هم جای کار بیشتر دارد.
موســیقی در عزاداریهای ما ایرانیهــا نقش پررنگ
و اساســی دارد؛ موســیقی یکی از ارکان اصلی دستههای
عزاداری به شــمار میرود که فضای ماتم را برای عزاداران
مهیــا میکند .بر این اســاس میتوان بــا مدیریت فضای
فرهنگی کشور ،به گونهای برنامهریزی کرد که تماشاگر را
به مدت دو   ماه از موسیقی محروم نکنیم و همچنین بستری
را برای تولید و پخش موســیقی فاخر مذهبی با تنوع بیشتر
اجراها فراهم کنیم.
البته سال گذشته در راستای برگزاری اجراهای مجازی
«ماه و نوا» شاهد  ۱۳اجرا از  ۱۰استان با موضوع آیین های
عاشورایی بودیم .ســالها قبل هم کنسرت «شب دهم» با
صدای علیرضا قربانی تا مدتها گرمابخش ســالن  های اجرا
در ایــام عزاداری بود .امســال هم اپرای عاشــورا در تاالر
وحدت قرار است این بار را بر دوش بکشد ،اما همچنان این
حجم اجرا در مقیاس زمانی و تماشاگر عالقمند به موسیقی
مذهبی ،می تواند بیش از اینها باشد.
در همین راستا خبرنگار بخش موسیقی ایسنا گفتوگویی
داشــته است ،با سیدمحسن حسینی ـ خواننده آواز ایرانی ـ
کــه به تازگی به عنوان خواننده بــا آلبوم محرمی «نواحی
اشک  »۲همکاری داشته اســت .این گفت و گو ادامه روند
موســیقایی کشور در ایام ســوگواری و ساخت آثار مذهبی
باکیفیت را هدف قرار داده است.
در ابتدا از این خواننده سوال میکنیم که با چه رویکری
میتوان در ایام عزاداری هم کنسرت برگزار کرد؟ که پاسخ

میدهد :تفکیک کردن موســیقی بر اســاس حس و حالی
که منتقل میکند و فضایی که دارد ،کار ســختی است؛ به
عنوان مثال اگر بخواهیم در این ایام ،کنســرت موســیقی
ایرانی به روی صحنه ببریم ،بنا بر ســاختار و اشــعاری که
این نوع از موسیقی دارد ،راحتتر میتوان تفکیک کرد که
چه قطعهای اجرا شــود و چه قطعهای نه .ولی در موسیقی
پاپ فضا باز است و کار راحتی نیست که انتخاب کنیم چه

همخوانی دارد.
او همچنیــن درباره علــت محدود بودن آثــار مذهبی
موســیقایی خوب به ایسنا میگوید :در هنر هر کجا که بین
گذشته و زمان حال پیوندی شکل بگیرد که موجب نوآوری
و به   روزرسانی شود ،به احتمال زیاد کار خوبی ساخته خواهد
شد و مخاطبش را در دورهای که ارائه شده پیدا خواهد کرد.
مصداق این امر در حوزه خوشنویســی است که نقاشیخط

قطعهای اجرا شود و چه قطعهای نه؟
حســینی تصریح میکنــد :البته بعضا دیــدهام که مثال
شبکه رادیویی «آوا» قطعاتی با فضای آرامش بخش ،پخش
میکند که میتوان همین کار را در کنســرتها هم انجام
داد .بــه هر حال در این ایام نمیتوان موســیقی را به طور
کامل کنار گذاشت؛ چراکه در تعزیهها نیز موسیقی استفاده
میشــود و یا مداحیهایی که خوانده میشــود ،قطعاتی با
ملودی ولی بدون ســاز اســت؛ به همین جهت بهتر است
در ایــام عزاداری از موســیقی اســتفاده کرد کــه با فضا

توانست اتفاق مثبتی تلقی شود؛ چراکه از ساختارهای سنتی
خط در جهت ساخت کارهای جدید ،بهرهبرداری شد .ولی اگر
بخواهیم صرفا به خط نستعلیق بسنده کنیم باید این امر را در
نظر بگیریم که مخاطب امروز فضاهای مختلف را میبیند،
انتخاب میکند و در جست  و جوی یک فضای جدید است.
او ادامــه میدهد :در موســیقی مذهبی هــم میتوان با
استفاده و یا الهام از نوحهها و ملودیهای قدیمی و ماندگار
که از آنچه درون جامعه جریان داشته برگرفته شده و برای
مردم آشناست ،کارهای جدید ساخت؛ البته که این کار باید

توسط آهنگسازی انجام شــود که با شناخت خود از سلیقه
امروز مردم ،آن ملودیها را با فضای جدید تلفیق کند.
حسینی همچنین میگوید :ساخت آثار موسیقی باکیفیت
و فاخر چه در حوزه مذهبی و چه در حوزههای دیگر نیازمند
ســواد موسیقایی افرادی است که در پروژه مشارکت دارند؛
اگر آهنگسازی سواد موسیقایی داشته باشد و تجربه ساخت
فضاهای مختلف را داشته باشد ،خوانندهای شناخت موسیقی
داشته باشد ،ردیفهای موسیقی را نزد اساتید خوب آموخته
باشد ،صداســازی کار کرده و لحن صدا را بشناسد و شاعر
هم شعر خوبی بسراید ،کار خوبی ساخته میشود.
او در بخــش پایانی صحبتهای خــود بیان میکند :تا
زمانی که این مثلث را نداشــته باشیم همیشه دچار مشکل
خواهیم شد .در ســالهای اخیر ،به علت کامل نبودن این
مثلث ،کمتر قطعات خوب ساخته شده است .مخاطب هم تا
زمانی که کاری را زیاد بشنود ناخودآگاه گمان میکند خوب
است ،گرچه که کار ضعیف است.
ســید محسن حسینی ،فراگیری آواز ،صداسازی و ردیف
را نزد حمیدرضا نوربخش از  ۱۷ســالگی آغاز کرده و چند
سال از آموزش در کالسهای حسین علیشاپور و دوره عالی
آواز و شناخت شیوهها و تلفیق شعر و آواز زیر نظر علی  اصغر
شاهزیدی بهره جسته است.
همکاری و اجرای کنســرت با گروههای ســوما ،هور،
شــفق ،ضرب آوا و اجرای آواز در مســتندهای تصویری با
محوریت هنر خوشنویســی و معماری ایرانــی در کارنامه
هنری او به چشم میخورد.
اجرای آواز در آلبوم «از سراسر بگذشته» از آثار او است
که به عنوان بهترین آلبوم موســیقی ســال  ۹۶جشــنواره
بســطامی و آلبوم برگزیده جشنواره موســیقی فجر۱۳۹۹
شناخته شده است.
او تــا کنون اجراهای صحنهای در تاالر رودکی تهران و
تاالر حوزه هنری با گروه همنوایان روناک و گروه مشرق و
گروه نغمه گردان داشته است.

انتشار «روایت و سیاست در تاریخ صدر اسالم» همراه ۲کتاب دیگر
کتابهای «روایت و سیاســت در تاریخ صدر اسالم»
نوشته طیب الحِ بری« ،عرفان عصر جدید» نوشته همایون
همتی و «قاســم بن ابراهیم و اصــول اعتقادی زیدیه»
نوشته ویلفرد مادلونگ راهی بازار کتاب شده است.
به گزارش ایســنا ،کتاب «روایت و سیاســت در تاریخ
صدر اســام :خلفای راشــدین» نوشــته طیب الحِ بری
بــا ترجمه محمدرضــا مرادی طــادی در  ۶۴۰صفحه با
شمارگان  ۷۷۰نسخه در نشر نامک منتشر شده است.
درمقدمه مترجم میخوانیم :کتاب پیشرو ،شــاید بعد
از کتاب «بعض مثالــب النواصب فی نقض بعض فضائح
الروافــض» ،مشــهور به «نقــض» ،نوشــته نصیرالدین
ابوالرشید عبدالجلیل بن ابیالحسین بن ابیالفضل قزوینی
رازی ،که در رد اتهامات واهی وارد به جریان اصیل شیعه
در میانههای قرن ششم هجری قمری نگاشته شده است،
یکی از جالبترین و استوارترین متون در دفاع از حقانیت
علیبن ابیطالب (ع) بر جانشینی پیامبر (ص) است .نکته

شــگفتانگیز کتاب اینجاســت که تماما این حقانیت را
نــه از موضعی درون دینی و بــر مبنای دعاویی همچون
نص و یا حدیــث غدیر ،بلکه از منظــری برون دینی و
روششناسیهای تاریخنگاری جدید اثبات کرده است .اگر
بخواهیم مدعای کتاب را در یک جمله خالصه کنیم باید
چنین بگوییم« :تمام متون تاریخی صدر اســام ،تاریخ را
نه بر مبنــای آنچه که رخ داده اســت ،بلکه وفق منافع
اصحاب قدرت (به ویژه عباســیان) بــه گونهای روایت و
قرائت کردهاند که علــی را از همه جهات ،از تاریخ حذف
کنند و حق خالفت ایشــان را -به عنوان جانشین راستین
پیامبر  -انکار کنند».
«عرفان عص ِر جدید» نوشته همایون همتی در  ۳۲۴صفحه
ِ
با شــمارگان  ۸۸۰نسخه در نشــر یاد شده در دسترس
مخاطبان قرار گرفته است.
در نوشــته پشت جلد کتاب آمده است :کتاب حاضر که
حاصل تأمالت ســالیان نگارنده است به نقد عرفانهای

نوپدید میپردازد .در فصول آغازین به ماهیت و کارکردهای
عرفان اشاراتی میرود و سپس به عرفانهای دینی که در
بستر ادیان بزرگ الهی پدیدار گشتهاند میپردازد .و سپس
تاریخچه و اصــول و مبانی عمده عرفانهای عصر جدید
را معرفی میکند .این کتاب از سر اعتقاد راسخ به عرفان
و اهمیت آن در زندگی بشــر نگاشته شده و در واقع نوعی
آسیبشناسی و آفتزدایی از عرفان اصیل و حقیقی است
که در روزگار آشــوبناک و فتنهخیــز کنونی رواج و رونق
یافته و با شــعارهای فریبنده ،مشتاقان معنویت را به خود
مشغول ساخته است.
دیگر کتاب منتشر شده در نشر نامک کتاب «قاسم بن
ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه» نوشته ویلفرد مادلونگ با
ترجمه شیرین شادفر است که در  ۴۰۰صفحه با شمارگان
 ۱۰۰۰نسخه عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم :مادلونگ در اثر
حاضر به بررســی مذهب زیدیه پیش از قاسم بن ابراهیم

رسی ،دســتاوردها و اهمیت قاســم در این مذهب ،تأثیر
دیرپای او بر آن و تغییر و تحول فکری و سیاســی بعدی
آن میپردازد.

معرفی اعضای جدید هیات مدیره
یک انجمن سینمایی

هیات مدیره جدیــد انجمن صنفی برنامهریزان و دســتیاران
کارگردان سینما انتخابو معرفی شدند.
به گزارش ایسنا ،هیات مدیره جدید انجمن صنفی برنامهریزان
و دســتیاران کارگردان ســینما در انتخابات داخلی مورخ سه شنبه
یازدهم مرداد ماه  ۱۴۰۱با اکثریت آرا تعیین سمت کردند.
براین اســاس علی مردانه رییس هیات مدیــره ،فرزاد رحمانی
نایب رییس ،ســحر مصیبی خزانهدار ،محمدرضا مسعودی دبیر و
علیرضا نجفزاده بازرس این انجمن شدند.
ریاســت هیأت مدیره این انجمن از شهریورماه  ۱۳۹۸برعهده
دانش اقباشاوی بود.
در گزارش این انجمن پس از برگزاری انتخابات آمده است:
«اعضای محترم انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان
با عرض سالم و احترام انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی
کارگری برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما که در مورخ دوم
مردادماه هزار و چهارصد و یک برگزار شــده بود توســط نماینده
وزارت کار ،تعاون و امور اجتماعی و همچنین رییس مجمع عمومی
به تایید رســید و انتخابات داخلی هیات مدیــره انجمن در تاریخ
یازدهم مردادماه هزار و چهارصد و یک برگزار شد.
با رای اکثریت هیات مدیره علی مردانه به عنوان (رییس هیات
مدیره) ،فرزاد رحمانی (نایب رییس) ،رضا مســعودی (دبیر) و سحر
مصیبی به عنوان (خزانه دار) انتخاب شدند.
همچنیــن با رای هیات مدیره محمد حجت ذیجودی به عنوان
مدیــر کمیته عضویــت ،نرجس ابراهیمی به عنــوان مدیر کمیته
رفاهی و کاوه صباغ زاده برای مدیریت کمیته فرهنگی و آموزشــی
انتخاب شدند».

پررنگترین خاطرات اسالمی ندوشن
از محرم

محمدعلی اسالمی ندوشن ضمن توصیفی که از «تعزیه» دارد،
یکنواخت دِه ،ماه
زندگی
در شــرحی از خاطرات خود میگوید« :در
ِ
ِ
محرم جنب و جوشــی مینهاد که بکلی با زمانهای دیگر متفاوت
بود».
به گزارش ایسنا ،این نویسنده و چهرۀ فرهنگی که اردیبهشتماه
ســال جاری در  ۹۷ســالگی در کانادا از دنیا رفت ،در جلد نخست
کتاب «روزهــا» به خاطراتش از ماه محرم رجــوع کرده و چنین
یکنواخت دِه ،ماه محرم جنب و جوشی
زندگی
نوشته اســت« :در
ِ
ِ
مینهــاد که بکلی بــا زمانهای دیگر متفاوت بــودُ .پررنگترین
خاطرههــا را از محرم آن ســالها دارم .نه تنهــا آن بود که برای
مجالس روضه و تعزیه برو بیا آغاز گردد و ســاعتها ُپر شود ،بلکه
ِ
هدف و مفهومی در زندگی راه مییافت و همگی بر گِر ِد این مفهوم
گِرد میآمدند».
او در همیــن بخش از خاطراتش ،محــرم را ماهی وصلکننده
دانســته و آورده است« :وقتی انســانهای یک جامعه به   صورت
دســتهجمعی چیزی را دوســت بدارند ،یا چیزی را دشمن بدارند،
و چــه تفاهم خاصی در میان آنها پدید میآید که مایۀ تســای
خاطر است.
گرمی حضور ،تجدید
بنابراین محرم ما ِه وصل کننده بــود ،ماه
ِ
دیدارها و بیدار کردن عواطف :دوســت داشتن و گریستن و کینهور
شخصی دنیوی آمیختن».
شدن ،و همۀ اینها را با مصائب
ِ
محمدعلی اسالمی ندوشن در کتاب «دیروز ،امروز ،فردا» نیز به
اینکه «تعزیه چیســت» پرداخته و نوشته« :تعزیه که نام دیگرش
شبیه است ،چیست؟
یاد و خاطره است ،ولی آنجا که اصل را از یاد ببرد ،محل تأمل
میشــود؛ شخص در تعزیه مینشــیند و بر مظلومیت امام حسین
میگِرید و بر ســر و ســینه میزند و شِ ــمر و عبیدا ...زیاد را لعن
قدمی او شِ مرها و عبیدا...ها
میکند ،ولی چه بسا که در همان چند
ِ
نشســتهاند ،و او نــهتنها با آنها کاری نــدارد ،بلکه در برابر آنان
تعظیم و ُکرنش میکند ،هر بار که آب میخورد میگوید« :سالم بر
لب تشــنهاَت یا ابا عبدا ...و لعنت بر یزید» ،اما خو ِد او شیفتۀ زوری
دست وزرا و اُمرای یزید صفت است».
است که در ِ

ایرلند رقابت اسکار بینالمللی را کلید زد

سینمای ایرلند به عنوان نخستین کشور ،نماینده رسمی خود را
برای رقابت در شــاخه بهترین فیلم بینالمللی نود و پنجمین دوره
جوایز اسکار معرفی کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از ورایتــی ،آکادمی فیلم و تلویزیونی
ایرلند فیلم «دختر ســاکت» ســاخته «کولم بایرید» را به عنوان
نماینده این کشــور در شاخه بهترین فیلم بینالمللی (غیرانگلیسی
زبان) اسکار  ۲۰۲۳معرفی کرد.
داســتان این فیلم در ســال  ۱۹۸۱در روســتایی در ایرلند می
گذرد و درباره دختری به نام کیــت (کاترین کلینچ) که از خانواده
پرجمعیت و ناکارآمد خود جدا میشــود تا تابســتان را با اقوام دور
زندگی کند .این فیلم اخیراً به اولین فیلم ایرلندی زبان تبدیل شــد
که برنده جایزه بهترین فیلم آکادمی ســینمای ایرلند شــد و هفت
جایزه از جمله کارگردانی ،بازیگر زن ،فیلمبرداری ،تدوین ،طراحی
تولید و موسیقی را دریافت کرد.
مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای رقابت در شاخه
بهترین فیلم بینالمللی اســکار  ۲۰۲۳پس از چند سال به شرایط
قبل از همهگیری کرونا بازگشته و کمیته اسکار کشورهای مختلف
در نهایت تا ســوم اکتبر ( ۱۱مهر ماه) فرصت دارند تا با بررســی
گزینههای مختلف در نهایت نماینده رســمی ســینمای خود را به
آکادمی اعالم کنند.
فهرست نامزدهای اولیه شــاخه بهترین فیلم بینالمللی جوایز
اســکار شــامل  ۱۵فیلم در تاریخ  ۲۱دســامبر  ۳۰( ۲۰۲۲آذر) و
 ۵نامزدهــای نهایی نیز روز  ۲۴ژانویــه  ۴( ۲۰۲۳بهمن) معرفی
میشوند.
مراسم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز  ۱۲مارس
 ۲۱( ۲۰۲۳اسفند) در تئاتر دالبی در هالیوود برگزار میشود.

