با عصر آنالین ما را دنبال کنید

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
یکشنبه  23مرداد  16 -1401محرم  -1444سال بیست و   هفتم د   وره جدید       -شماره  10000 - 7548تومان
در پـی برگـزاری نشسـت های فـوق العـاده غیـر علنـی شـورای
اسالمی شـهر شـیراز در روز گذشـته کـه بـه صـورت صبـح و بعدازظهـر
برگـزار شـد  ،ابتـدا سـید احسـان اصنافـی در نشسـت صبـح اسـتعفای
خـود را از شـورا پـس گرفـت و قـرار شـد در نشسـت بعـد از ظهـر
پاسـخگویی بـه سـواالت و اسـتیضاح دنبـال گـردد .امـا در نشسـت بعد
از ظهـر در جریـان اسـتیضاح بـار دیگر اصنافـی اسـتعفا داد و در نهایت
بـا خـارج شـدن طـرح اسـتیضاح از دسـتور کار شـورا  ،طرح اسـتعفای
شـهردار در صحـن شـورا مطـرح گردیـد و در نهایـت  ۱۳عضـو شـورا
بـه اتفـاق بـا اسـتعفای سـید احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز موافقـت
کردند.
بـا پذیـرش اسـتعفای شـهردار شـیراز سـعید مصفـا معـاون اداری مالـی
شـهرداری شـیراز ،بـه سرپرسـتی شـهرداری انتخـاب شـد .
سـید احسـان اصنافـی علـت اسـتعفای خـود را تفـاوت دیـدگاه در نحوه
مدیریـت شـهری و احتمـال خلـل در فراینـد خدمـت رسـانی بـه مـردم
اعلام کرد.
متـن استعفاءشـهردار شـیراز خطـاب به مهـدی طاهری رئیس شـورای
اسالمی شـهر شـیراز ؛
حـال بعـد از گذشـت نزدیـک بـه یـک سـال خدمـت بـه شـما عزیـزان
تغییراتی ملموس در شـهر توسـط فرزندان خدمتگزار شـما در شهرداری
رخ داده کـه بـر هیـچ کس پوشـیده نیسـت .اما تفـاوت دیـدگاه در نحوه
مدیریـت شـهری خلـل در فراینـد خدمـت رسـانی بـه مـردم را محتمـل
می نمایـد .لـذا در راسـتای فراهـم شـدن زمینـه خدمت بیشـتر بـه مردم
شـریف شـیراز ،اینجانب از سـمت شـهرداری شـیراز اسـتعفا می نمایم .

لزوم توسعه کتابخانه های
عمومی «حافظیه» و
«سعدی» در شیراز

طالی وزن  72کیلوگرم بر
گردن محمدرضا رستمی

کالف سر در گم
اسماعیل عسلی
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موافقت شورای اسالمی شهر شیراز
با استعفای احسان اصنافی
امام جمعه شیراز خواستار شد:

استقبال شایسته از کاروان اربعین
سایر کشورها در فارس
رنگ آبی کرونایی از نقشه فارس
حذف شد
حجتاالسالم سید ابوالحسن نواب :

مبلغین مواکب در منازعات داخلی
عراقی ها وارد نشوند
موسوی رئیس کل دادگستری:

3

آمار پرونده های صلح و سازش در
فارس نزدیک به  50درصد است

مخبر:

جریان معاند به دنبال زیر سوال بردن
مدافعین حرم و فرهنگ شهادت است

4

2

طرح آدرس
برای نامنویسی
دانشآموزان در
شیراز ،قانونی
که نیاز به نظارت
دارد
4

سلمان رشدی قادر به
تکلم نیست
2

چهار هدفگذاری کالن مرکز پژوهشهای مجلس
برای برنامه هفتم توسعه
دفتـر مطالعـات اقتصـادی مرکـز پژوهش هـای
مجلـس شـورای اسلامی طی گزارشـی بـه تحلیـل
راهبـردی وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی کشـور در
آسـتانه برنامـه هفتـم توسـعه کشـور بـه همـراه ارائـه
راهبردهـا و رویکردهـای اصالحـی پرداخـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از مرکـز پژوهش هـای
مجلـس شـورای اسلامی ،بابـک نگاهـداری رییـس
مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گفتـار بـا روحانیـون،
دانشـگاهیان ،صاحـب نظـران در
خصـوص ایـن پیـش نویس گفـت :مرکز
پژوهشهای مجلس شـورای اسلامی،
برنامهریزی ،پیشـرفت و توسـعه کشـور را
امـری اجتماعـی تلقـی میکنـد و معتقـد
اسـت ایـن سیاسـتگذاری اجتماعـی
بایـد بـا مشـارکت و همراهـی حداکثـری
نخبـگان و مـردم جامعـه انجـام پذیـرد.
وی تصریـح کـرد :اهمیـت شـکلگیری
گفتمـان اجتماعی پیشـرفت و توسـعه در
جامعـه کمتـر از خود تهیه برنامه نیسـت.
در ایـن راسـتا بـه منظـور شـکلگیری
گفتوگـوی اجتماعـی و بهرهمنـدی از
نظـرات ارزشـمند صاحبنظـران و نخبگان کشـور در
ارائـه مشـورت بـه نهادهـای تصمیـم گیـر در تدوین و
تصویـب برنامـه پنـج سـاله هفتـم پیشـرفت و توسـعه
کشـور ،ایـن مرکـز بـه عنـوان یـک نهـاد سیاسـت
پژوهـی تحلیـل و چارچـوب پیشـنهادی خـود بـرای
برنامـه هفتم پیشـرفت و توسـعه را کـه در این گزارش
تبییـن شـده اسـت به منظـور نقـد و ارائه پیشـنهادات
اصالحـی بـه جامعـه نخبگانی کشـور ارائـه مینماید.
نگاهـداری افـزود :مرکـز پژوهش هـا برایـن بـاور
اسـت مشـارکت در تصمیمگیـری و برنامهریـزی
زمینـه مشـارکت و همراهـی در اجـرای برنامـه را بـه
همـراه خواهـد داشـت ،تاکید شـده :برهمین اسـاس
از هرگونـه نقـد و ارائـه پیشـنهاد در خصـوص ایـن
گـزارش اسـتقبال میکنـد.
در گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس که بـا تاکید
رئیـس ایـن مرکز آماده شـده ،آمـده :علیرغم سـابقه

طوالنـی برنامهریـزی پیشـرفت و توسـعه در کشـور و
علیرغـم تالش هـای دسـت انـدرکاران و نهادهـای
دخیـل و اختصـاص اعتبـارات گسـترده و البتـه وقوع
شـوکهای خارجـی متعـدد ،قوانیـن برنامههـای
توسـعه در کشـور نتوانسـتهاند زمینهسـاز تحقق اسناد
باالدسـتی ای همچـون «سـند چشـمانداز جمهـوری
اسلامی ایران در افـق  »۱۴۰۴و سـایر اسـناد و
سیاسـتهای کلـی نظـام شـوند.

در بخـش دیگـری از گـزارش مرکـز پژوهش هـای
مجلـس شـورای اسلامی بیان شـده :حـال کـه
در آسـتانه تدویـن برنامـه هفتـم پیشـرفت و توسـعه
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی قـرار داریـم،
کوشـش بـرای یـک بازنگری اساسـی و بهبـود هرچه
بیشـتر فرآینـد برنامـه ریـزی پیشـرفت و توسـعه امری
بسـیار ضـروری خواهـد بـود.
در ادامـه ایـن گـزارش تصریـح شـده :ایـن مهـم
بهویـژه بـا توجـه بـه تأکیـدات اخیـر مقـام معظـم
رهبـری (دامـت برکاتـه) در دیـدار بـا نماینـدگان
مجلـس شـورای اسلامی مورخ  ۴خردادمـاه ۱۴۰۱
مبنیبـر «پرهیـز از کلـی گویـی»« ،تبییـن دقیـق راه
بـرای مسـئوالن اجرایـی کشـور» و «مسـئله محـور
شـدن برنامه هفتـم» از اهمیت و ضـرورت دوچندانی
نسـبت بـه قبـل برخـوردار شـده اسـت.
در ادامـه ایـن گزارش با بیـان اینکه در همین راسـتا،

مرکـز پژوهشهای مجلس شـورای اسلامی ،تالش
نمودهاسـت تا در راسـتای ایفای نقش مشـورتی خود
بـرای دسـتگاههای تصمیمگیـر کشـور ،تحلیـل
راهبـردی خـود را از محیـط داخلـی و بیرونـی کشـور
در افـق برنامـه هفتـم بههمـراه اهـداف راهبـردی
و رویکردهـای اصالحـی پیشـنهادی بـرای تنظیـم
برنامـه هفتـم پیشـرفت و توسـعه کشـور بهمنظـور
ایجـاد یـک فضـای گفتمانـی جدیـد در جهـت تغییـر
ریـل سیاسـتگذاری کشـور در برنامههـای
پیشـرفت و توسـعه بـا رویکـرد جدیـدی
موسـوم بـه «مأموریتگـرای چندبعـدی»
ارائـه نمایـد ،آمـده :در ایـن رویکـرد،
مبتنیبـر یـک روایـت واحـد از فضـای
راهبـردی حاکـم بـر محیـط داخلـی و
خارجـی کشـور ،چنـد موضـوع و ضـرورت
اصلـی کشـور در افـق پنجسـاله بهعنـوان
اهـداف راهبـردی و کالن تحـول در
برنامـه پیشـرفت و توسـعه تعریـف شـده
و سـپس ذیـل هرکـدام از ایـن اهـداف،
مجموعهـای از مأموریت ها و راهبردهای
مشـخص تبییـن میشـوند .هرکـدام از
مأموریت هـا نیز در قالب مجموعـه ای از راهبردهای
اصالحـی کـه بهنوعـی تبیینکننـده دوراهیهـای
سیاسـتگذاری کالن کشـور اسـت ،توضیح داده شده
اسـت.
در تشـریح پیشـنهادات اصالحـی هـم بیـان شـده:
در پیشـنهاد اولیـه ایـن مرکـز بـرای برنامـه هفتـم
پیشـرفت و توسـعه ،روایـت محـوری (دال مرکـزی)
برنامـه عبـارت اسـت از «پیشـرفت درون زا همـراه بـا
برونگرایـی اقتصـاد (مقـاوم شـدن اقتصـاد ملـی)»
کـه بهمنظـور تحقـق آن ،چهـار هـدف راهبـردی
کالن شـامل «جهـش اقتصـادی از طریـق توسـعه
سـرمایهگذاری»«،کاهش مسـتمر تـورم»« ،ارتقـای
حکمرانـی و توانمندسـازی نهـاد دولـت» و «تقویـت
جامعـه» بایـد در قالـب مجموعـهای از مأموریتهای
مشـخص توسـط نهـاد برنامهریـز کشـور پیگیـری
گردنـد.

اظهارات ضد سوری وزیر کشور ترکیه
وزیـر کشـور ترکیـه در اظهاراتـی تنـد و مداخلهجویانـه
علیـه رئیـس جمهـور سـوریه و حکومـت ایـن کشـور
گفـت کـه آنـکارا نمیتوانـد ملـت سـوریه را تحـت
«ظلـم» بشـار اسـد بـه حـال خـودش رهـا کنـد!
بـه گـزارش ایسـنا« ،سـلیمان سـویلو» وزیـر کشـور

ترکیـه در صفحـه توئیتر خـود علیه حکومت سـوریه و
رئیـس جمهـور ایـن کشـور ،توئیتهای تندی نوشـت
و مدعـی شـد کـه «مـردم سـوریه از سـرکوب نظـام
سیاسـی دمشـق و عناصـر مسـلح "پـی وای دی" رنج
میبرنـد» و «ترکیـه آنهـا را تنهـا نگذاشـته و نخواهـد

گذاشـت».به گـزارش تـرک پرس ،وی با ایـن ادعا که
«ترکیـه از مـردم سـوریه کـه زیر سـرکوب رژیم اسـد و
یگانهـای مدافـع خلـق قـرار دارنـد ،حمایـت خواهـد
کـرد» ،تأکیـد کـرد که کشـورش «انسـانیت ،دوسـتی
و همسـایگی خـود را حفـظ میکنـد».

اذعان وزیر دفاع انگلیس به شکست غرب در جنگ  ۲۰ساله افغانستان
وزیـر دفـاع انگلیـس در سـالگرد خـروج نیروهـای
خارجـی از افغانسـتان و سـقوط حکومت اشـرف غنی
مصـادف بـا  ۱۵اوت اذعـان کـرد ،کمپیـن نظامی ۲۰
سـاله در افغانسـتان که در آن صدها نیروی انگلیسی
کشـته شـدند ،بـا شکسـت پایـان یافت.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نوشـته روزنامه دیلـی میل ،یک
سـال پس از به قدرت رسـیدن طالبان در افغانسـتان،
بـن واالس ،وزیـر دفـاع انگلیـس گفـت :میترسـم
والدیـن عـزادار از خود بپرسـند "پس ایـن همه تالش
بـرای چـه بود؟"
دوشـنبه نخسـتین سـالروز ورود راحـت و بـدون
مخالفـت طالبـان به کابل اسـت که جرقـهای را برای
خـروج نیروهای غربی از این کشـور جنگزده روشـن
کرد.
بـن واالس در مصاحبـهای اختصاصـی بـا روزنامـه
دیلیمیـل احساسـات خـود را اینگونـه توصیـف کـرد
کـه همـه چیزهایـی که سـربازان انگلیسـی بـرای آن
جنگیـده و جـان داده بودنـد" ،در مقـال چشـمانمان

فـرو ریخـت".
واالس همچنیـن افشـا کـرد کـه میترسـد
خانوادههـای  ۴۵۷نیروی انگلیسـی کشـته شـده فکر
کننـد کـه دختـران و پسرانشـان جـان خـود را بـرای
هیچـی دادهانـد.
ایـن مصاحبـه واالس بـه مناسـبت نخسـتین سـالروز
عملیـات خـروج نیروهای انگلیسـی از افغانسـتان که

بزرگتریـن عملیـات تخلیـه نیروهـای انگلیسـی از
زمـان جنـگ جهانی دوم محسـوب میشـود ،صورت
گرفت.
بیـش از یـک هـزار تـن در عملیاتـی گسـترده بـرای
نجـات اتبـاع انگلیسـی و افغـان بـه دنبـال روی کار
آمـدن طالبـان در افغانسـتان شـرکت داشـتند.
وزیـر دفـاع انگلیـس گفـت :مـا بـه خاطـر دالیلـی
درسـت بـه افغانسـتان رفتیـم و  ۲۰سـال در آنجـا
ماندیـم .مـا اقدامات بسـیاری در زمینههـای امنیتی،
اقتصـادی ،توسـعه و آمـوزش انجـام دادیـم امـا در
نهایـت شکسـت خوردیـم.
وی افـزود :و تاریـخ بـه مـا گفـت کـه وقتـی غـرب
افغانسـتان را تـرک کـرد ،ایـن کشـور بـه حالـت قبلـی
برگشـت .مـا مـردم را پشـت سـر جـا گذاشـتیم و
افغانسـتان را تسـلیم طالبان کردیـم ،آن هم به خاطر
اینکـه غرب دیگـر نمیخواسـت در افغانسـتان بماند.
اگـر آنهـا نمیخواسـتند در افغانسـتان بماننـد اصلا
چـرا بـه آنجـا رفتنـد؟

تظاهرات همزمان چارچوب شیعیان عراق و حامیان جریان صدر
حامیـان «چارچـوب هماهنگـی شـیعیان» عـراق،
سـاعاتی پـس از برگـزاری نمـاز جمعـه طرفـداران
جریـان صـدر در نزدیکـی یکـی از دروازههـای منطقه
سـبز در مرکـز بغـداد ،پایتخت عـراق و همچنین نینوا
و بصـره تظاهـرات کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از القـدس العربـی،
تظاهـرات صدریهـا و حامیـان ائتلاف شـیعیان
عـراق در پاسـخ بـه فراخوانهـای «چارچـوب
هماهنگـی» و «جریـان صـدر» طـی روز پنجشـنبه و
درسـایه بحـران سیاسـی حاکـم بـر ایـن کشـور برگزار
شـد.
تظاهـرات حامیـان ائتلاف هماهنگـی شـیعیان بـا
شـعار «حمایـت از مشـروعیت و حفاظـت از نهادهای
دولتـی» و چنـد سـاعت پـس از آن صـورت گرفت که
حامیـان جریـان صـدر بـا اقامه نمـاز جمعـه در مقابل
منطقـه سـبز و پارلمـان عـراق خواسـتار انحلال
پارلمـان و برگـزاری انتخابـات زودهنـگام شـدند.
در تظاهـرات حامیـان ائتلاف شـیعیان جمعیـت
کثیـری از مناطـق مختلـف عـراق پرچمهـای عـراق
و دسـت نوشـتههایی بـا تصاویـر حشـد الشـعبی و
همچنیـن تصاویـر آیـت اللـه سـید علـی سیسـتانی
مرجـع عالیقـدر شـیعیان در دسـت داشـتند.
حاضـران همچنیـن شـعارهایی منطبـق بـا
خواسـتههای خـود مبنـی بـر دفـاع از کشـور و قانـون
اساسـی از جملـه« :بلـه ،بلـه بـه عـراق ،بلـه ،بلـه ،به
قانـون اساسـی» سـر دادنـد.

«کمیتـه مسـئول تظاهـرات دفـاع از دولت» بـا صدور

بیانیـهای از تحصـن علنی به منظـور تحقق مطالبات
عادالنـه خبـر داد و بر لزوم تسـریع در تشـکیل دولتی
بـا اختیـارات کامـل تاکیـد کرد .ایـن کمیتـه از احزاب
سیاسـی بـه ویـژه گروههـای کـرد خواسـت تـا بـه هـر
چیـزی کـه مانـع از انتخـاب سـریع رییـس جمهـور و
نخسـت وزیـر میشـود ،پایـان دهند.
در پایـان تظاهـرات بغـداد ،سـازمان دهنـدگان
تظاهـرات ائتلاف شـیعیان ،شـروع بـه برپایـی
خیمههـا و غرفههـا در مقابـل دیوارهـای منطقه سـبز
بـه منظـور آغـاز تحصـن کردنـد.
کمی پیـش از برگـزاری تظاهـرات حامیـان چارچـوب
هماهنگـی و همزمـان بـا آغـاز تجمـع صدریهـا،
مقتـدی صـدر پیامی بـرای تظاهرکننـدگان
حامی چارچـوب هماهنگـی ارسـال و تاکیـد کـرد :مـا
و چارچـوب هماهنگـی بـر سـر وجـود و فراگیر شـدن

فسـاد در کشـور اختلاف نظـر نداریـم.
صـدر بـر لـزوم صلـح آمیـز بـودن تظاهـرات و حفـظ
صلـح مدنـی تاکیـد کـرد.
همچنیـن علاوه بر بغداد در سـایر اسـتانهای عراق
تظاهـرات دیگـری از سـوی هـواداران مقتـدی صدر،
رهبـر جریـان صـدر بـرای تاکید بـر خواسـتههای وی
بـه خصوص برگـزاری انتخابات زودهنـگام و انحالل
پارلمـان و نیـز حامیـان ائتلاف هماهنگـی شـیعیان
برگزار شـد.
در موصـل در شـمال عـراق ،صدهـا تـن از هـواداران
چارچـوب هماهنگـی در ایـن شـهر تظاهـرات کردند،
در حالـی کـه حامیـان جریـان صـدر در شـهرهای
عمـاره و ناصریـه در جنـوب تجمـع کردنـد.
تظاهـرات روز جمعـه دومیـن تظاهراتـی اسـت کـه
جریـان صـدر و چارچـوب هماهنگـی پـس از یـورش
حامیـان صـدر بـه منطقـه سـبز در  ۳۰ژوئیـه در
اعتـراض بـه نامـزدی محمـد شـیاع السـودانی بـرای
نخسـت وزیـری برگـزار میکننـد.
از حـدود  ۱۰مـاه گذشـته یعنـی پـس از اعلام نتایـج
انتخابـات زودهنـگام پارلمانـی در عـراق ،بحـران
سیاسـی در ایـن کشـور ادامـه دارد و رونـد تشـکیل
دولت متوقف شـده و شـاهد بن بسـت سیاسی است.
انتخابـات مـاه اکتبـر  ۲۰۲۱انتخاباتـی زودهنـگام
پـس از مـوج بـی سـابقه اعتراضـات در عـراق در
پاییـز  ۲۰۱۹بـود کـه در آن معترضـان فسـاد اداری را
محکـوم کردنـد.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

کالف سر در گم
خانـواده کوچکتریـن واحـد همزیسـتی اسـت کـه
جامعـه بـر اسـاس آن بنا می شـود به همیـن دلیل
در تمامی جوامـع بـا همیـن ویژگـی بـه رسـمیت
شـناخته شـده و فرزنـدان بخشـی از دوران تربیت
و رشـد را در خانـواده سـپری می کننـد  .در جوامـع
سـنتی بـه دلیـل پـر رنـگ بـودن گرایش هـای
قومـی و قبیلـه ای و وابسـتگی آنهـا بـه زمیـن ،
خانواده هـا حتـی بـدون دخالت هـا و حمایت هـای
دولتـی نیـز در وضعیت پایداری نسـبی قـرار دارند
چـرا کـه خانـواده هویـت خـود را از وابسـتگی بـه
طایفـه و قبیلـه و خانـدان می گیـرد و بـه الزامـات
آن نیـز پـای بنـد اسـت  .چنیـن وضعیتی تـا زمانی
کـه جمعیـت روسـتایی بـر جمعیـت شهرنشـین
غلبـه دارد بـا افـت و خیزهایـی قابلیت تـداوم دارد
امـا بـا غلبـه ی جمعیـت شهرنشـین و کـم رنـگ
شـدن مناسـبات سـنتی دیگر شـاهد آن همگرایی
نسـبتأ پایـدار نیسـتیم  .بـرای نمونـه یـک خانواده
روسـتایی را در نظـر بگیریـد که از طریـق دامداری
و کشـاورزی روزگار می گذراننـد و بهـره وری از
زمیـن و دام  ،هـم سرنوشـتی را بـرای آنـان رقـم
می زنـد زیـرا بهره منـدی از زمیـن در گـرو پـای
بنـدی بـه سـنت ها و رعایـت مناسـباتی اسـت که
بـا محوریـت بـزرگ خانـدان هویت بخش اسـت .
مسـلما احسـاس وابسـتگی همین خانواده نسـبت
بـه یکدیگـر کـه بـه هر دلیـل زمیـن و دام خـود را
رهـا کـرده و یـا می فروشـند و بـه شـهر می آینـد
ماننـد گذشـته نخواهد بود  .در گذشـته خانواده های
بـه هم پیوسـته سـنتی بـرای حفـظ زمین بـر این
بـاور بودنـد کـه عقـد پسـرعمو و دختر عمـو را در
آسـمان ها بسـته انـد تـا بـه ایـن وسـیله از قطعه
قطعـه شـدن زمیـن پـس از بـه ارث رسـیدن آن
جلوگیـری کننـد و زمیـن از مالکیت خانـدان خارج
نشـود  .سـاخت زیارتـگاه محلـی بـرای جلوگیری
از خـارج شـدن نـذورات از روسـتایی به روسـتای
دیگـر نیـز تمهیـدی بـود کـه در همیـن راسـتا
اندیشـیده می شـد  .تلاش بـرای فرزنـد آوری در
شـرایط رواج مـرگ و میر کـودکان به دلیـل فقدان
بهداشـت و نبود پزشـک و همچنین نیـاز به نیروی
کار خـودی در شـرایطی کـه از تراکتـور و کمبایـن
خبـری نبـود نیـاز بـه تبلیـغ و امتیازدهی نداشـت
زیـرا صاحـب زمیـن و صاحب گلـه گوسـفند بدون
برخـورداری از یاری فرزنـدان قادر بـه درآمد زایی
مطلـوب نبود .
در حـال حاضـر اول ایـن کـه جمعیت شهرنشـین
غلبـه محسوسـی بـر جمعیـت روسـتا نشـین پیدا
کـرده و سـنت هایی کـه بـه پایـداری خانواده هـا
می انجامیـد نیـز کمرنـگ شـده و از همـه مهمتـر
ایـن کـه سـکونت درآپارتمان هایـی بـا مسـاحت
زیـر  100متـر و روزافزونی مخـارج زندگی موجب
گردیـده کـه فرزنـد آوری بـه عنـوان دلیـل اصلـی
ازدواج مطـرح نباشـد در صورتـی کـه در چارچوب
فرهنـگ سـنتی بـر ایـن بـاور بودنـد کـه زن تـا
زمانـی کـه مـادر نشـود  ،بیگانه اسـت  .در گذشـته
زنـان بخشـی از قدرت خـود در خانـواده را مرهون
فرزنـدان خـود بودند و حتـی در این زمینـه با زنان
دیگـر رقابت می کردنـد  .در خانواده های روسـتایی
مهریـه زنان اغلب سـرمایه بـود نه پـول  .به همین
دلیـل زنـان برای افـزودن بـر ارزش سـرمایه خود
روی زمیـن و آنچـه مهریـه آنهـا شـده بـود کار
می کردنـد  .در واقـع هویـت خانواده با زمیـن و گله
و محصـوالت کشـاورزی و لبنـی و پشـم و قالـی و
صنایـع دسـتی گـره خـورده بـود و در هـر خانه ی
روسـتایی روزانـه ده هـا کار از قالـی بافـی و پشـم
ریسـی گرفتـه تـا شـیر دوشـی و تولیـد ماسـت و
پنیـر صـورت می گرفت به طـوری که قطـع ارتباط
روسـتا بـا شـهر جـز در پیونـد بـا دارو و درمـان و
تحصیـل مشـکلی بـرای آنهـا ایجـاد نمی کـرد .
حتـی تعـداد واژه هایـی کـه اهالـی یـک روسـتا با
آن تکلـم می کردنـد محـدود بـود بـه طـوری کـه
بعضـا قـادر بـه فهـم سـخنان یـک شهرنشـین
پیرامـون موضوعـات غیرمبتالبـه نبودنـد  .باورهـا
و اعتقاداتشـان هـم سـطحی بـود وعمـق چندانی
نداشـت و ذهـن خـود را با امـا و اگرهای وسوسـه
کننـده درگیـر نمی کردنـد زیـرا باورهایشـان نیـز
می توانسـت پاسـخگوی چارچوبـی کـه بـرای آنها
تعریـف شـده بود  ،باشـد .
ظـرف چنـد دهـه ی گذشـته شـاهد درهـم آمیزی
فرهنـگ شـهری و روسـتایی بـا یکدیگـر هسـتیم
و کمتـر کسـی متوجـه نتایـج ایـن درآمیختگـی
می شـود  .ناسـازگاری سـاکنان آپارتمان هـا
خصوصـا در حاشـیه شـهرها در حـدی اسـت کـه
نیـاز بـه راه انـدازی دادگاهـی ویـژه بـرای رفـع و
رجـوع آنچه رخ می دهـد دارد  .ناپایـداری ازدواج ها
سـر در آبشـخور بـی ثباتـی روحیات  ،تغییر سـبک
زندگـی و نبـود دغدغـه ی مشـترک دارد .
تفـاوت بیـن وعـده ی سـر خرمـن کـه مبتنـی بـر
فرهنـگ روسـتایی اسـت بـا وعـده ی سـر بـرج
کـه برخاسـته از فرهنـگ شهرنشـینی اسـت روی
کاهـش انگیـزه ی افـراد بـرای کار و تلاش تاثیـر
زیادی دارد  .یک فرد بدهکار در روسـتا می دانسـت
کـه تنهـا بـا کار روی مزرعـه می تواند بـه وعده ی
سـر خرمـن خـود عمل کنـد اما یـک کارمنـد با کم
کاری و اضافـه کاری و احتمـاال خالفـکاری امیدوار
اسـت که بتواند اقسـاط ماهیانـه خود را بپـردازد و
هزینه هـای روزافـزون را تامیـن کنـد .
غربی هـا پـس از روبرو شـدن با مشـکالت ناشـی
از آسـیب های وارد شـده بـه خانواده هـا و جدایـی
فرزنـدان تلاش کردنـد بـا قانونگـذاری بخشـی
از مشـکالت ایجـاد شـده را برطـرف کننـد امـا در
اد امه د  ر ستون روبرو
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مخبر:

جریان معاند به دنبال زیر سوال بردن مدافعین حرم
و فرهنگ شهادت است
دوازدهمیـن جلسـه سـتاد هماهنگـی نقشـه
مهندسـی فرهنگـی کشـور ظهـر دیـروز (شـنبه)
بـه ریاسـت معـاون اول رییـس جمهـور برگـزار
شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مخبـر در ابتـدای
ایـن جلسـه بـا محکـوم کـردن تالش هـای اخیر
جریـان معانـد بـرای زیـر سـوال بـردن فرهنـگ
ایثـار و شـهادت ،جریـان مقاومـت و مدافعیـن
حـرم ،گفـت :الزم اسـت شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی و دسـتگاه های مرتبـط بـا حـوزه
فرهنـگ بـرای پاسـخگویی به این گونه سـخنان
کـه برنامه ریزی شـده و وابسـته به جریـان معاند
هسـتند ،اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.
معـاون اول رییـس جمهـور افـزود :آنچـه قدرت
جمهـوری اسلامی ایران را از دیگـران متمایـز
می کنـد ،روحیه و فرهنگ ایثار و شـهادت اسـت
چـرا کـه همـه کشـورها از سلاح و تجهیـزات
نظامی برخـوردار هسـتند امـا روحیـه ایثـار و
شـهادتی که در ملـت ایران متبلور اسـت ،ما را از
سـایر کشـورها متمایـز سـاخته اسـت.

وی ادامـه داد :فرهنگ ایثار و شـهادت امروز در
عرصـه بیـن الملل نشـر پیـدا کـرده و بدین جهت
دشـمنان مقابلـه با ایـن فرهنگ را در دسـتور کار
خـود قـرار داده انـد و بـه صـورت برنامـه ریـزی
شـده بـه دنبـال تضعیـف و زیـر سـوال بـردن
مدافعیـن حـرم و جریـان مقاومـت هسـتند.
معـاون اول رییـس جمهـور همچنیـن از مراسـم

راهپیمایـی اربعیـن بـه عنـوان فرصتـی فـوق
العـاده و اسـتثنایی بـرای ترویـج ارزش های دینی
و فرهنگـی یـاد کـرد و افـزود :دولـت آمادگـی
دارد تمامی امکانـات الزم را بـرای تکمیـل
زیرسـاخت های فرهنگـی و ترویـج ارزش هـا در
ایـن مراسـم پراهمیـت فراهـم کنـد.
وی همچنیـن بـه اهمیـت دیپلماسـی فرهنگـی
نیـز اشـاره و تصریـح کـرد :دیپلماسـی فرهنگـی
و دیپلماسـی منطقـه ای از رویکردهـای مهـم
دولت سـیزدهم اسـت که باید اقدامات بیشـتری
در ایـن بخـش صـورت گیـرد.
مخبـر بـر لـزوم احصـاء دقیـق شـاخص های
فرهنگـی و کمی شـدن ایـن شـاخص ها تاکیـد
کـرد و گفـت :اسـتفاده از ظرفیـت کمیسـیون
فرهنگـی مجلس شـورای اسلامی و بهره گیری
از اندیشـکده های دانشـگاهی و دانشـجویی
می توانـد بـرای احصـاء شـاخص های فرهنگـی
موثـر و مفیـد باشـد.
در ایـن جلسـه کـه وزرای فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی ،آمـوزش و پـرورش ،علـوم ،تحقیقـات

و فنـاوری ،معـاون رییـس جمهـور در امـور زنـان
و خانـواده و رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم
رهبـری در دانشـگاه ها نیـز حضـور داشـتند،
حجـت االسلام عاملـی دبیـر شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی بـا اشـاره بـه سـخنان اخیـر
جریـان فتنـه گفت :برخی کـه در دوره ای تالش
کردنـد سلامت انتخابـات کشـور را زیـر سـوال
ببرنـد ،امـروز تلاش می کننـد مشـروعیت جهاد
و دفـاع از حـرم اهل بیت (ع) را زیر سـوال ببرند.
وی افـزود :اگـر رشـادت مدافعیـن حـرم و در
رأس آنهـا شـهید سـردار سـلیمانی کـه منجـر بـه
عقـب نشـینی و نابـودی داعش شـد نبـود ،امروز
وضعیـت منطقـه و کشـورهای آن می توانسـت
شـکل دیگـری داشـته باشـد.
در ایـن جلسـه گزارشـی از وضعیـت فرهنگـی
کشـور و نتایـج نظرسـنجی و پیمایش هـای
صـورت گرفتـه در حـوزه فرهنـگ ارائـه شـد و
موضوعاتـی نظیـر نشـاط اجتماعـی ،خانـواده و
جمعیـت ،پوشـش و حجـاب و دینـداری مـورد
بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفـت.

واکنش بولتون به ادعای تالش ایران برای ترورش
مشـاور امنیـت ملـی پیشـین آمریـکا بـه برخـی
ادعاهـا مبنـی بـر تلاش ایـران بـرای تـرور وی
واکنـش نشـان داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،جـان بولتـون ،مشـاور امنیـت
ملـی پیشـین آمریـکا در گفتوگـو بـا شـبکه
الجزیـره مدعـی شـد کـه درخصـوص تالشهـا
و برنامـه ریـزی ایـران بـرای تـرور وی شـواهد
محکمی وجـود دارد.
وی گفـت :فکـر نکنـم کـه تالش هـای ایـران
بـرای تـرور مـن بـر رونـد مذاکـرات هسـتهای بـا
آن هـا در ویـن تاثیـر بگـذارد.
بولتـون گفـت کـه نظـام قضایـی آمریـکا
ماموریت هـای خـود را بـا سـکوت انجـام می دهد
و اقدامـات قضایـی در خصوص تالش بـرای ترور
مـن در حـال انجـام اسـت.
مشـاور امنیـت ملی پیشـین آمریـکا در ادامه گفت
کـه سـازمان اف بـی آی در بهـار  2020و دسـامبر
 2021اطالعاتـی درخصـوص تلاش بـرای تـرور
وی بـه او داده اسـت.
وی در بخـش دیگـری تاکیـد کرد :بهتر اسـت که
دونالـد ترامـپ در انتخابـات آتـی شـرکت نکند زیرا

او شایسـته ریاسـت جمهوری نیست.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،پیـش از ایـن نیـز رابـرت
مالـی ،نماینـده آمریـکا در امـور ایـران در پاسـخ به
سـوالی دربـاره بیانیـه ادعایـی وزارت دادگسـتری
ایـن کشـور مبنـی بـر اینکـه یک فـرد ایرانـی قصد
تـرور مشـاور امنیـت ملـی سـابق کاخ سـفید را
داشـته اسـت و اینکـه "آیـا ایـن بخشـی از تهدیـد
ایـران بـرای تالفـی تـرور قاسـم سـلیمانی فرمانده
پیشـین نیروی قدس سـپاه پاسـداران اسـت؟ و آیا
میترسـید کـه ایـن تهدیـد ادامـه داشـته باشـد؟"
گفـت :من دربـاره آنچـه وزارت دادگسـتری انجام
داده اسـت ،اظهـار نظـر نمیکنـم .امـا آنچـه را
کـه هـم وزیـر امـور خارجـه و هـم مشـاور امنیـت
ملـی گفتهانـد ،تکـرار میکنـم و آن ایـن اسـت
کـه ایـن رئیسجمهـور ،همانطـور کـه مـن هـر
رئیسجمهـوری را تصـور میکنـم ،در حمایـت از
آمریکاییهـا ،چـه در لبـاس باشـند ،چـه خـارج از
لبـاس سرسـخت و پیگیـر خواهـد بـود .چـه آنهـا
مقـام کنونـی باشـند یـا مقامـات سـابق .مـن فکـر
می کنـم کـه ایـران این پیـام را دریافت کرده اسـت
کـه اگـر شـهروندان مـا را تهدیـد کنـد ،قاطعانـه

پاسـخ خواهیـم داد.
بـه گزارش ایسـنا  ،وزارت دادگسـتری آمریکا هفته
گذشـته بـا صـدور بیانیـهای مدعی شـد کـه فردی
بـه نـام "شـهرام پورصفـی" شـهروند ایرانـی ۴۵
سـاله قصـد داشـته اسـت بـرای تالفـی شـهادت
سـردار قاسـم سـلیمانی در ژانویـه  ،۲۰۲۰جـان
بولتـون مشـاور امنیـت ملـی دولـت ترامـپ را تـرور
کند.

وزارت دادگسـتری آمریـکا در ادامـه ادعاهـای
خـود افـزود :شـهرام پورصفی قصد داشـته اسـت
در اکتبـر ( ۲۰۲۱مهر-آبـان  )۱۴۰۰بـا اعطـای
سـیصد هـزار دالر بـه برخـی اشـخاص در ایـاالت
متحـده ،آنهـا را بـه پیـاده کردن نقشـه تـرور جان
بولتـون یا در واشـنگتن و یـا در مریلند مجاب کند.
ایـن در حالـی اسـت کـه مقامـات جمهـوری
اسلامی ایران ادعـای تلاش بـرای تـرور جـان
بولتـون را رد کردهانـد.
ایـن ادعـا در حالـی در بحبوحـه مذاکـرات رفـع
تحریمهـا و بازگشـت واشـنگتن بـه برجـام
مطـرح شـده اسـت کـه ناصـر کنعانـی سـخنگوی
وزارت امـور خارجـه جمهـوری اسلامی ایران
در واکنـش بـه ادعـای دسـت داشـتن ایـران در
طـرح تـرور جـان بولتـون گفـت :مقامـات قضایی
آمریـکا در تـداوم اتهامزنیهـای بـی پایـان ایـن
کشـور علیـه جمهـوری اسلامی ایران و تـداوم
سیاسـت شکسـت خـورده ایـران هراسـی ،در
یـک داسـتان سـرایی جدیـد ،اتهاماتـی را بـدون
ارائـه مـدارک معتبـر و مسـتندات الزم مطـرح
کردهاند.

کشف اسناد "فوق محرمانه" از اقامتگاه ترامپ در فلوریدا
طبـق حکـم تفتیشـی کـه روز جمعـه بـه عنـوان
بخشـی از تحقیقـات در مـورد نقـض احتمالـی
قانـون مبـارزه بـا جاسوسـی منتشـر شـد ،مأمـوران
اداره تحقیقـات فـدرال آمریـکا (افبـیآی) اسـناد
«فـوق محرمانـهای» را در جریـان بازرسـی از
اقامتـگاه دونالـد ترامـپ ،رئیسجمهـور سـابق
آمریـکا در فلوریـدا کشـف کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از القدس العربـی ،این
حکـم تفتیش که قاضی فلوریدا دسـتور انتشـار آن
را صـادر کـرد ،نشـان میدهـد کـه مامـوران تعـداد
زیـادی اسـناد طبقـه بنـدی شـده بـا عنـوان "فـوق
محرمانـه" را کـه یکـی از آنهـا مربـوط بـه "رئیـس
جمهـور فرانسـه" بـود ،از منـزل ترامـپ کشـف و
ضبـط کردند.طبـق ایـن حکـم ،تفتیـش بیسـابقه
منـزل رئیسجمهور سـابق در پی مظنون شـناخته

شـدن وی بـه نقـض قانون مبـارزه با جاسوسـی در

ارتبـاط بـا نگهـداری اسـناد حسـاس انجام شـد.
بـر اسـاس ایـن حکـم هفـت صفحـهای ،در میـان
اسـناد ضبـط شـده ،اسـنادی بـا مهـر «فـوق
محرمانـه» و «قـرار اسـت فقـط در مراکـز ویـژه
دولتـی نگهـداری شـود» وجـود دارد.
اسـناد منتشـر شـده شـامل فهرسـتی از اقلام
ضبـط شـده در اقامتگاه ترامـپ در مارآالگو ،ایالت
فلوریـدا و حکـم بازرسـی خانـه وی در پالـم بیـچ
بـود.وزارت دادگسـتری روز جمعـه از قاضـی فدرال
خواسـته بـود کـه حکـم بازرسـی منـزل ترامـپ را
منتشـر کنـد .رئیـس جمهور سـابق  ۷۶سـاله گفت
کـه بـا انتشـار ایـن یادداشـت مخالفتـی نـدارد امـا
تاکیـد کـرد کـه قربانـی «سوءاسـتفاده بـا انگیـزه
سیاسـی از اجرای قانـون» توسـط «دموکرات های
چـپ رادیـکال» شـده اسـت.

ترامـپ و وکالیش نسـخهای از حکم بازرسـی را در
اختیار داشـتند و میتوانسـتند آن را منتشـر کنند.
بـه گـزارش وال اسـتریت ژورنـال ،مامـوران
افبـیآی  ۲۰جعبـه اسـناد از جمله پوشـه عکس،
یادداشـت دسـت نویـس و دسـتور عفـو "راجـر
اسـتون" را کـه ترامـپ امضـا کـرد ،ضبـط کردنـد.
روز پنجشـنبه ،واشـنگتن پسـت بـه نقـل از منابـع
نزدیـک بـه تحقیقـات اعلام کـرد کـه در میـان
اسـناد کشـف شـده ،اسـناد طبقـه بنـدی شـده
مربـوط بـه سلاحهای هسـتهای هم وجـود دارد.
ظاهـرا صحـت ایـن
ترامـپ در اظهارنظـری
ً
اطالعات را رد کرد و گفت که «مسـئله تسـلیحات
هسـتهای یـک فریـب و حقـه اسـت و اشـاره کـرد
کـه افبـیآی ممکـن اسـت شـواهدی را در خانـه
او قـرار داده باشـد».

سلمان رشدی قادر به تکلم نیست
سـلمان رشـدی ،نویسـنده مرتـد کتـاب "آیـات
شـیطانی" کـه عصـر جمعه هـدف حمله با چاقـو قرار
گرفـت بـه دسـتگاه تنفسـی وصـل اسـت و قـادر بـه
تکلـم نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از العربیـه ،منابـع
نزدیـک بـه وی اعلام کردنـد که ایـن نویسـنده مرتد
هندیاالصـل بـا تابعیـت انگلیـس پـس از ضربـات
متعـدد چاقـو و عمـل جراحـی اکنـون قـادر بـه تکلـم
نیسـت و از ناحیـه چشـم ،دسـت و کبـد آسـیب دیده
اسـت.
وکیـل راوی ایـن رماننویـس گفـت کـه رشـدی
نمیتوانـد صحبـت کنـد و ایـن خبـر خوبـی نیسـت و
ممکـن اسـت رشـدی یکـی از چشـمانش را از دسـت
بدهـد.
وی افـزود :رشـدی اعصـاب دسـتش قطـع شـده و
کبـدش بـا چاقـو آسـیب دیـده اسـت.

همچنیـن پلیـس نیویـورک تاییـد کـرد کـه رشـدی
از ناحیـه گـردن مـورد اصابـت چاقـو قـرار گرفتـه و

خاطرنشـان کـرد کـه از ناحیـه سـر آسـیب جزئـی
داشـته اسـت.

ایـن نویسـنده انگلیسـی بالفاصلـه پـس از حمله فرد
ضـارب بـه وی با هلیکوپتـر برای درمان منتقل شـد.
پلیـس نیویـورک همچنیـن هویـت مهاجـم را "هادی
مطـر"  ۲۴سـاله اهـل نیوجرسـی معرفی کـرد و گفت
انگیـزه ایـن حمله هنوز مشـخص نیسـت.
روز جمعـه سـلمان رشـدی حیـن سـخنرانی در بنیـاد
«چاتاکـوا» پـس از حملـه مـردی کـه چاقـو به دسـت
داشـت و بـا مشـت و چاقـو بـه او حمله کرد به شـدت
زخمی شـد.
بـه نوشـته دیلـی میـل ضـارب کـه از پشـت ِسـن وارد
محـل اجـرا شـده بـود ١٠ ،تـا  ١٥بـار بـه سـلمان
رشـدی چاقـو زد کـه یکـی از آنهـا به گردنـش اصابت
کرد.ویدئویـی کـه در شـبکههای اجتماعـی دسـت
بـه دسـت میشـود ،نشـان میدهـد رشـدی توسـط
اطرافیانـش نجـات داده و روی زمیـن دراز کشـیده و
مهاجـم مهـار شـده اسـت.

هشدار روسیه به آمریکا نسبت به قطع شدن روابط دوجانبه
مدیـر دپارتمـان آمریـکای شـمالی در وزارت خارجـه
روسـیه بـه آمریـکا نسـبت بـه نقطـه عـدم بازگشـت
در روابـط دوجانبـه هشـدار داد و گفـت پـس از آن
احتمـال قطـع روابـط دیپلماتیـک وجـود دارد.
بـه گـزارش ایسـنا« ،الکسـاندر دارچیـف» مدیـر
دپارتمـان آمریـکای شـمالی در وزارت خارجه روسـیه
در گفتوگـو بـا خبرگـزاری تاس بـا این سـوال مواجه
شـد کـه آیـا احتمـال کاهـش مناسـبات دیپلماتیـک

میـان مسـکو و واشـنگتن مدنظـر اسـت یـا خیـر.
دارچیـف گفـت :نمیخواهـم در شـرایط آشـفته
کنونـی کـه غربیهـا بـه رهبـری آمریـکا قوانیـن
بینالمللـی و تابوهـای مطلق را در عمـل دیپلماتیک
زیـر پـا گذاشـتهاند ،وارد حـدس و گمانهـای فرضی
شـوم کـه چـه چیـزی ممکـن اسـت و چـه چیـزی
ممکـن نیسـت.
ایـن مقـام ارشـد وزارت خارجـه روسـیه افـزود :در
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ایـن زمینـه ،میخواهـم بـه ابتـکار قانونـی کـه در
حـال حاضـر در کنگـره آمریـکا مـورد بحـث اسـت تا
روسـیه را بـه عنوان «کشـور حامی تروریسـم» معرفی
کنـد ،اشـاره کنـم .اگـر ایـن طـرح تصویـب شـود ،به
ایـن معنـی اسـت کـه واشـنگتن از نقطه بیبازگشـت
عبـور میکنـد؛ مرحلـهای بـا جدیتریـن آسـیبهای
جانبـی بـه روابـط دیپلماتیـک دوجانبـه ،تـا کاهش یا
حتـی قطـع آنهـا .بـه طـرف آمریکایـی هشـدار داده

شـده است.

ادعای پولتیکو درباره جزئیات
پیشنهاد اتحادیه اروپا
در مذاکرات وین
در حالـی کـه هنـوز هیـچ یـک از طرفیـن مذاکـرات احیـای برجـام
دربـاره جزئیـات این مذاکـرات اطالعاتی منتشـر نکردهاند ،نشـریه
پولتیکـو در گزارشـی مدعـی شـد ،اتحادیـه اروپـا بـرای حصـول
توافـق بـر سـر احیای برجام پیشـنهاد برداشـتن فشـار از روی سـپاه
پاسـداران انقلاب اسلامی را مطـرح کـرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،نشـریه پولتیکـو در گـزارش خـود بـا انتشـار
جزئیاتـی از متـن پیشـنهادی اتحادیـه اروپـا بـرای احیـای برجام که
بـه تازگـی بـه ایـران و آمریـکا ارائـه داده اسـت ،ادعـا کرد کـه طبق
ایـن پیشنویـس شـهروندان غیرآمریکایـی اجـازه خواهنـد داشـت
بـا شـرکت هایی کـه بـا سـپاه پاسـداران معاملات اقتصـادی دارند،
تجـارت کنند.
بـر اسـاس گزیدههایـی از متـن پیشنویـس پیشـنهادی اتحادیـه
اروپـا کـه پولتیکـو ادعـا میکنـد بـه آن دسـت یافتـه اسـت،
تحریمهـای آمریـکا علیـه سـپاه پاسـداران ایـران بـا هـدف احیـای
توافـق هسـتهای  ۲۰۱۵کمرنـگ میشـود و راه را بـرای تهـران
همـوار میکنـد تـا از بررسـی بیشـتر سـایتهای هسـتهای کـه
مشـکوک خوانـده میشـود ،خـودداری کنـد.
پولتیکـو در ادامـه با ادعـای اینکه جزئیات این پیشنویس دوشـنبه
گذشـته در جریـان مذاکـرات ویـن نهایـی شـده اسـت ،نوشـت :از
آنجایـی کـه اتحادیـه اروپـا در هماهنگـی نزدیـک بـا واشـنگتن
روی ایـن پیشنویـس کار کـرده اسـت ،بـه نظـر میآیـد کـه دولـت
جو بایـدن ،رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده آمـاده اسـت تـا امتیازات
بیشـتری از آنچـه انتظـار می رفـت برای حصـول توافق  -بـه ویژه با
کاهـش فشـار بر سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی بدهد .سـازمانی
کـه ایـاالت متحـده در دوران ریاسـت جمهوری دونالـد ترامپ آن را
بـه عنـوان یـک سـازمان تروریسـتی معرفـی کرد.
هرچنـد ،راب مالـی ،نماینـده اصلـی آمریـکا در مذاکـرات وین پس
از انتشـار ایـن گـزارش در بیانیـهای بـه پولتیکـو ،هـر گونـه تغییـر
اسـتانداردها یـا قوانیـن آمریـکا در اجـرای تحریمهـای ایـران را
تکذیـب کـرد.
وی در ایـن بـاره گفـت :بهطـور واضـح میگویـم؛ مـا در هیـچ
مذاکـرهای دربـاره تغییـر رویکـرد خـود یـا اسـتانداردهای انطبـاق با
تحریمهـای ایـاالت متحـده و تحریمهایـی کـه تـا زمـان بازگشـت
متقابـل بـه اجـرای کامـل [توافـق هسـتهای] باقـی میماننـد،
کاملا
شـرکت نکردهایـم .هـر گزارشـی کـه بـر خلاف آن باشـد،
ً
اشـتباه اسـت.
نشـریه پولتیکـو بـا اشـاره بـه اینکـه حـذف نـام سـپاه پاسـداران از
فهرسـت تروریسـتی آمریـکا یکـی از موضوعـات اصلی مـورد بحث
در مذاکـرات احیـای برجـام بـوده اسـت ،نوشـت :اگرچـه متـن
پیشـنهادی اروپـا بـا میانجیگـری جـوزپ بـورل ،مسـئول سیاسـت
خارجـی اتحادیـه اروپا و بـا هماهنگی نزدیک با مقامـات آمریکایی،
تحریمهـای سـپاه را بـه خـودی خـود لغـو نمیکنـد امـا اثربخشـی
آنهـا را بـه شـدت محـدود میکنـد.
بـه نوشـته پولتیکـو ،بر اسـاس متـن پیشـنهادی ،اروپاییها و سـایر
غیرآمریکاییهـا میتواننـد بـدون تـرس از اعمـال تحریمهـای
آمریـکا بـا نهادهـای ایرانـی کـه در معاملات بـا سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی درگیر هسـتند ،تجـارت کننـد ،بـه شـرط آنکـه
شـریک تجـاری اصلـی آنها در فهرسـت تحریمهای آمریکا نباشـد.
ایـن نشـریه آمریکایـی همچنیـن مدعـی شـد :بنابرایـن ،اروپاییها
قـادر خواهنـد بـود تجـارت بسـیار گسـترده ای در سراسـر ایـران
انجـام دهنـد ،جایـی کـه تعامـل تجاری بـا سـپاه پاسـداران انقالب
تقریبا اجتنـاب ناپذیـر اسـت ،بـه ویـژه در زمینـه تجـارت.
اسلامی ً
یکـی از دیپلماتهـا کـه ایـن پرونـده را دنبـال میکنـد ،در ایـن باره
گفـت کـه نهادهـای سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی میتوانند
صرفـا بـا انجـام تجـارت خـود از طریـق شـرکتهای جانشـین و
ً
پوسـتهای کـه درجـهای از جدایـی ایجـاد و محدودیتهـای ایاالت
متحـده را بـرای شـرکتها و افـراد غیرآمریکایـی بیمعنـا میکنند،
بـه دنبـال دور زدن تحریمهـای ایـاالت متحـده باشـند.
بـه ادعـای پولتیکـو ،متـن پیشـنهادی اروپـا علاوه بـر برداشـتن
فشـار بـر سـپاه پاسـداران ،ایـن امـکان را بـرای تهـران فراهـم
میکنـد تـا بـه سـرعت بـن بسـت کنونـی بـا دیدهبـان هسـتهای
سـازمان ملل بر سـر سـایت های هسـتهای شـناخته شـده در سـال
 ۲۰۱۹را حلوفصـل کنـد.
در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت :بـا قـرار گرفتـن موضـوع
تحقیقـات آژانـس روی میـز در متن پیشـنهادی اتحادیـه اروپا ،یک
دیپلمـات ابـراز نگرانـی کـرد کـه آمریـکا و اروپاییهـا نـه تنهـا با این
خطـر مواجهنـد کـه نشـان دهنـد اجـازه خواهنـد داد ایـن موضـوع
بـرای دسـتیابی بـه یک توافق بسـته شـود ،بلکـه به سیاسـی کردن
ماموریـت آژانـس در ایـران متهـم شـوند.
بـا ایـن حـال ،طرفهـای مذاکرهکننـده در ویـن کـه شـامل ایـران
و سـایر اعضـای برنامـه جامـع اقـدام مشـترک (برجـام) بهعلاوه
آمریـکا میشـود ،بهویـژه تهـران و واشـنگتن میبایسـت دربـاره
پیشنویـس ارائـه شـده از سـوی اتحادیـه اروپـا کـه بـه گفتـه جوزپ
بـورل متـن نهایـی ممکـن اسـت ،تصمیمگیـری کننـد.

اد  امه از ستون روبرو

جامعـه بیمـار و آسـیب دیـده ی مـا گـره خوردگی
مشـکالت در حـدی اسـت کـه نمی تـوان روی
کارآیـی قوانیـن قبلی و جدید حسـاب بـاز کرد زیرا
قانونگذاری هـا آکادامیـک و مبتنی بـر پژوهش های
کارشناسـانه و آسـیب شناسـی های صـورت گرفته
نیست .
در یک جـا برای جلوگیـری از فروپاشـی خانواده ها
تالش می شـود کـه شـرایط سـختگیرانه ای برای
طلاق در نظر گرفته شـود که نتیجـه ی آن افزایش
آمـار طلاق عاطفـی و درگیری هـای فیزیکـی بیـن
زن و شـوهر  ،فـرار مـردان از خانـه و احیانـا بـی
وفایـی و خیانـت اسـت  .از یـک سـو بـرای مهریه
مالیـات و عـوارض در نظـر می گیرنـد تا سـقف آن
را پاییـن بیاورنـد و از سـویی دیگـر دیده می شـود
که عـروس و دامـاد حتی قـادر به پرداخـت مالیات
تعییـن شـده بـرای مهریـه هم نیسـتند و چه بسـا
ایـن اقـدام را گونـه ای ایجـاد درآمـد بـرای دولت
قلمـداد کننـد  .از یک سـو تبلیغ می شـود کـه زنان
ترجیحـا بـه خانـه داری بپردازنـد تا امـکان فرزند
آوری بیشـتر فراهـم شـود و از سـویی دیگر حضور
کارکنـان زن را در تمامـی ادارات و سـازمان ها و
مـدارس و بیمارسـتان ها بـرای انجام امـور مربوط
بـه زنـان و دختـران الزم می داننـد و ایـن کالف
سـردرگم همچنـان همه را به خود مشـغول داشـته
است .
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استقبال شایسته از کاروان اربعین سایر کشورها در فارس
نماینده ولیفقیه در فارس خواســتار استقبال مطلوب از کاروان اربعین سایر کشورها
که در مسیر حرکت خود از فارس و شیراز عبور میکنند و ...

فارس

رنگ آبی کرونایی از نقشه فارس حذف شد
ســه شهرستان فارس همچنان در وضع بســیار پرخطر شیوع کرونا و در لیست قرمز
قرار دارند و دیگر شهرستان های فارس نارنجی یا زرد هستند و ...

باالخره استعفاء بود يا استيضاح!؟

کریمی فرد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق:

مشترکان خانگی خوش مصرف استان فارس پاداش میلیاردی
دریافت کردند
عصرمردم:
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان فــارس گفــت :درخــرداد و
تیرمــاه ســال جــاری بــه مشــترکان خانگــی خــوش مصــرف ایــن شــرکت
بیــش از  188میلیــارد ریــال پــاداش پرداخــت شــد .حمیدرضــا کریمی فــرد ،بــا
اعــام ایــن خبــر گفــت :از ابتــدای خردادمــاه مشــترکان خانگــی بــا مصــرف
کمتــر از الگــو یــا کمتــر از دوره مشــابه ســال قبــل مشــمول دریافــت پــاداش
شــده انــد کــه در صورتحســاب های صــادره اخیــر آنــان اعمــال گردیــد .وی
ادامــه داد :تعــداد 338227مشــترک در ماه هــای ذکرشــده بــا مــا همــکاری
نمودنــد و کســانی کــه کمتــر از الگــوی مصــرف انــرژی بــرق اســتفاده کــرده
بودنــد ،توانســتند مشــمول پــاداش شــوند.
ایــن مقــام مســئول یادآورشــد :بــه منظــور ایجــاد ترغیــب و انگیــزه در زمینــه همــکاری مشــترکان بــرق در
رعایــت مصــرف بهینــه انــرژی بــرق و پرداخــت پــاداش بهــای بــرق صرفــه جویــی شــده بــه آنــان ،مشــترکان
بخــش خانگــی کــه الگــوی مصــرف را در ماه هــای گــرم ســال (خــرداد تــا شــهریور) رعایــت نمــوده و نســبت بــه
ســال قبــل کاهــش مصــرف بــرق داشــته باشــند ،بــه ازای هــر کیلــو وات ســاعت کاهــش تــا مبلــغ  500تومــان
پــاداش همــکاری مدیریــت مصــرف دریافــت خواهنــد کــرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان فــارس ،در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر نقــش و همــکاری
مــردم در مدیریــت مصــرف بــرق تاکیدکــرد و ابــراز داشــت :اســتان فــارس بیــش از یــک میلیــون مشــترک بــرق
دارد کــه  87درصــد آن در بخــش خانگــی اســت و از ایــن رو ایــن گــروه از مشــترکان می تواننــد بــا مدیریــت
مصــرف بهینــه بــرق ســهم قابــل توجهــی در عبــور مطلــوب از پیــک بــار تابســتان ســال جــاری داشــته باشــند.
وی ســاعات اوج مصــرف بــرق در تابســتان ســال جــاری را از  11–18و  20-23عنــوان کــرد و گفــت :ازکلیــه
مشــترکان خانگــی درخواســت می شــود تــا در ایــن زمــان از شــبانه روز از وســایل پرمصــرف همچــون اتــو،
جاروبرقــی ،ماشــین لباسشــویی ،ظرفشــویی و ...اســتفاده ننماینــد.
کریمی فــرد ،در خاتمــه ابــراز امیــدواری کــرد بــا همــکاری کلیــه مشــترکان اعــم از خانگــی ،تجــاری ،صنعتــی،
اداری ،کشــاورزی بتوانیــم از پیــک بــار تابســتان ســال جــاری بــا موفقیــت عبــور نماییــم.

استقبال شایسته از کاروان اربعین
سایر کشورها در فارس

ایسـنا :نماینـده ولیفقیـه در فـارس خواسـتار اسـتقبال
مطلـوب از کاروان اربعیـن سـایر کشـورها کـه در مسـیر
حرکـت خـود از فـارس و شـیراز عبـور میکننـد و بدرقـه
شایسـته آنهـا شـد.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام در همایـش ائمـه جمعـه فارس
کـه بـا موضـوع حماسـه برگزار شـد ،تاکیـد کـرد :زیارت
اربعیـن امسـال بایـد باشـکوه تـر و پـر تاثیـر از سـالهای
قبـل برگزار شـود.
او بـا بیـان اینکه ایـن کار ابعاد مختلفی دارد که در سـتاد
اربعیـن فـارس پیگیـری شـده اسـت ،افـزود :بخشـی از
کار ایـن سـتاد ،فرهنگـی اسـت کـه بعثـه مقـام معظـم
رهبـری در کشـور بـه عهده دارنـد و در اسـتان هم حج و
زیـارت فـارس پیگیـری میکند.
امام جمعه شـیراز خاطرنشـان کرد :گسـتره کار اربعین و
امـام حسـین(ع) به گونهایسـت کـه نمیتوانیـم بگوییم
اگـر ایـن کار انجام شـده کافی اسـت ،هـر کاری در برابر
امـام حسـین(ع) ،ناقابل و ناقـص خواهد بود.

عصرمردم:
مدیــرکل اوقــاف فــارس گفــت :در دهــه اول محــرم بــه همــت موقوفــات
فــارس از  ۱۴۰۰هیــأت مذهبــی ایــن اســتان در قالــب برگــزاری مراســم
عــزاداری حضــرت سیدالشــهدا(ع) حمایــت و پشــتیبانی شــد.
حجتاالســام ســید عبــاس موســوی گفــت :بــا اجــرای طــرح شــمیم
حســینی در دهــه اول محــرم در فــارس تعــداد  ۱۴۰۰هیــأت مذهبــی در قالــب
برگــزاری مراســمهای عــزاداری حضــرت سیدالشــهدا(ع) مــورد حمایــت
قــرار گرفتنــد و از محــل موقوفــات منطبــق روضــه خوانــی ،اطعــام و عــزاداری
بــه ایــن هیــأت مذهبــی کمــک شــد.
او گفــت :طــرح شــمیم حســینی شــامل هیــأت مذهبــی ،مســاجد و حســینیهها بــود کــه طــی آن بــن
کارتهــای ویــژه تهیــه اقــام اطعــام و پخــت از محــل موقوفــات متصرفــی و غیــر متصرفــی تهیــه و بــه آن هــا
اهــداء شــده اســت.
مدیــرکل اوقــاف فــارس بــا اشــاره بــه فعالیــت هیئــات مذهبــی در بقــاع متبرکــه گفــت :همچنیــن در ایــام دهــه
اول محــرم در قالــب اجــرای طــرح ســوگواره بصیــرت عاشــورائی تعــداد  ۴۵هیــأت مذهبــی بــزرگ در حرمهــای
مطهــر امامــزادگان شــاخص اســتان فــارس اســتقرار یافتــه کــه ویــژه برنامههــای ســوگواری و عــزاداری را تــا
پایــان مــاه محــرم ،اربعیــن و ایــام دهــه آخــر مــاه صفــر در جــوار مضجــع شــریف امامــزادگان و بقــاع متبرکــه
برگــزار میکننــد.
موســوی از فعالیتهــای موثــر مبلغــان در ایــن ایــام گفــت و افــزود :بــا توجــه بــه اجــرای طــرح اعــزام مبلــغ
تعــداد  ۲۷۰نفــر از طــاب و روحانیــون بــرای برگــزاری مراسـمهای فرهنگــی و فعالیتهــای تبلیغــی بــه نقــاط
محــروم اســتان اعــزام شــدند کــه برگــزاری مراسـمهای روضــه خوانــی ،وعــظ ،مداحــی و ســوگواری در ده روز
نخســت مــاه محــرم را بــر عهــده داشــتند.

فعالیت هالل احمر فارس در درمانگاه سامرا
عصرمردم:
مدیرعامــل هــال احمــر فــارس گفــت :تمــام فعالیتهــای درمانــگاه ســامرا
توســط هــال احمــر اســتان و شهرســتان داراب انجــام میشــود.
مدیرعامــل هــال احمــر فــارس گفــت :تمــام فعالیتهــای درمانــگاه ســامرا
توســط هــال احمــر اســتان و شهرســتان داراب انجــام میشــود و ایــن تنهــا
درمانگاهــی اســت کــه از ســوی جمعیــت هــال احمــر در ســامرا ایجــاد شــده
است.
حســین درویشــی گفــت :ایــن مهــم وظیفــه جمعیــت هــال احمــر بهداشــت
و درمــان اســت ،چــرا کــه ایــن ســازمان یــک ســازمان بینالمللــی اســت و
بــرای مناســبتها بــه صــورت ویــژه فعالیــت میکنــد.
او گفــت :آمبوالنسهــا بــه عــراق اعــزام میشــوند و خدماتــی ارائــه میکننــد و پایگاههــا هــم در طــول مســیر
آمــاده بــاش هســتند.
نماینــده ولــی فقیــه در بعثــه مقــام معظــم رهبــری در حــج و زیــارت فــارس هــم از اعــزام  ۳۰۰نفــر مبلــغ و مبلغــه
از ایــن اســتان در راهپیمایــی اربعیــن حســینی خبــر داد و گفــت :یــک پیوســت فرهنگــی بــه مواکــب اعــام و
مقــرر شــده کــه هــر کــدام از موکبهــا یــک مبلــغ و مبلغــه همــراه داشــته باشــند.
حجتاالســام مجتبــی منصورآبــادی گفــت :یکــی از شــرایط ثبــت موکبهــا ایــن اســت کــه یکــی از اعضــای
هیــأت امنــا ،روحانــی باشــد ،امــا ایــن مبلــغ بــا روحانــی عضــو هیــأت امنــای موکــب متفــاوت اســت.
مصطفــی مشــفقیان ،رئیــس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری شــیراز هــم گفــت :پیشبینــی
میشــود روزانــه شــیراز میزبــان بیــش از  ۳۰تــا  ۴۰هــزار نفــر زائــر باشــد و کمــپ زیباشــهر و کمپهــای اطــراف
شــیراز را بــرای میزبانــی ایــن عزیــزان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

آیتاللـه دژکام همچنیـن بـا بیـان اینکـه دل مـردم
بـه سـمت حرکـت عظیـم اربعینـی مـیرود و جمعیتـی
میلیونـی مدیریـت میشـود ،تنهـا یـک علـت و عامـل
دارد و آن اینکـه؛ ایـن زیـارت ندای فطرت اسـت ،گفت:

اگـر از مسـیر فطـرت فاصلـه بگیریـم ،خدمتی به مسـیر
اربعیـن نخواهیـم کـرد.
امـام جمعه شـیراز تصریـح کرد :اگر مبلغـان از چارچوب
خـارج شـوند ،مسـلما در خدمـت فرهنـگ عاشـورا و
انقلاب نخواهنـد بـود.
نماینـده ولیفقیـه در فـارس ادامـه داد :وقتـی ٢٠
میلیـون نفـر از ملیتهـای مختلـف در حماسـه اربعیـن
حضـور پیـدا میکننـد ،بـه نوعـی کار بـرای مبلغـان،
مبلغـات و مواکـب کـه در مقـام میهمانـداری هسـتند،
سـنگین میشـود.
آیتاللـه دژکام خاطرنشـان کـرد :قبـل از ایـام کرونـا کـه
خدمـت کاروانهـا میرسـیدیم ،چنـد کاروان از هنـد و
پاکسـتان داشـتیم کـه در شـیراز اسـکان موقت داشـتند
و آسـتان مطهـر شـاهچراغ(ع) را زیـارت میکردنـد ،لذا
امسـال هـم بایـد یـک اسـتقبال مطلـوب و محترمانـه از
کاروان اربعیـن از کشـورهای دیگـر در ورودی و خروجی
فـارس در دسـتور کار قـرار گیرد.

حجتاالسالم سید ابوالحسن نواب :

مبلغین مواکب در منازعات داخلی عراقی ها وارد نشوند
ایسـنا :نماینـده ولیفقیـه در امـور حـج و
زیـارت و سرپرسـت حجـاج بـا بیـان اینکـه
فرصـت تبلیـغ عملـی بـرای روحانیـون در
حماسـه اربعیـن فراهـم اسـت ،از مبلغیـن
و مواکـب خواسـت که در منازعـات داخلی
عراقیهـا وارد نشـوند.
حجتاالسلام سـید ابوالحسـن نـواب در
همایـش ائمـه جمعه فـارس که بـا موضوع
حماسـه اربعیـن برگـزار شـد ،بیـان کـرد:
اربعیـن یک سـرمایه بزرگ اسـت و رهبری
هـم بـه این مسـئله اشـاره کردهانـد و امروز
هـم ایـن سـرمایه در اختیـار ماسـت و در
بوتـه آزمایـش قـرار داریم.
او بـا بیـان اینکه این سـرمایه بزرگ توسـط
امـام حسـین(ع) ایجـاد شـده و او خـود
دلهـا را تصـرف کرده اسـت ،افـزود :جهان
بـه جایـی میرسـد کـه همـه بـه دنبـال
مظلومیـت امـام حسـین(ع) خواهنـد بـود.

موسوی مدیرکل اوقاف مطرح کرد:

حمایت موقوفات فارس از ۱۴۰۰هیأت مذهبی

مشترکان خانگی خوش مصرف استان فارس پاداش میلیاردی دریافت کردند
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس گفت :درخرداد و تیرماه سال
جاری به مشترکان خانگی خوش مصرف این شرکت ...

امام جمعه شیراز خواستار شد:

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

پسـين روز پنجشـنبه  ٢٠مردادمـاه خبـرى موثـق در فضـاى مجـازى مبنـى بر
بركنـارى شـهردار شـيراز منتشـر و سـاعتى بعـد آن خبـر بـا اسـتعفاء اعلام و
سـپس در خبـرى ديگـر خبـر اسـتيضاح اعلام گرديـد.
نهـاد مدنـى و يـا همـان پارلمان هـاى محلـى شـوراهاى شـهر اصلـى تريـن
کانـون اقدامـات اجتماعـى ،عمرانـى ،فرهنگـى و ...جامعـه بـوده اسـت
كـه نقطـه قوتـش هـم برخاسـتن نماينـدگان مـردم در ايـن پارلمـان از اقشـار و اصنـاف و ديدگاه هـاى متفـاوت
محسـوب مـى گـردد.
حـاال بـا توجـه بـه جايـگاه شـفاف ايـن پارلمـان جـاى ايـن پرسـش در اذهـان مـردم ايجـاد مـى شـود كـه مگـر
اسـتيضاح و يـا حتـى همـان بركنـارى شـهردار از سـوى شـورا بـه عنـوان پارلمـان صاحـب اختيـار جامعـه در
مديريت شـهرى چه اشـكالى دارد كه در طى سـه سـاعت سـه خبر متفاوت و متناقض از سـوى سـه خبرگزارى
منتشر شـود؟!
هـر چنـد تـا لحظـه نـگارش ايـن يادداشـت بحـث اسـتيضاح همچنـان به قـوت خود باقـى مانده اسـت ّامـا اين
ناهمگونى هـا خـود قصـه پرغصـه اى بـراى جامعـه به شـمار مـى رود.
ّ
شـاخص مردم پسـند پارلمان محلى و ملى شـفافيت و علنى بودن مسـائل اسـت جز موارد تعريف شـده قانونى!
بنابرايـن سـردرگمى اصحـاب رسـانه و انتشـار اخبـار متناقـض در ايـن حـوزه آن هـم در رابطـه بـا بحثـى كـه از
حقـوق تعريـف شـده پارلمـان عنـوان مـى شـود ،بسـيار تأثـر آور اسـت!
در اقدامـى كه خواسـته يا ناخواسـته شـائبه امين ندانسـتن رسـانه ها را قوت مى بخشـد ،در شـأن نهـادى مدنى
كـه فلسـفه وجـودى اش نمايندگى اقشـار مختلف جامعه اسـت ،نمى باشـد!
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نماینـده ولیفقیـه در امـور حـج و زیـارت
بـا بیـان اینکـه امـروز زائـر امام حسـین(ع)
در همـه دنیـا بسـیار فراگیـر شـده اسـت،
گفـت :ایثـار بـه معنـای واقعـی در
راهپیمایـی اربعیـن دیـده میشـود.
نـواب همچنیـن یکـی از سـرمایههای
اربعیـن را پیـام حق طلبی امام حسـین(ع)

ذکـر و بـا تاکیـد بـر صیانـت و حراسـت از
ایـن سـرمایه گفت :اگـر ما صیانـت کنیم،
شـمار دل باختـگان امـام حسـین(ع)
افزایـش و اهـداف عالـی اباعبدالله محقق
میشـود.
او تبییـن اهـداف بلنـد امـام حسـین(ع)
را مولفـهای مهـم دانسـت کـه بـر عهـده
خادمـان اربعیـن اسـت و گفـت :ایـن
ظرفیـت بایـد آنقـدر در بیـن شـیعیان
افزایـش یابـد کـه شـاهد خیـل عظیـم
حسـینیها باشـیم.
نماینـده ولیفقیـه در امـور حـج و زیـارت
همچنیـن خـط قرمـز امـام حسـین(ع)
را حـق النـاس ذکـر و بـا بیـان اینکـه ایـن
ویژگـی جاذبـه ایجـاد میکند ،تاکیـد کرد:
بایـد در برنامههـا بـه حقـوق همـه یـاران
امـام حسـین(ع) توجـه کنیـم و اگـر قـرار
اسـت از اربعیـن صیانـت شـود بایـد حقوق

مـردم عـراق را هـم رعایـت کنیـم.
نـواب بـا بیـان اینکـه گرامیداشـت حـق
مـردم ایـن کشـور بـا اخلاق اسلامی به
زائـران اربعیـن توصیه میشـود ،از مبلغین
و مواکـب خواسـت که در منازعـات داخلی
عراقیهـا وارد نشـوند.
او تصریـح کرد :علاوه بر نقـش زائر بودن
در مراسـم اربعیـن بایـد تلاش کـرد کـه
خـادم هـم باشـیم.
نماینـده ولیفقیـه در امـور حـج و زیـارت
معتقد اسـت کـه فرصت تبلیـغ عملی برای
روحانیون در حماسـه اربعین فراهم اسـت.
نـواب همچنیـن خواسـتار تبییـن جایـگاه
زیـارت شـد و گفت :ایـن مهم بـرای خیلی
از مـردم جـا نیفتـاده و برخـی یک سلام را
فقـط زیـارت میداننـد ،در حالیکـه امـام
حسـین(ع) حـق حیـات بـه گـردن همـه
دارد.

حجتاالسالم سید ابوالحسن نواب :

تجلیل ازخبر نگاران شهرستان ارسنجان در نماز جمعه
داوریزدانی  /ارسنجان
بـه مناسـبت هفتـه خبرنـگار از سـوی امـام
جمعـه و فرمانـدار شهرسـتان ارسـنجان
از خبرنـگاران ایـن شهرسـتان در نمـاز
جمعـه تقدیـر بـه عمـل آمـد حجـت االسلام
بهرامی امـام جمعـه ارسـنجان در خطبـه
دوم نمـاز جمعـه پیرامـون شـهادت شـهید
محمودصارمی توضیحاتـی داد و گفـت
هفدهـم مردادمـاه مصـادف بـا عاشـورای
حسـینی میباشـد کـه تقـارن دارد بـا
شـهادت شـهید خبرنـگار عزیزمـان محمـود
صارمی کـه در سـال  ۷۷بـه دسـت مـزدوران
بـه شـهادت رسـید بـه همیـن مناسـبت ایـن
روز را روز خبرنـگار نـام نهـاده انـد کـه جـا
چشم شیشه ای

دارد تقدیـر و تشـکر صمیمانـه داشـته باشـم
از همـه خبرنـگاران عزیز و فعاالن رسـانه که
مسـئولیتی بسـیار سنگین و سـخت به عهده

دارنـد حجـت االسلام بهرامی در ادامـه نماز
جمعـه خطـاب بـه خبرنـگاران گفـت شـما
بایـد واقعیـات جامعـه را بـا پرهیـز از تحریـف

و مبـارزه بـا غلـو و ایجـاد امیـد و انگیـزه و
امانتـداری کامـل تهیـه و تولیدوپخـش کـرده
در آگاهـی دادن بـه مسـئولین و مـردم کوشـا
باشـید وی افـزود در عصـری کـه مـا در آن
ً
قـرار داریـم و می بینیـم کـه واقعـا ایـن غـول
و قـدرت رسـانه در اختیـار دشـمن و اسـتکبار
اسـت و دارد تمـام هـم و غـم اش را بـرای
هجمـه و صدمـه بـه بنیـان خانـواده و اعتقاد
مـردم بـه کارمیبـرد و بـر شـما خبرنـگاران
اسـت کـه واقعیت هـای جامعـه را بـه اطلاع
مـردم و مسـئولین برسـانید در ادامـه و بیـن
نمازگـزاران بـا اهـدای لوح ها یی توسـط امام
جمعـه و فرمانـدار از خبرنـگاران شهرسـتان
ارسـنجان تجلیـل بـه عمـل آمـد.

بعد از اسنپ ،میوه فروشی در کنار خیابان شغل همه گیر تابستان۱۴۰۱
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رنگ آبی کرونایی
از نقشه فارس حذف شد
مهر:سـه شهرسـتان فارس همچنان در وضع بسـیار
پرخطـر شـیوع کرونـا و در لیسـت قرمـز قـرار دارنـد و
دیگـر شهرسـتان های فـارس نارنجـی یا زرد هسـتند
و هیـچ شهرسـتان فارس آبی نیسـت.
بـر اسـاس آخریـن رنـگ بندیهـای کرونایـی در
اسـتان فـارس ،شهرسـتانهای گـراش و سـرچهان
در وضعیـت قرمـز «خیلـی پـر خطـر» و دوازده
شهرسـتان نیـز در وضعیـت نارنجـی «پر خطـر» قرار
گرفتـه انـد.
شهرسـتانهای آبـاده ،اقلیـد ،خـرم بیـد ،خرامـه،
سروسـتان ،اسـتهبان ،ممسـنی ،جهـرم ،جویـم،
خنـج ،اوز و الر در وضعیـت نارنجـی هسـتند.
همچنیـن شهرسـتان خفـر کـه در وضعیت آبـی قرار
داشـت نیز زرد شـد.

جهرم به شهر پر خطر کرونایی
تبدیل شد
مهر:شـیوع بیمـاری کرونـا در جهـرم وضعیـت
شهرسـتان را بـه نارنجـی و پـر خطـر کرونایـی تبدیـل
کـرد.
بـر اسـاس رنـگ بنـدی جدیـد کرونایـی ،شهرسـتان
جهـرم پـس از هفتهها از وضعیـت زرد کرونایی خارج
و بـه وضعیـت نارنجی رسـید.
ایـن در حالـی اسـت کـه روزانـه بیـش از  ۵۰نفـر از
اهالـی ایـن شهرسـتان بـه کرونا مبتال شـده و شـمار
مبتالیـان بسـتری در بیمارسـتان نیـز رو بـه فزونـی
است.
بـر اسـاس آخرین بـه روز رسـانیها ،تعداد شـهرهای
بـا وضعیـت قرمـز از  ۱۳۰به  ۷۸و تعداد شـهرهای با
وضعیت نارنجی از  ۱۲۹به  ۱۸۴شـهر رسـیده اسـت.
همچنیـن تعـداد شـهرهای بـا وضعیـت زرد از ۱۵۴
بـه  ۱۷۴شـهر افزایـش و تعداد شـهرهای با وضعیت
آبـی از  ۳۵بـه  ۱۲شـهر کاهـش یافت.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور:

دانشگاهها باید امیدآفرین
باشند

ایسـنا :مسـئول سـازمان بسـیج دانشـجویی کشـور
بـر ایجـاد بسـتر امیدآفرینـی در جامعـه توسـط
دانشـگاه ها و نقـش بسـیج دانشـجویی در این راسـتا
تاکیـد کـرد.
محمدحسـین کفعمـی در رویـداد ایـران  ۱۴۳۵کـه
توسـط بسـیج دانشـجویی فـارس برگـزار شـد ،بیـان
کـرد :طـی ایـن دوره ،بـه دنبـال تربیـت و پـرورش
دانشـجوی کنشـگر هسـتیم تـا از لحـاظ تشـکلی
بودنـش بـه مسـائل و مشـکالت کشـور نـگاه و بـا
رویکـرد حـل مسـئله ورود کنـد.او بـا بیـان اینکـه
دانشـجویان نقش بسـزایی در پیشبرد اهداف انقالب
اسالمی داشـتهاند ،افزود :دانشـجویان سـفیر دانش
و آگاهی از بسـتر دانشـگاه به بسـترجامعه هسـتند و
وظیفـه آگاهیبخشـی در سـطح جامعـه را بـه عهـده
دارند.مسـئول سـازمان بسـیج دانشـجویی کشـور بـا
اشـاره بـه بیانیـه گام دوم انقلاب اضافـه کـرد :در
گام دوم انقلاب اسلامی باید در مسـیر آرمانهـا و
اهـداف انقلاب اسلامی گام برداشـته شـود.
کفعمی بـا اشـاره بـه حـل مسـائل کشـور توسـط
دانشـجویان ،گفـت :طـرح مسـئله محـوری بسـیج
دانشـجویی در راسـتای ورود به حل مسـائل مختلف
اسـتانی و کشـوری موفـق بـوده و دسـتاوردهای
مطلوبـی داشـته اسـت.
مسـئول بسـیج دانشـجویی کشـور بـا تاکید بـر ایجاد
بسـتر امیدآفرینـی در جامعـه توسـط دانشـگاه ،بـه
نقـش بسـیج دانشـجویی در ایـن راسـتا اشـاره و
تصریـح کـرد :بسـیج دانشـجویی در محیط هـای
علمـی و دانشـگاهی بایـد نقـش تعییـن کننـده ایفـا
کنـد تـا بـا روحیـه انقالبـی و کار جهـادی در جامعـه
نیـز امیدآفرینـی داشـته باشـد.
     عکس اختصاصی عصر مرد م  /علی گزبلند

یکشنبه  23مرداد  16 1401محرم 1444

ایسـنا :رئیـس سـتاد بازسـازی عتبات عالیـات فارس
گفـت :طـی آخرین آمارهـا ،تاکنـون  ۸۵موکب برای
مراسـم اربعیـن امسـال ثبـت نـام کردهانـد کـه مجوز
بـرای آنها صادر شـده اسـت.
اسـکندر قاسـمی در همایـش ائمـه جمعه فـارس که
بـا موضـوع اربعیـن برگـزار شـد ،بـا اشـاره بـه اینکـه
تعـدادی از موکبهـا در سـطح کشـور ،تعـدادی
در مـرز شـلمچه و تعـدادی هـم در عـراق مسـتقر
میشـوند ،گفـت :چهـار موکـب در شـیراز ۶ ،موکـب
در شـلمچه ،پنـج موکـب در نجـف اشـرف ،در بیـن
راه نجـف اشـرف تـا کربلای معلـی  ۲۴موکـب۴۱ ،
موکـب در کربلای معلـی و  ۲موکب هم در کاظمین
و سـامرا مسـتقر میشـوند و تـا چنـد روز پـس از
مراسـم اربعیـن خدمـات رسـانی میکننـد.
او همچنیـن بـا بیان اینکـه در ورودی و خروجیهای
اسـتان موکبهـا مسـتقر و خدمـات ارائـه خواهنـد
کـرد ،افـزود :ناظـر بهداشـت و تیـم بازرسـی در هـر
موکـب حضـور خواهنـد داشـت.
قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود اضافـه
کـرد :کار بازسـازیها در عتبـات رو بـه اتمام اسـت و
صحـن حضـرت زهرا (س) در نجف به وسـعت ۲۲۰
هـزار متـر مربـع سـاخته شـده و  ۹۷درصد پیشـرفت
فیزیکـی دارد و یکصـد هـزار نفـر میتواننـد از آن
اسـتفاده کنند.
رئیـس سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات فـارس بـا
اشـاره بـه اینکـه صحـن حضـرت زینـب (س) در
کربلای معلـی در  ۱۶۴هـزار متـر مربـع نیز سـاخته
شـده و  ۹۰درصـد کار بتن آن انجـام و  ۵۰درصد کار
صحـن پیـش رفته اسـت ،گفـت :در ایـام اربعین هم
از ایـن صحـن اسـتفاده خواهـد شـد.
او ادامـه داد :صحـن امـام باقـر (ع) در کاظمیـن نیز
توسـط اسـتان فـارس و چهـار اسـتان دیگـر سـاخته
میشـود.

گرامیداشت روز ملی تشکل ها
و مشارکت های اجتماعی در
پارک ملی بمو
عصرمردم:
مراسـم گرامیداشـت روز ملـی تشـکل هـا و
مشـارکت های اجتماعی بـا حضور مدیـرکل حفاظت
محیـط زیسـت فـارس ،مدیـرکل منابع طبیعیاسـتان
فارس ،مشـاور محیط زیسـتی اسـتاندار ،رئیس مرکز
آمـوزش و توسـعه آینـده نگـری سـازمان مدیریـت
برنامه اسـتان فـارس ،جمعی ازمعاونین و مسـووالن
ادارات مربوطـه و بـا حضـور جمعـی از دبیـران
تشـکل های فعـال در حـوزه محیـط زیسـت و منابـع
طبیعـی اسـتان درحاشـیه پـارک ملـی بمـو برگـزار
شد.
 ۲۲مـرداد مـاه بـه عنـوان روز ملـی تشـکل هـا و
مشـارکتاجتماعی نامگـذاری شـده اسـت.
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پیش بینی برداشت  ۵۸هزار تن خرما در شهرستان کازرون
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت :پیش بینی میشود امسال بیش از ۵۸
هزار تن محصول خرما از نخیالت این شهرستان برداشت شود ...

آمار پرونده های صلح و سازش در فارس نزدیک به  50درصد است
رئیس کل دادگســتری فارس گفت:عملکرد ما در راســتای تحقق سند تحول قوه
قضائیه مطلوب است و امیدوارم تا تیرماه  ۱۴۰۲همه اهداف ...

فعالیت  ۸۵موکب از فارس
در مراسم اربعین امسال

فارس

موسوی رئیس کل دادگستری:

آمار پرونده های صلح و سازش در فارس
نزدیک به  50درصد است
مهـر :رئیس کل دادگسـتری فـارس گفت:عملکـرد ما در
راسـتای تحقـق سـند تحـول قـوه قضائیـه مطلـوب اسـت
و امیـدوارم تـا تیرمـاه  ۱۴۰۲همـه اهـداف ایـن سـند در
مجموعـه قضایـی فـارس محقـق شـود.
حجتاالسلام سـید کاظـم موسـوی در همایـش فصلـی
رؤسـا و دادسـتانهای حوزههـای قضائـی اسـتان بـا
اشـاره بـه بررسـی و سـنجش آمـار عملکـردی  ۴۷حـوزه
قضائـی فـارس گفت :عملکرد اسـتان فارس در پیشـرفت
اهـداف تعییـن شـده در سـند تحول قـوه قضائیـه در  ۵ماه
ابتدایـی سـال جـاری در وضعیـت مطلوبـی اسـت کـه این
امـر حکایـت از فعالیـت و تلاش مضاعف و انسـجام همه
مجموعـه دارد.
وی در ایـن همایـش کـه بـا حضـور مدیـرکل آمـوزش
معاونـت منابـع انسـانی و امـور فرهنگـی قـوه قضائیـه
برگـزار شـد ،گفـت :عملکـرد دادگسـتری اسـتان فـارس
در همـه زمینههـا از جملـه رسـیدگی بـه پروندههـای
قضائـی ،کاهـش جمعیـت کیفـری ،پیشـگیری از وقـوع
جـرم ،حمایـت از تولیـد و اجـرای سیاسـتهای اقتصـاد
مقاومتـی ،حفـظ و صیانـت از حقوق عامـه ،کاهش اطاله
دادرسـی و مختومـه شـدن پروندههای مسـن ،اتقان آرای
قضائـی ،اجـرای احـکام قضائـی و اسـتفاده از ظرفیـت
توسـعه حـل اختلاف و داوری بسـیار مناسـب اسـت.
حجت االسلام موسـوی به حساسـیت اجرای سند تحول
قضائـی و تأکیـدات رئیس قوه قضائیه در این راسـتا اشـاره
و اضافـه کـرد :بـرای تحقـق و اجـرای سـند تحـول قـوه
قضائیـه بایـد گزارشـات الزم از سـوی حوزههـای قضائـی
تهیـه و میـزان پیشـرفت اقدامـات انجـام شـده مشـخص
شـود .امیدواریـم دادگسـتری فـارس تـا تیرمـاه  ۱۴۰۲بـه
همـه اهـداف مـد نظر سـند تحـول قضائـی دسـت یابد.
وی بـه موضـوع کاهـش جمعیت کیفری زندانها اشـاره و
اضافـه کـرد :قضـات ضمن رسـیدگی بـه امـور مددجویان
زندانهـا و نظـارت و بازدیدهـای هدفمنـد از زنـدان در
راسـتای اجـرای دسـتورالعمل رئیس قوه قضائیـه مبنی بر
سـاماندهی زندانیـان و کاهـش جمعیـت کیفـری زندانها
بـا اسـتفاده از تأسیسـات ارفاقـی ،شـرایط الزم در جهـت
بهـره منـدی از آزادی و عفـو مشـروط زندانیـان مشـمول
را فراهـم کنند.
موسـوی در خصـوص کاهـش اطالـه دادرسـی نیـز گفت:
در دادگسـتری اسـتان فـارس پروندههـای ثبـت نشـده بـه
هیـچ عنـوان وجـود نـدارد و تمامی پروندههـا بـه روز اسـت
و در زمینـه کاهـش اطالـه دادرسـی نیز با حساسـیتهای
الزم ،شـاهد کوتاهتریـن زمـان فرآینـد رسـیدگی قضائی در
سـالهای اخیـر بودهایم.
رئیـس شـورای قضائی اسـتان فارس در ادامـه به مختومه
کـردن پروندههـای مسـن نیـز اشـاره کـرد و نسـبت بـه
حساسـیت حوزههـای قضائـی بـرای جلوگیـری از مانـدن

باشـد بـرای مدیـر مدرسـه تفاوتـی نـدارد و از
قبـول ثبـت نـام دانـش آمـوز سـرباز میزنـد.
صـدور کارنامـه پایـان سـال دانـش آمـوزان
خصوصـا آن دسـته از محصلینـی کـه در
آسـتانه ورود بـه پایـه تحصیلـی جدیـد یـا بـه
دلیـل تغییـر آدرس ناگزیـر بـه جابجایـی
هسـتند برابـر بـا یـک دردسـر تمامعیار اسـت
کـه بـه سـرگردانی والدیـن بـرای نـام نویسـی
از ایـن مدرسـه بـه آن مدرسـه شـهر منجـر
میشـود.
اغلـب مشـکالت ثبتنـام دانشآمـوزان در
مـدارس شـیراز ،مـوارد ثابتـی اسـت کـه هـر
تابسـتان تکـرار میشـود و تاکنـون مسـئوالن
مربوطـه بـه راه حلـی برای رفع آن نرسـیدهاند
کـه بـه عـدم تکـرار ایـن مـوارد کـه گالیـه
بسـیاری شـهروندان و والدیـن را در پـی دارد
منجـر شـود.
درخواسـت وجه بـرای ثبت نام دانـش آموزان
در مـدارس دولتـی نیـز موضوعـی اسـت کـه
هـر تابسـتان بحـث آن داغ می شـود و گویـا
پایانـی نیز نـدارد.
درخواست  ۵میلیونی برای ثبت نام
والدیـن یکـی از دانـش آمـوزان شـیرازی

پیش بینی برداشت  ۵۸هزار تن خرما در شهرستان کازرون
مهر:مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :پیـش بینـی میشـود
امسـال بیـش از  ۵۸هـزار تـن محصـول خرمـا از نخیلات ایـن شهرسـتان
برداشـت شـود.
حمیـد رشـیدی بعـد از ظهـر شـنبه بـا بیـان اینکه سـطح زیـر کشـت نخیالت
در شهرسـتان  ۶هـزار و  ۵۰۰هکتـار اسـت ،گفـت ۸۵ :درصـد ایـن اراضی به
شـکل رطـب و خـارک و  ۱۵درصد آن به صورت خرما برداشـت میشـود .وی
افـزود :برداشـت خرمـا در کازرون از اواسـط مـرداد مـاه شـروع و در نیمه مهر
مـاه بـه پایان میرسـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه شهرسـتان کازرون از تولیـد کننـدگان
بـزرگ خرمـا در اسـتان فارس اسـت ،افـزود :محصول خرمای برداشـت شـده در کازرون عالوه بر توزیـع در بازار
شهرسـتان ،بـه دلیـل بـازار پسـندی به سـایر اسـتانها و کشـورهای چین ،روسـیه ،امـارات ،عراق و هندوسـتان
صـادر میشـود.
رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده محصـول خرمـای شهرسـتان کازرون در بخـش خشـت و کنارتختـه تولیـد
میشـود ،گفـت ۳۰ :واحـد سـردخانه زیـر صفـر بـا ظرفیـت  ۳۵هـزار تـن در ایـن منطقه فعال اسـت کـه فرصت
خوبـی بـرای ذخیرهسـازی خرمـای کشـاورزان اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کرد :اصالح و بازسـازی نخیالت شهرسـتان از اهمیت بسـزایی
برخورداراسـت و بـا اجـرای ایـن مهـم ،میتوانیـم مکانیزه کردن نخیلات و بهکارگیـری ادوات مناسـب نخیالت
را سـرعت ببخشیم.
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پروندههـا در کالنتریهـا و مراجـع انتظامی نکاتـی را
متذکـر شـد.
موسـوی بـه اهمیـت امـر پیشـگیری از وقـوع جـرم و
آسـیبهای اجتماعـی نیـز اشـاره کـرد و بـا بیـان اینکـه
پیشـگیری از وقـوع جـرم امـری فـرا قـوهای و نیازمنـد
تعاملات گسـترده دسـتگاههای اجرایـی ،قضائـی و
نظارتـی و سیاسـت گذار اسـت ،گفـت :با در پیـش گرفتن
رویـه تعامـل نزدیک مجموعـه قصایی و اجرایی در اسـتان
میتوانیـم بخـش عمـده ای از اهـداف پیشـگیری از وقوع
جـرم و آسـیبهای اجتماعـی محقـق کنیـم کـه ایـن امـر
کمـک شـایانی بـه جلوگیـری از تشـکیل پروندههـای
قضائـی و کاهـش آسـیبهای ناشـی از برخـورد بـا
مجرمـان خواهـد کـرد.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس بـر ارائـه طرحهای
پیشـگیرانه توسـط قضـات صاحب نظـر در امر پیشـگیری
از وقـوع جـرم تأکیـد و خاطرنشـان کـرد کـه اسـتفاده از
تجـارب ارزنـده علمـی و عملی قضـات در این زمینه بسـیار
ارزشـمند و راهگشاسـت.
او تالشهـای ارزشـمند کارگـروه حفـظ و صیانت از حقوق
عامه دادسـتانی مرکز اسـتان فارس و تعامـل و همراهی با
سـایر نهادها و دسـتگاههای اجرایی را قابل تقدیر دانسـت
و بـا بیـان اینکـه فعالیتهـای دادسـتانی مرکـز اسـتان در
حـوزه حقـوق عامـه در کشـور کـم نظیـر اسـت ،گفـت:
تعامـل بـا سـایر دسـتگاهها و نهادهـا منافاتـی با اسـتقالل
قاضـی نـدارد؛ قاضـی مسـتقل اسـت و اجـازه دخالـت بـه
هیـچ دسـتگاهی را در رونـد اجـرای عدالـت نمیدهـد امـا
ایـن موضـوع بـه معنـای عـدم تعامـل بـا سـایر دسـتگاهها
نیسـت و در سـایه تعامـل بـا سـایر نهادهـا و دسـتگاهها،
اجـرای عدالـت و احقاق حقـوق عامه محقق خواهد شـد.
موسـوی همچنین نشسـتهای علمی و مشـورتی قضائی
در راسـتای اتقـان آرای قضائـی را بسـیار مهـم و حائـز

اهمیـت دانسـت و گفـت :معاونـت منابـع انسـانی و امـور
فرهنگـی دادگسـتری فـارس در زمینه اتقـان آرای قضائی
و برگـزاری نشسـتهای قضائـی بسـیار موفـق عمـل
نمـوده اسـت و در ایـن خصـوص و در سـالهای اخیـر
نشسـتهای قضائی سـودمند و جلسات نقد و تحلیل رأی
بسـیاری برگـزار کـرده اسـت و قضات دادگسـتری اسـتان
فـارس بـه لحـاظ علمـی از سـطح باالیـی برخوردارنـد؛ هـر
چنـد که الزم اسـت قضات همواره مشـورت و مباحثه ،کار
علمـی ،آمـوزش و جلسـات نقـد رأی مـد نظـر و در ردیـف
برنامههـای هفتگـی خـود قـرار دهنـد.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس با بیان اینکـه ثمره کار همه
در اجـرای احـکام حقوقـی و کیفـری نمـود پیـدا میکنـد،
اضافـه کـرد :اجـرای احـکام بایـد جـدی گرفتـه شـود و
پروندههـای بایگانـی موقـت در نوبـت اجـرا قـرار گرفتـه
و تعییـن تکلـف شـده و پروندههـای زندانـی دار تعییـن
تکلیـف شـوند و سـایر احـکام بـه موقـع اجـرا شـود.
موسـوی ضمن اشـاره بـه نقش مؤثر توسـعه حـل اختالف
و داوری اسـتان در مصالحـه ،آزادی زندانیـان و جلـب
رضایـت از اولیـای دم در پروندههـای قصـاص ،گفـت:
آمـار صلـح و سـازش اسـتان فـارس نزدیک بـه  ۵۰درصد
اسـت و در تالشـیم در آینـده نزدیـک ایـن آمـار را بـه ۶۰
درصـد برسـانیم.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه
نظـم و انضبـاط در دوران تحـول و تعالـی دسـتگاه قضائی
بیـش از گذشـته مورد تأکید اسـت ،افـزود :آخرین توصیه
مـوالی متقیـان حضـرت علـی (ع) سـفارش بـه نظـم و
ایـن امـر نشـانگر اهمیـت و نقـش بـی بدیـل نظم در رشـد
و تعالـی اسـت کـه در همیـن راسـتا برنامههـای عملیاتـی
دادگسـتری اسـتان بـا هـدف نظارت بـر عملکـرد قضات و
کارکنـان و بررسـی نظـم و انضبـاط اداری و سـازمانی ،در
دسـتور کار قـرار داد.

طرح آدرس برای نامنویسی دانشآموزان در شیراز ،قانونی که نیاز به نظارت دارد
ایرنا:برخـی مـدارس شـیراز و اسـتان فـارس
ایـن روزهـا و در فصـل داغ ثبـت نـام و نقـل
و انتقـال دانـش آمـوزان ،شـاهد صف هـای
طوالنـی بـرای نـام نویسـی اسـت  ،صفوفـی
کـه شـهروندان در آن می ایسـتند و در نهایت
بـا جواب منفی مسـئوالن مدرسـه بـرای ثبت
نـام دانـش آمـوزان  ،حتـی بـا طـرح آدرس
مواجـه می شـوند.
بسـیاری از والدین شـیرازی به دالیل مختلفی
ازجملـه تغییـر منـزل کـه در این ایام بـه دلیل
افزایـش نامتعـارف نـرخ اجـاره بهـاء بـه امری
عـادی تبدیـل شـده و بعـد از اسـتقرار در خانه
جدیـد بـا تصـور اینکه دغدغههایشـان بـا پیدا
کـردن منـزل جدیـد و اسـکان فروکـش کرده
بـه نزدیکتریـن مدرسـه در اطـراف خانه شـان
مراجعـه تا فرزنداشـان را برای سـال تحصیلی
جدیـد نـام نویسـی کننـد امـا بعـد از برقـراری
گفـت و گویـی بـا مدیـر و مسـئوالن مدرسـه
متوجـه میشـوند کـه نه،انـگار مشکالتشـان
تمامی نـدارد و ایـن تـازه شـروع ماجراهـای
جدیـد بـرای خانواده اسـت.
طــرح آدرس؛ شــرطی کــه مســئوالن
مدرســه اســتفاده ابــزاری از آن
می کننــد !
طـرح آدرس اصلـی تریـن شـرط ثبـت نـام
مـدارس دولتـی در شـیراز اعلام شـده کـه
بـا مراجعـه می کننـد بـه مـدارس ایـن شـهر
خصوصـا بـرای نقـل و انتقـال دانـش آموزان
در میـان پایـه متوجـه خواهیـد شـد کـه
مسـئوالن مدرسـه بـه ایـن موضـوع تنهـا بـه
دیـد ابـزاری بـرای از سـر بـاز کـردن اولیایـی
کـه منزلشـان در محـدوده طـرح آدرس
نیسـت بهـره می برنـد و در شـرایطی کـه خانه
خانـوادهای در طـرح آدرس باشـد کمتریـن
توجهـی بـه ایـن مسـاله ندارنـد بـه نحـوی که
اگـر خانـه تـان بـه دیوار مدرسـه هم چسـبیده
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کـه بـرای ثبـت نـام دختـر  ۷سـاله خـود در
محـدوده طـرح آدرس زیـر گـذر صنایـع در
شـیراز مراجعـه کرده در گفت و گـو با خبرنگار
ایرنـا گفـت :برای ثبت نام فرزنـدم در پایه اول
بـه ایـن مدرسـه مراجعه کـردم که معـاون این
مدرسـه درخواسـت  ۵میلیـون تومـان کـرد.
وی ادامـه داد :پرداخـت ایـن مبلـغ بـرای
مدرسـه دولتـی در توان بسـیاری از خانواده ها
نیسـت و اگـر قـرار بـر پرداخـت پـول بـه ایـن
میـزان بـود کـه قطعـا فرزنـدم را در مدرسـه
غیردولتـی ثبـت نـام می کـردم.
این شـهروند شـیرازی بـه دلیل عـدم پرداخت
وجـه تقاضـا شـده نتوانسـته فرزنـد خـود را در
مدرسـه ثبـت نـام کند.
طرح آدرس بی طرح!
یکـی دیگـر از والدیـن شـیرازی در گفـت و گو
بـا خبرنـگار ایرنـا گفـت :بـه دلیـل جابجایـی
محـل سـکونت ناگزیـر بـه انتقـال فرزنـدم از
مدرسـه قبلـی شـدم و بـه نزدیکترین مدرسـه
در طـرح آدرس مراجعـه کـردم.
وی ادامـه داد :مدیـر ایـن مدرسـه کـه بـه
گفتـه کادر آموزشـگاه تـازه در ایـن سـمت
منصـوب شـده بـود قاطعانـه جـواب منفـی

داد و فرزنـدم را ثبـت نـام نکـرد .بنـا بـه اعالم
آمـوزش پرورش مدارسـی که در طـرح آدرس
قـرار دارنـد ملـزم بـه ثبـت نـام دانش آمـوزان
هسـتند امـا مدیـر ایـن مدرسـه از ایـن کار
سـرباز زد.
ایـن شـهروند شـیرازی اظهـار داشـت :در پی
عـدم ثبـت نـام فرزنـدم در مدرسـه بـرای نـام
نویسـی بـه مـدارس دیگـر نیـز مراجعـه کـردم
کـه جملگـی ایـن مـدارس نیـز بـه دلیـل عدم
تطبیـق آدرس از ثبـت نـام سـر بـاز زدنـد.
او افـزود :در ایـن شـرایط کـه نـه مـدارس
طـرح آدرس و نـه آموزشـگاههای دولتـی
دیگـر از ثبـت نـام خـودداری میکننـد و
خانواده هایـی کـه هزینـه نـام نویسـی در
مـدارس غیرانتفاعـی را بـا شـرایط اقتصـادی
کنونـی نیز ندارنـد ،والدین باید چـه کار کنند؟
بـا مراجعـه بـه بسـیاری از مـدارس شـیراز
در ایـن ایـام صـف طوالنـی از والدینـی کـه
بـرای ثبـت نـام مراجعـه و بـا جـواب منفـی
مواجـه می شـوند قابـل مشـاهده اسـت که در
بعضـی مـوارد نیـز اظهـارات و مقاومت هـای
مسـئوالن مدرسـه بـه بروز جـدل لفظـی و ...
نیـز منجـر می شـود.
ثبت نام در محدوده آدرس الزامی
است
سـخنگوی سـتاد ثبـت نـام آمـوزش و پرورش
اسـتان فـارس در گفـت و گو بـا خبرنـگار ایرنا
گفـت :اگـر کسـی در محـدوده آدرس باشـد
هیـچ مدرسـهای اجـازه ثبـت نـام نکـردن
دانـش آمـوز را نـدارد.
فرشـید قاسـمی افزود :پیامکـی کـه از طـرف
سـامانه بـه خانوادههـا بـرای ثبـت نـام دانـش
آمـوزان بـرای تغییـر پایـه تحصیلـی ارسـال
شـده کـه بایـد براسـاس آن بـه مدرسـه
مشـخص شـده مراجعـه و نسـبت به ثبـت نام
دانـش آمـوز اقـدام کننـد.

وی ادامـه داد :ثبـت نـام دانـش آمـوزان در
میـان پایـه نیـز در مدرسـه سـال قبـل انجـام
خواهـد شـد و اگـر دانـش آمـوزی بـه دلیـل
جابجایـی طـرح آدرس متقاضـی جابجایـی
باشـد نیـز مـدارس دولتـی مسـتقر در طـرح
آدرس جدیـد دانـش آمـوز ملـزم بـه ثبـت نـام
هسـتند.
در مواجهـه بـا مشـکالت ثبـت نـام بـه
ناحیـه مراجعـه کنیـد
سـخنگوی سـتاد ثبـت نـام آمـوزش و پرورش
اسـتان فـارس در ادامـه تاکیـد کـرد :اگـر
والدیـن بـرای ثبت نـام دانش آموز در مدرسـه
مسـتقر در طـرح آدرس محـل سـکونت بـا
مشـکل مواجـه شـدند بـه سـتاد ثبـت نـام
مسـتقر در ناحیـه آمـوزش پـرورش منطقـه
مراجعـه کننـد تـا ایـن موضـوع حـل شـود.
دریافـت هـر مبلغـی جـز بیمـه و پـول کتـاب
غیرقانونـی اسـت و پیگـرد دارد
وی در پاسـخ به سـوالی در خصـوص مدارس
دولتـی کـه درخواسـت پرداخت مبالغـی برای
ثبـت نـام دانـش آمـوز میکننـد نیـز گفـت:
ایـن اقـدام غیرقانونی اسـت و مـدارس دولتی
تنهـا می تواننـد هزینـه بیمـه و کتـاب را از
دانـش آمـوزان طلـب کننـد و درخواسـت هـر
نـوع وجهـی دیگـر غیرقانونـی اسـت.
قاسـمی افزود :درخواسـت وجـه تحـت هـر
عنـوان ازجملـه مشـارکت و  ...در مـدارس
دولتـی غیرقانونـی اسـت و امـکان پیگـرد آن
نیـز وجـود دارد.
شکایت دات آی آر را به خاطر بسپارید
وی ادامـه داد :والدیـن و دانـش آمـوزان اگـر
بـا درخواسـت پرداخت پول در مـدارس دولتی
و یـا عـدم ثبـت نـام برمبنـای طـرح آدرس
مواجـه شـدند می تواننـد ایـن موضـوع را در
سـامانه  shekayat.irثبـت کننـد تـا موضوع
رسـیدگی شـود.

مهر:مدیـر جهـاد کشـاورزی جهـرم گفت:سـاالنه بیـش از  ۱۴۰هـزار تـن محصـول لیمـو تـرش تولیـد و بـه
بازار هـای داخلـی و خارجـی صـادر می شـود.
حسـن زمانـی بـا اشـاره بـه آغاز فصل برداشـت لیمو تـرش در این شهرسـتان ،گفـت :از مجموع  ۱۶هـزار هکتار
بـاغ مرکبـات شهرسـتان جهـرم بیـش از  ۵هـزار و  ۷۰۰هکتـار بـه کشـت لیموتـرش اختصـاص یافتـه اسـت که
از ایـن سـطح سـاالنه بیـش از  ۱۴۰هـزار تـن محصـول تولید و بـه بازارهـای داخلـی و خارجی صادر میشـود.
زمانـی افـزود :از رقمهـای مهـم تولیـد لیمو ترش در شهرسـتان میتـوان به رقمهـای لیموترش محلـی (لیموی
آب لیمـو) و لیمو پرشـین اشـاره کرد.
وی بـا بیـان اینکـه شهرسـتان جهـرم قطب مهـم تولید این محصول در سـطح اسـتان و کشـور میباشـد ،اظهار
کـرد :بیـش از  ۱۰درصـد لیمویـی تولیـدی از باغات شهرسـتان جهـرم جهت تازه خـوری به بازار عرضـه میگردد
و مابقـی جهـت آبگیـری (شـامل لیموتـرش محلـی) و همچنیـن سـورت ،بسـته بنـدی و نگهـداری در سـردخانه
(شـامل لیمـو لیسـبون) جهـت صـادرات به بازارهـای داخلـی و خارجی عرضه میشـود.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :برداشـت لیمو ترش در شهرسـتان جهـرم از اواخر تیرماه با برداشـت لیمو پرشـین آغاز
و بـا برداشـت لیمو لیسـبون در اواخـر آبانماه پایـان میپذیرد.
زمانـی تصریـح کـرد :لیموترش شهرسـتان علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بیشـتر به کشـورهای اروپایی اوراسـیا
و حـوزه خلیـج فارس صادر میشـود.

توزیع 1000بسته معیشتی بین نیازمندان شهرستان ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
بـه مناسـبت ایـام سـوگواری سروروساالرشـهیدان و مـاه محـرم حسـینی هـزار بسـته معیشـتی بیـن نیازمنـدان
شهرسـتان ارسـنجان توزیـع شـد.دراین رابطـه فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج ارسـنجان اظهـار داشـت :ارزش
هریـک از ایـن بسـته ها هفـت میلیـون ریـال اسـت که به مناسـبت ایـام محرم بیـن خانوادههـای نیازمنـد در این
شهرسـتان توزیـع شـد .سـرهنگ صادقـی افزود :بسـتههای حمایتی شـامل برنج ،روغـن ،عـدس ماکارونی ،لپه
و نخـود و مـرغ بـوده و بـا همـکاری گروههـای جهـادی و اعضـای پایگاههـای مقاومـت بسـیج حوزههـای تابعه
بیـن نیازمنـدان توزیـع گردید.
حجـت االسلام بهرامی امـام جمعـه ونماینـده ولـی فقیـه در شهرسـتان ارسـنجان نیـز بـا بیـان اینکـه در زیـارت
َ ُُ ْ
ُ ُ ْ َ
ُ
جامعـه کبیـره راجـع به ائمه میخوانیـم:
«ع َادتك ُم ِال ْح َسـان َو َس ِـج َّيتك ُم الك َر ُم» گفت:بذل و بخشـش در وجود
معصومیـن(ع) بـه صـورت یـک خصلت اخالقی درآمده اسـت وی ،ماه محرم را فرصت بسـیار مناسـبی دانسـت
کـه بـا تاسـی از سـیره امام حسـین (ع) به کمـک نیازمنـدان برویم.

بررسی مسائل و مشکالت بهزیستی و مددجویان ارسنجان
با حضور مدیر کل
داوریزدانی  /ارسنجان
بـه منظـور بررسـی مسـائل و مشـکالت اداره بهزیسـتی شهرسـتان ارسـنجان
هوشـیار بهزیسـتی اسـتان فـارس بـه همـراه حقیقی مدیـر روابـط عمومی این
اداره کل بـا حضـور در شهرسـتان ارسـنجان از نزدیک با مسـائل و مشـکالت
بهزیسـتی و مددجویـان و افـراد تحـت پوشـش آشـنا گردیـد اسـت هوشـیار و
همراهـان ابتـدا بـا هـادی خدارحمی رئیـس بهزیسـتی و کارکنـان ایـن اداره
دیـدار کردنـد و رونـد کار بهزیسـتی ارسـنجان را مـورد بررسـی قـرار دادنـد و
راههـای رفـع مشـکالت را ارائـه دادنـد هوشـیار و همراهان سـپس از خانواده
مددجویـی مددجویـی گرفتـار در سـیل جـاری شـده یـه هفته قبـل بازدیـد و از
نزدیـک خسـارات وارد شـده بـه ایـن خانـواده را بررسـی کـرد و گفت تا آنجایـی که در توان باشـد سـعی در برطرف
نمـودن خسـارات خواهیـم نمـود مدیرکل بهزیسـتی فارس همچنین با بازنشسـته بهزیسـتی ارسـنجان دیدار کرد
و بـا اهـدای لـوح از خدمات  ۳۰سـاله ایشـان تقدیر به عمل آورد هوشـیار و همراهان سـپس به دیـدار امام جمعه
و فرماندار شهرسـتان ارسـنجان رفته و فعالیت ها و مشـکالت این اداره را مورد بررسـی قرار دادند هوشـیار مدیر
کل بهزیسـتی اسـتان فـارس در دیـدار با امام جمعه شهرسـتان ارسـنجان به بیان گزارشـی از عملکـرد و خدمات
قابـل ارائـه بهزیسـتی در راسـتای حـل مشـکالت جامعـه هـدف پرداخـت وخواسـتار توجـه ویـژه بـه جامعه هدف
بهزیسـتی و حمایـت از فعالیتهـای ارائه شـده این سـازمان را شـد.
وی یکـی از رویکرد هـای سـازمان بهزیسـتی را توانمنـد سـازی ،اشـتغال و مسـکن جامعـه هـدف برشـمرده و
برنامه هـای و اهـداف پیـش رو بهزیسـتی را اسـتفاده از ظرفیت هـای نیروهـای متخصـص درون و بـرون
سـازمانی ،اسـتفاده و بهـره منـدی از ظرفیت هـای شـرکای اجتماعی بهزیسـتی با نظارت و گسـترش اثر بخشـی
خدمـات ،اسـتفاده از ظرفیـت توانمنـدی درون و بـرون سـازمانی در کنتـرل و کاهـش آسـیب های اجتماعـی،
توانمنـد سـازی گـروه هـدف و ارتقـاء سـطح زندگـی فـردی و اجتماعـی را بیـان داشـت.
در ادامـه حجـت االسلام والمسـلمین بهرامی امـام جمعـه شهرسـتان ارسـنجان ضمـن قـدر دانـی از خدمـات
بهزیسـتی بـه محرومیـن و نیازمنـدان ،بـا بیـان اینکـه خداونـد هیـچ کار خیـری را بـی اجـر و پـاداش نمی گذارد،
گفـت :کار کـردن بـرای محرومیـن و نیازمنـدان کاری خداپسـندانه اسـت و اجر اخروی بسـیاری به دنبـال دارد.
در ایـن جلسـه بـر ضـرورت حمایـت روحانیـون و ائمـه جمعـه بمنظـور معرفـی خدمـات بهزیسـتی و تشـویق
خیریـن و نیکـوکاران بـرای جلـب و جذب مشـارکت از طریـق تریبـون نمازجمعه تاکیـد گردید همچنین،هوشـیار
مدیـر کل بهزیسـتی فـارس در دیـدار بـا دکتـر رضایـی فرماندارشهرسـتان ارسـنجان ضمـن عـرض تسـلیت بـه
مناسـبت شـهادت حضـرت اباعبداللـه الحسـین و یـاران باوفایـش  ،در خصـوص عملکرد بهزیسـتی شهرسـتان
 ،مسـایل و مشـکالت مربـوط بـه گروه هـای هـدف بهزیسـتی (مسـتمری بگیـران  ،خانواده هـای چنـد معلولی،
اورژانـس اجتماعی،مناسـب سـازی اماکـن دولتی،مبلمـان شـهری و  ).....مطالبـی را عنـوان نمـود و گفـت:
سـازمان بهزیسـتی همـواره بـا پیگیـری مـداوم سـعی بر حل مشـکالت جامعـه هـدف دارد و امیدواریم در مسـیر
خدمتگـزاری بـه اقشـار آسـیب پذیـر و جامعـه هـدف ،تمامی نهادهـای اجرایـی اسـتانی و شهرسـتانی همـکاری
الزم را داشـته باشـند.
ایشـان در ادامـه بـا یـادآوری خاطـرات گذشـته از زمـان تحصیـل در دانشـگاه ارسـنجان،از مـردم ایـن شـهر بـه
نیکـی یـاد کرد.
دکتـر رضایـی فرمانـدار شهرسـتان ارسـنجان نیـز ضمـن تسـلیت ایـام محـرم و خـوش آمـد گویـی،از تالشـهای
بهزیسـتی در جهـت رفـع مشـکالت جامعـه هـدف ،قدردانـی و خواسـتار نـگاه ویـژه بهزیسـتی اسـتان بـه جامعه
تحـت پوشـش بهزیسـتی در شهرسـتان ارسـنجان را شـد.
نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان تصریـح کـرد :بهزیسـتی یکـی از نهاد هـای حمایتـی و اجتماعـی تاثیرگـذار
جامعـه اسـت و خدمـت در آن بـدون عشـق و نـوع دوسـتی امـکان پذیـر نیسـت.
درپایـان ایـن دیـدار از دکتـر رضایی فرماندار شهرسـتان ارسـنجان با اهدا لوح سـپاس توسـط مدیرکل بهزیسـتی
اسـتان فـارس بابـت اقدامـات موثـر فرمانداری و همراهی با بهزیسـتی در موضوع مناسـب سـازی اماکن و معابر
عمومی تقدیر شـد.
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بازگشت حس بویایی اکثر بیماران کرونایی
در مدت  ۲سال

مهر :یکی از آزاردهنده ترین عالئم کووید  ۱۹از دســت دادن ناگهانی حس چشایی و بویایی
اســت .موضوع نگرانکننده این است که برخی از افراد پس از بهبودی از بیماری ،این حواس را
به دســت نمیآورند و این سوال را ایجاد میکند که آیا دوباره قادر به چشیدن و بوییدن خواهند
بــود یا خیر .یــک مطالعه جدید گزارش میدهد که حدود  ۹نفر از  ۱۰بیمار این حواس را ظرف
دو سال پس از ابتالء به کووید خود به دست میآورند.
با ردیابی حدود  ۱۷۰بیمار ایتالیایی مبتال به کووید که همگی حس بویایی یا چشایی خود را
از دست داده بودند ،محققان دریافتند که این حواس در  ۸۹درصد آنها بازگشته است.
عالوه بر این ،در اکثر آنها نسبت ًا زود این حواس بازیابی شدند .تنها  ۱۱درصد گزارش کردند
که از دست دادن حس چشایی یا بویایی آنها بیش از شش ماه طول کشیده است.
در طول دو ســال ،تنها  ٪۲.۵از بیماران گزارش کردند که حس بویایی و چشــایی آنها هنوز
بازنگشته است ۹ .درصد دیگر گفتند که این حواس بهبود یافته اما بهبودی به طور کامل نبوده
است.
دکتر «پائولو بوسکولو-ریزو» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تریست ایتالیا ،میگوید« :چند
نظریه وجود دارد که چرا کووید باعث از بین رفتن حس بویایی و چشایی میشود».
«یک نظریه این اســت که ویروس ســلولهای پشتیبان اطراف نورونها را که حس بویایی
را پردازش میکنند ،آلوده میکند و به طور غیرمســتقیم باعث ایجاد تغییراتی در نحوه عملکرد
نورونها میشود».
او گفت« :شاید به دلیل این واقعیت که نورونها مستقیم ًا توسط ویروس یا پاسخ ایمنی آلوده
یا تخریب نمیشوند ،در نهایت عملکردشان باز میگردد».
بوسکولو گفت« :تئوری دیگر این است که همان التهابی که باعث مه مغزی میشود ممکن
است سایر قسمتهای سیستم عصبی را نیز تحت تأثیر قرار دهد».
او گفت« :احتما ًال التهاب در سیستم عصبی مرکزی بسیار بسیار زیاد است و بدیهی است که
شامل اعصابی میشود که به حس چشایی و بویایی مربوط میشوند .و همانطور که این التهاب
به آرامی فروکش میکند ،عملکرد عصبی به آرامی باز میگردد».
بوسکولو افزود« :متأسفانه ،از آنجایی که کووید به تعدادی از سیستمهای مختلف بدن آسیب
میزند ،بیماران نمیتوانند انتظار داشــته باشــند که همه چیز به راحتی حس بویایی و چشایی
بهبود یابد».
در این مطالعه ،نزدیک به  ۱۹درصد از بیماران گفتند که هنوز دو سال پس از ابتالء به کووید
با خستگی مواجه هستند و  ۱۱درصد نیز تنگی نفس را گزارش کردند.
در مجموع ۲۸ ،درصد گفتند که حداقل با یک عالمت دائمی کووید طوالنی مواجه هستند.
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مهر :یک تحلیل جدید نشان میدهد که جایگزین
کردن نمک با کلرید پتاســیم ،فشار خون و در نتیجه
خطر حمله قلبی ،ســکته و بیماریهای قلبی عروقی
را کاهش میدهد.
دکتر «بروس نیل» ،محقق ارشــد و مدیر اجرایی
مؤسسه جرج اســترالیا ،توضیح داد« :بیشتر مردم در
کشورهای توسعه یافته نمک خود را از غذاهای آماده
و فرآوری شده دریافت میکنند».
وی افــزود« :تامین کنندگان باید به جای فروش
نمک معمولی از نمک غنی از پتاســیم استفاده کنید
و به این ترتیب مردم از مزایای آن بهره مند خواهند
شد».
نیل گفت« :با جایگزینی کلرید پتاسیم در مقادیر
مختلف به جای کلرید ســدیم (نمک معمولی غذا)،
فشــار خون افراد و خطر ســکته مغزی ،حمله قلبی
و سایر عوارض فشــار خون باال به طور چشمگیری
کاهش مییابد».
آخرین یافتهها بر اســاس یک مطالعه بزرگ در
روســتاهای چین بود که با استفاده از یک جایگزین
نمک غنی شــده با پتاســیم ،کاهش چشمگیری در
حمالت قلبی و سکته مغزی نشان داد.
اما تیم به این فکر کرد که آیا نتایج مشــابهی در
سایر کشورها و جمعیتها نیز دیده میشود .بنابراین
نیل و همکارانش نتایج  ۲۱مطالعه منتشر شده را که
شامل نزدیک به  ۳۰,۰۰۰نفر بود ،بررسی کردند .این
مطالعات در اروپا ،منطقه غربــی اقیانوس آرام ،قاره
آمریکا و آسیای جنوب شرقی انجام شد.
مقدار کلرید ســدیم در جایگزینهــای نمک از

مهر :استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بر اهمیت نقش حیاتی ویتامین  Dدر بهبود وضعیت
بیماران تاکید کرد.
مرجان باژن گفت :بســیاری از بزرگســاالن در
ابتدای تشخیص بیماری فیبرومیالژیا ،مبتال به کمبود
ویتامین  Dهســتند ،در حالی که این ویتامین برای
این بیماران حیاتی اســت .وی با اشــاره به مطالعات
انجام شده افزود :کمبود ویتامین  Dمیتواند موجب
درد عضالنی و اســتخوانی شود و افزایش سطح آن
ممکن اســت به تخفیف عالئم بیماری کمک کند.
بنابراین تمامی بیماران باید از نظر کمبود این ویتامین
غربالگری شوند و در صورت نیاز ،با تجویز پزشک از
مکمل این ویتامین استفاده کنند.
به گفته اســتادیار دانشــکده تغذیــه ،مواجهه با
نور خورشــید و مصرف برخی مــواد غذایی از منابع
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استفاده از جایگزین نمک
می تواند خطرات قلبی را کاهش

 ۳۳درصــد تــا  ۷۵درصد و مقدار کلرید پتاســیم از
 ۲۵درصد تا  ۶۵درصد متغیــر بود .تجزیه و تحلیل
نشــان داد که جایگزینهای نمک فشــارخون را در

همه شرکت کنندگان کاهش میدهند.
کاهش فشار خون سیستولیک نزدیک به  ۵میلی
متر جیوه و کاهش فشــار خون دیاســتولیک تقریب ًا

ویتامین  Dبرای بیماران حیاتی است

 ۲میلی متر جیوه بود.
هر میزان کاهش  ۱۰درصدی در کلرید سدیم در
جایگزین نمک با کاهش  ۱.۵میلی متر جیوه در فشار
خون سیستولیک و کاهش حدود  ۱میلی متر جیوه در
فشار خون دیاستولیک مرتبط بود.
تجزیــه و تحلیلهــای بیشــتر نشــان داد که
جایگزینهــای نمــک خطر مرگ زودهنــگام را تا
 ۱۱درصد ،بیماریهای قلبی عروقی را تا  ۱۳درصد
و خطر حمله قلبی یا ســکته را تا  ۱۱درصد کاهش
میدهند.
تیم تحقیق همچنین دریافتند که برای اکثر مردم
استفاده از پتاسیم بی خطر است.
بــه گفته محققان« ،با این حــال ،جایگزینهای
نمــک زمانی که شــرایطی مانند بیمــاری کلیوی،
بیماری قلبی ،فشــار خون باال ،بیماری کبد یا دیابت
دارید ،میتوانند خطرناک باشند».
ایــن بیماریهای مزمن گاهــی اوقات میتوانند
ســطح پتاســیم را در خون افزایش دهند و پتاسیم
موجــود در جایگزینهــای نمک میتوانــد به طور
خطرناکی تعادل را برهم زند.
و استفاده از جایگزینهای نمک در حین مصرف
برخی داروهــا ،به ویــژه مهارکنندههای  ACEو
دیورتیک های نگهدارنده پتاســیم ،میتواند ســطح
پتاسیم خون را بیش از حد باال ببرد.
محققــان میگویند« :اثربخشــی جایگزینهای
نمک در بین جمعیتهای مختلف ،به عنوان مکملی
برای درمان پزشکی و تغییرات سبک زندگی از جمله
ورزش ،یک یافته عالی است».

تأمین کننده ویتامین  Dهستند.
وی ،زرده تخــم مرغ را منبع خــوب ویتامین D
برشمرد و ماســت کم چرب غنیشده با ویتامین ،D
آب پرتقال غنیشده با ویتامین  ،Dغالت غنی شده
با ویتامیــن  Dو ماهی تن را از دیگــر مواد غذایی
حاوی این ویتامین ذکر کرد.
باژن یادآور شــد :گرچه مصــرف غذاهای حاوی
ویتامیــن  Dممکــن اســت در همــه مبتالیان به
فیبرومیالژیا منجر به کاهش عالئم بیماری نشود ،اما
مصرف آنها به دلیل کمک به ســاخت استخوانهای
سالمتر بسیار مفید است.
فیبرومیالژیا نوعی ســندرم اســت که با دردهای
اســکلتی عضالنی ،احساس خستگی ،اختالل خواب
و حتی گاهی مشکل در حافظه ،اضطراب و افسردگی
همراه است.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000291مــورخ  1401/5/1هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن نوربخش فرزند لطف اله به
شماره شناســنامه  33صادره از نیریز موازی  35800سهم مشاع از
 58000سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  58000مترمربع
از پالک  168فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سهام
مشــاعی حسن نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/380م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000292مــورخ  1401/5/1هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم فاطمه نوربخش فرزند حســن به
شماره شناسنامه  16831صادره از نیریز موازی  22200سهم مشاع از
 58000سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  58000مترمربع
از پالک  168فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سهام
مشاعی فاطمه نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/385م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000294مــورخ  1401/5/2هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید نوربخش فرزند حســن به
شــماره شناســنامه  228صادره از نیریز موازی  12500سهم سهام
ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت  25000مترمربع از پالک 167
فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4820اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی سهام مشاعی
ســعید نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/388م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311005000201مورخ  1401/5/5هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل شــامیری فرزند محمد به شــماره
شناسنامه  2550368576صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  151مترمربع از پالک  7فرعی از  3571اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  3571اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از
مالک رسمی مع الواســطه خانم کیهان زارع محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/386م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

طراح :میترا چراغ پور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000240مــورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم مریم نوربخش فرزند حســن به
شماره شناسنامه  2550069021صادره از نیریز موازی  5000سهم مشاع
از  40000سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  40000مترمربع
از پالک  163فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلــی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی از
سهم مشاعی خانم مریم نوربخش محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/341م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000310مــورخ  1401/5/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم نوربخش فرزند حسن به شماره
شناســنامه  2550069021صادره از نیریز موازی  17200سهم مشاع از
 62000سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  62000مترمربع
از پالک  165فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلــی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی از
سهم مشاعی خانم مریم نوربخش محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/377م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000282مــورخ  1401/5/1هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم زهرا نوربخش فرزند حســن به
شماره شناسنامه  14017صادره از نیریز موازی  17200سهم مشاع از
 62000سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  62000مترمربع
از پالک  165فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سهام
مشــاعی زهرا نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/329م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311005000311مورخ  1401/5/3هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حســن نوربخش فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 33
صادره از نیریز موازی  27600سهم مشاع از  62000سهم سهام ششدانگ
یک درب باغ به مســاحت  62000مترمربع از پــاک  165فرعی از 4820
اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  4820اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رســمی از سهم مشــاعی حسن نوربخش
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/345م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

«غمین»
و پدر بزرگ لجباز
پدر بزرگ دلشون درد می کرد ،هر کار می کردیم
راضی نمی شدند او را نزد دکتر ببریم ،این شد
که خودم ،ناچار به پزشک خانواده مراجعه
کرده ناراحتی پدر بزرگ را با ایشان در میان
گذاشتم ،دکتر مهربان گفتند :پیرمرد بخواد بیاد
اینجا اذیت میشن ،ظرف نمونه ادرار و مدفوع
ببرید ازشون نمونه بیارید آزمایشگاه ببینیم چه
خیرشونه.
به میزان الزم از دکتر تشکر کرده به منزل
ِ
بزرگ لجباز ،مگر قبول می کرد
آمدم ،اما پدر
که کمی از آن مواد دورریز خود را در ظرف
کند و تحویل ما بدهد ،راضی نمی شدند،
نمی دانستیم چطور ایشان را راضی کنیم.
فکری به ذهنم رسید ،یک گاالن آب با یک
فندک برداشته آمدم وسط حیاط و با ناراحتی
و با جدّیت تمام گفتم :پدر بزرگ نمی تونم درد
کشیدنتون را تحمل کنم ،خودمو آتش می زنم،
خداحافظ زندگی ،بدرود پدربزرگ ،عیال جان
بچه ها همگی حاللم کنید!
پدر بزرگ با خوش باوری و دردمندانه داد زدند:
«غمین» نادون شدی؟! کو اون ظرف کوفتی؟
عیال بانو گفت :می خوای بدبخت مون کنی؟
گاالن آب و فندک را از دستم گرفت آن را
بُرد ،قوطی نمونه را آورد به پدربزرگ داد و
به این طریق قضیه به خیر و خوشی فیصله
یافت .پدربزرگ راضی شده او را به سرویس
بهداشتی ارسال کردیم .از دستشویی پیام
آمد :سپاس از ارسال مطلب فاخرتان و ما
دانستیم پدربزرگ دوست داشتنی در حال
تولید محصولند و هنگامی که مواد ضایعاتی
مورد نظر را تحویل گرفتم خوشحال شدم که
این خودش موفقیتی بود.
هر دو ظرف نمونه را در پاکتی گذاشته از
منزل خارج شدم تا به آزمایشگاه برسانم.
کنار خیابان با احساس شیرین پیروزی منتظر
ِا ِسنَپ ایستاده بودم که یکباره موتور سواری
حرام خور پاکت را از دستم قاپید و برق آسا از
مقابلم گذشت و رفت ،حرامش باد!
من بر سر زنان و داد و فریادکنان دنبالش
می دویدم اما چه فایده موتور مثل جت می رفت
و محموله را با خود می برد ،از دویدن ناامید
شده ،ایستادم .احساس بی ُعرضگی اشکم را
درآورد ،مگر ممکن بود که پدر بزرگ لجوج یک
بار دیگر از آن نوع مواد ضایعاتی را بدهند؟
عمرا ً اگر می دادند .اسنپ آمد مقابلم ایستاد،
داد زدم :عاقبت بخیر چرا اینقدر دیر اومدی؟!
موتوری از دستم قاپید و زد به چاک! حاال چه
خاکی تو سرم بریزم؟
او که نمی دانست قضیه از چه قرار است،
پرسید :چه بود ،طال بود؟ گفتم :نه ،زرد بود
ولی طال نبود .سئوال کرد :عسل بود؟ گفتم:
تولیدی زنبور عسل نبود ،پدربزرگ تولید کرده
بودند .هاج و واج گفت :سوار شو شاید بهش
رسیدیمَ .د ِر پراید را باز کرده ،سوار شدم،
راننده که قصد داشت از این نمد کالهی برای
خود دست و پا کند ،گفت :ازش پس بگیریم،
نصفش میدی به خودم دست خالی نرم خونه؟
اعصابم خرد بود ،اینو دیگه کجای دلم بذارم؟
نمی خواست دست خالی بره خونه ؟! گفتم
نگه دار ،ایستاد پیاده شدم ،با سخاوت تمام
گفتم :برو ،اگه تونستی ازش بگیر ،همه اش
مال خودت ،حاللت باشه!

تبیان :افسردگی یک اختالل روحی بسیار شایع است .هرچند
بسیاری از ما افسردگی را به صورت اندوه و کاهش توانایی
در عملکردهای روزانه و از دست دادن عالقهمندیها
میشناسیم؛ اما در واقع افسردگی برای هرکسی میتواند
متفاوت باشد.
اگر احساس افسردگی میکنید اما هنوز میتوانید زندگی
نرمال شخصی و حرفهای خود را داشته باشید ،ممکن است
به افسردگی خندان دچار باشید.
افسردگی خندان نوعی افسردگی است که بدون اینکه
جلوی کار و زندگی و روابط فرد را بگیرد و اختالل ایجاد
کند ،بر خلقوخو و احساسات و افکار و نگرش فرد به زندگی
اثر میگذارد .افسردگی خندان مانند دیگر انواع افسردگی،
نوعی بیماری روحی و روانی جدی است که به درمان نیاز
دارد ،حتی اگر مانند دیگر انواع افسردگی از بیرون دیده
نشود.
افسردگی خندان چیست؟
افسردگی خندان عبارتی است که به نوعی بیماری روحی
گفته میشود که خیلی از عالئم افسردگی مانند بدبینی ،از
دست دادن عالقه به خیلی از فعالیتها و احساس ناامیدی
و بیارزش بوده و گناه را شامل میشود.
افسردگی خندان برخالف دیگر انواع افسردگی که میتوانند
عملکردهای روزانه فرد را مختل کنند ،اغلب جلوی چشم
دیگران نیست و به فرد اجازه میدهد با وجود اینکه از درون
حس و حال خوبی ندارد و دچار اندوه است ،زندگی عادی
خود را ادامه دهد.
افسردگی خندان مانند اختالل عمده افسردگی میتواند اثر
جدی بر تندرستیتان بگذارد ،سالمت روانتان را تهدید کند
و اعتمادبهنفستان را از بین ببرد و به شما احساس بیارزش
بودن بدهد ،حتی اگر از بیرون فردی با اعتمادبهنفس و با
روانی سالم دیده شوید.
عالئم افسردگی خندان چیست؟
افسردگی خندان شامل خیلی از عالئم مشابه اختالل
افسردگی است که البته بعضی از این عالئم میتوانند
کمشدتتر یا کمتر آشکار باشند .این عالئم ممکن است
بر شما اثر بگذارند ،اما مانع چندانی برای زندگی شخصی و
اجتماعیتان ایجاد نکنند.
 .احساس ناامیدی ،بیارزش بودن و گناهکار بودن نسبت
به چیزی
 .احساس مداوم اندوه ،تهی بودن و اضطراب
 .زیاد حساس شدن و آستانهی تحمل پایین
 .نگاهی بدبینانه به زندگی و ناتوانی در احساس شاد بودن
 .بیعالقگی نسبت به سرگرمیها و فعالیتهایی که قبال
دوست داشتید
 .مشکل در تمرکز ،یادآوری اطالعات یا تصمیمگیری
 .خستگی و احساس اینکه هیچوقت انرژی کافی ندارید
 .احساس بیقراری و عدم توانایی برای آرام شدن
 .تغییرات ناگهانی در اشتها ،عادتهای غذایی و ساختار بدن
ُ .کند شدن حرکات بدن ،مثال ُکند و شُ ل حرف زدن
 .مشکل در به خواب رفتن ،خواب ماندن و بیدارشدن در
زمان معمول
 .درد ،گرفتگی ،سردرد و دیگر ناراحتیهای جسمی
 .زیاد خوابیدن و خستگی که در طول روز وجود دارد
 .افکار مرگ و خودکشی یا تالش برای خودکشی
اگر افسردگی خندان داشته باشید ممکن است فقط چند
عالمت باال را داشته باشید و شاید احساس کنید اثرات آن
روی زندگیتان چندان شدید نیست.
نشانههایی که نشان میدهند افسردگی خندان
دارید
یک راهحل ثابت برای درمان افسردگی وجود ندارد اما وقتی
افراد افسردهاند معموال عالئم مشابهی را تجربه میکنند که
میتواند آشکار یا دور از چشم باشد.
 .خیلی زودرنج و حساس شدهاید
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آشنایی با افسردگی خندان

تحریکپذیری عصبی یکی از عالمتهای رایج افسردگی
است که میتواند حتی زمانی که احساس بدی ندارید هم
وجود داشته باشد .اگر خیلی زود میرنجید یا بیشتر از حد
معمول واکنش نشان میدهید میتواند عالمت افسردگی
خندان باشد.
 .میل جنسیتان ضعیفتر و کمتر شده است
افسردگی در خانمها ارتباط بسیار نزدیکی با افت تمایالت
جنسیشان دارد .اگر افسردگی خندان داشته باشید ممکن
است احساس کنید مثل قبل احساسات جنسی ندارید و انگار
رابطه جنسی برایتان چندان لذتبخش نیست.
 .تمرکز روی کارها برایتان سختتر شده است
وقتی افسردهاید به سختی میتوانید روی کاری تمرکز کنید
یا درست تصمیم بگیرید .انگار انجام کارها و مسئولیتها
سختتر از قبل به نظر میرسد.
 .اغلب احساس میکنید چیزی درست نیست
به جای اینکه آشکارا احساس اندوه ،اضطراب و نارضایتی
کنید ممکن است فقط این احساس را به طور مداوم داشته
باشید که چیزی در زندگیتان درست نیست.
 .احساسات خود را از دیگران پنهان میکنید
به جای اینکه اجازه دهید دیگران از احساسات شما باخبر
شوند یا عالئم افسردگی را نشان دهید ،به عنوان یک
مکانیسم دفاعی سعی میکنید هیجانات واقعی خود را از
دیگران مخفی کنید.
 .با وجود عالئمی که دارید باز هم میتوانید
زندگی طبیعی خود را حفظ کنید
برای برخی از افراد ،افسردگی یک بیماری روحی
ناتوانکننده است؛ اما اگر شما افسردگی خندان داشته باشید،
شاید بتوانید جلوی تاثیر عالئم بر کار و زندگیتان را بگیرید.
بنابراین خانواده و دوستانتان به سختی میتوانند متوجه
شوند شما حال و احساس خوبی ندارید و همین میتواند
درمان را سختتر کند.
علت افسردگی خندان چیست؟
اختالالت افسردگی بینهایت شایعاند ،با این وجود
کارشناسان هنوز نتوانستهاند علتهای دقیق آن را مشخص
کنند؛ اما میدانیم که عوامل خطر خاصی در سبک زندگی
ممکن است احتمال ابتال به افسردگی را بیشتر کنند:

روان درمانی
رواندرمانی یکی از معمولترین درمانهای افسردگی است.
از این شیوه معموال در کنار دارودرمانی استفاده میشود تا
به شما کمک کند کنترل عالئمتان را به دست بگیرید و
طرز فکرتان را تغییر دهید و کمکم از شدت افسردگیتان
بکاهید.
انواع رایج رواندرمانی برای کنترل افسردگی شامل
رفتاردرمانی شناختی ( ،)CBTحلمسئلهدرمانی ()PST
و رواندرمانی میانفردی ( )IPTمیشود.
در این شیوههای درمانی از تکنیکها و رویکردهای
گوناگونی برای کمک به تغییر طرز فکر و آموزش
مهارتهای غلبه بر عالئم افسردگی استفاده میشود.
رواندرمانی نیز مانند دارودرمانی موثر است؛ اما نتایج فورا
به دست نمیآیند .شاید الزم باشد چندین جلسه درمانی را
هفتهها و ماهها پشت سر بگذارید تا تغییرات شروع شوند و
مهارتها را یاد بگیرید.
تغییرات در سبک زندگی و رفتارها
هرچند یک سبک زندگی سالم نمیتواند جای دارودرمانی
و رواندرمانی را بگیرد؛ اما تغییراتی که در عادات و سبک
زندگیتان ایجاد میکنید میتواند از شدت عالئمتان بکاهد
و کیفیت زندگیتان را باال ببرد.
اجازه دهید عزیزانتان بدانند با چه حس و حالی
مواجهید
یکی از مشکالت افسردگی خندان این است که دیگران
متوجه نمیشوند حال روح و روانتان خوب نیست و برای
همین نمیتوانند به کمکتان بشتابند .وقتی احساس
افسردگی میکنید ،از اعتماد کردن به یک عزیز یا یک
دوست صمیمی نترسید .یادتان باشد این افراد میتوانند
شبکهای از حامیان شما را تشکیل بدهند.
از دیگران دوری نکنید
اگر افسردهاید شاید وسوسه شوید بیشتر وقتتان را تنهایی
بگذرانید؛ اما تحقیقات نشان داده محدودکردن ارتباطات
اجتماعی ،استرستان را بیشتر میکند و به عالئم افسردگی
و اضطرابتان شدت میدهد.
سعی کنید بیشتر با دیگران وقت بگذرانید ،حتی اگر احساس
میکنید این کار را دوست ندارید .دیدار با دوستان و عزیزان
در یک دورهمی شام یا ناهار یا حتی یک گپ کوتاه به شما
کمک میکند حال بهتری پیدا کنید و از انزوا خارج شوید.
برای کمک به بهبودیتان هدف تعیین کنید
هدفهای واقعگرایانه و کوچکی برای خود در نظر بگیرید
تا بیشتر احساس ارزشمند بودن کنید و در جهت بهبودی
روانتان سریعتر پیش بروید .هدفهایی تعیین کنید که قابل
دسترس باشند ،مثال یک روز را بدون افکار منفی و غمانگیز
طی کنید .کمکم که پیشرفت کردید و حالتان بهتر شد،
هدفهایتان را نیز بزرگتر و جدیتر کنید تا به طور پیوسته
در حال تالش به سمت وضعیت روحی و روانی سالمتر و
متعادلتر باشید.
به طور منظم ورزش کنید
ورزش کردن فقط برای سالمت جسمتان مفید نیست ،بلکه
حالتان را نیز بهتر میکند .مثال فعالیت بدنی منظم میتواند
ترشح اندورفینها را افزایش داده و به عملکرد بهتر مغز
کمک کند .سعی کنید در هفته دستکم  ۱۵۰دقیقه ورزش
با شدت متوسط ورزش کنید ،حتی اگر یک پیادهروی ساده
یا دوچرخهسواری باشد .کمی فعالیت هوازی هم میتواند
برای سالمت جسم و روانتان عالی باشد.
از اینکه افسردگی دارید خجالت نکشید
افسردگی بینهایت شایع است و افسرده بودن به این معنی
نیست که شما ضعیف هستید ،در زندگی شکست خوردهاید یا
ایراد زیاد دارید .هیچ دلیل و توجیهی برای احساس خجالت
شما وجود ندارد .به جای اینکه سعی کنید افسردگیتان را
پنهان کنید ،درک کنید که احساس افسردگی کردن مثل
هر مشکل دیگری است که راهحل دارد.

 .عوامل ژنتیکی مانند سابقهی افسردگی در خانواده
 .تغییرات ناگهانی در زندگی ،مثال از دست دادن یک عزیز
یا از دست دادن شغل
 .کاهش حمایت اجتماعی یا از دست دادن افرادی که
پشتیبان بودهاند
 .تجربیات تروماتیک یا مزمن ،استرس مداوم و یا شدید
 .بیماریهای جسمی مانند دیابت ،سرطان یا بیماری قلبی
 .داروها ازجمله آنهایی که برای عوارض گفته شده در مورد
قبل مصرف میشوند
 .اضطراب زیاد طی دوران کودکی یا نوجوانی
ظاهرا عوامل ژنتیکی یکی از بزرگترین نقشها را در
افسردگی دارند .اگر یکی از اعضای درجه یک خانوادهتان
افسردگی داشته باشد ،احتمال اینکه شما نیز به این مشکل
دچار شوید سه برابر بیشتر خواهد شد.
درمان افسردگی خندان
افسردگی قابل درمان است و افسردگی خندان هم درمان
میشود .اگر فکر میکنید دچار افسردگی خندان هستید،
اولین کاری که باید بکنید این است که به روانشناس
مراجعه کرده و در مورد عالئمتان حرف بزنید.
داروهای ضدافسردگی
افسردگی اغلب با داروهای ضدافسردگی درمان میشود.
این دسته از داروها با افزایش سطح برخی از هورمونهای
بدن ،رفتارها و خلقوخویتان را تنظیم میکنند.
داروهای رایج ضدافسردگی شامل مهارکنندههای انتخابی
بازجذب سروتونین ( )SSRIsو مهارکنندههای بازجذب
سروتونین – نوراپی نفرین ( )SNRIsمیشوند.
داروهای ضدافسردگی در کاهش شدت عالئم این عارضه و
کمک به بهبودی موثرند اما یک شبه اثر نمیکنند .داروهای
ضدافسردگی به دو تا چهار هفته زمان نیاز دارند تا کمکم
احساس کنید بهتر شدهاید .همچنین ممکن است متوجه
شوید عالئم غیرخُ لقیتان مانند عادات خواب و اشتها ،پیش
از اینکه روحیه و افکار و احساساتتان بهتر شود ،شروع به
بهبودی کردهاند .اگر پزشک برایتان داروی ضدافسردگی
تجویز کرده حتما آن را طبق دستور پزشک مصرف کنید.
2
خودسرانه مصرف دارو را قطع نکنید یا
بدون نظر پزشک و
دوز مصرفیتان را تغییر ندهید.
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بخش مهمی از تاریخ سینما به فیلم هایی در
رابطه با سرقت اختصاص دارد و مقوله پول و
ثروت از جمله مواردی است که همواره مورد
توجه فیلمسازان در همه کشورهای صاحب هنر
و صنعت سینما به ویژه فیلمسازان آمریکایی و
اروپایی قرار گرفته است.
در طول تاریخ سینما و هنر فیلم سازی،
فیلم های به یاد ماندنی بسیاری در این مورد یا ژانر و یا زیر ژانر ساخته
شده اند؛ که هر یک با رویکرد و زاویه دیدی متفاوت عملیات یک سرقت را
برای مخاطبانشان روایت کردهاند .برخی از این فیلم ها در رابطه با سارقین
بانکی و طالفروشی ها و غیره و برخی دیگر نیز روایت های روانشناختی و
یا احساسی را در مورد حاشیههای این سرقتها مورد توجه قرار داده اند.
تاریخچه فیلم های سینمایی ،ژانر سرقت پلیسی و نوآر به آغاز سینما
بازمیگردد و عالقمندان هنر سینما در طی این دهه ها که از تولد و تکامل
هنر صنعت سینما می گذرد ،شاهد آثار کالسیک زیادی درباره موضوع و
مضمون سرقت بودهاند .تعداد باالی آمار فیلم هایی که با موضوع سرقت
ساخته شده اند؛ به دلیل جذابیت موضوع باعث شده اند برخی از آثار فوق العاده
در ژانرهای دیگر را که بی شک ارزش تماشا داشتهاند ،تحتالشعاع قرار
دهند.
این جذابیت از زمان ساخت فیلم “سرقت بزرگ قطار” در سال ۱۹۰۳
شکل گرفت و آثار سینمایی سرقت محور ،مخاطبان را مجذوب خود
کرده اند .قهرمانان این فیلم ها که سرآغاز فیلم های سرقت بودند ،افرادی
جسور و حیله گر را به نمایش میگذاشتند ،که می توانستند شهروندان مطیع
قانون را به چالش بکشند .قهرمانانی که تنها اموالشان اسب هایشان و
شیشلول هایشان بود و چیزی برای از دست دادن نداشتند و خطر کردن
همه زندگیشان بود .فیلم های محور سرقت در دوران بعدی سینما گاوچرانها
و گانگسترهای پالتو پوش با کاله های لبه دار دهه  ۶۰ ،۵۰ ،۳۰، ۲۰را
تحتالشعاع قرار دادند .و با باال رفتن سطح تکنیک و ساختار و ابزار سینمایی
تحت کلیت جدیدی که در دهه هفتاد میالدی شکل گرفت پیشرفت کردند
و با فیلمنامه های جذاب و کارگردان های باکالس و کاربلد و بازیگران
شاخص پرطرفدار ،این آثار را به فیلم هایی بی بدیل تبدیل کردند؛ که هنوز
هم فیلم های سرقت محور امروزی را تحتالشعاع قرار میدهند.
فیلم های سرقت محور مدرن گانگسترهای حریص و بی رحم قدیمی را
که سیگار می کشیدند واسلحه فقط تنها منطقشان بود را از دور خارج کردند
و شخصیتها و قهرمانانی با خصوصیات پیچیدهتر و حساب شده ای را در
این فیلم ها معرفی کردند؛ که خصوصیات اخالقی آنها از انگیزههای سرقت
آنها مبهم تر بوده است .پیام های محتوایی بسیاری از این فیلم ها بیشتر
به عنوان نوعی انتقاد و استعاری هستند که از وضعیت های ناعادالنه و
نابرابر نظام های حکومتی خود و معمو ًال به نوعی از طبقه فرودست و کارگر
جامعه خود حرف می زنند؛ اما همه عناصر در این فیلم ها در قامت فلسفه
و منطق نیستند؛ بلکه یک فیلم سرقت محور خوب و پر تنش ،دراماتیک
غیرقابل پیش بینی و هوشمندانه است .یک تیراندازی بزرگ و گسترده در
فیلم می تواند به اندازه یک سرقت غیرمسلح موثر باشد .به شرطی که
بازیگران و هنرمندان توانایی و نه جنایتکاران ،به خوبی از پس اجرای آن
برآیند .بنابراین یک فیلم خوب با موضوع سرقت تقریبا می تواند هر مخاطبی
را مجذوب خود کند.
شاید ما همه به عنوان مخاطبان سینما عالقه مند تماشای این هستیم
که بفهمیم چگونه و چطور طرحهای بزرگ و ظاهراً هوشمندانه از ذهن
سارقان تراوش میکند و یا شاید عالقه داریم تماشاگر زندگی اشخاصی
ناامید باشیم ،که برای رسیدن به آرزوهایشان هیچ راهی پیدا نکرده اند!
شاید هم اکثر مردم می خواهند بدون آنکه هیچ خطری آنها را تهدید کند،
شاهد زندگی مجرمان باشند و صحنههای اکشنی را ببینند و تجربه کنند؛
که احتما ًال هیچگاه در زندگی خودشان تجربه نخواهند کرد! در بعضی از
فیلم ها با توجه به شرایط زندگی مجرمان با آنها همذات پنداری کرده و آنها
را درک میکنیم و گاهی هم از بزهکاری آنها متنفر می شویم .حتی ممکن
است بعضی مواقع نتوانیم در مورد احساس خود نسبت به آنها تصمیمگیری
کنیم .گاهی اوقات هم اتفاقات داستان آنقدر خنده دار و کمدی میشوند که
جز خنده فرصتی برای ابراز احساسات پیدا نمی کنیم!
بسیاری از ما آدم ها عالقهای به انجام کارهای بزهکارانه و غیر قانونی
نداریم .با این وجود وقتی در مورد کاری غیرقانونی و بزهکارانه یک شخص
و یا یک گروه(باند) باخبر می شویم ،با دقت به چگونگی آن توجه می کنیم.
به ویژه اگر بزه و خالف و جنایتهایی برنامه ریزی شده و دقیقی باشند .بزه،
جنایت و سرقت همیشه آدم ها را مجذوب خود می کنند و یک داستان یا
موضوع سرقت حرفه ای نیز استثنا نیست .اگر بخواهیم به طور واضح بیان
کنیم منظور از یک فیلمنامه یا داستان سرقت حرفه ای ،یک دزدی معمولی
نیست؛ یک جنایت و بزه از پیش برنامه ریزی شده (گاهی وقت ها بیشتر
از یک جرم) توسط گروهی از سارقان و بزهکاران است؛ که برای گریز از
چنگال قانون به هر کاری دست می زنند .پول همیشه هدف و انگیزه نهایی
نیست؛ اما معمو ًال نخستین محرک و انگیزه ای قوی محسوب میشود.
اما تماشاگران فیلم اهمیت چندان زیادی به پول ،جایزه و هدف نهایی
نمی دهند ،در واقع چیزی که مخاطبان می خواهند ،نحوه برنامه ریزی یک
سرقت حرفه ای توسط سارقان و مهم تر از همه برنامه فرار بعد از سرقت از
دست ماموران پلیس است ،که موضوع را جذاب تر می کند .بازی موش و
گربه میان سارقان و پلیس باعث میشود که هر دو طرف از سوی مخاطبان
تشویق شوند .هم سارقان و هم مجرمان قانون که وظیفه دستگیری آنها
را بر عهده دارند؛ مصمم هستند و تالش میکنند با هر ترفند و حیله ای که
الزم است به اهداف خود برسند .در هر داستان حتم ًا یک گره و پیچ و تاب،
خیانت ،جنایت یا نوعی غافلگیری وجود دارد؛ که مخاطبان را به دیدن ادامه
فیلم ترغیب می کند.
سرقت از بانک ها یکی از باورنکردنی ترین خبرهایی است که گاهی از
رسانه های گروهی می شنویم و می خوانیم .مراکز مالی و اقتصادی که اصو ًال
امروزه از سطح امنیتی باالیی برخوردارند .سرقت های بزرگ و از پیش
طراحی شده که بعض ًا مستندهایی متعدد درباره این سرقت های هیجانی
ساخته میشود .اما حقیقت ًا کمتر فیلمی مستند و هیجان انگیز در مورد این
سرقتها ساخته شده است که باورپذیر و جذاب باشد؛ اما همین سرقت های
بزرگ و بزهکاری های سازمان یافته هستند که در سینمای داستانی جاذبه
و هیجان زیادی دارند و همیشه برای فیلم سازان جذاب هستند؛ اما با وجود
آثار متعددی که درباره این جرایم و سرقت ها ساخته شدهاند ،کمتر عنوانی
وجود دارد که واقع ًا جذاب و فیلم کامال با کیفیتی باشد .بسیاری از آنها صرف ًا
با تکیه کردن بر داستان سرقت تالش می کنند ،تماشاگران را جذب کنند؛
اما این رویکرد و عنصر واقع ًا کافی نیست و عالقه مندان و دوستداران واقعی
فیلم و سینما خیلی سریع تفاوت یک عنوان و نام فاخر و باکیفیت و فیلمی
که صرف ًا برای دیده شدن و بعد از ذهن رفتن ساخته شده را تشخیص
میدهند؛ اما گاهی اضافه شدن عناصر سینمایی ارزشمند به هر فیلمی
می تواند کیفیت آن را تا حد قابل قبولی بیشتر کند .یک فیلمنامه جذاب و
پرکشش در کنار مجموعهای از بازیگران توانمند و البته کارگردانی کاربلد و
آشنا به عناصر سینمایی ،شکل گیری یک فیلم با کیفیت را رقم می زند و هر
فیلمی را قدرتمند می کند .این عوامل و عناصر تشکیل دهنده ،کیفیت یک
فیلم خوب در مورد فیلم های ژانر سرقت هم صدق می کند.
سرقت از بانک ها ،طالفروشی ها و یا سرقت جواهرات ،عتیقه جات ،ارز،
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”روز ششم”
رویای شیشه ای سارقان ،چشم اندازی در مه
گذر از مخمصه ،عقوبت بزهکاری

سعید بناکار

اسناد پر ارزش و ...از صندوق امانات از تم ها و موضوع های داستانی مورد
عالقه اغلب سینماگران در جهان است .اما در ایران هم اگر فیلمنامه هایی با
این موضوع و مضمون ها از ذهن کسی تراوش کند ،به ندرت به فیلم تبدیل
می شود .نگارنده همیشه فکر می کردم شاید ردپای فیلمسازی که به دنبال
پول برای ساخت فیلمش است آن را به شکلی با سرقت و رسیدن ناگهانی
به پول زیاد تعبیر می کنند .یعنی اینکه فیلمسازی به دنبال پول ،شخصیتی
را طراحی و خلق می کند ،که به دنبال پول به هر دری میزند .اگر فرض
کنیم تخیل دزدی و سرقت از طالفروشی یا دستیابی به ثروتی ناگهانی و
یک شبه حاصل ذهنیت و افکار ناخودآگاه فیلمسازان مستقل و همیشه
دربه در به دنبال پول برای ساختن فیلمهایشان باشد ،پس باید از ناخودآگاه
این هنرمندان سینمایی به دلیل چنین تخیالتی درخشان تشکر کرد؛ و به
آن ها جایزه داد .آنچه موضوع سرقت از طالفروشی یا سرقت جواهرات
گرانبها را ویژه جلوه می دهد ،این است که برخالف بسیاری از موضوعات
رایج و تکراری در سینمای ایران عامل ساختن چند اثر درخشان و متوسط
به خاطر ذات اکشن و پرتحرک قصه چنین آثاری است و فیلمساز را حتم ًا
به ناخودآگاه از روزمرگی و ابتذال سینمای بدنه دور خواهد کرد .البته باید در
نظر داشت که سرقت همیشه به قصد دست یابی به ثروتی ناگهانی صورت
نمیگیرد و در مواردی سرقت به ابزاری برای انتقام خانوادگی ،طبقاتی،
سیاسی تبدیل میشود .به عنوان مثال میتوان موضوع سرقت از صندوق

به آینده فیلمسازیش امید بسته بودند؛ اما در میانه فیلمبرداری به دلیل
سرطان درگذشت و مدیر فیلمبرداریش ژرژ لیجنسکی ادامه کار را بر اساس
دکوپاژ نوذری تکمیل کرد؛ اما متاسفانه خودش هم وقتی فیلم روی پرده
رفت ،دیگر در دنیا نبود .فیلم داستان مردی است که در حین سرقت مرتکب
قتل میشود و با صحنه سازی ،هم دستش را به عنوان قاتل معرفی می کند.
در فیلم ”محکوم”  ۱۳۴۲به کارگردانی فرج اهلل نسیمیان دو دوست و
کارمند مطمئن و متعهد بانک به ناگهان با رویکردی غیر اخالقی تصمیم
می گیرند جواهرات امانتی یک زن ثروتمند را سرقت کنند .طراحی و اجرای
نقشه آن طور که می خواهند پیش می رود و در نهایت داستان چند گره
اساسی می خورد ،تا سالها بعد سارقی که حاال به دلیل حرص زیاد و ندادن
سهم هم دستش ،قتل هم انجام داده؛ در برابر پسرش به عنوان دادستان
دادگاه قرار می گیرد ...اما یک نمونه کامل و جنجالی در ژانر سرقت پلیسی
داستان سرقت طالفروشی نخستین فیلم امیر نادری یعنی فیلم “خداحافظ
رفیق”  ۱۳۵۰است .ماجرای ساخته شدن فیلم هم خود داستانی سریال گونه
دارد .اینکه نادری بدون پول و جیب خالی به کمک علیرضا زرین دست
(مدیرفیلمبرداری نابغه سینمای ایران) عباس شباویز ،باربد طاهری ،مسعود
کیمیایی و سعید راد به سختی سرمایه ساخت فیلم را تامین می کنند؛ اما
ماجرای اصلی فیلم سرقتی واقعی است ،که نادری در سال  ۱۳۴۶آن را
پیگیری و فیلمنامه اش را نوشته بود و تالش برای ساخت آن آغاز میکند؛

امانات بانک ملی ایران را ذکر کرد .که احتما ًال تصاویر ذهنی آن شبیه به
فیلم های مشهوری با موضوع سرقت های اینگونه است؛ اما اگر بخواهیم
واقعبینانه سرقتی را در قالب فیلم بررسی کنیم ،واقعیت چیز دیگری از کار
در می آید .زیرا که تاکنون نه فقط نمونه ای شبیه به چنین سرقتی در ایران
رخ نداده ،بلکه حتی هنوز هم ساخت چنین نمونه ای هم به ذهن خیال و
رویاپرداز فیلمسازان ایرانی نرسیده است .اینکه چرا چنین سوژه ای به ذهن
فیلم سازان ایرانی نرسیده به دلیل عدم این عوامل مهم است .که در طرح
چنین فیلمنامهای باید همه عناصر سینمایی و تکنیک سینمایی مطابق با
منطق و فلسفه بیرونی و درونی موضوع سرقت باشد .به دلیل همین عدم
تطابق اخبار و گزارش ها با واقعیات روی زمین (فضاها و لوکیشنهای،
ساختمانها و مکان های مورد سرقت و موارد الیههای امنیتی و زمان های
ذکر شده ،نحوه دستگیری سارقان و )...این مورد سرقت برای افکار عمومی
باورپذیر نبود! یعنی یک سرقت عجیب و یک دستگیری عجیب تر! بنابراین
ساختن چنین فیلمی هم در سینمای ایران با چنین شرایط موجود امکان پذیر
نخواهد بود و در نهایت ساخت ،فیلمی کمدی از آب در میآید؛ با چاشنی
و تم سرقت.
ساموئل خاچیکیان بنیانگذار ساخت فیلم های پلیسی ،سرقت و نوآر در
سینمای ایران ،با ساخت فیلم “چهارراه حوادث” ۱۳۳۳سبک تازه ای در
سینمای ایران بنیان نهاد و فیلمسازان هم نسل بعدی هم او را الگو قرار
دادند .به طوری که هنوز هم ،نسل دستیارانش چون مسعود کیمیایی در
سینمای ایران فعال است و بسیاری از قواعد و تکنیک های سینمایی در
جلو و پشت دوربین در سینمای ایران از ابداعات شخصی ساموئل خاچیکیان
است و فیلمسازان اغلب فیلم های تولیدی سینمای ایران در ژانر سرقت،
پلیسی و نوآر وامدار این نخستین کارگردان واقعی سینمای ایران هستند.
به دنبال این کارگردان فیلم سازان متعددی از جمله نروال گیالنی فیلم
”بوالهوس”  ۱۳۳۳را که داستان کارآگاه فرمانده یک گروه تحت تعقیب
و دستگیری اعضای یک باند مخوف قاچاق طال و جواهرات را ساخته و
به دنبال آن احمد شیرازی فیلم “دزد بندر“  ۱۳۳۴را ساخته ،که نخستین
فیلمی در سینمای ایران است که از واژه ”دزد“ در عنوان و متن فیلم
استفاده شده است .احمد شیرازی یکی از شاخصترین مدیران فیلمبرداری
در بین مدیران فیلمبرداری سینمای ایران بود؛ که این هنر را مستقیم ًا از
نخستین استاد شاخص فیلمبرداری در سینمای ایران ژرژ لیجنسکی آموخته
بود و فیلمبرداریش آنقدر چشم گیر بوده است که یک تنه سطح تکنیکی
فیلمبرداری در سینمای ایران را ارتقا داد و شاگردان مهمی تربیت کرد.
که نسل اول فیلمبرداران هنری سینمای ایران محسوب میشوند .فیلم
“دزدان معدن”  ۱۳۳۵ساخته حسین امیرفضلی(پدر همین ارژنگ امیرفضلی)
داستان دو دوست است ،که مخفیانه معدنی از الماس پیدا میکنند و در حین
استخراج به دام تبهکارانی حرفه ای می افتند و در نهایت مجبور می شوند
ماموران پلیس را از وجود معدن باخبر کنند .فیلم بعدی در این ژانر ساخته ی
پرویز خطیبی ”دختر همسایه”  ۱۳۴۰که اقتباسی از نمایشنامه ”خسیس”
نوشته مولیر بوده است ،که دزدی پول و جواهرات پدر خسیس را توسط
دختر به تصویر کشیده بود؛ که البته در این پیرنگ سرقت به عنوان فردی
با خصلتی گناه آمیز (خساست) است .که وجه اخالقی پیدا میکند و ابزاری
است برای تنبیه فرد.
در همین سال خاچیکیان فیلم ”یک قدم تا مرگ” ۱۳۴۰را ساخته که
دوباره به موضوع سرقت و باندهای دزدی پرداخته .این فیلم داستان جوانی
بود که در باند سارقان حرفهای عضویت دارد و در جریان یک سرقت تیر
میخورد و ماجراهای پیچیده ای رخ می دهد و در نهایت پلیس وارد داستان
میشود و سارقان ناکام می مانند .فیلم بعدی ”کلید“  ۱۳۴۱به کارگردانی
محمود نوذری(پسرعموی منوچهر نوذری) بود که همه کارشناسان سینمایی

اما ساخت فیلم آنقدر طوالنی میشود که سارقان واقعی دوران محکومیتشان
تمام شده و آزاد می شوند .آنها که خبر ساخت فیلم را شنیده اند ،دنبال نادری
و شباویز می گردند ،تا حق کپی رایت سرقت شان را بگیرند ،که می گیرند...
فیلم “شبح کژدم”  ۱۳۶۵به کارگردانی کیانوش عیاری به بازیگری
جهانگیر الماسی و حسن رضایی یک حدیث نفس سینمایی است که شاید
داستان خود عیاری که به دنبال پول برای ساخت فیلم بوده ،کارگردانی که
در نهایت به سیم آخر می زند و نقشه سرقتی را که فیلمنامه اش نوشته ،واقع ًا
اجرا می کند .بهترین بازی هایی که الماسی و حسن رضایی به اجرا گذاشتند.
به دنبال این فیلم موفق ،فیلم های دیگری هم در ژانر سرقت در سینمای
ایران ساخته شدند ،که شاخصترین شان فیلم های ”ناخدا خورشید” ۱۳۶۳
ناصر تقوایی“ ،دست های آلوده”  ۱۳۷۹سیروس الوند” ،طالی سرخ” ۱۳۸۲
جعفر پناهی و ...که هر کدام نقطه عطفی در سینمای ژانر سرقت و پلیسی
سینمای ایران هستند.
اما آنچه مسلم است سانسور و خواست حاکمیت برای نمایش تصویری
موفق از پلیس ،مانع و سدی شدند برای رشد سینمای پلیسی در ایران
ژانری که اگر خالقیتش به همان سبک و سیاق دهه  ۴۰پیش میرفت
و رشد می کرد ،امروزه یکی از پرفروش ترین ژانرهای سینمای بدنه ایران
به شمار می رفت.
سانسور و محدودیت های مختلف خط قرمزی تحمیل شده به فیلم های
ژانر سرقت ،پلیسی ،نوآر با این هدف اجرا می شود که سارقان همیشه باید
شکست بخورند! اما واقعیت این است که سانسور نه تنها نتوانسته با این
پایان بندی های دستوری فیلم ها و مجازات سارقان و دزدهای خرده پا و
آفتابه دزدها را که با بدترین مجازات ها قطع دست و پا از جامعه حذف کند؛
بلکه سرقت و ارتشاء و اختالس سازمان یافته هم در پناه همین سانسور و
پیچیدگیهای مبارزه قانونی ،قضایی خنثی با آنها ،را هم رشد و توسعه داده.
در این میان آنچه از میان رفته سینمای ژانر پلیسی ،سرقت و نوآر سینمای
ایران زیر تیغ سانسور و محدودیت ها بوده است.
در هر حال فیلمسازان عالقه مند به ژانر فیلم سرقت و پلیسی در سینمای
ایران هر از گاهی فیلمی را با زحمت ها و کمبودهای بسیار می سازند .البته
این که در این مسیر موفق عمل کرده اند؛ بستگی به استقبال مخاطبان
این گونه آثار و نیز فروش در اکران عمومی دارد .فیلم “روز ششم” ۱۳۹۹
به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل به عنوان نخستین فیلم سینمایی اش
و آخرین ساخته و تولید سینمای ایران در این ژانر است .که سال گذشته
موفق نشد در جشنواره فیلم فجر شرکت کند .سابقه فعالیت قاسم زاده در
سینمای ایران به نوشتن فیلمنامه بازمی گردد .او پس از نوشتن فیلمنامه
چندین تله فیلم و نگارش فیلمنامه های آثاری همچون ”سومین روز پس از
مرگ” و ”قتل آنالین” به سراغ ساخت مجموعه های تلویزیونی رفت .که
از جمله شاخص ترین آنها می توان به سریال ”یادآوری” اشاره کرد .سریالی
که با موضوعی تازه و نوآورانه خود احترام زیادی برای شعور مخاطبان قائل
بود .که البته شاید به دلیل انتخاب شبکه پخش کننده اش نسبت به آثار دیگر
تلویزیون از فرصت کمتری برای دیده شدن برخوردار بوده باشد .با این حال
مجموعه ای همچون ”یادآوری” که فیلمنامه آن را رویا غفاری نوشته بود؛
نشان داد که این کارگردان به دنبال کسب تجربه های دیگر در حوزه فیلم
و مجموعه تلویزیونی است.
یکی از نکات مهم و دلیل اهمیت “روز ششم” این است که فیلمساز،
راحتطلبی بسیاری از آثار راحت ساخت و بدون چالش آپارتمانی با فضاهای
محدود و تکراری را انتخاب نکرده و به سراغ یک ژانر سخت اجرا در
سینمای ایران رفته است .البته واژه ژانر را باید با حساب و کتاب دقیق تری
به کار برد و بهتر است در گروه بندی ژانری ،این فیلم را باید متعلق به
مجموعه سرقت و زیر ژانر دانست .اصو ًال در ساختار فیلم های سرقت یک
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قهرمان شاخص وجود دارد ،که عملکرد او بر کل داستان سایه می اندازد و
شخصیتی که دارای توانایی های ویژه و تجربه و مهارت مثال زدنی است.
در فیلم ”روز ششم” این نقش به عهده شخصیت احمد(با بازی مصطفی
زمانی) گذاشته شده است .این شخصیت از آغاز کار و ماجرای فیلم با دو
جریان متفاوت روبرو است که طبق این دو جریان باید واکنش نشان دهد.
نخست این که او به دلیل سرقت طالها برای مدتی به زندان خواهد رفت
و بعد که موقتا آزاد خواهد شد؛ باید بفهمد که سرنوشت طالهای سرقت
شده چه شده است؟ اما در این دو مسیر مهم ترین عاملی که روبرویش قرار
میگیرد ،شخصی به نام سیامک(با بازی مهران احمدی) است؛ اما از سوی
دیگر ماجرا مربوط به قولی است که احمد به صابر(با بازی جمشید هاشم پور)
داده است .صابر هزینه آزاد شدن احمد را پرداخته تا او در مقابل آزادیش
شریک صابر یعنی صابری(با بازی همایون ارشادی) را پیدا کند؛ تا از این
طریق بدهی های صابر نیز تسویه گردد و او از زندان آزاد شود.
در چنین ماجرایی در “روز ششم“ برای اینکه قهرمان فیلم بتواند از
میان این دو دسته سارق جانی و حرفه ای جان سالم به در ببرد ،باید دارای
هوش و ذکاوتی بسیار باشد .که در شخصیت پردازی آن در فیلمنامه سعی
شده است به احمد ویژگی هایی داده شود .او دائما تحت فشار است .برای
رسیدن به هدفش که آزادی کامل است .چرا که اگر در مدت پنج روز موفق
نشود پاسخ معماهایش را پیدا کند ،کشته می شود .بنابراین مجبور است
دائم رقبایش را بازی دهد و زمان بخرد و در واقع او که شخصیتی قدرتمند
محسوب می شود ،به سادگی تسلیم نمی شود.
چند ویژگی مهم که باعث می شوند تا مخاطبان جذب و مدام درگیر
ادامه روند داستان “روز ششم“ شوند و تا آخر ماجرا آن را دنبال کنند؛ حجم
باالی اطالعات درباره شخصیت ها و رویدادهای مختلف و سرعت سریع
گویش اغلب گفتگوهایی که میان شخصیت ها رد و بدل می شود ،است.
هم چنین نوع شخصیت پلیس فیلم(با بازی افشین هاشمی) است ،که تا
پایان نمی دانیم قرار است با احمد چه کند؟! نوع برخورد و موضوعی که بر
تعلیق داستان افزوده است .در این راستا کارگردان از اساس سعی داشته تا
شخصیت پلیسی متفاوت را خلق کند .به همین دلیل می بینیم که افشین
هاشمی(پلیس) به احمد فرصت میدهد و به جای اینکه خودش اقدام سریع
کند به احمد اعتماد میکند؛ آن هم اعتماد به سارقی که موقتا و مشروط از
زندان آزاد شده است.
یکی دیگر از نکاتی که “روز ششم“ را به فیلمی قابل بحث تبدیل کرده
است ،استفاده صحیح از اصول خلق درام و یکی از مهمترین عناصر آن
عنصر زمان است .که قهرمان (احمد) فقط پنج روز فرصت دارد تا طالها را
به سیامک (مهران احمدی) برگرداند .این سکانس ویژه به شکلی الگو مند
نیز اجرا شده است(.معمو ًال همچون دیگر فیلم ها احمد هم در میان افراد
شرور قرار دارد و مدام کتک می خورد ).شخصیت احمد این امکان را دارد تا
هم همذات پنداری مخاطبان را برانگیزاند و آنها را با خود همراه کند .موضوع
عنصر زمان و مکان و نقش آنها در درام به این دلیل بسیار اهمیت دارد.
در صورتی که کمیت یکی از دو عنصر به اندازه نباشد و تعادل شان رعایت
نشود ،به احتمال زیاد داستان نیز از روابط زنجیره وار به شکلی منطقی
برخوردار نخواهد بود.
توجه به زمان در طراحی درام و فیلمنامه یکی از اصول مهم
داستان نویسی به ویژه در داستان و ماجرای تراژیک است و بر همین اساس
یک ماجرای تراژیکی زمان معینی دارد و نباید بیشتر از یک شبانه روز
ادامه پیدا کند .بنابراین برای قهرمان زمانی تعیین میشود و او باید به این
مدت کوتاه متعهد بماند .موضوع و چالشی که بر تنش ماجرا می افزاید و
در صورت عدم توفیق قهرمان سرنوشت شوم و هولناک در انتظار او خواهد
بود .با اینکه “روز ششم“ در گروه بندی آثار سرقت قرار میگیرد؛ اما باید به
این نکته توجه داشت که چه فیلم هایی از مولفه های یک ژانر به خصوص
استفاده می کنند و چه فیلم هایی که در یک مسیر کام ً
ال خالقانه وارد
یک گروه بندی دیگر می شوند .آنچه متمایزشان می کند نیز پیچش های
داستانی ،گره ها ،ترفندها و تمهیداتی است که داستان از آنها استفاده کرده
و به نمایش می گذارد .بر همین اساس فیلمنامه ”روز ششم” طوری نوشته
شده که این گرهها و پیچشهای داستانی مدام مخاطبان را غافلگیر کرده
و او را وارد مسیر ذهنی تازه میکنند .به لحاظ رابطه مستحکمی که میان
قهرمان و شخصیت فیلم های سرقت و نوع کنش ها و واکنش های او برقرار
است ،یک قاعده نسبت ًا مهم وجود دارد و آن این است که هدف و اصل طرح
سرقت جایگاه و اهمیت خود را برای قهرمان از دست می دهد و کاوشهای
شخصی تر او اهمیت پیدا میکند .موردی که در فیلمنامه “روز ششم “هم
به آن توجه شده و آن را رعایت کرده است و بر اساس همین رویکرد احمد
در پایان ماجرا همه دستاوردهایش را به پلیس تسلیم میکند .البته آن
لحظه خاصی که قهرمان متحول میشود ،مشخص نیست و فیلمنامه نویس
از ورود به این که آن اتفاق ویژه ای که قهرمان را متحول کرده ،چیست؛
خودداری کرده .آیا آن لحظه به خصوص زمان برخورد احمد با صابر در
زندان بوده است یا عاملی دیگر؟
نوع بازی مصطفی زمانی نیز در نقش احمد در باورپذیری هر چه
بیشتر شخصیت احمد موثر بوده و مخاطبان را با خود همراه میکند.
کنش و واکنش های (اکت ها) سریع و بدون تعلل او در زمان رویارویی با
شخصیت های منفی و چهره درهم کشیده و عبوسش در لحظاتی که نیاز
بوده ،همگی در ارتقای این شخصیت موثر بوده است.
البته فیلمنامهنویس و کارگردان به طور آگاهانه چندان به ویژگی های
درونی احمد نزدیک نشده اند .به عنوان مثال به پیشینه ی داستان احمد
و همسر سابقش نپرداخته اند .در کنار بازی زمانی در نقش اصلی دیگر
بازیگران چون جمشید هاشم پور ،همایون ارشادی ،امیر جعفری ،مهران
احمدی ،افشین هاشمی ،بهاره افشاری و ...همگی نقش های محوله شان را
با توجه به تعاریفی که فیلمنامه نویس و کارگردان از شخصیت آنها داشته را
همگام با حس و حال و فضای فیلم ارائه داده اند.
کارگردان در پایان بندی فیلم هم نیز الگومند عمل کرده است و مبتنی
بر تصاویر آشنای فیلم هایی از این زیر ژانر پایان بندی را به تصویر کشیده
است.
احمد قهرمان خسته داستان با گذراندن فرایندی سخت متحول میشود
و دیگر بعد از این چالشها حاضر نیست به چیز دیگری به جز همسرش
فکر کند .با توجه به اینکه فیلم هایی که امروزه در سینمای ایران ساخته
می شوند؛ چه اجتماعی و خانوادگی و ملودرام سیاسی و حتی طنزهای به
اصطالح کمدی همگی یک حال و هوا و فضا شبیه به هم دارند و بیشتر
این فیلم ها تبدیل به گزارشی تصویری از چگونگی حال و هوای خوب و
بد و گزارشی از جامعه کنونی هستند و در حقیقت داستان و قصه ،دیگر در
ساختار این فیلم ها معنای اولیه خود را از دست داده است.
با توجه به اینکه فیلم های سینمای امروز ما تصویری از بدبختی
اجتماعی یا طنز و کمدی (دلقک بازی) را به تصویر می کشند؛ واژه ای
به عنوان ژانر به طور کلی در سینمای ایران دیگر معنایی ندارد .در چنین
شرایطی ساختن فیلم هایی چون “روز ششم” خود حرکت و جرقه ای است
که ممکن است برخی از مخاطبان سینمای ایران را به فیلم دیدن در سینما
ترغیب کند.
به همین جهت حجت قاسم زاده اصل در ساخت نخستین فیلم
سینمایی اش موضوع و سوژه های را انتخاب کرده که با توجه به خط قرمزها
و سانسورها اجرای آن بسیار سخت بوده است؛ اما این کارگردان توانسته
تا حد زیادی در نخستین فیلمش به اهداف هنری و سینمایی اش برسد.

1401/2/01/946
1401/05/18

آگهی
یکشنبه  23مرداد 1401
آگهی دعوت سهامداران شرکت زرنگار شیراز سهامی خاص به شماره
ثبت  4560و شناسه ملی  10530170924جهت تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده
تاریخ انتشار1401/5/23 :
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت  9صبح پنجشنبه  1401/6/3در
محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب مدیران
انتخاب بازرس
هیأت مدیره شرکت زرنگار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000239مورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید نوربخش فرزند حســن به
شماره شناســنامه  228صادره از نیریز موازی  9700سهم مشاع از
 80000ســهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  80000مترمربع
از پالک  164فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سهام
مشــاعی سعید نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/396م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
آگهی حصر وراثت
آقای عبدالرحمن محیط دارای شناسنامه شــماره  3متولد  1344به
شرح دادخواســت به کالسه  1401ح ش ک از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهیار
محیط به شماره شناســنامه  775در تاریخ  1389/2/27در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از:
 -1محمدعلی محیط فرزند مهیار به شــماره شناسنامه  24صادره از
سروستان متولد  1331فرزند متوفی
 -2نامدار محیط فرزند مهیار به شــماره شناســنامه  37صادره از
سروستان متولد  1338فرزند متوفی
 -3عبداله محیط فرزند مهیار به شــماره شناســنامه  59صادره از
سروستان متولد  1341فرزند متوفی
 -4عبدالرحمن محیط فرزند مهیار به شــماره شناسنامه  3صادره از
سروستان متولد  1344فرزند متوفی
 -5مهرزاد محیط فرزند مهیار به شــماره شناســنامه  27صادره از
سروستان متولد  1347فرزند متوفی
 -6صاحب جان محیط فرزند مهیار به شماره شناسنامه  39صادره از
سروستان متولد  1333فرزند متوفی
 -7نازآفرین محیط فرزند مهیار به شــماره شناسنامه  37صادره از
سروستان متولد  1339فرزند متوفی
 -8گل زار رضایی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه  740صادره از
سروستان همسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصــر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1873م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000293مــورخ  1401/5/1هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد نوربخش فرزند حســن
به شماره شناســنامه  41صادره از نیریز موازی  12500سهم مشاع از
 25000سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  25000مترمربع
از پالک  167فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی از سهم
مشاعی آقای محمدجواد نوربخش محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/333م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000238مورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای وحید نوربخش فرزند حســن به
شــماره شناســنامه  181صادره از نیریز موازی  12200سهم مشاع از
 80000ســهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  80000مترمربع
از پالک  164فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلــی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی از
سهم مشاعی آقای وحید نوربخش محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/391م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه

ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/05/23

آگهي مزايده

ﻧﻮﺑﺖ دوم 1401/05/29
نوبت دوم 1401/05/29
نوبت اول 1401/05/23
ﺷﻬﺮداري ﺧﻨﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /1135اﻟﻒ 6/ﻣﻮرخ  1401/04/13ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺞ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓـﺮوش
شــهرداری خنج به استناد مصوبه شماره /1135الف 6/مورخ  1401/04/13شــورای محترم اسالمی شهر خنج در نظر دارد نسبت به
یا ﻧﻤﺎﻳﺪ:
اﻗﺪام
ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ
اﺷﺨﺎص
طریق ﺑﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻃﺮﻳﻖ
مجتمع ذﻳﻞ از
ﺑﻪ ﺷﺮح
واﻗﻊ در
ﺧﻮد
 17ﺑﺎب از ﻣﻐﺎزه
حقوقی اقدام
حقیقی
اشخاص
عمومی به
مزایده
ﻣﺰاﻳﺪه از
شرح ذیل
پارمیس به
ﭘﺎرﻣﻴﺲدر
ﻣﺠﺘﻤﻊخود واقع
مغازه های
باب از
ﻫﺎي17
فروش
نماید:
ردﻳﻒ

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
محمدعلی نیرو با تسلیم استشهادنامه به شماره 140102154438000023
مورخ  1401/3/31دفترخانه  8شــیراز و اقرارنامه شــماره 299368
مورخ  1401/3/22دفترخانه مذکور و وکالتنامه شماره  23064مورخ
 1401/2/21دفتر  360شــیراز و تفویض وکالت شماره  299146مورخ
 1401/2/24دفترخانه  8شــیراز مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت به پالک  12/13560واقع در بخش  3شــیراز که ششدانگ
یک واحد آپارتمان به مســاحت  75مترمربع ذیل دفتر الکترونیکی
 139920311035006758به نام غالمعلی هنرپیشه ثبت و سند مالکیت
شماره چاپی -359842ه  98صادر شده که به علت جابجایی مفقود
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است
مراتــب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشود که هر کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم
نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1876م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی
بدینوسیله به اطالع بانو یمینا ورونیکا مجهول المکان می رساند آقای
کوروش زیارتی بــه موجب دادنامه  140112390002389283شــعبه
 7دادگاه خانواده شــیراز از این دفترخانه تقاضای ثبت طالق نموده
اســت لذا به نامبرده اعالم می گردد ظرف مدت  10روز پس از نشر
آگهی به این دفترخانه واقع در شــیراز خیابان قصرالدشت چهارراه
زرگــری دفتر ازدواج  9و طالق  7شــیراز مراجعه واال طبق مقررات
نسبت به خواسته زوج اقدام می گردد.
/1877م الف
سردفتر ازدواج شماره  9و طالق  7شیراز
عبدالکریم مشکین قلم
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 -1پيشــنهاد دهندگان مي بايست معادل  5درصد قيمت پايه ،چك بين بانكي در وجه شهرداري يا فيش واريزي به حساب  328782932یا شماره
 -1ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺎدل  %5ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ،ﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻳﺎ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  328782932ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ
شبا بانک رفاه  IR 790130100000000328782932ضميمه پيشنهاد خود نموده و به شهرداري تسليم نمايند.
مبلغﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﻬﺮداري
خود ﺑﻪ
ﻧﻤﻮده و
از ﺧﻮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
790130100000000328782932
ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه
تضمین به حســاب شهرداري منظور و حق هيچگونه
شوند،
منصرف
پيشنهاد
ﺿﻤﻴﻤﻪچنانچه
برندهIRشــدن
-2پيشــنهاددهندگان در صورت
شود.
ﻣﻨﺼﺮف مي
بعدي واگذار
شهرداری به
مغازه با
داشت و
را نخواهد
اعتراضي
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ،
نفر ﺧﻮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
صالحدیدﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن
ﺻﻮرت
دﻫﻨﺪﮔﺎن در
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
-2
است.
مختار
پيشنهادات
كليه
يا
يك
قبول
يا
رد
در
-3شهرداري
اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻐﺎزه ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -4قبول پيشنهادات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1401/06/07می باشد.
-3ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 1401/06/08در محل شهرداری انجام خواهد گرفت.
 -5بازگشایی پاکتها در ساعت  12روز سهشنبه مورخ
شهرام محمودپور
دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/06/07ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
آزادروز
اداري
وﻗﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ
 -46ﻗﺒﻮل
است.
جلسه
ﭘﺎﻳﺎندر
دهندگان
حضور پيشنهاد1362552
آگهی:
شناسه
شهردار خنج
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  12روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/06/08در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
-5

- 6ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ آزاد اﺳﺖ .
آگهی حصر وراثت
فارس
6
بخش
مالکیت
سند
فقدان
آگهی
فاقد
های
ن
ساختما
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ﺷﻬﺮام ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻮر
آقــای عبدالرحمن محیط دارای شناســنامه شــماره  3به شــرح
نظر به اینکه آقای خســرو صالحی فرزند درویش به اســتناد دو برگ
سند رسمی
دادخواست به کالسه  1401ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
استشهادیه گواهی شــده در دفتر اسناد رســمی  267سپیدان منظم
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گل زار رضایی
به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
به شماره شناسنامه  740در تاریخ  1393/3/8در اقامتگاه دائمی خود
ﻧﻤﺎﺑﺮ:ســند مالکیت
52623379مدعی اســت
مراجعه کرده و
ﺗﻠﻔﻦ :به ایــن اداره
گردیده،
74431اول
 1401/4/28هیأت
140160311005000246
شــماره
ﺧﻨﺞرأی
آدرس:برابر
52622339
-52622340
مورخ-58311
ﭘﺴﺘﻲ :
ﻛﺪ
رﺳﺎﻟﺖ
ﺧﻴﺎﺑﺎن
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
ششــدانگ پالک  1184فرعی از  385اصلی واقع در قطعه یک بخش 6
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
 -1محمدعلی محیط فرزند مهیار به شــماره شناسنامه  24صادره از
www.ShahrdariKhonj.ir
فارس مشهور به اردکان خنگ حسرت ،به علت جابجایی مفقود گردیده
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
سروستان متولد  1331فرزند متوفیه
است که با بررســی دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه به نام
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن نوربخش فرزند لطف اله به
 -2نامدار محیط فرزند مهیار به شــماره شناســنامه  37صادره از
آقای خســرو صالحی فرزند درویش ثبت و سند مالکیت آن به شماره
شماره شناسنامه  33صادره از نیریز در موازی  20000سهم مشاع از
سروستان متولد  1338فرزند متوفیه
چاپی 539841د 93صادر گردیده ،مفقود گردیده لذا مراتب به استناد
 40000سهم سهام ششــدانگ یک درب باغ به مساحت  40000مترمربع
 -3عبداله محیط فرزند مهیار به شــماره شناســنامه  59صادره از
تبصــره یک ماده  120آیین نامه اصالحی قانــون ثبت یک نوبت آگهی و
از پالک  163فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
سروستان متولد  1341فرزند متوفیه
متذکر میگردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی از
 -4عبدالرحمن محیط فرزند مهیار به شــماره شناسنامه  3صادره از
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
سهم مشــاعی حسن نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور
سروستان متولد  1344فرزند متوفیه
آگهی بــه ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل ســند
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
 -5مهرزاد محیط فرزند مهیار به شــماره شناســنامه  27صادره از
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
سروستان متولد  1347فرزند متوفیه
نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشد اداره ثبت المثنی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
 -6صاحب جان محیط فرزند مهیار به شماره شناسنامه  39صادره از
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
سروستان متولد  1333فرزند متوفیه
/44م الف
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
 -7نازآفرین محیط فرزند مهیار به شــماره شناسنامه  37صادره از
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
سروستان متولد  1339فرزند متوفیه
محمدصادق صبور
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
عصر مــردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
/336م الف
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
سند رسمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
 /1874م الف
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
محسن زواران حسینی
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قاسم محمدی
برابر  -1رأی شــماره  140160311035001937مــورخ  1401/4/13موضوع
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
پرونــده کالســه شــماره  1400114411035000802و  -2رأی شــماره
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
 140160311035001934مورخ  1401/4/13موضوع پرونده کالســه شماره
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
 1400114411035000803هیــأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000288مــورخ  1401/5/1هیأت اول
ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان -1آقای
برابر رأی شــماره  140160311005000236مورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سعدی شهریاری جورگی به شماره شناسنامه  498کدملی 2549459504
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
صادره از سپیدان فرزند محمود -2خانم کبری دهقانی علی عسکرلو به
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن نوربخش فرزند لطف اله به
شماره شناسنامه  276کدملی  2391353871صادره از ممسنی فرزند
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن نوربخش فرزند لطف اله به
شماره شناســنامه  33صادره از نیریز ششدانگ یک درب باغ به
عباس هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
شــماره شناســنامه  33صادره از نیریز موازی  48400سهم مشاع از
مســاحت  75000مترمربع از پالک  166فرعــی از  4820اصلی مفروز
به مســاحت  201/12مترمربع به پالک  8/42605مفروز و مجزی شده از
 80000ســهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  80000مترمربع
و مجزی شــده از پالک  4820اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس
پالک  8/1233از  8/14بخش  3به آدرس شــهرک گویم زمینهای شورا
از پالک  164فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 4820
محرز
نوربخش
حســن
مشاعی
سهم
از
رســمی
مالک
از
خریداری
واقــع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از
اصلــی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی از
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
مالک رسمی ســید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور
منظور
سهم مشاعی آقای حسن نوربخش محرز گردیده است .لذا به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
سند مالکیت صادر خواهد شد.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/343م الف
/1840م الف
/390م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
روح اله دهقان
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000247مــورخ  1401/4/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نوربخش فرزند حسن به شماره
شناســنامه  4017صادره از نیریز موازی  5000سهم مشاع از  40000سهم
سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  40000مترمربع از پالک 163
فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4820اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی از سهم مشاعی
خانم زهرا نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/335م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000237مورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد نوربخش فرزند حســن
به شماره شناســنامه  41صادره از نیریز موازی  9700سهم مشاع از
 80000سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  80000مترمربع
از پالک  164فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4820
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سهام
مشــاعی محمدجواد نوربخش محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/392م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311005000245مورخ  1401/4/26هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای وحید نوربخش فرزند حســن به شــماره شناسنامه 181
صادره از نیریز موازی  10000سهم مشــاع از  40000سهم سهام ششدانگ
یک درب باغ به مســاحت  40000مترمربع از پــاک  163فرعی از 4820
اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  4820اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رسمی از سهم مشاعی آقای وحید نوربخش
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/7 :
/339م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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 ۳۳۱۵ابتال و  ۵۵فوتی؛ آخرین آمار روزانه کرونا در کشور
شناسایی  ۳۴۵مبتال به کرونا طی یک روز در فارس

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در  24ساعت
 ۳۳۱۵بیمــار جدیــد مبتال به کرونا در کشــور
شناسایی شده و  ۵۵بیمار نیز فوت کردند.
به گــزارش ایســنا ،از روز جمعه تــا دیروز
 ۲۲مردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۳۳۱۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناســایی و  ۷۹۸نفر از آنها بستری
شــدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به
 ۷میلیون و  ۴۶۸هزار و  ۸۹۴نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۵۵ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۲هزار
و  ۸۶۱نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون  ۱۶۱هزار و
 ۵۸۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شــده اند و  ۱۴۵۲نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در بخــش های مراقبت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۴۹۲هزار و  ۴۷۵آزمایش

تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۷۸شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۸۴شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۷۴ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۱۲شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.
تاکنون  ۶۴میلیون و  ۸۲۹هزار و  ۹۱۸نفر ُدز اول،
 ۵۸میلیــون و  ۲۰۱هــزار و  ۷۷۳نفر ُدز دوم و
 ۳۰میلیــون و  ۳۲۲هزار و  ۶۴۱نفر ُدز ســوم و
باالتر واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به
 ۱۵۳میلیون و  ۳۵۴هزار و ُ ۳۳۲دز رسید.
شناســایی  ۳۴۵مبتال به کرونا طی
یک روز در فارس
به گزارش ایسنا ،طبق آخرین گزارش وضعیت
شیوع کرونا در فارس ،روند افزایشی موارد ابتال،
بستری و فوت ناشی از کووید ۱۹همچنان تداوم
دارد به طوری که طی  ۲۴ساعت اخیر  ۳۴۵بیمار
جدید با انجام تســتهای تشــخیصی ،در این
استان شناسایی شده است.

براســاس گزارش آماری اعالمی دانشــگاه
علوم پزشــکی شیراز در خصوص وضعیت شیوع
کرونا در فارس از ابتدای شــیوع این بیماری تا
صبح شــنبه  ۲۲مرداد ،دو میلیون و  ۲۰۳هزار و
 ۲۰۸تست تشخیصی در فارس انجام و منجر به
شناسایی ۶۴۸ ،هزار و  ۶۲۳بیمار مثبت شده است.
این گزارش حاکی اســت کــه از کل بیماران
شناسایی شده خوشــبختانه تاکنون  ۶۳۷هزار و
 ۲۵۹بیمــار مبتال به کوویــد ۱۹بهبود یافته و از
بیمارســتان ها ترخیص یا از ایزوله خانگی خارج
شده اند .برپایه همین اطالعات آماری با بستری
 ۹۰بیمار جدید طی  ۲۴ســاعت ،شــمار بیماران
بســتری در مراکز درمانی مختص کروناویروس
در فارس به  ۵۶۱نفر افزایش یافته است.
از بین کل بیماران بستری در بیمارستانهای
فارس ۸۳ ،بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی،
در بخشهــای  ،ICUمراقبتهای ویژه درمانی
دریافت میکنند.
برابر این گزارش ،متاســفانه در  ۲۴ساعت دو
مورد جدید فوتی کووید ۱۹در فارس ثبت شــده
و مجمــوع جان باختگان ناشــی از کووید ۱۹از
ابتدای شــیوع بیماری تاکنون ،به هشت هزار و
 ۷۶نفر رسید.
در حال حاضر مجموع تعداد ُدز تزریق شــده
واکســن کرونا در شهرســتانهای زیرمجموعه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با احتساب چهار ُدز،
به هشــت میلیون و  ۲۱۵هزار و ُ ۹۹۹دز رسیده
کــه از این تعداد ســه میلیــون و  ۴۲۷هزار و
ُ ۵۸۷دز نوبت اول ،ســه میلیــون و  ۱۳۴هزار و
ُ ۱۵۹دز نوبت دوم ،یــک میلیون و  ۵۶۱هزار و
ُ ۲۲۵دز نوبت ســوم و  ۹۳هــزار و ُ ۲۸دز یادآور
واکسن بوده است.

وضعیت نامطلوب رعایت شیوهنامههای بهداشتی در فارس
ایسنا :طی  ۲ماه اخیر شاهد اوج گیری مجدد
شــیوع کرونا و موج هفتم ایــن همهگیری در
کشــور بودهایم و روند افزایشی آمارهای ابتال،
بستری و فوت ،اگرچه به آرامی ،همچنان تداوم
دارد به نحوی که در استان فارس که تا خرداد،
موارد بستری به کمتر از  ۱۰۰نفر رسیده و فوت
براثر ابتال به کرونا صفر شــده بود ،اکنون تعداد
بیماران بستری از  ۵۰۰نفر عبور کرده و هر روز
شاهد افزایش آمار فوتیها هستیم.
مســئوالن سیستم ســامت و صاحبنظران
این بخش ،مهمترین دلیل تداوم روند افزایشی
و ایجاد موج جدیــد کووید ۱۹را ،کاهش میزان
حساسیت مردم نســبت به رعایت شیوهنامهها
بــه ویژه اســتفاده از ماســک و فاصله گذاری
اجتماعی دانسته و کم شــدن اقبال به انجام یا
تکمیل چرخه واکسیناسیون را نیز در این زمینه

مد نظر قرار دادهاند.
به گزارش ایســنا ،براساس آخرین اطالعات
آماری منتشــر شده در خصوص وضعیت اجرای
پروتکلهای بهداشتی در کشور طی بازه زمانی
 ۱۲تــا  ۲۲مرداد ،وضعیت اســتانهای مختلف
کشــور در شاخصهای مربوط به شیوهنامههای
بهداشتی شرایط شــیوع کرونا یعنی استفاده از
ماسک ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و تهویه
مناسب اماکن عمومی و رعایت بهداشت فردی
در اماکن عمومی بررسی شده است.
براســاس این گزارش که در آن ،ضمن تائید
افت محسوس حساسیت شهروندان سراسر کشور
نســبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تاثیر
رعایت مفــاد این شــیوه نامــه در توقف آمار
صعودی و کاهش موارد ابتال و بستری و فوت،
مد نظر قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا ،براساس آمارهای قید شده
در این مطالعه ،وضعیت فارس در اکثر شاخصها،
پائینتر از میانگین کشــوری تعیین شده است.
فارس از نظر رعایت بهداشت فردی در اماکن
عمومــی ،بــا  ۴۵.۲۸درصد یک پلــه باالتر از
میانگین کشــور قرار گرفته اما در رعایت تهویه
مناســب در اماکن عمومی ،بــا  ۴۵.۷۱درصد
پائینتر از میانگین کشوری است.
براســاس ایــن اطالعات آمــاری ،میانگین
اســتفاده از ماســک در کشــور  ۲۲.۶۴درصد
اعالم شــده که جایگاه فارس با  ۱۸.۸۴درصد،
بسیار پائینتر از این میانگین است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که فارس
در رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــا
 ۲۳.۱۳درصد ،پائینتر از میانگین کشــوری که
 ۲۹.۲۹درصد ذکر شده است ،قرار دارد.

توضیح پلیس در خصوص قتل "برومند نجفی" محیطبان کرمانشاهی
ایســنا :معــاون اجتماعــی انتظامی اســتان
کرمانشاه در تشــریح جزئیات حادثه قتل برومند
نجفــی محیط بــان کرمانشــاهی ،گفت :ظهر
دیروز شنبه ( 22مرداد) برومند نجفی محیط   بان
کرمانشــاهی جهت ادامه روند بررسی پروندهاش
به دســتگاه قضایــی ارجاع میشــود که مقابل
شعبه یک دادگاه کیفری کرمانشاه توسط فردی
ناشناس هدف گلوله قرار میگیرد.
ســرهنگ محمدرضا یاری معــاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در گفت و گو
با ایســنا ،اظهار کرد :این فرد ناشــناس توسط
اسلحه کالشینکف با اصابت سه گلوله محیط بان
کرمانشاهی را به قتل می رساند.
یاری گفــت :همچنین فرد دیگری که هویت
آن هم مشــخص نیســت ،به مامور بدرقه حمله
کرده و او را مجروح میکند.
معاون اجتماعی انتظامی اســتان کرمانشاه با
بیان اینکه هنوز هویت قاتل یا قاتالن مشخص
نیســت ،گفت :شناســایی و دســتگیری آنها در
دستور کار قرار دارد.
یاری گفت :تا زمان دستگیری قاتل یا قاتالن
و همدستان آنها نمیتوان در خصوص انگیزه این

قتل صحبت کرد.
محیط بان برومند نجفی به دســت
پدرمقتول کشته شد
رئیــس اداره حقوقی محیط زیســت اســتان
کرمانشــاه از قتل محیط بــان "برومند نجفی"
خبر داد.
حسین ویســی در گفت و گو با ایسنا ،گفت:
متاسفانه ظهر دیروز شنبه ( ۲۲مرداد) محیط بان
برومند نجفی مورد اصابــت گلوله قرار گرفت و
به قتل رسید.
برومند نجفی بــه اتهام قتل در زندان بود که
چندی پیش و بعد از پیگیریهای قضایی فراوان،
دستور توقف حکم اعدام وی صادر شد تا پرونده
مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

وی ادامه داد :دیروز شنبه جلسه اول رسیدگی
مجدد به پرونده این محیط بان برگزار شــد که
بعد از خروج از جلسه در مقابل شعبه یک دادگاه
کیفری کرمانشــاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت
و به قتل رسید.
ویســی خاطرنشــان کرد :آنطور که مشهود
است ،تیراندازی از سوی پدر فردی که محیط بان
برومنــد نجفی محکوم به قتل وی بوده ( مرحوم
یوسف فالحی) ،صورت گرفته است.
 ۱۴مــرداد ســال  1399در جریــان مواجهه
نیروهــای اجرایی یگان حفاظت محیط زیســت
کرمانشاه با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید،
یک نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی
که صورت گرفته جان خود را از دســت می دهد.
این فرد جوانی  ۲۳ســاله به نام یوسف فالحی
داروندی بود و محیط بــان برومند نجفی نیز در
این زمینه متهم به قتل شد و از آن زمان تاکنون
در زندان به سر میبرد.
ابتدا حکم اعدام این محیط بان صادر شد ،ولی
چندی پیش و بعد از پیگیریهای قضایی فراوان،
دستور توقف حکم اعدام برومند نجفی صادر شد
تا پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

بین الملل

تیراندازی مرگبار در مونتهنگرو

در یک حادثه تیراندازی بــه دنبال اختالف خانوادگی در مرکز مونتهنگرو،
دستکم  ۱۲تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،مقامــات پلیس مونتهنگرو اعــام کردند مردی به طور
تصادفی در شــهر "چتینیه" (ستینیه) این کشــور اقدام به تیراندازی کرده که
احتماال اختالف خانوادگی دلیل آن بوده است.
فرد مسلح در جریان این تیراندازی شش تن دیگر از جمله یک افسر پلیس
را نیز زخمی کرده که بر اســاس گزارش ها دو تن از مصدومان جراحات جدی
برداشته اند .همچنین همگی مصدومان به مراکز بهداشتی منتقل شده اند.
یکــی از مقامــات پلیس این کشــور گفت :زمانی که بــه محل وقوع این
حادثه رســیدیم اجســاد  ۹تن از جملــه دو کودک را پیــدا کردیم .همچنین
دو تن دیگر نیز در هنگام انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده اند .با
این حال وی اعالم نکرد که کودکان قربانی چند ساله بوده اند.

همچنین فرد مظنون این حادثه نیز توســط مقامات پلیس این کشور کشته
شده است.

توفان "مئاری" دهها پرواز را در ژاپن لغو کرد

شــبکه تلویزیونی  NHKژاپن دیروز (شنبه) گزارش داد که  ۶۵پرواز در
این کشور به دلیل توفان قریبالوقوع موسوم به "مئاری" لغو شده است.
به گزارش ایســنا ،همچنین  ۴۰۰خانوار در اســتان "شیزوئوکا"ی ژاپن
به خاطر توفان دچار قطعی برق شــدند .حرکت کشتیها نیز در استانهای
کاناگاوا ،چیبا و ایباراکی این کشور لغو شده است.
پیش از این نیز مقامات ژاپن به بیش از  ۷۲هزار نفر در استان شیزوئوکا
در این کشور اعالم کردند تا منازل خود را تخلیه کنند.
این توفان روز جمعه از جنوب ژاپن آغاز شد و اواخر دیروز شنبه سواحل
شرقی این کشور را درنوردید.
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فارس

کالهبرداری میلیاردی
با وعده فروش وامهای کم بهره

فرمانده انتظامي داراب از دســتگيري فردي که با وعده فروش وامهای
کم بهره از شهروندان دارابی کالهبرداري کرده بود ،خبر داد.
سرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،با
اعالم جزئيات اين خبر گفت :در پي شكايت چند نفر از شهروندان مبني بر
اينكه توسط فردي كه خود را کارمند موسسات بانکي معرفي كرده به بهانه
وام كم بهره مورد كالهبرداري قرار گرفتهاند رسیدگی به موضوع در دستور
کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وي افــزود :در تحقیقات و اســتعالمات به عمل آمده توســط ماموران
پلیس آگاهی مشــخص شد فرد کالهبردار با دایر کردن مغازهای به عنوان
نمایندگی بیمه به صورت صوری و معرفی خود به عنوان کارمند موسسات
بانکی اســتان و با ترفند دادن وعده پرداخت وام کم بهره ،مبلغ  3میلیارد و
 500میلیون ریال از 12نفر شهروندان کالهبرداری کرده است.
فرمانــده انتظامي داراب تصریح کرد :مامــوران انتظامي تحقيقات خود
را آغــاز کرده و با اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند فرد كالهبردار را
شناسايي و وي را در مخفيگاهش دستگير كنند.
ســرهنگ نوشاد اظهار داشت :متهم دستگير شــده در بازجويي اوليه و
مواجهه شــدن با داليل و مســتندات پليس به کالهبــرداری  3میلیارد و
 500میلیون ریالي از  12نفر شــهروند اعتراف كرد و پس از تکمیل پرونده
برای انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

رئیس مرکز اورژانس فارس خبر داد:

صاعقه در ممسنی  ۲نفر را راهی بیمارستان کرد

وی گفت :کارشناســان دامپزشکی و جهاد کشاورزی اشکنان در ساعت
اولیه در محل تلف شــدن دامها حضور پیدا کردند و کارشناسی الزم انجام
شده است.

كشف سنگ كروميت قاچاق در نيريز

فرمانده انتظامي نيريز از توقيف يك دســتگاه كاميون و كشف  24تن
سنگ كروميت قاچاق به ارزش  4ميليارد و  800ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ عظيماله كرمي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامي كالنتري  12ســرباز شهرســتان نيريز هنگام
نظارت بر خودروهاي عبوري ،به يك دســتگاه كاميون حامل بار مشكوك
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو 24 ،تن
سنگ كروميت قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانــده انتظامي نيريز با بيان اينكه در اين راســتا راننده براي انجام
مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :کارشناسان ارزش اين
محموله قاچاق را  4ميليارد و  800ميليون ريال برآورد کردهاند.

کشف تریاک در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشف  42کیلو و  500گرم مواد مخدر از
نوع تریاک در بازرسي از يك دستگاه وانت پیکان خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار داشت :در اجرای طرح مبارزه بی امان با قاچاق
مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ ،مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
این شهرســتان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه
وانت پیکان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بيشتر متوقف كردند.
وی افزود :در بازرســی از اين خودرو  42کیلو و 500گرم مواد مخدر از
نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در قســمت خالی پشت صندلی جاسازی
شده بود کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان الرستان خاطر نشان كرد :در این خصوص
یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

ایســنا :رئیس مرکز اورژانس فارس از صاعقه زدگی دو نفر در خومه زار
از توابع شهرستان ممسنی خبر داد و گفت :بر اثر بارش باران و صاعقه ،دو نفر
در این منطقه مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
محمدجواد مرادیان شــنبه  ۲۲مرداد به خبرنگاران گفت :به دنبال وقوع
صاعقه 2 ،نفر در منطقه خومهزار شهرستان ممسنی دچار سر درد ،درد قفسه
ســینه و کاهش سطح هوشیاری شده و توســط تیمهای امدادی اورژانس
برای ادامه درمان به بیمارستان شهرستان ممسنی منتقل شدند.
او با هشدار به شــهروندان و کشاورزان برای رعایت توصیه های ایمنی
در مواجهه با صاعقه ،بر پرهیز از قرار گرفتن در نزدیک ســازههای مرتفع و
درختان در هنگام وقوع صاعقه ،اضافه کرد :اگر گروهی چند نفره هســتید،
همگی در یک محل تمرکز نکنید ،روی پنجه پاهای خود بنشــینید ،سر را
به ســمت قفسه سینه و یا فاصله میان زانوها نزدیک کنید و با دستان خود
گــوش هایتان را بگیرید ،هیچ گاه روی زمیــن نخوابید ،زیرا از این طریق
تبدیل به هدفی بزرگ تر برای اصابت صاعقه می شوید.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
ایست قلبی و تنفسی ،عوارض ناشی از پرت شدگی ،آسیب های نورولوژیک،
خون ریزی ریه ،آســیب به احشای داخل شــکم و مثانه و سوختگی را از
آســیب های ناشی از صاعقه زدگی برشمرد و ادامه داد :بیشتر بیمارانی که
دچار صاعقه زدگی می شــوند ،یک دوره چند ساعته از فلج موقت اندام ها
به همراه نداشتن نبض را تجربه میکنند.
مرادیان با بیان اینکه بهترین راه برای جلوگیری از آسیب های احتمالی
رعد و برق ،مواجه نشدن با آن است ،گفت :حداقل  ۳۰دقیقه پس از شنیدن
آخرین صدای رعد و برق ،باید در پناهگاه امن حضور داشته باشیم.

فرمانــده انتظامی فیروزآباد از دســتگیری کالهبــردار اینترنتی در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :فردی با در دست داشــتن مرجوعه قضایي به پلیس فتا مراجعه و
اعالم کرد شــخصي ناشناس در ســایت دیوار اقدام به فروش لوازم منزل
ارزانتــر از بازار ميكرد که بــدون تحقیق و با اعتماد نابجا به ســخنان
فروشــنده و برای از دســت ندادن کاالی مورد نظر اقــدام به انتقال مبلغ
 240میلیون ریال به عنوان بیعانه به حســاب اعالم شده کردم و پس از آن
وي تلفن خود را خاموش و دیگر پاسخگو نبوده است.
فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه بررســی موضوع در دستور کار
كارشناســان پلیس فتا قرار گرفت ،اظهار داشــت :مامــوران با هماهنگي
مقام قضایي حساب فرد كالهبردار را مسدود و با اقدامات فني و تخصصي
متهم را شناسايي و دستگير كردند.
سرهنگ جوکار با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه به  240ميليون ريال
كالهبرداري از شاکی اقرار كرد ،گفت :فرد كالهبردار پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد.

تجهیزات قهوهساز دو فروشگاه به علت مسمومیت
توقیف شد

توقيف سواری سمند
و كشف كاالي قاچاق ميلياردي در كوار

ایرنا :شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان ُمهر اعالم کرد :تجهیزات
قهوهساز دو فروشــگاه در این شهرستان به علت شکایت اهالی دو منطقه
مبنی بر مسمومیت چندین مصرف کننده توقیف شد.
بر اســاس گزارش دریافتی روز شــنبه ،پیگیری ها از سوی دادستان و
شبکه بهداشت و درمان مهر انجام شد و محصوالت آنها تا مشخص شدن
نتیجه نهایی توقیف شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهر دراین باره توضیح داد:
در پی تماس تلفنی یکی از اهالی مبنی بر مسمومیت یک نفر مصرف  کننده
قهوه ،تیم بازرسان بهداشت برای پیگیری موضوع به مکان مدنظر اعزام شدند.
هادی اکبری افزود :به طور همزمان با دادستان شهرستان مهر نیز تماس
حاصل شد و ضمن هماهنگی با مقام قضایی مغازه مذکور  ۲۴ساعت پلمب
و قهوه و دستگاه قهوه ساز این واحد جمع آوری شد.
اکبــری اضافه کرد :بعد از این حادثه و ســاعاتی بعــد از منطقه دیگر
شهرستان نیز گزارش مسمومیت بر اثر مصرف قهوه به واحد سالمت محیط
شــبکه بهداشت و درمان ارسال شــد که با هماهنگی های صورت گرفته،
قهوه های موجود و تجهیزات تهیه قهوه این مکان نیز ثبت و ضبط شد که
بعد از انجام مراحل قانونی به آزمایشگاه های مرجع ارسال شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهر ادامه داد :با توجه به اهمیت
موضوع ،در مغازه های مذکور تا بررسی کامل موضوع از سوی مقام قضایی
شهرستان و مشخص شدن نتیجه آزمایش ،فروش قهوه ممنوع است.

صحت عمل ماموران وظیفه شناس
پلیس آگاهی فارس

معــاون هماهنگ کننده فرماندهــی انتظامی اســتان از صحت عمل
ماموران وظیفه شــناس پلیس آگاهی در بازگرداندن کیف حاوی مدارک و
مبلغی به ارزش  500میلیون ریال به صاحبش خبر داد.
سرهنگ کورش ســالمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :دو تن از مأموران پلیس آگاهی استان فارس هنگام گشت زنی
در ســطح شــهر ،یک عدد کیف حاوی تعدادی مدارک،کارت بانکی ،چک
پول و وجه نقد به ارزش  500میلیون ریال را پيدا می کنند.
وی با اشاره به اینکه این ماموران وظیفه شناس با پیگیری های فراوان،
موفق می شوند صاحب کیف را شناسایی کرده و آن را تحویل دهند ،افزود:
صاحــب کیف با ابراز رضایت از این عمل مأموران انتظامی ،از آنان تقدیر و
تشکر به عمل آورد.

تلف شدن دهها رأس دام بر اثر صاعقه در اشکنان

رئیس جهاد کشاورزی اشکنان گفت :بر اثر برخورد صاعقه در روستای
حسن آباد کال از توابع بخش اشکنان  ۳۳رأس دام تلف شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،جعفر ربانــی در این خصوص گفت :عصر
پنجشــنبه گذشته و بر اثر صاعقه در روستای حسن آباد کال از توابع بخش
اشــکنان  ۳۳رأس دام تلف شدند که همه این دامها متعلق به یک خانواده
چوپان بوده اســت که بر اساس کارشناســی اولیه نزدیک به هفتاد میلیون
تومان به این خانواده خسارت وارد شده است.

کالهبردار اینترنتی در دام پلیس فیروزآباد

فرمانده انتظامي كوار از توقيف يك ســواری سمند و كشف انواع كاالي
قاچاق به ارزش  2ميليارد و  500ميليون ريال در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ ســیدرحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران کالنتری  11شهرســتان كوار هنگام نظارت بر
خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي ،به يك سواری سمند مظنون
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو 7 ،هزار
و  900عــدد لوازم جانبی موبایــل و  347عدد اســپیکر خارجي قاچاق و
فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا يك نفر دستگير و به
مرجع قضایي تحويل داده شــد ،افزود :ارزش اين محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان 2 ،ميليارد و  500ميليون ريال برآورد شده است.

كشف ترياك در سپيدان

فرمانده انتظامی ســپیدان از كشف  9كيلو و  700گرم مواد مخدر از نوع
تریاک در بازرسي از سواری سمند در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ احمد فــداکار در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
بيان كرد :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ســپیدان حین گشتزنی در
محورهاي مواصالتي ،به یک سواري سمند مشكوك شدند و دستور ايست
را صادر كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وي با بيان اينكه پس از طي مســافتي تعقیب و گریز با توجه به تاريكي
هوا راننــده خودرو را رها کرده و متواري شــد ،گفت :مامــوران انتظامي
موفق شــدند در پاكســازي از محل تردد خودرو  9كیلو و  700گرم ترياك
كشف كنند و تالش براي دستگيري قاچاقچي متواري با جديت ادامه دارد.

 25تن جو قاچاق در توقیف پلیس خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از کشــف  25تن جو قاچاق در این شهرســتان
خبر داد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــريح جزئیات اين خبر بیان داشــت :در راستاي طرح مقابله جدي با
قاچاقچيان کاال و مبارزه قاطع با مجرمان جرائم اقتصادي ،مأموران انتظامی
خرامــه همگام نظارت بر خودروهاي عبــوري در محورهای مواصالتی به
یک دســتگاه كاميون مشــکوک شــدند و آن را براي بررســي بيشــتر
متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی صورت گرفته از مدارک ارائه شده ،قاچاق بودن
محموله  25تنی جو برای مأموران محرز و خودرو به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی خرامه با اشــاره به دســتگیری یک نفر در این رابطه،
تصریح کرد :ارزش محموله کشــف شــده قاچاق بنا به نظر کارشناســان،
 3میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ کریمی خاطر نشان کرد :پلیس هرگز اجازه نمیدهد سودجویان
و مخالن نظم و امنیت آزادانه در سطح جامعه جوالن دهند و از مردم عزیز
همواره انتظار داریم تا در صورت اطالع از اینگونه موارد بالفاصله مراتب را
از طریق پل ارتباطی  110به پلیس اطالع دهند.
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مرجع قضایی دستور فوری تعیین تکلیف را صادر کرد

ضبط دولت یا ترخیص خودروهای دپو شده
طبــق اعــام مدیرعامل ســازمان اموال
تملیکی ،طــی بازدید اخیر رئیــس قوه قضائیه
از بندر بوشــهر ،دســتور تعییــن تکلیف فوری
خودروهای دپو شــده صادر شده است و احتماال
به زودی وضعیت آنها مشخص خواهد شد؛ این
خودروها بنا به شرایطی که دارند ممکن است به
ضبط دولت درآمــده و یا ترخیص و به صاحبان
کاال تحویل داده شود.
عبدالمجیــد اجتهادی -مدیرعامل ســازمان
اموال تملیکی -در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با
اینکه در جریان ســفر اخیر رئیس قوه قضائیه به
بوشهر ،درباره خودروهای وارداتی که از سالها
پیش در گمــرک مانده و تعیینتکلیف نشــده
چه مســایلی مطرح و مورد توجــه قرار گرفت،
توضیح داد.
خودروها بخشــی از ارزش خود را از
دست دادهاند!
وی گفت :یکی از مســایلی کــه مورد انتقاد
رئیس قوه قضائیه قرار گرفت این بود که حدود
پنج ســال از توقیف و نگهــداری این خودروها
گذشــته ولی همچنان در شــرایط آب و هوایی
نامناســبی قرار دارد و بخشی از ارزش خود را از
دست داده و تعیین تکلیف نشده است ،از این رو
دستور بررسی فوری وضعیت خودروها صادر شد.

امکان برگشــت خودروهای دارای
پرونده قضایی به صاحب کاال
این مقام مســئول در سازمان اموال تملیکی
در مورد وضعیت خودروهای دپو شده نیز گفت:
بخشــی از این خودروهــا دارای پرونده قضایی
اســت که امیدواریم که به زودی به ســرانجام
برسد و با صدور رای ،تعیینتکلیف شود .ممکن
است با رای صادره ،خودرو به ضبط دولت درآید
و یــا اینکه رای برائت صادر و به صاحب خودرو
استرادد شود.

فاقد ثبت ســفارشها در دستور کار
قرار دارند
معــاون وزیر اقتصــاد این را هــم گفت که
بخشی از این خودروها فاقد ثبتسفارش هستند
که امکان ترخیص نداشــتهاند ،بــا این حال با
دستور اخیر رئیس قوه قضائیه ،احتماال به زودی
نیز تعیین تکلیف شوند.
به گزارش ایسنا ،این اولین بار نیست که مقام
مســئولی از وضعیت خودروهای دپو شده بازدید
و دســتور تعیین تکلیف آنها را صادر کرده است

ولی برای این حدود  ۲۲۴۹دســتگاه باقی مانده
در نهایت به نتیجه مشخصی نرسیده و همچنان
در گمرک خاک میخورند.
از ســالها پیش و قبــل از ممنوعیت واردات
خودرو در ســال  ،۱۳۹۷بیش از  ۱۲هزار خودرو
وارد و در گمرک دپو شده که با اعمال ممنوعیت
فرصت ترخیص پیدا نکــرد و در نهایت با چند
مصوبه و تمدید زمان ،از دی ماه  ۱۳۹۷تا شهریور
 ۱۳۹۹تعداد زیادی از آن ترخیص شد ولی حدود
 ۲۲۴۹دســتگاه بــه دالیل مختلــف ،ترخیص
نشــده و مدتهاســت در گمرک مانده است.
بخشی از خودروها دارای پرونده قضایی است که
طبق مصوبه قبلی هیات دولت برای تعیین تکلیف
این خودروها ،برای آنهایی که دارای پرونده قضایی
هســتند ،قید زمانی مطرح نیست و هر زمان که
رای مرجع قضایی صادر شود امکان برگشت به
صاحب کاال را خواهند داشت.
حدود  ۱۰۰۰دستگاه فاقد ثبتسفارش هستند
که حتی اگــر مهلتی بــرای تعیینتکلیف آنها
مشخص شود ولی سامانه ثبت سفارش را وزارت
صمت باز نکند ،امکان ترخیص ندارند.
همچنین بخشی از این خودروها ،آمریکایی و
یا ســاخت آمریکا است که امکان ورود به کشور
را نداشته و باید مرجوع یا امحاء شود.

تهیه پیشنویس برای بیمه شدن صندوقهای اجاره بانک  ها
با توجه به اینکه در پی ســرقت از شــعبه دانشگاه بانک ملی،
صندوقهای دزدیده شــده بــه این دلیل که مســئوالن بانک و
بیمه اطالعی از محتویات آنها نداشــتند ،مشــمول بیمه نشدند؛
در این زمینه ،دبیر شــورای هماهنگــی بانکهای دولتی از تهیه
پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوقها خبر داده است.
به گزارش ایســنا ،در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک
ملی انجام شد ،حدود  ۱۶۲صندوق اجارهای این بانک و محتویات
آن مورد سرقت قرار گرفت.
مشــمول بیمه بودن این صندوقها و محتویات آنها به منظور
پرداخت خســارت در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت از بانک،
در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته مسئوالن
و به استناد قوانین بانکی از آن جا که مسئوالن بانک ملی و بیمه
اطالعی از محتویات داخل صندوقها نداشتهاند ،مسئولیتی هم در
قبال خسارات وارد شده به آنها ندارند.
به گفته مســووالن بانک ملــی ،این بانک فقــط یک محل
مطئمن برای نگهداری اشــیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن
اســت که بانــک از محتویات داخل صندوقهــای امانات اطالع
نداشته است.
البتــه بانک بایــد امنیت و حفاظت از اموال و شــعبات خود را
تامین کند .در این راستا ،اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که هر

بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و
ثابت شــود که دزدان یا کیف قاپان از این قبیل ضعفهای امنیتی
شعب سوء استفاده کردهاند ،مسلما بانک در قبال مسامحه یا قصور
در فراهم آوردن شرایط الزم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت
به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد.
عــاوه بر این ،شــرکتهای بیمه نیز نمیتواننــد با توجه به
محتوای محرمانه این صندوقها ،بهطور مشــخص بیمهای برای
آنها در نظر بگیرند ،بلکه صندوق اجاره به طور کلی میتواند بیمه
شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمهای و سقف آن مورد توجه
خواهد بود.
ممکن است داخل یک صندوق فقط اسناد یا وسیلهای نگهداری
شــود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه
با ارزش چند میلیارد تومانی باشــد .در این حالت حتی اگر پوشش
بیمهای هم به صورت کلی انجام شود ،نمیتواند پاسخگوی هزینه
و خسارت وارد شده باشد.
در زمان سرقت از شعبه دانشــگاه بانک ملی ،مسئوالن بانک
بر پرداخت تمام خسارات وارد شــده به مشتریان تاکید کردند؛ تا
اینکه با دستگیری ســارقان ،اعالم کردند که اموال دزدیده شده
بازپس گرفته خواهد شد که البته هنوز این کار انجام نشده است و
اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستان نامه تحویل اموال

را به بانک ارائه دهد.
در این بین ،با وقوع این ســرقت و اتفاقات رخ داده در پی آن،
مسئله امنیت و بیمه صندوق امانات بانکها و ضعف قوانین بانکی
و لزوم رفع اینگونه خألها همچنان محل بحث است.
فرزین ،مدیرعامل بانک ملی اعالم کرده که در پی این حادثه،
سیســتمهای حفاظتی تازهای برای شعب طراحی شده و در کنار
ساماندهی صندوقها ،بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است.
عالوه براین ،علیرضا قیطاسی ،دبیر شورای هماهنگی بانکهای
دولتــی در گفتوگو با ایســنا از تهیه و تدویــن پیشنویسهایی
بــرای چگونگــی بیمه شــدن صنــدوق امانــات بانکها خبر
داده است.
وی همچنیــن اعــام کرده که پس از ســرقت از بانک ملی،
جلسات مختلفی برگزار و پیشنویسهایی تدوین شده که در قالب
دســتورالعمل به بانکها ابالغ خواهد شــد و براساس آن تا یک
ســقفی ،صندوقهای اجارهای بانکها با پرداخت هزینه از سوی
متقاضی مشمول بیمه خواهد شد.
قیطاسی ادامه داد :براساس این دستورالعمل ،متناسب با اندازه
صندوق و توافق متقاضی صندوق ،ایــن صندوقها بیمه خواهند
شد که البته هنوز این پیشنویس به تصویب نرسیده که امیدواریم
بانک  ها با بیمه به توافق برسند.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

تولیدکنندگان به قطعات ارزان روی آوردند
دبیــر کل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران با بیــان اینکه در
پی اثــرات منفی قیمتگذاری دســتوری ،تولیدکنندگان باید قیمت
تمام شــده را پایین بیاورند و حتی برخی سراغ قطعات ارزان قیمت
رفتهاند ،گفت :به دلیــل رکود حاکم بر بازار به دنبال افزایش قیمت
نیســتیم ،اما ممکن است بر اساس قیمت نهادهها ،در شرایطی برای
بقا مجبور به افزایش قیمت باشیم.
به گزارش ایســنا ،عباس هاشــمی در نشست خبری اظهار کرد:

در انتهای ســال  ۱۳۹۹حدود  ۲۴۰واحد تولیدی عضو انجمن بودند
که  ۴۱واحد قطعه ســاز بودند ،اما انتهای  ۱۴۰۰اعضای انجمن به
 ۲۵۲واحد رســید که  ۴۴تا از این واحدها قطعه سازان هستند .تعداد
کل اعضای انجمن نیز  ۱۲درصد رشد داشته است.
دنبال افزایش قیمت نیستیم
وی با بیان اینکه انجمن طی  ۲۱سال مداوم نمایشگاه بینالمللی
تخصصی لوازم خانگی را برگزار کرده ،گفت :سال گذشته  ۴۱۸واحد

صنعتی در نمایشــگاه مشارکت داشــتند که  ۴۱۱شرکت داخلی و
هفت خارجی بودند.
هاشــمی با اشــاره به موضوعات محوری در حوزه صنعت لوازم
خانگی ،گفت :اولی قیمتگذاری دستوری است که چالشهایی برای
صنعــت ایجاد کرده ،اما انجمن اعالم آمادگــی کرده که مدلهای
دانش محور از کشــورهای دیگر آماده کند .پیشــنهاد دوم نظارت
پسینی است .از طرف دیگر رکود نسبی در بازار حاکم است.

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری صندوق قرض الحسنه
علی بن ابیطالب ع کازرون به شناسه ملی 10530005044
و به شماره ثبت 12
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1301/01/29ونامه
شــماره  01/103216مورخ  1401/04/28بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمدصادق بینا
به شماره ملی  2370331151به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
و آقای محمدجواد رستمیان به شماره ملی  2371729280به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شیخیان به
شماره ملی  2371869678به ســمت رئیس هیئت مدیره
وآقای عبدالرضا پردل به شماره ملی  2371907693به سمت
مدیرعامل انتخــاب گردیدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و
تعهدآور با امضاء حداقل یک نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل
یا قائم مقام مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
شناسه آگهی()1363697
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری صندوق قرض الحسنه علی بن
ابیطالب ع کازرون به شناسه ملی  10530005044و به شماره ثبت 12
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1401/01/28و
نامه شــماره  01/103216مورخ  1401/04/28بانک مرکزی جمهوری
اســالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقــای محمدصادق
بینا به شــماره ملی  2370331151و آقای محمدجواد رســتمیان
بــه شــماره ملــی  2371729280و آقای مهــدی جنگجوئی به
شــماره ملی  2371857548و آقای علیرضا شــیخیان به شماره
ملــی  2371869678و آقــای عبدالرضا پردل به شــماره ملی
 2371907693به ســمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای غالم
دشــتی نژاد به شماره ملی  2371845086و آقای قنبر نیاکانی به
شماره ملی  2371819281به سمت اعضا علی البدل هئیت مدیره
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند آقــای علی اله وردی به
شماره ملی  2371597147به ســمت بازرس علی البدل وآقای
فرهــاد مهدوی فرد به شــماره ملی  2371734950به ســمت
بازرس اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند
شناسه آگهی()1363696
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی تغییرات شرکت سپینود تدبیر آریا شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  39508و شناسه ملی 14003994069
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ
 1401/04/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحــل اعالم گردید و علیاصغر شــنتیا به شــماره ملی  2298632952به سمت مدیر
تصفیــه برای مدت دو ســال انتخاب گردید .نشــانی محل
تصفیه شیراز خیابان مشــیر کهنه کوچه  2پالک  22کد پستی
 7139683789می باشد.
شناسه آگهی()1363695
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شاهدانه گستر هماورد فارس به شناسه
ملی  10530490810و به شماره ثبت 36685
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد
- 1خانم مژگان گرگین با شــماره ملی 2450077359به سمت بازرس
اصلی وآقای علی عســکری با شــماره ملی  2301362744به عنوان
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- 2روزنامه عصرمردم جهت درج آگهی های رســمی شرکت تعیین
گردید.
- 3تراز نامه وصورت ســود وزیان ســال مالی منتهی به 1400/12/29
تصویب گردید.
شناسه آگهی()1363699
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

تعهد وزارت نفت بر اجرای کامل مصوبههای استانی دولت

وزیر نفت بر تعهد وزارت نفت برای اجرای کامل مصوبههای سفرهای استانی دولت و ایفای
مسئولیت اجتماعی در قبال جوامع محلی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا ،جواد اوجی با انتشار مطلبی در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت:
«ســفرهای اســتانی رئیس جمهوری و حضور میدانی در کنار مردم ،نشان از اهتمام دولت بر
مواجهه مستقیم با مسائل و حل آنها و در یک کالم ،بازگشت دولت به مردم دارد.
وزارت نفت خود را متعهد به اجرای کامل مصوبات سفرها و ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال
جوامع محلی میداند».

قیمت نفت دو درصد سقوط کرد

قیمت نفت با ایــن انتظار که اختالالت تولید در خلیج مکزیکوی آمریکا موقتی خواهد بود و
تداوم نگرانیها نسبت به دورنمای تقاضا ،در معامالت روز جمعه ،حدود دو درصد سقوط کرد ،اما
موفق شد رشد هفتگی به ثبت برساند.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و  ۴۵سنت معادل  ۱.۵درصد کاهش،
در  ۹۸دالر و  ۱۵ســنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
دو دالر و  ۲۵سنت معادل  ۲.۴درصد ریزش کرد و در  ۹۲دالر و  ۹سنت در هر بشکه بسته شد.
هر دو شاخص روز پنجشنبه بیش از دو درصد صعود کرده بودند.
فیلیپ فالین ،تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در این باره گفت :بازار پس از صعود چشــمگیری
که روز پنجشنبه داشت ،روز جمعه اندکی عقب نشینی کرد.
قیمت نفت برنت که دو هفته پیش به دلیل نگرانی از آسیب دیدن رشد اقتصادی و تقاضا برای
ســوخت تحت تاثیر تورم رو به رشــد و افزایش نرخ  های بهره ۱۴ ،درصد ریزش کرده بود ،هفته
گذشته  ۳.۴درصد رشد کرد .وست تگزاس اینترمدیت  ۳.۵درصد رشد هفتگی داشت.
یک مقام بندر لوییزیانا روز جمعه گفت :انتظار میرود قطعات خطوط لوله نفتی آســیب دیده،
تا پایان روز تعویض شــوند و امکان ازســرگیری تولید در هفت ســکوی نفتی فراساحلی منطقه
لیج مکزیکو فراهم شود.
شــرکت شــل که بزرگترین تولیدکننده نفت در خلیج مکزیکوست ،پنجشنبه اعالم کرده بود
تولید در سه سکوی نفتی در این منطقه را متوقف کرده است .ظرفیت تولید این سه سکو ،مجموعا
 ۴۱۰هزار بشکه در روز است.
ســخنگوی شرکت شــل اعالم کرد خط لوله امبرجک ،یکی از دو خط لوله که به دلیل نشت
نفت ،متوقف شده بود ،فعالیتش را با ظرفیت کمتر آغاز کرده است .خط لوله مارس متوقف مانده
است ،اما انتظار می رود اواخر روز جمعه فعالیتش را مجددا آغاز کند.
بازار همچنین دیدگاههای متضاد اوپک و آژانس بین المللی انرژی را هضم کرد .اوله هانسن،
مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک گفت :ما شاهد کندی رشد اقتصادی هستیم ،اما معلوم نیست
همان طور که بعضی از پیش بینیهای اخیر نشان میدهند ،آیا این یک کندی قابل توجه است.
تحریم  های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه اواخر سال میالدی جاری به اجرا گذاشته میشوند
در حالی که آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا و متحدانش که قرار است به مدت شش ماه
اجرا شود ،در آخر سال  ۲۰۲۲به پایان میرسد.
اوپک روز پنجشــنبه پیش بینی خود از رشــد تقاضای جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۲را به
میــزان  ۲۶۰هزار بشــکه در روز کاهش داد و اکنون انتظار دارد مصرف نفت امســال به میزان
 ۳.۱میلیون بشکه در روز رشد کند .در این بین ،آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد به دلیل
ســوئیچ از گاز به نفت ،مصرف جهانی نفت به میزان  ۲.۱میلیون بشــکه در روز رشد می کند که
 ۳۸۰هزار بشکه در روز باالتر از برآورد قبلی این آژانس است.

طوالنیترین روند صعودی برای طالی جهانی ثبت شد

قیمت طال روز جمعه با افزایش بســته شــد و به فلز زرد کمک کرد تا چهارمین هفته متوالی
را افزایش دهد و به افزایشــی که اواخر ماه گذشته پس از اعالم آخرین افزایش نرخ بهره فدرال
رزرو آغاز شد ،افزود.
به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال پیش از تعطیلی بازار به  ۱۸۰۴دالر رســید و بیش از
یک درصد افزایش هفتگی را در پیش گرفت .قیمت طالی آمریکا نیز به  ۱۸۰۵دالر رسید.
بارت ملک ،رئیس اســتراتژی کاال در  TD Securitiesگفــت :در حال حاضر بازار طال با
پوشش کوتاهمدت مواجه است و بازدهی پایینتر از آن حمایت میشود.
بازدهی خزانهداری ایاالتمتحده پس از یک هفته بیثبات کاهش یافت زیرا ســرمایهگذاران
ارزیابی کردند که آیا کاهش آشــکار رشــد تورم میتواند سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را
کاهش دهد یا خیر.
ملک افزود :رشد طال ،پس از اعداد پایین تر شاخص قیمت مصرفکننده ،در مسیر خود متوقف
شــد زیرا بازار معتقد اســت تورم همچنان مشکلساز خواهد بود .سخنرانان فدرال رزرو همچنین
پیشنهاد کردهاند که آنها نمیتوانند از مبارزه با تورم صرف نظر کنند.
دالر ضعیفتر میتواند جذابیت طال را تقویــت کند؛ زیرا هزینههای خریدارانی که از ارزهای
دیگر استفاده میکنند را کاهش میدهد.
احساســات مصرفکننده در ایاالتمتحده در اوایل آگوست به باالترین حد در سه ماه گذشته
افزایش یافت؛ زیرا انتظارات قویتر در مورد اقتصاد و امور مالی شــخصی وجود داشت .انتظارات
تورمــی متفاوت بود ،به طوری که مصرفکنندگان دیدگاههــای بلندمدت خود را برای قیمتها
اندکی افزایش دادند و در عین حال چشم انداز سال آینده خود را کاهش دادند.
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند ،بهای هر اونس نقره حدود  ۲درصد افزایش یافت و به ۲۰.۷۰
دالر در هر اونس رســید ،پالتین  ۰.۳درصد افزایش یافت و به  ۹۵۸.۵۷دالر رسید ،در حالی که
پاالدیوم با  ۱.۸درصد کاهش به  ۲۲۳۵.۰۹دالر رسید.

آگهی تأسیس شرکت
تاسیس موسســه غیر تجاری غیر تجاری غیر انتفاعی مجتمع تجاری
نیکان شیراز درتاریخ  1401/05/11به شماره ثبت  4657به شناسه ملی
 14011385750ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
نام  :غیر تجاری غیر انتفاعی مجتمع تجاری نیکان شــیراز موسســه
غیرتجاری
موضوع فعالیت :مدیریت بازارهای کریم خان و زرنگار مجتمع تجاری
نیکان شیراز  .در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس  ،شهرســتان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر
شــیراز ،محله اردوبازار  ،کوچه  42/2لطفعلی خــان زند  ،کوچه 42
لطفعلی خان زند  ،پالک  ، 0مجتمع تجاری فرهنگی اقامتی نیکان  ،طبقه
همکف  ،واحد  71کدپستی 7137782788
دارایی شــخصیت حقوقی  1.000.000ریال نقدی مدیــران آقای جواد
رســتگار به شماره ملی  2296193560به ســمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت  2ســال آقای محســن اکبری نژاد به شماره ملی
 2297427735به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای قاسم صفرنژاد به شــماره ملی  2297650418به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم ساره اسمعیل نیا کوشک
قاضی به شــماره ملی  2298312575به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای
فرشید نظری به شماره ملی  2298906726به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واســناد رســمی و بهادار و بانکی و
تعهدآور موسسه از قبیل :چک  ،سفته  ،بروات و قراردادها با امضای
رئیــس هیئت مدیره و مدیر عامل و و اوراق عادی و اداری به امضاء
مدیر عامل همرا ه با مهر موسســه معتبر می باشد .بازرسان آقای
سید محمد مهدی فروزانی به شــماره ملی  2295407400به سمت
بازرس علی البدل به مدت  1ســال آقای مجتبی تک بند به شماره
ملی  2298739994به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه
کثیراالنتشــار عصر مردم جهــت درج آگهی های موسســه تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیــت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی()1363698
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری خیرآباد در نظر دارد به استناد
مجوز شــماره 12ن/1401/خ.ش.ا.ش مورخ
 1401/2/2شورای اسالمی شهر ،عملیات قابل
واگذاری شهرداری اعم از رفت و روب زباله و نگهداری
فضای سبز و ....بصورت مدیریت پیمان برای مدت یک
سال شمسی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.
متقاضیان دارای رتبه از مراجع ذیصالح می توانند جهت
دریافت اسناد مناقصه به ســاختمان اداری شهرداری
واحد امور مالی مراجعه فرمایند.
 -1مهلت شــرکت در مناقصه بعد از چاپ به مدت ده
روز می باشد(.از تاریخ  1401/5/23الی )1401/6/2
 -2میزان سپرده شرکت در مناقصه  600.000.000ریال به
صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده
 3100007352004می باشد.
 -3زمان بازگشایی پاکات روز پنجشنبه مورخ 1401/6/3
می باشد.
 -4شهرداری با توجه به صرفه و صالح شهرداری در رد
یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5در صورتی که نفرات اول تا ســوم حاضر به انعقاد
قرارداد نشــوند ســپرده آنها به نفع شهرداری ضبط
می گردد.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با
شــماره  07132747021و  09179680164تماس حاصل
فرمایند.
شناسه آگهی1361948 :
محمد حسن رضایی
شهردار خیرآباد
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سال بیست و    هفتم

شماره 7548

شانس  ۲طال و  ۳برنز برای کشتی فرنگی ایران

طالی وزن  72کیلو گرم بر گردن محمدرضا رستمی

مسابقات کشتی فرنگی بازی  های کشورهای
اســامی در وزن  72کیلوگرم با کســب طالی
محمدرضا رستمی پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره
کل ورزش و جوانان اســتان فــارس ،محمدرضا
رســتمی در وزن  72کیلوگرم در دور نخســت با
نتیجه  9بر صفر شــهروز اوچیلوف از تاجیکستان
را شکســت داد .وی در دور بعــد و در مرحلــه
نیمــه نهایی بــا نتیجه  7بر  4از ســد میرزابک
رحمت اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.
رســتمی در ادامه در مرحله فینال توانســت با نتیجه  9بر  8مقابل اولو غنی زاده از آذربایجان
به پیروزی دســت یابد و به مدال طال این دوره از مســابقات بازی های کشــورهای اســامی
دست یافت.

مبارزه یوسفی و صباح شریعتی در فینال سنگین وزن
فرنگیکاران اوزان  ۸۷و  ۱۳۰کیلوگرم ایران
راهی دیدار نهایی رقابت  های قهرمانی کشورهای
اسالمی در قونیه شدند و  ۳فرنگی کار دیگر ایران
نیز به دیدار رده بندی رفتند.
به گزارش ایســنا ،در ادامه رقابتهای  ۵وزن
نخســت کشــتی فرنگی قهرمانی کشــورهای
اســامی در ترکیــه ،رامین طاهــری در  ۸۷و
علیاکبر یوســفی در وزن  ۱۳۰کیلوگرم با برتری
مقابل رقبایشان راهی دیدار فینال شدند ،اما امید
آرامــی در وزن  ۶۰کیلوگرم ،در دیدار نیمه نهایی
مقابل حریفی از قرقیزســتان شکست خورد و از
رســیدن به فینال بازماند .محمد جواد رضایی در
 ۶۷و امین کاویانینــژاد در وزن  ۷۷کیلوگرم نیز
راهی دیدار رده بندی شدند.
در وزن  ۶۰کیلوگــرم امیــد آرامــی پــس از
استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه  ۸بر صفر
فــواد فاجاری از مراکش را مغلــوب کرد .وی در
دور ســوم مقابل ژوالمان شارشــنبکوف دارنده
مدال نقره جهان و قهرمان آســیا از قرقیزســتان
با نتیجه  ۵بر  ۱مغلوب شــد و به دیدار رده بندی
رفت .آرامــی در این دیدار به مصاف محمدکودیر
یوسوپوف از ازبکستان می رود.
در وزن  ۸۷کیلوگرم که با حضور  ۷نفر و در دو
گروه  ۴و  ۳نفره به صورت دوره ای برگزار می شود،

امیــن طاهــری در دور اول با نتیجــه  ۸بر صفر
شیحازبردی اولکوف از ترکمنستان را مغلوب کرد.
وی در دور بعد با نتیجه  ۶بر صفر از ســد مهمت
کوجوک عثمان از ترکیه گذشت.
طاهری در دور ســوم با نتیجه  ۵بر  ۵مغلوب
جالگاسبای بردیموراتوف دارنده مدال برنز جهان
و قهرمانی آســیا از ازبکستان شد و به   عنوان نفر
دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی رفت .وی در

یک پیشکسوت فوتبال:

این دیدار مقابــل آتابک عزیزبیکوف دارنده مدال
نقره آســیا با نتیجه  ۱بر  ۱به پیروزی دست یافت
و راهی دیدار فینال شــد .طاهری برای کســب
مدال طال به مصاف جالگاســبای بردیموراتوف از
ازبکستان می رود.
در وزن  ۱۳۰کیلوگرم که با حضور  ۶نفر و دو گروه
 ۳نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود ،علی
اکبر یوسفی با نتیجه  ۹بر  ۳از سد عثمان ایلدیریم

از ترکیه گذشت .وی در دور بعد با نتیجه  ۶بر  ۴از
ســد رومان کیم از قرقیزستان گذشت و به مرحله
نیمه نهایی راه یافت.
یوســفی در این دیدار مقابل آنتون ساونکو از
قزاقســتان با نتیجه  ۹بر  ۱به برتری دست یافت
و راهی دیدار فینال شــد .وی در دیدار پایانی به
مصــاف صباح شــریعتی کشــتیگیر ایرانی تیم
آذربایجان می رود.
پیش از ایــن در وزن  ۶۷کیلوگرم محمدجواد
رضایی پس از اســتراحت در دور نخست ،در دور
دوم بــا نتیجه  ۱۰بر  ۳مغلوب حســرت جعفراف
دارنــده مــدال طالی زیــر  ۲۳ســال جهان از
آذربایجان شد و با توجه به راهیابی این کشتی  گیر
به دیــدار فینال ،نماینده کشــورمان بــه دیدار
رده بندی رفت .رضایــی در این دیدار به مصاف
نوبت اف از ترکمنستان می رود.
در وزن  ۷۷کیلوگرم امیــن کاویانی نژاد پس
از اســتراحت در دور اول ،در دور دوم بــا نتیجه
 ۴بر صفر مغلوب سانان سلیمان اف دارنده مدال
نقره جهان از آذربایجان مغلوب شــد و با توجه به
حضور این کشــتی گیر در دیدار فینال ،وی نیز به
دیدار رده بندی رفت .کاویانی نژاد برای کســب
مدال برنز به مصاف برنده کشــتی گیران قطر و
تونس می رود.

شیراز میزبان مسابقات تیراندازی با کمان

رقابت کمانداران در مســابقات آزاد تیراندازی با کمان فارس ،یادواره سردار شهید حاج عبداله
اسکندری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ،علی روزیطلب
رئیس هیأت تیراندازی با کمان استان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت :این دوره از مسابقات
با حضور  ۴۵کماندار در رشــته ریکرو و کامپوند در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن در مجموعه
ورزشی دستغیب شیراز برگزار گردید.
وی افزود :در حاشــیه برگزاری این دوره از مسابقات محسن کریمی سرپرست معاونت توسعه
امور ورزش از مسابقات بازدید و از روند برگزاری مسابقات دیدن نمود.
روزیطلــب افزود :زهرا رعیتی ،بهاره علیپور ،زهرا مرادیان و وحید کریمی تیم داوری این دوره
از مسابقات را بر عهده داشتند.
وی ضمن تشــکر از تمامی افرادی که در برگزاری این مسابقه هیأت را یاری نمودند در پایان
مقام های کسب شده توسط کمانداران را به شرح زیر بیان داشت:
رشته ریکرو بزرگساالن آقایان :محمد فالح  -مجتبی آزادبخت  -علی محمد دهقانی
رشته ریکرو بزرگساالن خانم  ها :ویدا موسوی -فاطمه باهوش -ساینا کشاورزی
رشته ریکرو جوانان آقایان :فرهام مراحمی -محمد زارع  -محمد یاسین بنایی
رشته ریکرو جوانان خانم ها :راضیه بنایی -ترنم بهمنش -فاطمه کریمی
کامپوند بزرگساالن آقایان :علیرضا جوکار  -علی محمد نوروزی -شاهد اسدی
کامپوند بزرساالن خانم ها :اسما زارعی  -فریده شمسی
کامپوند جوانان آقایان :سبحان بناکار -امیررضا زارع
کامپوند جوانان خانم ها :راتا حجتی  -عرفانه شوقی -مریم فروزان

مورایس تاکتیک مار را در سپاهان پیاده کرد

یک پیشکسوت فوتبال میگوید ساپینتو استقالل را با بارسلونا
اشــتباه گرفته است .هیچ تیمی در ایران نمیتواند با شیوه بارسلونا
بازی کند.
حســین چرخابی در گفتوگو با ایسنا درباره پیروزی  ۲بر صفر
سپاهان مقابل اســتقالل در هفته نخست لیگ برتر فوتبال اظهار
کرد :سیستم  ۳-۴-۳اســتقالل در مقابل  ۴-۱-۴-۱قرار داشت.
آقای ســاپینتو استقالل را با بارســلونایی که با سه مهاجم حمله
میکند ،اشــتباه گرفته است چون اســتقاللیها هم میخواستند
شــبیه آنها بازی کننــد .هیچ موقع در ایران تیمــی نمیتواند با
شــیوه بارسلونا بازی کند .تیم سال گذشــته استقالل وقتی با سه
دفاع بازی میکرد ،هافبک چپ و راســت به عقب برمیگشتند و
کار دفاعی انجام میدادند ،اما امروز تیم ســاپینتو چهار بازیکن در
کنارهها داشت و همه فکر میکردند که مهاجم هستند.
او ادامــه داد :یامگا ،میرزایی ،ســلمانی و جاللی در خط دفاع
به کمک تیم نیامدند .کنارههای اســتقالل محل حرکت بازیکنان

ســپاهان بود .گل دوم عجیبترین صحنه ای بــود که در تاریخ
فوتبال ایران دیدم .بازیکنان استقالل شیب بسیار زیادی به سمت
راست داشــتند و هیچ بازیکنی در سمت چپ نبود .سپاهانیها به
زیبایی رامین رضاییان را صاحب توپ کردند و این بازیکن با خیال
راحت حرکت کرد و در نهایت شوت زد.
وی افــزود :در نیمه اول صحنه زیادی وجود نداشــت و فقط
ضربــه ایســتگاهی نورافکن خطرناکترین صحنه بــود .در نیمه
دوم مشــخص بــود که مورایــس خیلی خوب تیم اســتقالل را
شناخته است.
این پیشکســوت فوتبال اضافه کرد :مورایــس تاکتیک مار را
در تیــم خود پیاده کرد یعنی مثل مار ،عقــب میرفتند .مار وقتی
میخواهــد حمله کند ابتــدا بدنش را عقب میبــرد و بعد از آن
خودش را به جلو پرتاب میکند .ســپاهانیها همین کار را کردند.
آنها استقاللیها را به سمت خودشان میکشیدند و بعد به سرعت
ضدحمله میزدند.

زور پرسپولیس به ذوبآهن  ۱۰نفره نرسید

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر برابر ذوبآهن به تساوی بدون گل رسید.
به گزارش ایســنا ،تیم فوتبال پرسپولیس در جریان هفته نخســت لیگ برتر فوتبال ایران از
ســاعت  ۱۹در ورزشگاه خالی از تماشاگر فوالدشهر اصفهان میهمان ذوبآهن بود که این دیدار
در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.
دراگان اســکوچیچ و ژوزه مورایس با حضور در جایگاه ویژه ورزشــگاه این دیدار را از نزدیک
تماشــا کردند .یحیی گلمحمدی و مهدی تارتار به دلیل محرومیت اجازه حضور روی نیمکت را
نداشتند و بازی را از روی سکوها دنبال کردند.

فاجعهای در مهد فوتبال ایران

ایســنا :تیم های لیگ یکی خوزســتان و حتی نفت آبادان در لیگ برتر در حال حاضر ورزشگاهی
برای بازی ندارند.
فصل جدید لیگ برتر شروع شده و لیگ یک نیز در راه است ،اما مهد فوتبال ایران همچون فصل
قبل با معضل نبود زمین چمن و ورزشگاه مورد تایید مواجه است.
به گزارش ایسنا ،در حال حاضر خوزستان سه تیم در لیگ یک و سه تیم در لیگ برتر فوتبال دارد
و می توان گفت تنها ورزشگاه شهدای فوالد به صورت نسبی آماده است ( زمین چمن آن با مشکالتی
مواجه است) و حتی ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسیلمان در حالی که جمعه شب پذیرای بازی
دو تیم نفت و مس کرمان بود ،آماده میزبانی نیست؛ این ورزشگاه به دلیل قطعی برق دو برج نوری از
دقیقه  ۵۸این دیدار ،با نبود نور الزم مواجه شــد تا حدی که نشست خبری سرمربیان دو تیم در حالی
که در تمام فوتبال دنیا عرف به برگزاری آن است ،برگزار نشد.
از نکات قابل تأمل این اســت در حالی فصل جدید لیگ دســته یک کشور در آستانه آغاز است که
تکلیف میزبانی ســه تیم خوزستانی در این رقابت ها نامشــخص است؛ استقالل مالثانی (پرسپولیس
خوزســتان) ورزشگاهی دارد که مسئوالن خوزســتانی دو فصل است که قول بازسازی آن را داده اند،
اســتقالل خوزستان ورزشگاهی ندارد و تیم خلیج بندرماهشهر نیز ورزشگاهش باید بازسازی شود ،اما
اسیر وعده ها است.
بر این اساس حتی اگر ورزشگاه غدیر اهواز که برای بازسازی به گروه ملی سپرده شده تا استقالل
خوزســتان بازی های خانگی اش را در آن برگزار کند تا شــروع لیگ یک آماده شــود ،بازهم دو تیم
اســتقالل مالثانی و خلیج فارس ماهشــهر به دلیل نبود ورزشــگاه و زمین چمن مناسب سردرگم و
خانه به دوش هســتند چون باتوجه بــه آغاز لیگ برتر ،مطمئن ًا تیم های لیگ برتری خوزســتان نیز
به راحتی نمی توانند ورزشگاه های نسبت ًا آماده خود را در اختیار تیم های لیگ یکی بگذارند .ضمن این
که هنوز ورزشــگاه تختی آبادان نیز آماده میزبانی بازی های تیم نفت نشده است و در حال بازسازی
آن هستند و ورزشگاه تختی اهواز هم همچنان در حال بازسازی است.
اما چرا باید مهد فوتبال ایران با داشتن  ۶تیم تنها در لیگ یک و لیگ برتر ،از داشتن چند وزرشگاه
مدرن محروم باشــد و ســرمایههای ملی آن مثل ورزشــگاههای غدیر ،تختی اهواز ،تختی آبادان و
ورزشگاه ماهشهر شرایط خوبی نداشته باشند و ورزشگاه نفت و گاز اروندان و  ۵مهر آبادان به نوعی از
رده خارج شده باشند و سال ها نیز قول آماده سازی ورزشگاه مجدیان دزفول را بدهند؟
متولیان ورزش خوزستان باید در این شرایط به فکر راه چاره ای برای وضعیت حاد تیم های فوتبالی
استانی باشند که لقب یکی از پرطرفدارترین هواداران متعصب فوتبال را نیز با خود به یدک می کشد.
نباید شرایط استان فوتبال خیز خوزستان به صورتی باشد که تیم های آن لیگ برتری و لیگ یکی
آن ،هنوز مســابقات شروع نشده کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند یا مثل فصل گذشته استقالل
خوزســتان در نهایت تصمیم بگیرند در خرم آباد از حریفان خود میزبانی کنند .موضوعی که در شــأن
این سرزمین فوتبالی نیست.
پس اگر متولیان ورزش خوزستان ،معتقدند که با  ۹۰دقیقه فوتبال می توانند از خیلی از آسیب های
اجتماعــی در بین جوانــان جلوگیری کنند ،باید خوب تر نیز بدانند که به واســطه  ۶تیم لیگ یکی و
لیگ برتری تا چه اندازه خواهند توانســت در تاثیرگذاری ســامت جسمی ،روحی و کمک به کاهش
آســیب  های اجتماعی گام به جلو بردارند .پس در این بین نقش مدیرکل ورزش خوزســتان و استاندار
برای ســاماندهی به وضعیت ورزش استان از جمله پیدا کردن چرایی نبود زمین فوتبال و ورزشگاه در
مهد فوتبال ایران ،پررنگ است.

چرخابــی در ادامه گفت :چندین بار شــاهد چنین برنامهای از
ســوی ســپاهانیها بودیم که به گل هم رسیدند .میتوانم بگویم
ســاپیتنو به تفکرات مورایس باخت .سرمربی سپاهان بین دو نیمه
برنامهریزی خوبی کرد و استقالل را به خوبی آنالیز کرد.
او با بیان اینکه ســپاهان در مقابل تیمهــای تهاجمی موفق
خواهد بود ،گفت :باید نمره خوبی به ســپاهان داد .مشخص است
که ساپینتو مربی پرهیجانی است ،اما مورایس در کنار زمین بسیار
آرام بود و در نیمه دوم کامال اســتقالل را شناخته بود .سپاهانیها
نقطه ضعف ســال گذشتهشــان یعنی فاصله خطــوط را برطرف
کرده بودند.
وی در پایــان اضافه کرد :این شــکل بازی ســپاهان فرمول
بســیار خوبی برای ادامه کارشــان اســت ،اما باید ببینیم سپاهان
مقابــل تیمهای دفاعــی چگونه عمل خواهد کــرد .آنها مقابل
تیمهــای هجومی خــوب کار میکننــد و انصافا حقشــان بود
برنده شوند.

قهرمانی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسابقات کافا

تیم ملی فوتبال جوانان ایــران در آخرین دیدار تورنمنت کافا میزبان این رقابتها را با اقتدار
شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســایت فدراســیون فوتبال ،تیم ملی جوانان ایران پس از کسب
دو تســاوی و یک برد ،در چهارمین و آخرین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آســیای مرکزی
(کافا) که در تاجیکستان برگزار شد ،با نتیجه  ۴بر  0میزبان خود را مغلوب کرد.
با این پیروزی ،تیم ملی جوانان با کسب هشت امتیاز از چهار بازی ،عنوان قهرمانی رقابتهای
آســیای مرکزی را به دست آورد .شاگردان مرفاوی بدون شکســت و با  ۱۲گل زده مسابقات را
باالتر از ازبکستان و تاجیکستان به اتمام رساندند.

ایران در رده دوم جدول مدالهای بازی  های کشورهای اسالمی ۲۰۲۱
طبق اعالم ســایت بازیهای کشــورهای
اســامی ،ایران با  ۵۶مدال در رده دوم جدول
مدالی بازی  های کشــورهای اســامی قونیه
قرار دارد.
به گزارش ایســنا ،در پنجمین روز رســمی
بازیهای کشورهای اســامی که به میزبانی
قونیه ترکیه برگزار میشــود ،ایران با  ۲۲مدال
طال ۱۸ ،نقــره و  ۱۶برنــز در رده دوم جدول
مدالی قرار دارد.
ترکیه با  ۴۸طال ۴۸ ،نقره و  ۴۱برنز در صدر
جدول و ازبکستان با  ۱۸مدال طال ۱۴ ،نقره و
 ۲۱برنز در رده سوم قرار گرفتهاند.
تاکنــون نماینــدگان کشــتی بــا  ۷طال،
 ۲نقره و  ۳برنز بیشترین مدال کاروان ایران را
کسب کرده اند.
در پاراشــنا در صورتی که سایت بازیهای
کشــورهای اســامی تعداد مدالهای ایران را
 ۴طال ۵ ،نقره و  ۴برنز اعالم کرده اســت ،اما
مربی تیم ملی ایران تعداد مدالهای شــناگران
معلول در این مســابقات را  ۵مدال طال ۶ ،نقره
و  ۴برنز اعالم کرده است.
اســامی مدال آوران ایــران تا روز
پنجم بازی  ها
کشتی آزاد:
مدال طال :علی سوادکوهی ،علیرضا کریمی،
احمد بذری ،مجتبی گلیج و سید مهدی هاشمی

مدال نقره:حســین ابــوذری و محمدصادق
فیروزپور
مدال برنز :مجید داستان و مرتضی قیاسی
کشتی فرنگی:
مدال طال :شیرزاد بهشتی طال و محمدرضا
رستمی
مدال برنز :مهدی بالی
تکواندو:
مــدال طال :ناهیــد کیانی ،حســین لطفی،
امیرمحمد بخشــی ،علیرضــا نادعلیان و علی
احمدی
مدال نقره :غزل ســلطانی ،زینب اسماعیلی،

اکرم خدابنده و سیده نرگس میرنوراللهی
مدال برنــز :مهدی حاج موســایی ،مهران
برخــورداری ،محمدصادق دهقانی و نســترن
ولی زاده
پاراشنا:
مدال طال :محمد کریمزاده در  ۱۵۰متر مختلط
انفرادی ،شــاهین ایزدیار در مادههای  ۱۰۰متر
کرال پشــت و  ۵۰متر آزاد ،سینا ضیغمی نژاد
در مادههــای  ۱۰۰متر قورباغه و  ۴۰۰متر آزاد
مدال نقره :ســینا ضیغمی نــژاد در مادههای
 ۱۰۰متر آزاد ۵۰ ،متــر آزاد و  ۱۰۰متر پروانه،
شــاهین ایزدیار در مادههای  ۱۰۰متر قورباغه،

 ۲۰۰متر مختلط انفرادی و  ۴۰۰متر آزاد
مدال برنز :شــاهین ایزدیار در  ۱۰۰متر آزاد،
ابوالفضل ظریف  ۱۰۰متر کرال پشــت ،محمد
کریم زاده در  ۲۰۰متر آزاد ،ســینا ضیغمی نژاد
در  ۲۰۰متر مختلط انفرادی
تنیس روی میز:
مدال طال :تیم ملی مردان و زنان ،امیرحسین
هدایی
مدال نقره :ندا شهسواری و نیما عالمیان
دوومیدانی:
مدال نقره :فرزانه فصیحی
مدال برنز :علی فتحیگنجی
وزنه برداری:
مــدال برنز :پوپــک بســامی  ۳برنز ،حافظ
قشقایی
دوچرخه سواری:
مدال نقره :بهنام آرین در دو ماده پیســت و
اسکرچ
پارا تیروکمان:
مــدال طال :تیم کامپوند مردان و زنان و تیم
میکس کامپوند
مدال نقره :تیم ریکرو مردان و تیم میکس ریکرو
پنجمین دوره بازی های کشورهای اسالمی
از روز  ۱۶مرداد با پاراشــنا آغاز شــد .مراســم
افتتاحیه این مســابقات  ۱۸مرداد در استادیوم
اصلی شهر قونیه برگزار شد.

معضل فدراسیون بسکتبال برای میزبانی
فدراســیون بســکتبال ایران برای میزبانی از دو رویداد مهم
بینالمللی در تهران ،با یک مشکل بزرگ روبرو است.
به گزارش ایســنا ،فدراســیون بســکتبال ایران در ماه آینده
( ۳۰مرداد تا  ۶شــهریور  )۱۴۰۱باید از دو رویداد مهم بینالمللی
در سطح آسیا میزبانی کند.
ابتدا مســابقات قهرمانی جوانان آسیا در تهران و سپس بازی
تیمش ملی بزرگساالن در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳
که این دو رویداد با یکدیگر از نظر زمان برگزاری همپوشانی دارند
که مشکل ساز میشود .مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از روز ۳۰
مرداد تا  ۶شــهریور به میزبانی تهران (در سالن بسکتبال آزادی)
برگرار خواهد شد و در این بین هم تیم ملی بزرگساالن ایران باید در
پنجره چهارم انتخابی جام جهانی  ،۲۰۲۳روز سوم شهریور میزبان
ژاپن باشد.
با توجــه به اینکه در تهران ســالن اســتاندارد دیگری برای

میزبانی از رویدادهای بینالمللی بسکتبال وجود ندارد ،تنها سالن
آزادی برای فدراسیون باقی است تا این دو رویداد مهم را میزبانی
کند .سالنی که در دست آماده سازی برای میزبانی از رقابتهای
جوانان است!
همین بحث همزمان شدن مســابقات با یکدیگر باعث شد تا
فدراسیون بسکتبال ایران از ( FIBAفدراسیون جهانی) درخواست
کند که بازی تیم ملی بزرگساالن ایران مقابل ژاپن ،به جای سالن
آزادی تهران در اســتان اردبیل برگزار شــود که این موضوع با
مخالفت فدراســیون جهانی همراه شد تا کار برای جواد داوری و
همکارانش سختتر شود.
به همین منظور تصمیم بر آن شــده اســت تا در روز ســوم
شــهریور (تاریخ برگزاری بازی تیم ملی بزرگساالن مقابل ژاپن
در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی  )۲۰۲۳مســابقات قهرمانی
جوانان آسیا با هماهنگی  FIBAتعطیل شود و پس از انجام بازی

ایران  -ژاپن ،ادامه این رویداد پیگیری شود.
محســن معزیفر دبیر فدراسیون بســکتبال با تایید این خبر
گفت :هماهنگیها به صورت کامل انجام شــده تا شــب قبل از
مسابقه همه چیز آماده شود.
برای یک روز بازیها را تعطیل میکنیم تا در تاریخ  ۳شهریور
مســابقه تیم ملی بزرگســاالن را برگزار کنیم .پــس از آن تیم
بزرگســاالن راهی استرالیا برای دیدار با این تیم در پنجره چهارم
انتخابیها میشــود و ما هم در ایران مسابقات جوانان را پیگیری
خواهیم کرد.
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لزوم توسعه کتابخانه های عمومی «حافظیه» و «سعدی»
در شیراز
با هدف ایجاد زیرســاخت   های فرهنگی
در بافت   هــای تاریخــی شــهر شــیراز،
مدیــرانکل کتابخانه   های عمومی و میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
فارس دیدار و گفت و گو کردند.
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل
کتابخانه   های عمومی فــارس ،منوچهری،
مدیــرکل کتابخانه   هــای عمومی فارس و
موید محسن نژاد ،مدیرکل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی استان فارس
 ۲۲مردادماه در نشستی وضعیت دو کتابخانه
عمومی «حافظیه» و «سعدی» و راهکارهای
همکاری بیشــتر برای توسعه کتابخوانی در
بافت   های تاریخی و فرهنگی را بررسی کردند.
مدیــرکل کتابخانه   های عمومی فارس در
این دیدار با اشاره به وضعیت کتابخانه   های
عمومــی در کشــور عنوان کــرد :در حال
حاضــر  ۲۵۰کتابخانه عمومی در اســتان و
بیش از ســه هزار کتابخانه در کشور داریم؛
کتابخانه   های عمومی در ایران در مقایســه
با کشورهای منطقه وضعیت مناسبی دارند.
روح ا ...منوچهری اضافه کرد :در مکان   های
میراثــی اســتان چنــد کتابخانــه عمومی
موجود اســت که مهم ترین آن   ها کتابخانه
«حافظیــه» در جوار آرامگاه لســان الغیب
شیرازی و کتابخانه عمومی «سعدی» واقع
در آرامگاه ســعدیه است که هر دو قریب به
نیم قــرن قدمت دارنــد و از پرطرفدارترین
کتابخانه   های عمومی در شیراز هستند.

وی با تأکید بر لزوم توسعه کمی و کیفی
کتابخانه   های حافظیه و سعدی گفت :بیشتر
مسافرانی که به کشور سفر می کنند به شیراز
می آیند و مســافران شیراز بی شک به دیدار
حافظیه و سعدیه می روند؛ ما در هر دو محل
کتابخانه داریم و مســافران و گردشــگران
زیادی به این دو کتابخانه مراجعه می  کنند.
منوچهری بــا بیان اینکه در کتابخانه   های
عمومی خدمات متنوعی ارائه می شود ،گفت:
فضای کنونی هر دو کتابخانه کوچک است
و در صــورت امکان باید فضای کتابخانه   ها
توسعه یابد.
وی بر موقعیت ویژه کتابخانه حافظیه تأکید
و اضافه کرد :کتابخانه حافظیه باید مرمت و
تجهیز شــود .این کتابخانه می تواند سرآمد
کتابخانه   های عمومی در استان و کشور باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی استان فارس نیز در این نشست با
بیان اینکه هیچ مخالفتی با توسعه دو کتابخانه
بــه صورت نــرم افزاری و ســخت افزاری
نداریــم ،گفت :اگر فرهنــگ کتابخوانی در
بین کودکان و نوجوانــان ترویج یابد ،تأثیر

فضای مجازی کم می شود و اگر بتوانیم در
توسعه کتاب و کتابخانه سهیم باشیم ،دریغ
نخواهیم کرد.
موید محسن نژاد با اشاره به کتابخانه سعدی
افــزود :این کتابخانــه در دل منطقه ای که
آســیب پذیر اســت در جوار آرامگاه سعدی،
فضایــی فرهنگی را به وجــود آورده و این
بســیار مهم اســت .فضای فعلی کتابخانه
کوچک اســت و الزم است که طرح توسعه
کتابخانه پیگیری شود.
وی همچنین به کتابخانه حافظیه اشاره کرد
و گفت :کتابخانه حافظیه ظرفیت تبدیل شدن
به کتابخانه تخصصی حافظ شناسی را دارد و
در طرح توســعه حافظیه فضای کتابخانه ای
نیز در نظر گرفته شده است.
وی با تصریــح اینکه مراکــز فرهنگی
آسیب   های اجتماعی را کم می کنند ،خواستار
ایجاد کتابخانه در مناطق تاریخی شیراز شد
و گفت :در بافت تاریخی شیراز نیاز به کتابخانه
داریم که با همکاری مشترک برخی از خانه های
تاریخی در بافت سنتی شیراز ،می  توان آن   ها
را مرمت و به کتابخانه تبدیل کرد.

گفتگو با مدیرعامل جدید خانه تئاتر :دلگیریهایمان را داخل خانه حل کنیم
حدود سه هفته پیش "مقصود نعیمی ذاکر" به عنوان مدیر عامل جدید خانه تئاتر
انتخاب شد؛ نامی که برای بخشی از جامعه تئاتری چندان آشنا نبود ولی کسانی که
در تلویزیون فعالیت کرده بودند ،او را میشناختند.
او در گفتگویی نســبتا مفصل با ایســنا از برنامهها و اهداف خود سخن میگوید.
برنامههایی همچون گسترش ارتباطات با تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ،استفاده
بیشتر از فضای مجازی و تالش برای گسترش روابط خانه تئاتر با کشورهای دیگر.
این مدیر هنری در جای جای ســخنان خود تاکید میکند که قدرت ،در جمع بودن
افراد اســت و مشــکالت و دلگیریهایمان را باید داخل خانه حل کنیم و نه بیرون
از آن.
گفتگوی ایسنا را با این مدیر هنری میخوانید:
ظاهرا اولین بار نیست که به شما پیشنهاد مسئولیتی در تئاتر داده میشود.
چه شد که این بار پیشنهاد مدیرعاملی خانه تئاتر را پذیرفتید؟

اجازه بدهید به گذشــته برگــردم .فعالیت حرفهای من از حدود  ۴۳ســال پیش
با تدریس در مدرسه آغاز شد .درس دادن را خیلی دوست داشتم و دارم و در تمام دوران
حرفهایام ،هیچگاه از تدریس فاصله نداشتم و همیشه هم تدریس را ترجیح دادهام .از
نظر بنده ،درس دادن ،به تئاتر خیلی شبیه است .البته اگر معلم بخواهد ،با شاگردانش
ارتباط دو سویه داشته باشد .همواره به گفتگو و درک خصوصیات انسان و مختصات
فطری و باطنی آدمی عالقهمند بوده و هســتم .بعد از دوران درس دادن در مدرسه،
مسوولیت هدایت محتوا و تولید کتابهای کودکان و نوجوانان در انتشارات امیرکبیر
را عهده دار شدم .این دوران هم تجربهای دیگر بود برای ارتباط با انسان و معنای آن،
از طریق کتاب و فرهنگ مکتوب ...همزمان با این مسوولیت ،به شورای بررسی آثار
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دعوت شدم .تجربههای فرهنگی در حوزههای
مربوط به کودک و نوجوان ،سبب شد تا ادامه فعالیت فرهنگی و حرفهایام در گروه
کودک و نوجوان شبکه یک ادامه پیدا کند و از گروه کودک شبکه یک به گروه ادب و هنر
شبکه دو به عنوان قائم مقام گروه ،فعالیت رسانهایام ادامه پیدا کرد .سپس در زمان
جناب آقای عسگرپور ،دوست ارجمندم ،مسوولیت طرح و برنامه گروه کودک را به عهده
گرفتم .پس از آنکه آقای عسگرپور به بنیاد فارابی رفتند ،بنده مسوولیت گروه کودک و
نوجوان شبکه دو را عهدهدار شدم .حدود ده سال بعد رئیس مرکز انیمیشن شدم .پس از
آن ،در رادیو مسوولیت راهاندازی شبکه کودک رادیو را به عهده گرفتم .گذشته حرفهای
بنده ،در دوران گروه ادب و هنر و گروه کودک شــبکه دو سبب شد که با هنرمندان
تئاتر همکاری نزدیک داشته باشم .از جمله آن ،پروژه «حیاط خلوت» بود که توسط
استاد ارجمند آقای محمد رحمانیان کارگردانی و نویسندگی شد .با هنرمندان نمایش
عروســکی و کودک و نوجوان هم همواره همکاری داشــتهام .امید که با هنرمندان
دیگر هم توفیق آشــنایی فراهم شود .شاید علت اصلی پذیرفتن این مسوولیت ،این
باشــد که همواره ،امور فرهنگی ،برایم جذابیت داشــته و دارد و در خانه ما نوشتن و
سرودن و پژوهش و تدریس و نقاشی و عروسکسازی و عروسکگردانی و موسیقی،
از امور خانوادگی است و فرزندانم و همسرم ،همگی به امور فرهنگی اشتغال داریم و
از خداوند مهربان مدد خواستهام تا کاستیهایم مانع انجام ماموریتم نشود.
یکی از دغدغههای فعاالن تئاتر ،میزان آشنایی شما با این هنر و وضعیت
آن است و شاید بد نباشد ،در این باره صحبت کنید.

در گذشــته حرفهای بنده ارتباط با گروههایی از هنرمندان تئاتر مشاهده میشود.
عدهای از هنرمندان تئاتر از دوستان بنده هستند و از این دوستی خرسندم و احساس
خوشی دارم .با ماموریت بسیاری از انجمنهای تئاتر کامال آشنا هستم و برای پیوند بیشتر
این انجمنها ،با همفکری خودشان ،امید دارم که راههایی برای تغییر وضعیت تئاتر،
پیدا شود .بعضی از هنرمندان ،ســابقه بیشتر بنده در حوزه کودک و نوجوان را دلیل
گرایش بیشتر بنده به این دوستان ،ارزیابی کردهاند که معموال ارزیابی زمانی رخ میدهد
که گزارش کاری وجود داشته باشد .بنده فقط چند روز است که در خدمت هنرمندان
ارجمند هستم .تالش خواهم کرد که این نگرانی به زودی برطرف شود.
یکی از کنجکاویهای جامعه تئاتری درباره میزان آشنایی شما با اساسنامه
خانه تئاتر است و اینکه در این مدت چقدر با انجمنها آشنا شدهاید؟

از آنجا که اساســنامه خانه تئاتر متکی به ســاختار موسسه فرهنگی هنری است
و بنده موسســه فرهنگی هنری دارم ،با اساســنامه آن ،کامال آشنا هستم و نیازهای
صنفی خانه تئاتر را هم میدانم و در همین فرصتی که در خدمت دوســتان بودم از
حداکثر فرصت ،برای بهرهمند شــدن از نظرات هنرمندان ارجمند تالش کردهام و به
لطف خدا ادامه خواهد داشت.
احتماال یکی از پرسشهای خانواده تئاتر شاید این باشد که پیش از ورود
به خانه تئاتر ،چقدر تئاتر دیدهاید؟

زیاد ندیدهام ،چون مســوولیتهای بنده در تمــام دوران ،بیش از وقت اداری از

بنده وقت میگرفته اســت .در پرســشهای قبلی عرض کردم با تئاتر آشــنا هستم
و البتــه از وظایف خود میدانم که تــاش هنرمندان ارجمنــد را از نزدیک ببینم،
هم بهره فرهنگی ببرم هم با موانع کارشــان آشنا شــوم و مسوول دفتر محترم در
حال برنامهریزی هســتند که زمانی از روزهای هفته را به دیدن نمایش و آشنایی با
مشکالت پشت صحنه صرف کنم.
حضور شــما در تلویزیون میتوانــد از یک نگاه ،بــرای جامعه تئاتری
نویدبخش باشــد ،چون گله همیشگی آنان ،کماعتنایی رسانه ملی به تئاتر و
توقف تولید تله تئاتر اســت در حالیکه تولید تله تئاتر و استفاده از نیروهای
هنری تئاتر ،میتواند به اشــتغال هنرمندان تئاتر کمک کند .آیا این ارتباط
میتواند در توجه تلویزیون به تئاتر اثرگذار باشد؟

اینکه بنده سالها ،در رسانه ملی انجام وظیفه میکردم ،نمیدانم چقدر تاثیرگذار
است ،اما از نظر بنده رابطهای ذاتی بین هنر تئاتر و رسانه تصویری وجود دارد و هر
دو به یکدیگر نیازمندند .بنده ،تالش خواهم کرد که نیاز دو طرفه را به یک مفاهمه
عملی تبدیل کنم و برای برقراری این رابطه ،طرحهایی را پیشــنهاد بدهم .در همین
روزها ،با جناب آقای جلیلی ،قائم مقام محترم رئیس سازمان دیداری داشتم و از آنجا
که ایشان ،شخصا ،به تئاتر بســیار عالقهمند هستند و تئاتر را به خوبی میشناسند،
از ایجاد بســتری مناســب برای هنرمندان تئاتر در رســانه ملی ،پیش از آنکه بنده،
از حضورشــان تقاضای همکاری کنم ،ایشان ایدههای بســیار پیشرویی داشتند که
امیدوارم به   زودی به نتایج خوب و موثری برســد .رسانه ملی ،هم در تلویزیون و هم

بودن و برای هم بودن اســت .اگر کسی از موفقیت همکارش احساس خوبی نداشته
باشد ،حتی فقط احســاس خوبی نداشته باشد! این نقطه ،مانع بزرگ پیشرفت است.
هیچ مدیری ،به تنهایی نمیتواند کاری کند ،آنچه به عنوان خواستههای بحق ،تحقق
خواهد یافت ،در ســایه رفتار جمعی اســت که توام با صبر و تدبر در امور و مشورت
با یکدیگر باشــد .بنــده به لطف خدای مهربــان ،امیدوارم که بــه کمک یکدیگر
بر مشکالت جاری غلبه کنیم.

یکی از مشــکالت تئاتر ما ،محدود شدن آن در یک جغرافیای بخصوص،
مشــخصا از چهار راه ولیعصر تا میدان فردوسی است! یعنی تئاتر ما ،هنوز
نتوانســته وارد بدنه جامعه و زندگی روزمره مردم بشــود .شما از رسانهای
فراگیر میآیید .در این رابطه ،چقدر میتوانید زمینهسازی کنید تا فعاالن تئاتر
بر مبنای تخصص خود ،شغل و درآمد داشته باشند؟

حتما بنده ،به دلیل پذیرش مســوولیت ،موظف به تالش حداکثری هســتم ،اما
به دســت آوردن توفیق ،مولفههــای گوناگونی دارد که امیدوارم در ســایه عنایت
خداونــد و تالش همکاران ارجمند و توجه مســئولین محترم به اهمیت موضوع ،راه
گشوده شود.
ایجاد ارتباط بینالمللی چقدر برایتان مهم است؟

عدهای از هنرمندان کشورمان با تالش فردی و تولیدات خوبی که در رشته هنری
خود داشــتهاند ،توانســتهاند به بازارهای دیگر کشورها وارد شــوند و فعالیت خود را
گسترش دهند و از این رهگذر هم اعتبار بینالمللی به دست آورند و هم کسب درآمد
کنند .معنی آنچه عرض کردم ،این اســت که راه ،مسدود نیست ،باید در انجمنهای
گوناگون کنار هم بنشــینیم و راههای حضور در دیگر کشــورها را بررسی کنیم .هم
جغرافیای خودمان و دیگر سرزمینها حتما نیازمند و مشتاق آثار خوب هنری خواهند
بــود ،صادرات فقط محدود به کاالهای منقول نمیشــود ،صــدور فرهنگ به دیگر
جوامع باعث گســترش پیام و تالقی آن با دیگر فرهنگها میشود و ایران صاحب
تمدن است و این ظرفیت در فرهنگ ما کامال وجود دارد.
در زمینه استفاده از شــبکه نمایش خانگی برای فراگیر کردن هنر تئاتر،
ایدهای دارید؟

به نکته بســیار مهمی اشاره کردید .شبکههای نمایش خانگی از بسترهای بسیار
مهم برای توســعه هنر تئاتر اســت و میتواند اشــتغال خوب و پایــدار ایجاد کند.
ضمن آنکه هنرمنــدان تئاتر به جایگاه حرفهای خود که تمایل باطنی دارند ،نزدیک
میشوند .اگر این ساز و کار بازار کار در خانه تئاتر فراهم شود ،هنرمندان تئاتر مشکل
اقتصادیشان برطرف میشود و نمایش صحنه هم با استحکام بیشتری ادامه حیات
خواهد داد .مذاکراتی در همین چند روز شــده اســت و امیدوارم مسئولین محترم در
بخش نمایش خانگی از هنر تئاتر پشتیبانی کنند.
در رادیو و هم فضای مجازی میتواند ،بســتر بسیار خوب و پایداری برای هنرمندان
فهمیم تئاتر باشد.

شما در گروه کودک فعال بودهاید و توجه به تئاتر کودک ،آینده تئاتر ما را
میســازد .آیا در زمینه پرورش مخاطب و هنرمند ،برنامهای دارید؟ به عنوان
نمونه رایزنی با آموزش و پرورش ،در برنامه شما هست؟

تئاتر کودک ،به یقین ،از اضالع مهم هنر تئاتر است .تئاتر دانشآموزی از موضوعات
مهم در سند تحول نظام آموزشی است .بنده بارها ،این سند را مطالعه کردهام و تحقق
آن ،از دو راه ممکن است یکی توجه به شیوههای تکنولوژی آموزشی در عصر حاضر،
دوم بهرهگیری از هنر که هنر تئاتر نسبت به دیگر هنرها در اولویت تحقق سند نقش
بیشــتری دارد .امید دارم به لطف خدای دانا ،بتوانیم با همکاری بین بخشهای موثر
در حوزه فرهنگ عمومی به نتایج خوبی برسیم .دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی
جناب آقای امامی هم از دغدغهمندان تحقق اهداف ســند تحول آموزشــی اســت.
خانه تئاتر برای رســیدن به اهدافش ،نیازمند ترسیم یک نمودار تشکیالتی است که
بتواند حدود ســه هــزار نیروی خود را در قالب انجمنهــای خانه تئاتر برای اهداف
گوناگون فرهنگی ماموریتســازی کند تا به سوی رفتاری تخصصی و کارشناسانه
هدایت شوند و برای آینده ،ضمانتهای ساختاری ،پشتیبان تالش هنرمندان ارجمند
باشــد و نه حضور مدیران اجرایی که با آمد و شدشــان ،ایــن جریان فرهنگی دچار
توقفهای ناگهانی شود.
خانه تئاتر برای انجام این کار چقدر قدرت دارد؟

فراموش نکنیم که خانه تئاتر در ســاختار و قالب یک موسســه فرهنگی هنری
میتوانــد حرکت کند و تصمیم بگیرد و به ضمیمه به امور صنفی هنرمندان بپردازد،
آن هم در حد توان و شرایط حاکم ...اما ،توسعه هر فعالیتی ،نیازمند نظم و سازماندهی
است و داشتن آمار دقیق از شرایط و جزئیات که شرایط تصمیمگیری آسان و درست
را فراهم کند .مهمترین نکته موفقیت در یک جمع که هدف مشــترک دارند ،با هم

در این مدت دیدهایم که گاهی حمایتهایی از جامعه هنری صورت گرفته
است ولی شــکل چندان مطلوبی نداشــته .بخصوص در کمکهایی که در
دوران کرونا انجام شــد ،گاهی شأن هنرمندان و عزت نفسشان دیده نشد.
در جایگاه صنف ،چه برنامههایی برای حفظ عزت نفس هنرمندان دارید؟

به نکتهای اشاره فرمودید که مفهوم و معنای همه زندگی در آن جمع است .همه
ما به صورت جمعی و همه ما به صورت فردی باید از عزت نفسمان مواظبت کنیم
و اگر خدای ناکرده ،پشتیبانی از هنر بزرگ تئاتر در نگاه سازمان یا ادارهای یا فردی،
مفهوم اعانه و نظایر آن را دارد ،با هوشــیاری با آن مواجه شویم و اجازه بروز چنین
تصوری را ندهیم .از ســوی دیگر مهمترین نکته برای پیشگیری از آنچه فرمودید،
ایجاد بســتر کار و تالش است که جامعه فعال و پر تالش ،با رفتارش ،اجازه نخواهد
داد کــه این گونه به او نگاه کنند .در جمع بعضی انجمنها که افتخار دیدارشــان را
داشــتم ،عرض کردم ،با هم بودن و درکنار هم بودن و بــرای هم بودن ،بیتردید،
مشــکالت را حل خواهد کرد .از مهمترین وظایف هنرمند ،آگاه کردن جامعه اســت
و طبیعی اســت که هنرمندان از یکدیگر نیز پیام دریافت میکنند .امید دارم به لطف
خدا با همکاری همدیگر ،شرایط ،تغییر کند.

از قدرت جمع صحبت کردید .جذب کســانی که عضو خانه تئاتر نیستند
یا کسانی که در گذشــته ،عضو این خانه بودهاند و بعدتر ،دلگیریهایی پیدا
کردند ،چقدر برایتان مهم است؟

بنده ،در این مدت کوتاه شــاهد بودم کــه هم اعضای محترم هیأت مدیره و هم
اعضای محتــرم انجمنها جذب نیروهای تئاتر و عضو گیری؛ از دغدغههایشــان
هســت .اگر در این مسیر ،کاســتی وجود داشته باشــد ،حتما با همفکری دوستان
انجمنها حل خواهد شــد .به دلگیری اشــاره کردید ،در هر خانهای دلگیری پیش
میآیــد .از خصوصیــات خانه در فرهنگ ما این اســت که دلگیــری را داخل خانه
حل میکند .بنده به شــدت اعتقاد دارم که مشــکالت هر خانــهای باید داخل خانه
حل شود.

برگزاری آیین رونمایی و نقد
"حافظ و رود جادو"

ایســنا :آئین رونمایی و نقد کتاب "حافظ و رود جادو" به همت
مرکز حافظشناسی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
در تاالر حافظ شیراز برگزار خواهد شد.
دوشنبه  ۲۴مرداد ،طی آئینی ،کتاب "حافظ و رودجادو" اثر فرزام
پروا ،در قالب سیصد و چهل و نهمین نشست علمی حافظانه مرکز
حافظ شناســی در محل سالن غزل تاالر حافظ شــیراز ،با حضور
نویســنده و جمعی از صاحبنظران و اندیشمندان و عالقهمندان به
ادبیات ،رونمایی و نقد خواهد شد.
این نشســت ،بعد از یک دوره دوساله و نیمه که جلسات علمی
حافظانه به شکل غیرحضوری برگزار میشد ،حضوری خواهد بود،
قرار است ساعت  ۱۸و  ۳۰روز دوشنبه  ۲۴مرداد برگزار شود.
مســعود حسینچاری ،استاد روانشناســی دانشگاه شیراز؛ جلیل
اعتماد ،پژوهشگر پسادکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
و منصور پایمرد ،حافظپژوه ،در این نشســت به بررسی و نقد کتاب
حافظ و رود جادو خواهند پرداخت.
به گزارش ایســنا ،فرزام پــروا ،در این اثر که با مقدمه اســتاد
بهاءالدین خرمشــاهی به زیور طبع آراســته شــده ،بــا رویکردی
روانکاوانه به بررسی غزلیات حافظ پرداخته است.
خرمشاهی در مقدمه کتاب یاد شده نوشته است" :در یک کالم
این کتاب به روانکاوی حافظ و روانکاویهای حافظ در اشعارش
میپردازد و باب نویی در حافظپژوهی عصر جدید گشــوده اســت.
ســالیان ســال بود که کتابی دربارهی اندیشه و هنر و در واقع شعر
و شخصیت حافظ ،به این ژرفی و حتی شگرفی نخوانده بودم".
فرزام پروا؛ دانشآموخته دکترا در رشته روانپزشکی از دانشگاه
تهران اســت و آثــار تألیفی همچون کتابهای گمشــده در آینه،
خرافــات ،درسگفتارهای لــکان و ...را در کارنامــهی خود دارد.
همچنین آثار ترجمهشدهای از او مانند ایتالو کالوینو ،فروید ،روستان
و ...منتشر شده است.
از دیگــر آثار "پــروا" میتوان بــه مجموعــهی هفتجلدی
باستانشناسی ادبی اشاره کرد که در انتشارات نگاه زیر چاپ است.
حافظ و رود جادو جلد اول آن مجموعه اســت و جلدهای بعدی
آن با عنوان «فردوســی و کاخ حیــرت» و «عطار و عطر جنون»
در دست چاپ هستند که با همان سبک و سیاق کتاب اول ،از منظر
روانکاوی مدرن به بررسی آثار بزرگان ادب میپردازند.

مدیر انجمن سینمای جوان فارس عنوان کرد:

فیلمنامه نویسان شیرازی به "چالش"
دعوت شدند

ایســنا :مدیر انجمن ســینمای جــوان فارس گفــت :کارگاه
کاربردی بررســی فیلمنامههای نوشــته شده توســط هنرمندان
و فیلمســازان اســتان با عنوان «چالــش فیلمنامه» در شــیراز
به صورت هفتگی برگزار میشود.
ابراهیم شیشــه گر در گفت و گو با خبرنــگاران با بیان اینکه
کارگاه کاربــردی بررســی فیلمنامههای نوشــته شــده توســط
هنرمندان و فیلمســازان فارس باعنوان «چالش فیلمنامه» برگزار
میشــود ،گفت :این برنامه در مرحله نخســت با هدف هم افزایی
فیلمنامه نویسان ،شناخت و معرفی نویسندگان کمترشناخته شده،
ارتقای ســطح کیفی فیلمنامه های نگارش شده توسط هنرمندان
اســتان و ارائه فیلمنامه های مطلوب به کارگردانان برای ساخت،
شروع به کار خواهد کرد.
او با تاکید بر اینکه «انجمن سینمای جوانان فارس» با استفاده
از اســاتید مجرب و تکیه بر فعالیتهــای کارگاهی به دنبال ارائه
ســرفصلهای تخصصی مشــخص شــده به عالقهمندان است،
خاطرنشان کرد :در این کارگاه کاربردی ،فیلم نامههای نوشته شده
توسط هنرمندان و فیلمسازان شیرازی بررسی میشود.
شیشه گر اضافه کرد :بررسی مولفههای روایی و انواع فیلمهای
داســتانی ،آشنایی با مولفههای درک و تحلیل فیلم و نمایش فیلم
های کوتاه داســتانی ،انیمیشــن و تجربی از جمله بخشهای این
کارگاه آموزشی است که ویژه عالقمندان برگزار میشود.
او ادامه داد :شــروع جلسات نیز از چهارشنبه ۲۶ ،مرداد ،۱۴۰۱
ساعت  ۱۷خواهد بود و مدت زمان هر جلسه دو ساعت است.
به گفته مدیر انجمن ســینمای جوان فارس ،قرار است سلسله
نشستهای “چالش فیلمنامه” چهارشنبهها به صورت ثابت هفتگی
و با مشارکت سازمان فرهنگی شهرداری شیراز با هدف نقد ،بررسی
و مرور آثار فیلمنامه نویسان استان در فرهنگسرای انتظار شیراز به
آدرس :فلکه قصردشــت ،خبایان وکال ،کوچه صاحب االمر ،بعد از
امام زاده محمد(ع) برگزار شود.

عباس جهانگیریان رئیس انجمن نویسندگان
کودک و نوجوان شد

اعضای جدید هیاتمدیره و بازرسان انجمن نویسندگان کودک
و نوجوان معرفی شدند.
ط عمومی انجمن نویسندگان
به گزارش ایســنا به نقل از رواب 
کــودک و نوجوان اعضــای هیأت مدیــره در دوره جدید ،عباس
جهانگیریــان را بــه عنوان رئیس و افســون امینــی را به عنوان
نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب کردند.
اعضای هیأت مدیره انجمن پس از انتخاب رییس و نایب رئیس
هیأت مدیره ،سولماز خواجهوند را به عنوان دبیر انجمن و محمدرضا
مرزوقی را به عنوان خزانهدار انجمن برگزیدند.
در این جلســه عالوه بر برگزیدگان مذکــور ،مهدی حجوانی،
مرجان فوالدوند ،سیدعلی کاشفیخوانســاری ،شهال انتظاریان و
زهره مســکنی دیگر اعضای هیأت مدیره ،فریدون عموزادهخلیلی
و محمود برآبادی اعضای هیأت مدیره انجمن در دوره قبل که در
این دوره نامزد نشــده بودند و جعفر توزندهجانی و مناف یحییپور
بازرسان انجمن در این دوره نیز حضور داشتند.
در آغاز نخستین جلسه هیأت مدیره انجمن که برای تحویل و
تحول مســئولیت از هیأت مدیره قبلی به هیأت مدیره جدید ،طبق
روال با حضور اعضای دو هیأت مدیره تشکیل شد ،مناف یحییپور
دبیر پیشین انجمن ،گزارشــی از برگزاری مجمع عمومی ،مراحل
اطالعرســانی و انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان در مجمع
عمومی ارائه کرد.

