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دفترامور شهری و شوراهای
استانداری فارس شد
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هر کد ملی یک خودرو

رضایی کوچی معاون استانداری :

نزدیک به  ۲هزار واحد مسکونی فارس در سیالب خسارت دیدند

مهدی پازوکی:

سفارت آمریکا هم باز شود دالر زیر  ۲۳هزار تومان نمیآید
مهـدی پازوکـی در کالب هـاوس خبرآنالیـن گفـت :بنده
بعیـد میدانـم اگـر سـفارت آمریـکا در تهران نیز باز شـود
قیمـت دالر بـه زیـر عـدد  ۲۳تـا  ۲۴هزار تومـان بیاید.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،مهـدی پازوکـی،
اقتصـاددان ،در کالب هـاوس خبرآنالیـن که بـا موضوع
" بازارهـا و برجـام؛ بازارهـا بـه کدام سـو می رونـد؟ " برگزار
شـد؛ گفـت :اقتصـاد مجموعـهای اسـت از بازارهـا اگـر
عـدم تعادلـی در بـازاری اتفـاق بیافتـد در سـایر بازارهـا
تاثیـر خـود را میگـذارد؛ بازارهـای اصلـی عبارتنـد از
بـازار کاال و خدمـات ،کار ،سـرمایه و بـازار پـول .هـر عدم
تعادلـی خصوصـا عـدم ثبـات و عـدم امنیـت بـر بازارهـا
تاثیـر گـذار هسـتند همانطـور کـه در دوره قبـل کـه مـا
برجـام را پذیرفتیـم بـر اسـاس گـزارش سـازمان برنامـه
و بودجـه و بانـک مرکـزی رونـد شـاخص های اساسـی
اقتصـاد مثبت شـد که شـامل نرخ رشـد اقتصـادی و نرخ
سـرمایه گـذاری میشـود و از طرفـی نـرخ تـورم کاهنـده
شـد و عکـس آن زمانـی کـه ترامـپ در اردیبهشـت ۹۷
از برجـام خـارج شـد رونـد شـاخص ها منفـی شـد و ایـن
اتفـاق بـه عنـوان یـک نمونـه عینـی ثابـت می کنـد کـه
بازارهـا و اقتصـاد به شـدت از بـی ثباتی تاثیـر میپذیرند و
بـه همیـن دلیل اسـت کـه آدام اسـمیت پدر علـم اقتصاد
گفتـه اسـت کـه یکـی از مهمتریـن وظایـف حکومت هـا
و دولت هـا ایجـاد امنیـت ،ثبـات و آن نظـم اسـت و اگـر
دولـت بـه وظیفـه اساسـی خـود که ایجـاد امنیـت و ثبات
در اقتصـاد اسـت بپـردازد و از دخالـت کمتـر در اقتصاد و
تصـدی گـری بـه کنـار باشـد بـه نفـع اقتصـاد اسـت.
ایـن کارشـناس اقتصـادی در ادامـه افـزود :در دولـت
آقـای احمـدی نـژاد بـر اسـاس گـزارش بانـک مرکـزی
بـدون احتسـاب میعانـات گازی بالغ بـر  ۵۹۵میلیارد دالر
تنهـا نفـت خـام فروختـه شـد کـه احمـدی نـژاد قیمـت
بنزیـن را از  ۱۰۰تومـان بـه  ۵۰۰تومـان افزایـش داد
و رشـد  ۴۰۰درصـدی را بـرای آن رقـم زد؛ از آنجـا کـه
درآمـد ارزی دولـت خـوب بـود دولـت سـعی کـرد در بـازار
ارز دخالتـش را حفـظ کنـد و ارز را در محـدوده هـزار تـا
هـزار و  ۲۰۰تومـان نگـه داشـت امـا بـه مجـرد اینکـه
شـوک های نفتی شـروع شـد و قیمت نفت در سـالهای
 ۹۰و  ۹۱پاییـن آمـد و تحریم هـای ناجوانمردانـه آغـاز
شـد درآمدهـای ارزی ایـران به شـدت کاهش پیـدا کرد و
قیمـت ارز هـزار و  ۲۰۰تومانـی سـه برابر شـد و به  ۳هزار
و  ۶۰۰تومـان افزایـش یافـت.
پازوکـی در ادامـه در خصـوص دالیـل ایـن اتفـاق افـزود:
زمانـی کـه در بـازار کاال و خدمـات افزایـش قیمتهـا
را اجرایـی می کنیـد امـا در بـازار ارز تلاش می کنیـد
مصنوعـی قیمـت را پاییـن نگـه داریـد ،نـرخ ارز منتظـر
یـک شـوک اقتصـادی اسـت و زمانـی کـه در سـال  ۹۰و
 ۹۱بـه دلیـل تحریمهـای ناجوانمردانـه شـوک اقتصادی
بـه بـازار وارد شـد ،کاهـش درآمد نفتـی دولت اثـرش را بر
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بـازار ارز گذاشـت.
ایـن کارشـناس اقتصـادی در ادامـه افـزود :در نتیجـه
ثبـات نقـش بسـزایی در اقتصـاد دارد و یـک بـازار را بـه
صـورت مصنوعـی تنهـا بـرای کوتـاه مـدت می تـوان
حفـظ کـرد و در حـال حاضـر بنـده در بیـن امیـدواران

قـرار میگیـرد و اعتقـاد دارم کـه دولـت ایـران برجـام را
میپذیـرد چراکـه اگـر نپذیرد نرخ ارز سـر به فلـک خواهد
کشـید.
پازوکـی در ادامـه در ایـن خصـوص کـه برجـام چقـدر از
مشـکالت اقتصـاد ایـران را رفـع خواهد کرد؛ افـزود :اگر
مشـکالت را صـد در نظـر بگیریم  ۲۰درصـد آن به برجام
مربـوط می شـود و بخـش عمـده آن بـه نظـام تدبیـری و
حکمرانـی خـوب بـاز میگـردد و فعالیتهایـی کـه پـس
از برجـام بایـد اجرایـی شـود ماننـد اینکـه سیسـتم بانکـی
ایـران بـا دنیـا وارد کار شـود و مقـررات جهانـی پذیرفتـه
شـود و مـا وارد بازارهـای بیـن المللـی شـویم.
خط قرمز مدیریت اقتصادی باید منافع ملت باشد
ایـن کارشـناس اقتصـادی در ادامـه بـا مخالفـت در
خصـوص چرخـش اقتصـاد ایـران به طـور کامل بـه یکی
از بلـوک غـرب و شـرق؛ گفـت :خط قرمـز مدیریت کالن
اقتصـادی بایـد منافـع ملـت ایران باشـد و ما نبایـد خود را
از بازارهـای بیـن المللـی محـروم کنیـم خصوصـا طیـف
حاکـم گرایـش بیشـتری بـه روسـیه دارد و بازارهـای اروپا
و آمریـکا و اسـترالیا و کانـادا و بـه عبارتی غـرب را در نظر
نـدارد و در نتیجـه مـا بایـد تمـام بازارهـا را داشـته باشـیم
و تعامـل بـا جامعـه بیـن المللـی بایـد در دسـتور کار قـرار
گیـرد و خیلـی خیلـی به ثبـات و امنیـت اقتصادی کشـور
کمـک می کنـد.
ارز  ۱۰هزار تومانی یک آرزو است
ایـن کارشـناس اقتصـادی در ادامـه گفـت :بنـده بعیـد

می دانـم اگـر سـفارت آمریـکا در تهـران نیـز بـاز شـود
قیمـت دالر بـه زیـر عـدد  ۲۳تـا  ۲۴هـزار تومـان بیایـد؛
قیمـت ارز در بـازار ارز بـه وسـیله عرضـه و تقاضـا ارز
تعییـن می شـود .وزیـر نفـت در برنامه هفتـم  ۲۰۰میلیارد
دالر قـرار اسـت سـرمایه گـذاری در بخـش باالدسـتی
صنعـت نفـت ایـران کنـد و رقمـی از آن بـه صنـدوق
توسـعه ملـی مـی رود کـه بـه خصولتی هـا وام می دهـد و
اینهـا واقعیتهایـی از اقتصـاد ایـران اسـت و در نتیجـه
ارز  ۱۰هـزار تومانـی یـک آرزو اسـت و در صورتـی کـه
برجـام پذیرفتـه نشـود وضعیـت وحشـتناک خواهـد شـد
بـه خصـوص بـا سیاسـتهایی کـه دولـت در یـک سـال
گذشـته داشـته اسـت.
پازوکـی در ادامـه افـزود :تصمیمات نامعقـول تعادل را در
بـازار ایـران بـر هم زده اسـت .هر کجـا می رویـد قیمتها
فزاینـده افزایـش پیـدا کرده و عامل بیکاری شـده اسـت.
دولـت برنامـه ای ندارد و اسـتراتژی آن مشـخص نیسـت
و یک سـال و  ۱۰روز از روی کار آمدن این دولت گذشـته
اسـت و سیاسـتهای کلی برنامـه هفتم را در نیـاورده اند
و بـرای اینکـه بخواهیـم برسـیم بـه اهدافمـان باید وضع
موجـود را بـرای رسـیدن به کمـال مطلوب بررسـی کنیم.
ایـن کارشـناس اقتصـادی در ادامـه گفـت :بنـده فکـر
می کنـم مهمتریـن نکتـه در اقتصـاد ایـران این اسـت که
دولـت برنامـه اش را مشـخص کند؛ بنده طرفـدار پذیرش
برجام هسـتم امـا این دولت باید این درخواسـت مدنی که
سـعی کنـد از نیـروی انسـانی متخصـص اسـتفاده کند را
اجرایـی کنـد .مدیریت سـتاد اجرایی اقای رئیسـی کوتوله
شـده و اقتصاد ایران به شـدت از بی انضباطی اقتصادی
رنـج می بـرد کـه شـامل سـه بـی انضباطـی پولـی در
سیسـتم بانکـی ،بی انضباطی در سـند بودجـه و در دولت
است.
پازوکـی در ادامـه افـزود :در حـال حاضـر دولـت بایـد
 ۶۰۰هـزار میلیـارد تومـان در بودجـه اش نفـت بفروشـد
تـا کسـری بودجـه نداشـته باشـد و تاکنون زیـر  ۷۰۰هزار
بشـکه نفـت فروختـه ایـم و اقتصـاد ایـران نیـاز دارد کـه
حداقـل پـول ایرانیـان خـارج از کشـور را کـه دو تریلیـون
دالر تخمیـن زده شـده اسـت بازگردانـد و  ۱۰درصـد ایـن
پـول اگـر وارد اقتصـاد ایـران شـود  ،بـرای اقتصـاد ایران
بسـیار اثرگـذار خواهـد بـود .دالر هـای ایـن مملکـت کـه
بایـد کارخانـه و تکنولـوژی وارد می شـده اسـت از کشـور
خـارج شـده اسـت.
ایـن کارشـناس اقتصـادی در ادامـه گفـت :عـراق امـروز
در اوپـک جـای مـا را گرفتـه اسـت و بعـد از عربسـتان
سـعودی دومیـن صـادر کننـده نفـت اوپـک اسـت و
شـرکتهای آمریکایـی در آنجـا سـرمایه گذاری کـرده اند
و از مـا در حـال جلـو زدن اسـت و مـا امـروز بایـد ایـن را
از دولـت ایـران مطالبـه کنیـم و از ایـن فرصـت اوکرایـن
اسـتفاده کنیـم و گاز خـود را صـادر کنیـم.
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خودکشی داماد
بعد از قتل مادرزن در فسا
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سخنگوی دولت اعالم کرد

«دولت مردم» شعار هفته دولت
بهـادری جهرمـی ،شـعار هفتـه دولـت را «دولت
مـردم» اعلام کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـخنگوی دولـت در آغـاز
نشسـت خبـری هفتگـی خـود بـا اشـاره بـه در
پیـش رو بـودن هفتـه دولـت ،اظهار کرد :سـتاد
بزرگداشـت هفتـه دولت در دولت تاسـیس شـده
و سـتادهای مشـابهی در سـایر دسـتگاهها و
اسـتانهای مختلـف شـکل گرفتـه اسـت .ایـن
برنامههـا بـا حضـور مقامـات مختلـف اجرایـی
انجـام خواهـد شـد و وزرای دولـت سـفرهایی را
در طـول ایـن هفته به اسـتانها خواهند داشـت
و طـی آن هـم خدمـت را به مردم در شـهرهای
مختلـف ارائـه خواهنـد کـرد و هـم طرحهـای
مربـوط بـه آن اسـتان را افتتاح میکننـد و البته
پاسـخگوی مطالبـات مـردم هسـتند.
وی افـزود :شـعار هفتـه دولـت ،شـعار «دولـت
مـردم» اسـت و نامگذاریهایـی هـم بـرای هـر
روز آن در نظـر گرفته شـده اسـت .دوم شـهریور
میثـاق بـا والیـت نـام دارد ،سـوم شـهریور
فسادسـتیزی و عدالـت ،چهـارم شـهریور تحول
و خالقیـت ،پنجم شـهریور خانواده و سلامت،
ششـم شـهریور اخلاق و معنویـت ،هفتـم

شـهریور دانـش و پیشـرفت و هشـتم شـهریور
شـجاعت و عقالنیـت نامگـذاری شـده اسـت.
هفتـه دولـت مجموعـا بیـش از هـزار و ۷۰۰
طـرح بهرهبـرداری میشـود
بهـادری جهرمـی در ادامـه یـادآور شـد :مطابـق
بـا اسـامی این روزهـا در کشـور طرحهایـی اجـرا
خواهد شـد .همچنیـن در هفته دولـت مجموعا
بیـش از هـزار و  ۷۰۰طـرح بـه ارزش بیـش از
 ۹۰هـزار میلیـارد تومـان و هـزار و  ۶۰۰میلیون
یـورو بـه بهـره بـرداری میرسـد که ایـن طرح ها
از سـوی بخشهـای دولتـی و خصوصـی
سـرمایهگذاری شـده اسـت و موجـب اشـتغال
بیـش از  ۴۳هـزار نفـر خواهـد شـد.

وی یادآور شـد :خدمات ویژهای از سـوی دولت
بـه مـردم در هفتـه دولـت پیشبینـی شـده کـه
پـس از تصویـب به اطلاع عموم خواهد رسـید.
اجرایی شـدن طـرح رتبه بندی معلمـان پیش از
یکسـالگی دولت سیزدهم
سـخنگوی دولـت در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره
وضعیـت قانـون رتبهبنـدی معلمـان اظهـار
کـرد :معلمـان در حـال بارگـزاری مـدارک طبق
زمانبنـدی وزارت آمـوزش و پـرورش هسـتند.
بعـد از بیـش از ده سـال از بالتکلیفـی موضـوع
رتبهبنـدی معلمـان ،پیـش از یکسـالگی دولت
سـیزدهم ایـن وعـده رییـس جمهـوری جامـه
عمـل پوشـید و اجرایـی شـد.
اساسـا آییننامـه در
بهـادری جهرمی افـزود:
ً
چارچـوب قانـون تدویـن میشـود و امـکان
خـروج از آن را نـدارد .اصالحـات و ایـرادات
آییننامـه هـم برطـرف شـده اسـت و سـازمان
برنامـه و بودجـه مبلغـی را هـم بـه عنـوان علـی
الحسـاب در اختیـار قـرار داده که حتـی پیش از
تکمیـل ایـن فراینـد ،فعلا در پایینتریـن سـطح
رتبهبنـدی پرداخـت شـود تـا مبالـغ قطعـی نیـز
اجرایـی شـود.

رایزنی گوترش و وزیر دفاع روسیه درباره "زاپروژیا"
رئیسجمهـور اوکرایـن مدعی شـد کـه اگر جهان
اقدامی بـرای جلوگیـری از حملات بـه نیـروگاه
هسـتهای زاپروژیـا انجـام ندهد ،شکسـت خورده
و تسـلیم "باجخواهـی هسـتهای" خواهـد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از رویتـرز ،ولودیمیـر
زلنسـکی ،رئیسجمهـور اوکرایـن در پیـام
ویدئویـی خـود کـه بـه طـور معمـول و هـر شـب
منتشـر میکنـد ،افـزود" :اگـر جهـان اکنـون
قـدرت و قاطعیـت خـود را بـرای دفـاع از یـک
نیـروگاه هسـتهای نشـان ندهـد ،ایـن بـدان
معنـی اسـت کـه جهـان در حـال شکسـت در
برابـر «تروریسـم» اسـت و تسـلیم بـاج خواهـی
هسـتهای خواهـد شـد".
او گفـت کـه اگـر از بزرگتریـن نیـروگاه هسـتهای
اروپـا در اوکرایـن بـه درسـتی دفـاع نشـود،
اقدامـات روسـیه میتوانـد باعـث "فاجعـه" شـود.
زلنسـکی هشـدار داد« :اگـر اقدامـات روسـیه
باعـث فاجعـه شـود ،عواقـب آن ممکـن اسـت
دامنگیـر کسـانی کـه تاکنـون سـکوت کردهانـد
نیـز بشـود».
وی ادامـه داد :هرگونـه حادثـه تشعشـعی در

نیـروگاه زاپروژیـا میتوانـد کشـورهای اتحادیـه
اروپـا ،ترکیـه ،گرجسـتان و کشـورهای مناطـق
دورتـر را تحـت تاثیـر قـرار دهـد .زلنسـکی درباره
تأثیـرات حضـور روسـیه در نزدیکـی نیـروگاه
بـر جامعـه بینالملـل توضیـح داد و گفـت:
روسـیه خواسـتههای کشـورهای دیگـر را نادیـده
میگیـرد و آن را رد میکنـد .اگـر یـک کشـور
تروریسـتی بـه خـود اجازه دهـد که به طـور کامل
خواسـتههای جامعـه بیـن المللـی را بـه ویـژه در
چنیـن موضـوع حساسـی نادیـده بگیـرد ،ایـن به
وضـوح نشـان دهنـده نیاز بـه اقدام فوری اسـت.
ایـاالت متحـده ،آلمـان ،ژاپـن و کشـورهای
اتحادیه اروپا روز دوشـنبه بیانیه مشـترکی منتشـر

کردنـد و از روسـیه خواسـتند از منطقـه خـارج
شـود .ایـن کشـورها نوشـتند« :مـا از فدراسـیون
فـورا نیروهـای نظامـی و
روسـیه میخواهیـم کـه ً
سـایر پرسـنل غیرمجـاز خـود را از نیـروگاه
هسـتهای زاپروژیـا ،اطـراف آن و تمـام اوکرایـن
خـارج کنـد.
زلنسـکی گفـت« :و اگـر اکنـون جهـان فاقـد
قـدرت و عـزم بـرای حفاظـت از یـک نیـروگاه
هسـتهای اسـت ،بـه ایـن معنی اسـت کـه جهان
ضـرر میکنـد .وی سـخنان خـود را با هشـدار به
روسـیه پایـان داد« :همـه تروریسـتهای روسـی
بایـد بداننـد کـه هـر متـر از خـاک اوکرایـن بـرای
آنهـا یـک خطـر مطلـق اسـت .مهـم نیسـت کـه
چگونـه سـعی می کننـد پنهـان شـوند .مهـم
نیسـت کجـا .پیـدا خواهنـد شـد.
ایـن اظهـارات زلنسـکی پـس از آن ایـراد شـد که
سـرگئی شـویگو ،وزیـر دفـاع روسـیه و آنتونیـو
گوتـرش ،دبیـرکل سـازمان ملـل اوایـل روز
دوشـنبه درباره امنیـت نیروگاه هسـتهای زاپروژیا
در جنـوب اوکرایـن کـه تاکنـون چنـد مرتبه هدف
بمبـاران قـرار گرفتـه اسـت ،گفتگـو کردنـد.

ایران و جهان
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محمد       عسلی

جهان بعد از امضاء برجام
آمریـکای امـروز بـا آمریـکای زمـان بـوش ،اوباما
و ترامـپ یـک تفـاوت عمـده دارد و آن تجربـه
جنگ هایـش در عـراق ،افغانسـتان و طعـم تلـخ
واقعـه سـپتامبر اسـت کـه اثـرات روانـی و مخرب
اقتصـادی آن تا سـالیان درازی قابل ترمیم نیسـت.
تلفـات سـربازان آمریکا و کشـورهای عضـو ناتو در
عراق و افغانسـتان که از حجم وسـیع قبرسـتان ها
در ایـاالت متحـده پیداسـت از یـک سـو و از دیگر
سـوی نارضایتـی مـردم آمریـکا و به ویـژه خانواده
کشـته شـدگان جنگ و نهایتا عملیات تروریسـتی و
گسـترش دامنـه آن و نیـز عملکرد پلیـس آمریکادر
سـال های اخیـر بـا رنگیـن پوسـتان ،آزادی هـای
مدنـی و امنیـت را در آمریـکا خدشـه دار نمـوده و
دیگـر از آن حضـور ظاهـری پلیـس بـه آنگونـه که
مـردم از وجـود آنهـا احسـاس امنیـت می کردنـد
پذیرفتنی نیسـت.
ایـن شـرایط و خسـارات جانـی و مالـی ناشـی از
ادامـه بیمـاری کرونا کووید  19و بی اعتمادی شـرکا
و متحدیـن آمریـکا بـه ویـژه در منطقـه خاورمیانـه
بیـن کشـورهای عـرب منطقـه و ایران و پاکسـتان
و افغانسـتان می بایـد بایدن رئیس جمهـور آمریکا
را بـه اقدامی ترغیـب می کـرد که بار خسـارت های
مالـی و جانـی را کاهـش دهد.
بایـدن با فرار از افغانسـتان ،نشـان داد کـه آمریکا
در افغانسـتان هیچ دسـتاوردی جز خرابی و کشـتار
و آوارگـی مـردم بی دفـاع و مظلـوم افغانسـتان
نداشـته و بـه قول وزیـر امـور خارجه آمریـکا برای
پیشـگیری از خسـارت های بیشـتر مـا افغانسـتان
را تـرک کردیـم امـروز دیگـر همـه مـردم جهـان
می داننـد کـه گروه های تروریسـتی نظیـر داعش و
القاعـده و طالبـان و هر گـروه شناسـنامه دار و ندار
تولید آمریکاسـت که بـه دو صورت از آنها اسـتفاده
ابـزاری می-کنند .یکم که سـابقه طوالنـی هم دارد
سـازمان های تروریسـتی مخالـف بـا حکومت های
زادگاه خـود را تقویـت و تحت الحفـظ در آب نمـک
می گذارنـد تـا یـا در زمـان مناسـب آنهـا را بـرای
برانـدازی گسـیل کننـد و یـا در مذاکرات سیاسـی
آنهـا را در طـرح معاملـه و فـروش قـرار دهند.
سـگ های تربیـت شـده در بعضـی مواقـع کـه
نواله هایشـان به دهان نرسـد چه بسـا صاحبانشان
را هـم گاز بگیرنـد.
بـه هـر تقدیـر رئیس جمهـور فعلـی آمریـکا کاری
کـه ترامـپ نتوانسـت انجـام دهـد و بـه روش ها و
سیاسـت های آن آشـنا نبـود قصد دارد بـرای جلب
قلـوب مـردم آمریـکا در انتخابات آینـده انجام دهد
و دسـت پـری از اقدامـات دیربازده داده باشـد.
یکـی از آنهـا دخالـت دادن روسـیه در جنـگ بـا
اوکرایـن اسـت کـه از آن اهـداف زیر متصـور بوده
ا ست :
الـف :تضعیـف نظامـی و اقتصـادی سـوریه و محک
زدن توانایـی نظامـی آن در میـدان جنـگ.
ب :ایجـاد تـرس در دولتمـردان مـردم اروپـا از
اقدامـات پوتیـن بـه منظـور پر کـردن خلاء دوری
اروپـا از آمریـکا کـه می تـوان گفـت در ایـن بازی
سیاسـی موفـق عمل کـرده و دوباره چشـم حمایت
از دولتمـردان اروپـا را بـه خود باز گذاشـته اسـت.
ج :بهانه جویـی بـرای تحریـم و تضعیـف روسـیه و
انتقام گیـری از پوتیـن بـه دلیل شکسـت آمریکا در
جنگ هـای داخلـی سـوریه که اروپـا را نیـز در این
هـدف با خـود همـراه نمود.
د :و نهایتـاً فشـار بر اروپـا برای پذیـرش مهاجران
اوکراینـی کـه بـار اقتصـادی و اجتماعـی زیـادی را
بعـد از مهاجـران سـوری ،عراقـی ،افغانسـتانی
و ایرانـی و دیگـر کشـورهای آفریقایـی بـه اروپـا
تحمیـل نمود.
دوم :ایران هراسـی کـه میـراث رؤسـای جمهـور
خلـف آمریکا هـم بوده بـه منظور به صـدا در آوردن
زنـگ چندبـاره قـدرت نظامی بـه رؤسـا و امیـران
عـرب تا سلاح بیشـتری به فـروش رود و بخشـی
از کسـری بودجـه دولـت آمریـکا ترمیـم شـود .اما
ایـن بار باج گیـری به گونـه دیگری در حـال انجام
اسـت و آن تلاش در جهـت راضـی کـردن ایـران
بـرای امضـاء سـند جدیـد برجـام اسـت از تـرس
اینکـه مبـادا در آینـده نزدیـک ایـران هـم هماننـد
کـره شـمالی اعلام کنـد بمـب اتمـی را سـاخته و
آزمایـش کرده اسـت.
هرچنـد اسـرائیل بـه انحـاء مختلـف تلاش نموده
کشـورهای عربی و همسـایه را با حمایت آمریکا در
جنگـی منطقه ای بـر علیه ایـران تحریـک و تهییج
نمایـد کـه هنـوز در ایـن کار چنـدان دسـتاوردی
نداشـته اسـت .آمریکا و اروپا بارها اعلام کرده اند
کـه اگـر ایـران براسـاس توافـق برجامی دسـت از
غنی سـازی بیـش از  20درصـد بکشـد جهـان در
امنیـت بیشـتری قـرار خواهـد گرفت.
ناگفتـه پیداسـت کـه بعـد از تحریک روسـیه برای
حملـه بـه اوکرایـن اینـک قصـد دارد چیـن را نیـز
در یـک درگیـری نظامی بـرای حملـه بـه تایـوان
تحریـک کند که مانورهـای نظامی چین در سـواحل
تایـوان حکایـت از ایـن رویـداد دارد تـا چـه پیش
آ ید .
پـس جهـان پـس از امضـاء برجـام حتمـاً جهـان
امنـی نخواهد بـود زیرا عملکرد آمریکا و کشـورهای
عضو ناتـو زخم هایی بـر پیکر کشـورهای جنگ زده
ایجـاد کرده انـد کـه چـون ناسـور شـده ،درد و
عفونـت آن دشـمنی هایی را دامـن زده کـه بـه این
اقدامـات بهبـود نخواهد یافت و رشـد تروریسـم را
بیشـتر و فنی تـر دامـن خواهد زد.
به لحـاظ اقتصادی اگـر برجام به امضاءکشـورهای
 5+1برسـد و ایـران هـم از ایـن اقـدام راضـی
باشـد بالطبـع محدودیت هـای اقتصـادی بـه مرور
اد امه د  ر ستون روبرو
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ایندیپندنت ادعا کرد

پذیرش مشروط پیشنهاد اتحادیه اروپا از سوی ایران
روزنامـه ایندیپندنـت بـا نقل قـول از یک مقام غربی مدعی شـد که
ایـران پیشـنهاد اتحادیـه اروپـا بـرای احیـای توافـق هسـتهای را به
صورت مشـروط پذیرفته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،کانـال تلگـرام بخـش فارسـی روزنامـه
ایندیپندنـت نوشـت :یـک دیپلمـات غربـی بـه نقـل از هیـأت
مذاکرهکننـده فرانسـوی بـه ایندیپدنـت فارسـی گفتـه اسـت ،ایران
متـن پیشـنهادی اتحادیـه اروپا در مـورد احیای توافق هسـتهای را
بـه صـورت مشـروط میپذیـرد .بـه ایـن معنـی کـه سیاسـت گام به
گام لغـو تحریمهـا را در قبـال بازگشـت بـه تعهـدات برجامی پیـش
خواهـد گرفـت.
ادعـای ایندیپندنـت بـا اسـتناد بـه اظهـارات ایـن مقـام غربـی در
پـی ایـن مطـرح میشـود کـه در چنـد روز گذشـته ،بـا پایـان یافتن
مذاکـرات ویـن دربـاره پیشـنهادات اتحادیـه اروپـا بـرای احیـای
توافـق هسـتهای ،ایـران قرار شـده بـود به صـورت مکتـوب به این
پیشـنهادات پاسـخ دهـد.
روز گذشـته ،حسـین امیرعبداللهیـان ،وزیـر امـور خارجـه ایـران در
نشسـتی در جمـع خبرنـگاران گفـت :االن به صورت مشـخص در
مـورد سـه موضوع در حـال تبادل پیام بـا طرف آمریکایی هسـتیم.
بـه کشـورهای مذاکـره کننـده به صراحـت گفتهایم که اگـر نظرات

مـا در مـورد ایـن سـه موضـوع کـه منطقی نیز هسـت لحاظ شـود،
آمادگـی داریـم کـه وارد مرحلـه توافـق شـویم و جلسـه جمعبنـدی
بـا حضـور وزیـران امـور خارجـه در ویـن برگـزار شـود و سـپس وارد
مراحـل بعدی کار شـویم.
رییـس دسـتگاه دیپلماسـی ادامـه داد :مـا بـه صراحـت بـه
طرفهـای آمریکایـی کـه پیـام میدهنـد کـه در آسـتانه انتخابـات
میـان دوره کنگـره هسـتیم و مشـکل بنزیـن داریـم گفتهایـم کـه
بـرای انجـام قدم نهایی بایـد طرف آمریکایی از خود انعطاف نشـان

دهـد .مـا در تمـام مراحل مذاکـرات آنجا کـه امکانـش فراهم بود،
از خـود انعطـاف نشـان دادیم و طـرف آمریکایی نیز ایـن موضوع را
میدانـد کـه مـا تاکنـون به چـه میـزان انعطاف نشـان دادهایـم .ما
در مراحـل مذاکـرات بر موضوعاتـی که میتوانسـتیم ،این انعطاف
را نشـان دادهایـم و اکنـون نوبت به انعطاف طرف آمریکایی اسـت.
او گفـت :در مذاکـرات اخیـر طـرف آمریکایـی در دو موضـوع بـه
صـورت نسـبی انعطافهایـی را بـه صـورت شـفاهی نشـان داده
اسـت کـه بایـد مکتـوب شـود و تبدیل به متن شـود و مسـاله سـوم
موضـوع تضمینهاسـت کـه بایـد آمریکاییهـا انعطـاف داشـته
باشـند و بـا واقعبینـی برخـورد کننـد و اگـر مـا چنیـن انعطافـی را
مشـاهده کنیـم در روزهـای آینـده میتوانیـم بـه نقطـه توافـق
برسـیم .روزهـا آینـده روزهـای مهمی بـرای توافـق اسـت.
اگـر آنهـا انعطاف نشـان ندهنـد دنیا بـه آخر نمیرسـد آنها صحبت
از پلـن  Bمیکننـد مـا هـم پلـن  Bخـود را داریم.وزیر امـور خارجه
در ادامـه صحبتهـای خـود گفـت :حداکثـر تا  ۱۲امشـب آخرین
جمعبنـدی خـود را بـه صـورت مکتوب در مـورد مسـائل باقیمانده
بـه هماهنگکننـده اتحادیـه اروپـا ارائـه میدهیـم و اگـر واکنـش
آمریـکا همـراه بـا واقعبینـی و انعطـاف باشـد توافـق رخ میدهـد و
اگـر انعطافـی نشـان ندهنـد باید بیشـتر گفتوگـو کنیم.

اتحادیه اروپا:

در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
یـک سـخنگوی اتحادیـه اروپـا ،دریافـت پاسـخ ایـران نسـبت بـه
آخریـن نسـخه از پیشنویـس توافـق ویـن را تائیـد و اعلام کرد که
ایـن اتحادیـه در حـال مطالعـه و رایزنی دربـاره آن با سـایر اعضای
برجـام و ایـاالت متحده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا« ،نبیلا مسـرلی» سـخنگوی مسـئول سیاسـت
خارجـی اتحادیـه اروپـا روز سهشـنبه بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت :مـا
پاسـخ ایـران را عصر روز دوشـنبه دریافـت کردیم .در حـال مطالعه
آن و رایزنـی بـا سـایر مشـارکت کننـدگان برجـام و ایـاالت متحـده
پیرامـون مسـیر پیـش رو هسـتیم.
جمهـوری اسلامی ایران دوشـنبه شـب پاسـخ مکتـوب خـود را
دربـاره آخریـن نسـخه از پیشنویـس توافـق وین ارائـه و اعالم کرد
کـه اگـر واکنـش آمریکا بـا واقعبینی و انعطـاف همراه باشـد توافق
حاصـل خواهد شـد.

آنطـور کـه از البالی مواضع تیم ایران پیداسـت ،اختالفات بر سـر
سـه موضـوع اسـت که ایاالت متحـده در دو مورد انعطاف شـفاهی
خـود را بیـان کـرده ،اما بایـد در متن گنجانده شـود .موضوع سـوم

آمریکا انعطافهایی
نشان دادهاست

سـخنگوی پیشـین وزارت امـور خارجـه بـا اشـاره
بـه رونـد مذاکـرات برجامی اظهـار کـرد :بـه نظـر
میرسـد کـه بیـش از گذشـته بـه حصـول توافـق
نزدیـک شـدهایم.
حمیدرضـا آصفـی ،در گفتوگـو با ایسـنا در ارتباط
بـا پاسـخ ایران به طـرح پیشـنهادی اتحادیـه اروپا
در ارتبـاط بـا موضـوع احیـای برجـام بـا تأکیـد بـر
اینکـه در مـورد ایـن مسـائل و ایـن گونـه توافقها
طرفیـن بایـد در مـورد همـه چیز بـه تفاهم برسـند
تـا بگوییـم توافقـی حاصـل و نهایـی شـده اسـت،
تصریـح کـرد :براسـاس شـواهد بـه نظـر میرسـد

کـه بیـش از گذشـته بـه حصـول توافـق نزدیـک
شـدهایم .البتـه چنـد موضـوع کوچـک همچنـان
باقـی مانـده که طرفیـن باید در مـورد آن به تفاهم
و توافـق برسـند.
وی بـا بیـان اینکـه براسـاس اخبـار منتشـر شـده
تاکنـون واکنـش اتحادیـه اروپـا نیـز بـه ایـن طرح
مثبـت بـوده و از طـرف دیگـر آمریکاییهـا نیـز
گفتهانـد کـه بایـد ایـن پاسـخ را بررسـی کنیـم،
افـزود :بـه نظـر میرسـد کـه براسـاس نـوع
موضعگیریهـای منتشـر شـده از سـوی مقامـات
اتحادیـه اروپـا پاسـخی کـه وزیـر خارجـه ایـران به
ایـن طـرح ارائـه داده منفـی نبـوده ،البتـه همـان
طـور که اشـاره شـد چند موضـوع همچنـان باقی
مانـده کـه بایـد حـل و فصـل شـود و همـان طـور
کـه پیش از این اشـاره کـردم باید طرفیـن در مورد
همـه چیـز بـه توافـق برسـند تـا صحبـت از نهایی
شـدن ایـن توافـق کنیـم.
سـخنگوی پیشـین وزارت خارجه با بیـان اینکه به
نظـر میرسـد در برخـی از حوزههـا آمریکاییهـا
انعطافهایـی نشـان دادهانـد کـه کار به جلـو رفته
اسـت ،تصریـح کـرد :بنابرایـن این گونه نبـوده که
مـا فقـط انعطاف نشـان دهیم و از سـوی آنها نیز
انعطافهایـی بـه خرج داده شـده اسـت.

هـم بـه تضمین تـداوم اجرای برجـام برمیگـردد ،که بـه واقعبینی
آمریـکا بـرای تامین نظر ایران بسـتگی دارد.
ایـن مسـائل بـه طـور تفصیلـی بعـد از ظهـر روز دوشـنبه در جلسـه
ویـژه شـورای امنیـت ملی مطرح و سـرانجام ،مواضع ایـران بامداد
سهشـنبه  ۲۵مـرداد  ۱۴۰۱بـه صـورت مکتـوب در اختیـار اتحادیه
اروپـا بـه عنـوان هماهنـگ کننـده گفتوگوها قـرار گرفت.
حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجه کشـورمان روز دوشـنبه
در جمـع خبرنـگاران گفـت :بـه آمریـکا بـه صراحـت گفتیـم اگـر
نظـرات مـا روی این سـه موضـوع که نظـرات منطقی اسـت تامین
شـود آمادگـی داریـم وارد مرحلـه اعلام توافـق بشـویم و نشسـت
جمـع بنـدی را بـا حضـور وزرای خارجـه در ویـن برگـزار کنیـم و
مراحـل بعـدی را بـر اسـاس جـدول زمانبنـدی و توافقـی کـه داریم
پیـش ببریم.

مقام ارشد اسرائیلی اعالم کرد

آنکارا و تلآویو در آستانه عادی
سازی کامل روابط

یـک منبـع اسـرائیلی اعلام کـرد کـه تلآویـو و
آنـکارا بـه توافقهایی بـرای بازگشـت هواپیماهای
اسـرائیلی بـه ترکیـه و تبـادل سـفرا نزدیـک
میشـوند.
بـه گـزارش ایسـنا ،یـک مسـؤول عالـی رتبـه
اسـرائیلی در گفتگـو بـا روزنامـه عبـری زبـان
"یدیعـوت آحارونوت" اظهار کرد :اسـرائیل و ترکیه
در حـال نزدیـک شـدن بـه توافقهایـی هسـتند
کـه امـکان بازگشـت هواپیماهـای اسـرائیلی بـه
فرودگاههـای ترکیـه را پـس از سـالها ممنوعیـت
فراهـم خواهنـد کـرد.
ایـن همگرایـی بـه منزلـه گامی بـه سـوی بهبـود
روابـط دوجانبـه آنکارا-تلآویـو جهـت ازسـرگیری

تبـادل سـفرا میـان دو طـرف بـرای اولیـن بـار از
سـال  ۲۰۱۸اسـت.
ایـن مسـؤول اسـرائیلی در ادامـه ایـن گفتگـو
احتمـال داد کـه شـرکتهای هواپیمایـی
اسـرائیلی ظـرف چنـد هفتـه آینـده اجـازه فـرود در
فرودگاههـای ترکیـه را بـه دسـت خواهنـد آورد.
بـه گفتـه ایـن مسـؤول اسـرائیلی کـه روزنامـه
آحارونـوت هویـت او را فـاش نکـرد ،پـس از اینکه
ترکیـه و اسـرائیل توافقنامـه هواپیمایـی جدیدی را
در اوایـل ژوئیـه بـه امضـا رسـاندند ،دو طـرف در
تلاش بـرای افـزودن جزئیـات نهایی هسـتند که
بـه شـرکتهای هواپیمایـی اسـرائیلی اجـازه پـرواز
بـه ترکیـه را خواهنـد داد.

واکنش یک مقام مسئول در آموزش و پرورش
به حذف رشته موسیقی برای دختران در شیراز
ایسـنا نوشـت :معـاون آمـوزش متوسـطه ادارهکل آمـوزش و پـرورش
فـارس اعلام کـرد کـه حـذف رشـته موسـیقی در هنرسـتانهای
اسـتان صحـت نـدارد و بـه زودی کار ثبتنـام از دانشآمـوزان در این
رشـته دنبـال میشـود.
فرشـید قاسـمی ضمن تکذیـب خبر تحصـن تعدادی از دانـش آموزان
هنرسـتانهای شـیراز در اعتـراض نسـبت به حذف رشـته موسـیقی،
گفـت :حـذف رشـته موسـیقی در هنرسـتانهای شـیراز خلاف واقع
اسـت و صحـت ندارد.
او افـزود :سـه هنرسـتان در شـیراز دارای رشـته موسـیقی هسـتند و
فعالیـت آنهـا ادامـه دارد.
معـاون آمـوزش متوسـطه ادارهکل آمـوزش و پـرورش فـارس مجـددا

عنـوان کـرد :ایـن خبـر صحت نـدارد و تأخیر در ابالغ مجوز از سـوی
وزارتخانـه موجـب بـه تعویق افتـادن در ثبتنـام دانشآمـوزان در این
رشـته شـده اسـت کـه بـه زودی ثبت نـام انجام میشـود.
قاسمی خاطرنشـان کـرد :متأسـفانه افـرادی کـه از ایـن موضـوع
اطلاع کافـی نداشـتند ،اطالعـات نادرسـتی را در اختیـار اولیـای
دانشآمـوزان قـرار دادنـد کـه موجـب ایجـاد بـروز ایـن خبر نادرسـت
شـده اسـت.
اخبـاری مبنـی بـر حـذف رشـته موسـیقی از لیسـت رشـتههای
هنرسـتانهای فـارس بـه ویـژه بـرای دختـران دانشآمـوزان دوره
متوسـطه ،در شـبکههای اجتماعـی و بعضـی پایگاههـای خبـری
منتشـر شـده بـود.

شروط چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای موافقت با انحالل پارلمان
رهبـران چارچـوب هماهنگـی شـیعیان عـراق بـا
برگـزاری نشسـتی چهـار شـرط را بـرای موافقـت بـا
درخواسـت رهبـر جریـان صـدر بـرای انحلال پارلمان
در نظـر گرفتنـد .بـه گـزارش ایسـنا ،یـک منبـع در
چارچـوب هماهنگـی شـیعیان عـراق (بـه جـز جریـان
صـدر) در گفتوگو با شـفق نیوز به جزئیاتی از نشسـت
دوشـنبه شـب رهبران این چارچوب اشـاره کرد.وی در
ایـن بـاره گفت کـه چارچـوب هماهنگی بـرای موافقت

بـا درخواسـت مقتـدی صـدر ،رهبـر جریان صـدر برای
انحلال پارلمـان چهـار شـرط را اعلام کردند.طبـق
گفتـه ایـن منبـع ،شـرط نخسـت ایـن اسـت کـه یـک
دولـت منتخـب بـه ریاسـت یـک فـرد معرفـی شـده
توسـط چارچـوب هماهنگـی و با تایید پارلمان تشـکیل
شـود و فعالیـت دولـت موقـت فعلـی نیـز پایـان یابـد.
ایـن منبـع تصریـح کـرد :در شـرط دوم بر تغییـر قانون
انتخابـات و کمیسـاریای انتخابـات تاکید شـده اسـت.
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شـرط سـوم نیـز برگـزاری جلسـه پارلمان برای بررسـی
راه حل هـای قانونـی و واقـع بینانـه انحلال پارلمـان،
انتخابـات و دوره دولـت انتقالـی اسـت.منبع مذکـور
همچنیـن گـزارش داد :شـرط مطـرح شـده دیگـر؛
دسـتیابی بـه توافـق ملی بـرای اتخاذ تصمیـم انحالل
پارلمـان و برگـزاری انتخابـات زودهنـگام اسـت.طبق
گفتـه ایـن منبع ،هـادی العامـری ،رهبـر ائتلاف
"الفتـح" همچنـان بـه دیدارهـای خـود بـا طرفهـای

مختلـف معادلـه سیاسـی عـراق ،در بغـداد و اقلیـم
کردسـتان عـراق ادامـه میدهـد تـا آنهـا را درجریـان
شـروط چارچـوب هماهنگـی شـیعیان قـرار دهـد.
رهبـران چارچـوب هماهنگـی دوشـنبه شـب نشسـتی
را در خانه هـادی العامـری برگـزار کردند.هـدف از ایـن
نشسـت بررسـی نتایـج دیدارهـای العامـری بـا مقامات
و رؤسـای احـزاب اقلیـم کردسـتان عـراق و تحـوالت
سیاسـی ایـن کشـور بـود.

انفجار انبار مهمات روسیه
در شبهجزیره کریمه

وزارت دفـاع روسـیه دیـروز (سهشـنبه) از وقـوع آتشسـوزی و
انفجـار در انبـار نگهـداری مهمـات در روسـتای "مایسـکه" در
منطقـه جانکـوی" شـبه جزیـره کریمـه خبـر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،به نقـل از خبرگزاری اسـپوتنیک ،وزارت دفاع
روسـیه در بیانیـهای اعلام کـرد :دیـروز صبـح حوالـی سـاعت
 ۶:۱۵بـه وقـت محلـی در روسـتای مذکـور آتش سـوزی در انبار
موقـت نگهـداری از مهمـات رخ داد و در نتیجـه آن ،مهمـات
منفجر شـدند.
در ادامـه ایـن بیانیـه همچنیـن آمده اسـت :هیـچ جراحت جدی
در نتیجـه ایـن آتش سـوزی گزارش نشـده و اقدامـات الزم برای
اطفـای حریـق و یافتـن علت اصلی آن در دسـت انجام اسـت.

تظاهرات حامیان صدر تا
اطالع ثانوی به تعویق افتاد
رهبـر جریـان صـدر عـراق دیروز(سهشـنبه) از تعلیـق تظاهراتـی
کـه قـرار بـود شـنبه آینده برگـزار شـود تا اطلاع ثانوی خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـفق نیـوز ،مقتـدی صـدر ،رهبـر
جریـان صـدر عـراق امروز(سهشـنبه) در بیانیـهای در توئیتـر
اعلام کـرد" :بـه اصالحـات ادامـه میدهیـم و علیه فسـاد قیام
میکنیـم".
وی افـزود ،اگـر روی جنـگ داخلـی شـرط بنـدی میکننـد ،من
روی حفـظ صلـح داخلـی شـرط میبندم چـرا که نزد مـن چیزی
گرانبهاتـر از خـون عراقیهـا نیسـت.
مقتـدی صـدر در ادامـه بیانیـه خـود آورده اسـت :بـرای خاطـر
عـراق و عشـق بـه مـردم و مقدسـات ،اعلام میکنـم کـه
تظاهـرات شـنبه آینـده تـا اطلاع ثانـوی بـه تعویـق افتـاد.

تیراندازی در ایست بازرسی
ارتش اسرائیل
در کرانه باختری
ارتـش رژیـم صهیونیسـتی اعلام کـرد کـه شـامگاه دوشـنبه
در یـک عملیـات تیرانـدازی در یـک ایسـت بازرسـی در کرانـه
باختـری ،یـک نیـروی ارتـش کشـته شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از عربـی  ،۲۱در ابتـدا منابـع عبـری
اعلام کردنـد کـه به نظر میرسـد تیراندازی از سـوی یک خودرو
در نزدیکـی طولکـرم در کرانـه باختـری صـورت گرفتـه اسـت اما
روزنامـه «اسـرائیل الیـوم» بـه نقـل از یـک منبع نظامی ناشـناس
نوشـت کـه صحبتهـا در مـورد تبـادل آتـش بیـن نیروهـای
احتمـاال به دلیل تشـخیص اشـتباه رخ داده
اسـرائیلی اسـت کـه
ً
اسـت.آویخای ادرعـی ،سـخنگوی ارتـش رژیـم اشـغالگر نیـز به
نوبـه خـود گفـت :بررسـیهای اولیـه نشـان می دهـد کـه ایـن
یـک حمله نیسـت و شـرایط تیرانـدازی همچنان در حال بررسـی
اسـت.گرچه برخـی رسـانههای عبـری در ابتـدا گـزارش کردنـد
هـدف گیـری از سـوی رزمنـدگان مقاومت فلسـطین انجام شـده
و عوامـل حملـه از صحنـه گریختنـد امـا مسـئوالن تلآویـو بعـدا
گفتنـد ایـن حملـه عملیـات مسـلحانه نبـوده بلکـه یـک "اشـتباه
محاسـباتی" و تیرانـدازی بـه خـودی بـوده اسـت.
درایـن راسـتا مرکـز اطلاع رسـانی فلسـطین اعلام کرد بـه رغم
ادعاهـا دربـاره ایـن کـه ایـن اتفـاق تیرانـدازی نیروهـای خـودی
بـوده ،امـا بـه نظـر میرسـد رژیـم صهیونیسـتی قصـد سـرپوش
گذاشـتن بـر ایـن عملیـات بـه منظـور مخفـی نگـه داشـتن
شکسـت امنیتـی خـود در ایـن منطقـه را دارد.
یـواو زیتـون" خبرنـگار روزنامـه عبـری زبـان یدیعـوت آحارونـوت
هـم اعلام کـرد کـه پـس از پایـان تحقیقـات اولیـه ،مشـخص
شـده کـه حادثـه امشـب در نزدیکی طولکـرم علمیـات تیراندازی
نبـوده ،بلکـه حادثـه خطرناکی بوده کـه اجازه انتشـار جزئیات آن
داده نشـده اسـت.
اد  امه از ستون روبرو

رفـع می شـوند و سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی
در کشـور مـا فعـال خواهند شـد و رونـق اقتصادی
در مقاطـع زمانـی ایجـاد می گـردد ولـی آیـا آمریکا
دسـت از سـر ما برمـی دارد؟
ایـن سـئوالی اسـت کـه پاسـخ آن منوط بـه میزان
تأمیـن منافعـی اسـت کـه آمریـکا از منطقـه انتظار
دارد .هـدف آمریـکا و اسـرائیل در یـک کفـه تـرازو
همیشـه بـه تعـادل و توافـق رسـیده اسـت .و
آن درگیـر کـردن کشـورهای اسلامی در جنگـی
فرسایشـی اسـت که منافـع هـر دو را تأمیـن کند.
چنانکـه جنـگ 8سـاله تحمیلـی ایـران و عـراق
نمونـه ای از آن اسـت.
جنـگ عربسـتان و امـارات بـا یمـن نمونـه دوم
اسـت .جنگ هـای داخلـی سـوریه ،لیبـی ،کـره
شـمالی و جنوبی ،ویتنام شـمالی و جنوبـی و امثالهم
نمونه هـای دیگـری هسـتند .درگیـر کـردن ترکیـه
بـا کردهـای مخالـف و تجزیه طلـب مـورد حمایـت
آمریـکا نیز نمونه های دیگری هسـتند کـه هم اکنون
نیـز شـاهد آنیم.
نتیجـه بحـث اینکـه نبایـد انتظـار داشـت ناامنـی
جهـان صرفـا بـه غنی سـازی اورانیـوم و احتمـال
سـاخت بمـب اتـم توسـط ایـران مربـوط شـود.
جهـان از ابتـدای پیدایـش پیوسـته در حـال جنگ
بـوده و مـن بعـد هـم خواهـد بـود و تاریـخ گـواه
رویدادهـای خونینـی بوده کـه روی چنگیـز و هالکو
و آتیلا و امپراطوری هـای روم و امثالهـم را سـپید
کرده اسـت.
جنگ هـای نیابتـی بدتریـن نـوع آننـد کـه مردمان
جنـگ زده نمی داننـد کـی و کجـا برایشـان تصمیم
می گیرنـد ،امیـد اسـت امضـاء برجـام بـرای مردم
ایـران رونـق اقتصـادی ایجـاد کنـد و مدیریـت
اقتصـادی کشـور توسـط کسـانی کـه اقتصـاد،
سیاسـت و مردم را بـه خوبی فهم می کننـد اجرائی
شـود و ایـران عزیـز و مـردم شـجاع و بـااراده آن
دیگـر روی فقـر و جنـگ و تبعیـض و ناکارآمـدی
را نبیننـد و هوشـیار باشـند کـه در هـر شـرایطی
موفقیـت و بهـروزی بـا اتحـاد و یکپارچگـی میسـر
اسـت وال غیـر.
والسالم
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گرفتن پول هنگام ثبت نام دانش آموزان ممنوع
ناظر ســتاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در شیراز گفت:به جز پول کتاب و بیمه
در هنگام ثبت نام دانشآموزان دریافت هر هزینه دیگری در ...

نزدیک به  ۲هزار واحد مسکونی فارس در سیالب خسارت دیدند
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار فارس گفت ۳۲:شهرســتان استان متحمل
خسارت سیالب شده اند که در بخش شهری  ۴۶۷واحدمسکونی و ...

انتصاب مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس
مهر:وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات طــی حکمی «حمیــد ســلیمان پــور» را بــه عنــوان مدیــر کل ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات اســتان فــارس منصــوب کــرد.
عیســی زارع پــور طــی حکمی «حمیــد ســلیمان پــور» را بــه ســمت مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
اســتان فــارس منصــوب کــرد.
ســلیمان پــور دارای مــدرک کارشناســی تکنولــوژی ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و کارشناســی ارشــد مهندســی
مخابــرات و دکتــرای مدیریــت صنعتی اســت.
وی بیش از  ۲۰سال سابقه فعالیت در حوزه  ICTرا در کارنامه خود دارد.
سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان فــارس و معــاون اداره کل ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات اســتان فــارس از جملــه مهمتریــن مســئولیتهای ســلیمان پــور اســت.

حجه االسالم حسين اميدى مطرح کرد:

فعالیت يك هزار و  ٤٠٠كانون فرهنگى در مساجد فارس
صفد  ر د  وام

مديــر ســتاد كانون هــاى فرهنگــى ،هنــرى مســاجد اســتان فــارس گفــت:
انتقــال پيــام خــوب رســالت اصلــى پيامبــران مــا بــوده اســت از ايــن رو حرفــه
خبرنــگارى رســالت انســان هاى نيــك از جامعــه بشــرى مــى باشــد.
حجــه االســام حســين اميــدى ديــروز در نشســت خبــرى بــا خبرنــگاران بــا
گرامــى داشــت روز و هفتــه خبرنــگار ،تصريــح كــرد :خوشــبختانه در حــوزه
فرهنــگ و ديــن و انديشــه همــواره خبرنــگاران تــاش وافــر داشــته انــد.
او همچنيــن بــه نامگــذارى روز  ٣١مــرداد مــاه بــا عنــوان "روز جهانــى مســجد"
اشــاره كــرد و افــزود :نامگــذارى ايــن روز مناســبت ســالروز بــه آتــش كشــيدن
مســجد االقصــى توســط رژيــم غاصــب صهيونيســتى مــى باشــد.
اميــدى افــزود :در طــول تاريــخ و از زمــان صــدر اســام مســجد پايــگاه اصلــى جامعــه اســامى بــوده و در
انقــاب اســامى نيــز مســاجد محــور فعاليت هــاى اجتماعــى ،فرهنگــى و سياســى مــى باشــد و ايــن ســنگر در
زمــان ظهــور حضــرت ولــى عصــر (عــج) نيــز كارآمــدى خــود را خواهــد داشــت.
مديــر ســتاد كانون هــاى مســاجد اســتان فــارس بــه ايجــاد تعــداد  ٥٠مهــد كــودك در مســاجد اســتان اشــاره
كــرد و افــزود :كانون هــاى فرهنگــى ،هنــرى مســاجد همــواره بــا رويكــرد فرهنگــى ،مذهبــى در ســطح مســاجد
فعاليــت مســتمر داشــته اســت.
اميــدى افــزود :هــم اكنــون تعــداد پنــج هــزار مســجد و حســينيه در ســطح اســتان فــارس وجــود دارد كــه در
ايــن رابطــه نزديــك بــه يــك هــزار و  ٤٠٠كانــون فرهنگــى فعاليــت دارنــد.
مديــر ســتاد كانون هــاى مســاجد اســتان فــارس خاطــر نشــان كــرد :در روز جهانــى مســجد كارگاه هــاى
آموزشــى بــراى ائمــه جماعــات و مديــران ســتاد اســتان برگــزار خواهــد شــد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی اعالم کرد:

برگزاری رزمایش تخصصی جهاد دامپزشکی در استان فارس
مهر:رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی اســتان فــارس از برگــزاری رزمایــش
تخصصــی جهــاد دامپزشــکی در  ۱۸منطقــه عشــایر نشــین اســتان بــه مــدت
 ۳روز خبــر داد.
اســماعیل قــزل ســفلی بیــان داشــت :در ادامــه  ۲رزمایــش بزرگــی کــه بــا
حضــور جهادگــران و گروههــای جهــادی در ســطح اســتان بــا عنوانهــای
اقتــدار جهادگــران و جهادگــران فاطمی برگــزار شــد و مــورد اســتقبال
گســترده گروههــای جهــادی و آحــاد مــردم قــرار گرفــت و در ایــن
رزمایشهــای خدمــت رســانی حضــور یافتنــد لــذا بــر همیــن اســاس و بــا
توجــه بــه جمع بندیهایــی کــه صــورت گرفــت مقــرر شــد تــا رزمایشهــای
خدمترســانی را بــا محوریــت گروههــای جهــادی و بــه صــورت تخصصــی و مســئله محــور اجــرا نمائیــم.
وی تصریــح کــرد :رزمایشهــای تخصصــی جهــادی برنامــه ریــزی شــده اســت و تــا پایــان ســال هــر کــدام
از قشــرهای بســیج ،اردوهــای جهــادی هفتگــی تخصصــی و هدفمنــد و بــا رویکــرد مســئله محــور و بــه
جامعــه هــدف خــود و عمــوم مــردم و بــه ویــژه نیازمنــدان و محرومیــن مناطــق روســتایی و حاشــیه شــهرها
خدمات رســانی خواهنــد نمــود.
رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی اســتان فــارس ادامــه داد :در هفتــه دوم مــرداد مــاه اولیــن رزمایشهــای
تخصصــی بــا عنــوان رزمایــش «روایــت خدمــت» بــا محوریــت فعــاالن جهــادی و فضــای مجــازی شــکل گرفــت
و در هفتــه چهــارم مــرداد «رزمایــش تخصصــی جهــاد دامپزشــکی» بــا محوریــت بســیج عشــایری و اداره کل
دامپزشــکی اســتان و بــا همــکاری اداره امــور عشــایر فــارس و ســایر دســتگاهها اجــرا خواهــد شــد.
قــزل ســفلی ادامــه داد :ایــن طــرح از بیســت و ششــم مــرداد مــاه بــه مــدت ســه روز بــا حضــور مهمانــان
کشــوری و بــا حضــور دانشــجویان و اســاتید دامپزشــکی کشــور در  ۱۸منطقــه عشــایر نشــین برگــزار میشــود و
خدمــات دامپزشــکی مختلفــی از جملــه واکسیناســیون ،پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای دامــی ،آمــوزش
و توانمندســازی و ضدعفونــی و سمپاشــی و … ارائــه خواهــد شــد .همچنیــن شــعار ایــن رزمایــش «خدمــت
بی منــت در کنــار عشــایر» اســت و بــه نــام شــهید مدافــع حــرم عبداللــه اســکندری مزیــن و نامگــذاری شــده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رزمایشهــای تخصصــی دیگــری نیــز برنامــه ریــزی شــده اســت؛ گفــت :از دیگــر
رزمایشهــای تخصصــی کــه طــی ماههــای آینــده عملیاتــی خواهــد شــد میتــوان بــه رزمایــش تخصصــی
جهــادی بســیج کارمنــدان در هفتــه دولــت ،رزمایــش تخصصــی دانــش آمــوزی در نیمــه دوم شــهریورماه،
رزمایــش نخبــگان جهادگــر در حــوزه علمی پژوهشــی در مهرمــاه ،رزمایــش ســامت بــا حضــور جهادگــران
ســامت در بهمــن مــاه ،رزمایــش مهندســین صنعــت و مهندســین عمــران در اســفند مــاه و… اشــاره کــرد کــه
همگــی بــه صــورت مســاله محــور و بــه صــورت هدفمنــد اجــرا خواهــد شــد.

ارائه خدمات دستگاههای اجرایی شیراز در سامانه سرو شیراز
عصرمردم:
جلســه کارگــروه هوشمندســازی اداری و توســعه دولــت الکترونیــک اســتان فــارس در محــل ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان فــارس برگــزار شــد.
جلســه کارگــروه هوشمندســازی اداری و توســعه دولــت الکترونیــک اســتان فــارس در محــل ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان فــارس برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ضمــن ارزیابــی شــاخصهای امنیــت فنــاوری اطالعــات دســتگاههای اجرایــی ،عملکــرد
ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری شــیراز در ایــن حــوزه نیــز مــورد ارزیابــی ،بحــث و تبــادل
نظــر قــرار گرفــت.
در ادامــه ســازمان فــاوا بــه ارائــه جامعــی از خدمــات و بخش هــای مختلــف زیــر سیســتم های ســامانه ســرو
شــیراز کــه توســط ایــن ســازمان پیــاده ســازی و راه انــدازی شــده اســت پرداخــت .ایــن پلتفــرم شــهروندی کــه بــا
آدرس  sarv.shiraz.irدر دســترس شــهروندان شــیرازی قــرار گرفتــه اســت بــه عنــوان درگاهــی جهــت ارایــه
خدمــات پنجــره واحــد شــهری ایجــاد شــده اســت.
در پایــان مقــرر گردیــد در جهــت تســهیل خدمــات رســانی بــه شــهروندان ســومین حــرم اهــل بیــت (ع)
همــکاری الزم توســط ســایر دســتگاه های اجرایــی در خصــوص انتقــال و اشــتراک گــذاری ســایر ســرویس
شــهری بــر روی ســامانه ســرو شــیراز انجــام پذیــرد.

شهردار سابق شیراز سرپرست دفترامور شهری و شوراهای استانداری
فارس شد
استاندار فارس با صدور احکام جداگانهای ،سرپرست ...

ممنوع

گرفتن پول هنگام ثبت نام دانش آموزان

شهردار سابق شیراز سرپرست دفترامور شهری و شوراهای
استانداری فارس شد
عصرمردم:
اســتاندار فــارس بــا صــدور احــکام جداگانــهای ،سرپرســت دفتــر امــور
روســتایی و شــوراها و همچنیــن سرپرســت دفتــر امــور شــهری و شــوراهای
اســتانداری را منصــوب کــرد.
دکتــر محمد هــادی ایمانیــه در حکمی حامــد رســتمی را بهعنــوان سرپرســت
دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری فــارس منصــوب کــرد.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس ،طــی حکــم دیگــری ســید احســان
اصنافــی را بهعنــوان سرپرســت دفتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری
فــارس منصــوب نمــود.
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ایرنا:ناظـر سـتاد ثبـت نـام وزارت آمـوزش و پـرورش در
شـیراز گفت:بـه جـز پـول کتـاب و بیمـه در هنـگام ثبـت
نـام دانشآمـوزان دریافـت هـر هزینـه دیگـری در مدارس
عـادی دولتـی ممنـوع اسـت.
شـاهرخ فرهـادی در جلسـه سـتاد ثبـت نـام دانشامـوزان
مـدارس فـارس بـا حضـور ناظـران اسـتانی ایـن سـتاد در
شـیراز افزود :بر اسـاس آمارهایی که توسـط توسـط مراکز
نظرسـنجی انجـام شـده نشـان می دهـد کـه معلمـان از
مـورد اعتمادتریـن قشـر جامعـه هسـتند و ایـن سـرمایه ی
اجتماعـی بسـیار باالیـی بـرای فرهنگیـان اسـت.
ناظـر سـتاد ثبت نـام وزارت آمـوزش و پرورش ضمن اشـاره
بـه توجـه ویـژه بـه تکریـم اربـاب رجـوع گفـت :برخـورد
مناسـب و سـعه صـدر در تکریـم اربـاب رجـوع و حقـوق
شـهروندی اهمیـت ویـژه ای دارد کـه بایـد بیـش از پیـش
مـورد توجـه قـرار گیـرد.
فرهـادی بـا اشـاره بـه انجـام نظـارت همگانـی گفـت:
مـردم می تواننـد از طریـق سـامانه اینترنتـی shekayat. :
 medu.irگزارش هـای خـود را بـرای پیگیـری ارسـال
نماینـد .اولیـاء امسـال می تواننـد از طریـق کـد Qrکـه در
مـکان مناسـبی در محـل ثبت نام نصب می شـود ،گزارش
خـود را بـه اطلاع کارشناسـان ارزیابـی عملکـرد ادارات
امـوزش و پـرورش برسـانند.
ناظـر سـتاد ثبت نـام وزارت آمـوزش و پرورش ضمن اشـاره
بـه طـرح آدرس در هنـگام ثبـت نـام گفت :حتمـا به محل
سـکونت دانـش آموزانـی کـه در محـدوده مدرسـه اسـت
مـورد توجـه قرار گیرد .مـدارس باید قانونـا دارای کارتخوان
باشـد چراکـه تکریم ارباب رجـوع ،واریز مسـتقیم هزینه به
حسـاب مدرسـه را درپی دارد.

وی در پایـان گفت :اسـتان فارس در زمینه پاسـخگویی به
شـکایات در زمره استانهای برتر کشـور است و پاسخگویی
به شـکایات در این اسـتان بسـیار مطلوب است.
نحـوه ثبـت نـام دانشآمـوزان در مـدارس
کلیدیتریـن فرآینـد بازگشـایی مـدارس
فرشـید قاسـمی معاون آموزش متوسـطه آمـوزش و پرورش
فـارس هـم اظهـار کـرد :ثبـت نـام در اسـتان فـارس در
راسـتای شـعار کشـوری نصیـب برابـر آموزشـی ،نظـارت
همگانـی گام برمـیدارد.
وی که در جلسـه ناظران سـتاد ثبت نام مدارس اسـتان در
سـال تحصیلـی  ۱۴۰۲_۱۴۰۱بـا حضـور نماینـدگان ناظر
وزارتـی مطبـوع سـخن میگفـت ،اظهـار کـرد :ثبـت نـام
مطلـوب ،نصیـب آموزشـی برابـر ،نظـارت همگانـی بعنوان

ایمانیه استاندار فارس:

کمک به کودکان اوتیسم،
تقویت استحکام خانواده است

شـعار پـروژه مهر امسـال انتخاب شـده اسـت.
سـخنگوی سـتاد ثبـت نام آمـوزش و پرورش فـارس ضمن
اشـاره بـه توجـه به طـرح آدرس در ثبـت نام دانـش آموزان
در مـدارس گفـت :نزدیک ترین مدرسـه به محل سـکونت
را اصـل و اسـاس بـرای ثبت نـام دانش آمـوزان در مدارس
قرار داده شـود.
قاسـمی خاطر نشـان کـرد :نحـوه ی ثبـت نـام از کلیـدی
تریـن قسـمت پـروژه مهـر می باشـد کـه درصـورت انجـام
صحیـح آن ،سـاماندهی نیروی انسـانی  ،تجهیـز مدارس،
پوشـاک و سـرویس ها را درپـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه تعییـن رشـته دانـش آمـوزان در دوره دوم
متوسـطه گفـت :مشـاورین مـدارس در انتخـاب نقـش
آفرینـی بسـیاری داشـتند کـه شایسـته تقدیـر می باشـد.

رضایی کوچی معاون استانداری :

نزدیک به  ۲هزار واحد مسکونی فارس در سیالب خسارت دیدند
مهر:معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی
اسـتاندار فـارس گفـت ۳۲:شهرسـتان
اسـتان متحمل خسـارت سـیالب شده اند
کـه در بخش شـهری  ۴۶۷واحدمسـکونی
و در بخـش روسـتایی یـک هـزار و ۴۰۹
واحـد نیازمنـد بازسـازی هسـتند.
محمـود رضایـی کوچـی در خصـوص
خسـارتهای بارشهـای مـرداد مـاه در
فـارس ،گفـت :در فـاز اول ایـن بارشهـا
تنهـا شـاهد وقـوع سـیالب در شهرسـتان
اسـتهبان بودیـم کـه بـه از دسـت دادن
جـان تعـدادی از هـم اسـتانیهای
عزیرمـان منجـر شـد ،امـا در فـاز دوم ایـن
بارشهـا در تمـام  ۳۷شهرسـتان اسـتان
بارشهـای سـیل آسـا و وقـوع سـیالب را
شـاهد بودیـم.
وی تصریـح کـرد :در نوبـت دوم
بارشهـای موسـمی ،سـتاد بحـران در
تمـام شهرسـتانها در وضعیـت آماده باش
حداکثـری بـود و از ایـن رو بارشهـای
مذکـور خوشـبختانه تلفات جانـی به همراه
نداشـت؛ البتـه در روزهـای وقـوع سـیل
دو نفـر در شـمال شـرق اسـتان فـارس
در شـرایطی کـه سـوار خـودرو بودنـد ،بـه
خاطـر شـدت بارش و سـیالب ایجاد شـده
در منطقـه از جـاده منحـرف شـده و ایـن
انحـراف بـه از دسـت رفتـن جـان ایـن دو
هماسـتانی عزیزمـان منجـر شـد.
رضایـی در ادامـه در رابطـه بـا میـزان
خسـارتهای ناشـی از سـیل در سـه
بخـش حـوزه کشـاورزی ،سـاختمانهای
مسـکونی ،تجـاری ،صنعتـی و وسـایل
چشم شیشه ای

نقلیـه و همچنیـن تجهیـزات زیـر بنایـی و
سـاختمانهای دولتـی توضیـح داد.
وی عنـوان کـرد :در حـوزه کشـاورزی در
بحـث زراعـت آبـی حـدود  ۲۴هـزار هکتار
از اراضـی تخریـب و خسـارتی معـادل یک
هـزار و  ۳۵۰میلیـارد تومـان بـه این اراضی
وارد شـد؛ همچنیـن  ۵۳هـزار هکتـار از
اراضـی باغـی نیـز دچار آسـیب شـده و این
اراضـی نیز متحمل  ۲هـزار و  ۸۳۴میلیارد
تومان خسـارت شـدند.
رضایـی سـر جمـع خسـارات وارده در حوزه
کشـاورزی را رقمی معـادل  ۵هـزار و
 ۴۰۰میلیـارد تومـان اعلام کـرد و گفـت:
بارشهـای مذکـور باعث تحمیل خسـارتی
معـادل  ۹میلیـارد و  ۷۰۰میلیـون هـزار
تومـان بـه تولیـدات دامی شـده و بـه حـوزه
مرتـع ،آبخیـز داری و راههای عشـایری نیز
خسـارات قابـل توجهـی وارد کـرد.
وی اظهـار کـرد :در چهـار چـوب
برنامههـای سـازمان مدیریـت بحـران و
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بـر اسـاس روشهـای مرسـوم اعـداد و
ارقام خسـارات وارده در تمـام حوزهها مورد
ارزیابـی قـرار میگیـرد و بعد از تأیید توسـط
سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان ،معاونـت
اقتصـادی سـازمان مدیریـت و برنامـه
ریـزی و معاونـت عمرانـی اسـتانداری،
ارقـام خسـارت بـه سـتاد مدیریـت بحـران
کشـور ارسـال میشـود.
رضایـی بیـان داشـت :در مرحلـه بعـد
نیـز پـس از اخـذ مصوبـه هیـأت دولـت،
ارقـام خسـارت در قالـب تسـهیالت و یـا
پرداختهـای بلا عـوض تصویـب شـده
اقدامهـای الزم در خصـوص جبـران
خسـارات و تخصیـص اعتبـار انجـام
میشـود.معاون هماهنگـی امـور عمرانـی
اسـتانداری فـارس همچنیـن در خصـوص
خسـارات وارده بـه سـاختمانهای
مسـکونی و تجـاری توضیـح داد و گفـت:
 ۳۲شهرسـتان اسـتان ،متحمـل خسـارت
در ایـن حـوزه شـده انـد؛ در بخش شـهری

 ۴۶۷واحـد مسـکونی نیازمنـد بازسـازی
و یـک هـزار و  ۲۲۰واحـد نیازمنـد تعمیـر
هسـتند .
بـه گفتـه وی ،در بخـش روسـتایی یـک
هـزار و  ۴۰۹واحـد نیازمنـد بازسـازی و
 ۲هـزار و  ۷۱واحـد نیـز نیازمنـد تعمیـر
هسـتند؛ ضمـن اینکـه اسـباب و اثاثیـه
یـک هـزار و  ۲۲۵واحـد روسـتایی و
سـه هـزار و  ۳۹۷واحـد شـهری نیـز بـه
دنبـال وقـوع سـیالبهای مذکـور ،دچـار
آسـیب و خسـارت شـده اند که به صاحبان
این واحدهای مسـکونی نیز تسـهیالتی در
قالـب تسـهیالت معیشـتی پرداخت خواهد
شد .
رضایـی همچنیـن بـه خسـارات وارده بـه
راههـا و معابـر ،تأسیسـات آب و بـرق و
گاز اشـاره کـرد و گفـت :در پـی وقـوع
ً
ایـن بارشهـا مجموعـا حـدود یـک هـزار
کیلومتـر از راههـای اسـتان و ۶۰۲پـل از
پلهـای مرتبـط بـا حـوزه راهـداری آسـیب
دیـده اندکـه خسـارت وارد شـده در ایـن
حـوزه معـادل یـک هـزار و  ۶۰۰میلیـارد
تومـان بـرآورد شـده اسـت.وی همچنیـن
از وارد شـدن خسـارت  ۱۲۰میلیارد تومانی
بـه سـاختمانهای دولتـی اسـتان خبـر
داد و گفـت :بـه تأسیسـات آب ،بـرق ،گاز
و تلفـن نیـز معـادل  ۵۷۲میلیـارد تومـان
خسـارت وارد شـده اسـت.به گفتـه معـاون
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری
فارس سـر جمـع حوزه تأسیسـات زیر بنایی
و سـاختمانهای دولتـی  ۲هـزار و۳۰۰
میلیـارد تومـان خسـارت دیـده انـد.

فروش ماکیان در خیابان های شهر

ایرنــا :اســتاندار فــارس گفــت :خدمــات ارائــه شــده
در انجمــن اوتیســم صرفــا متوجــه کــودکان مبتــا
نیســت بلکــه خانوادههــای آنهــا را نیــز شــامل
میشــود و بــه اســتحکام و آرامــش نســبی خانــواده
کمــک میکنــد.
محمد هــادی ایمانیــه در دیــدار بــا هیــأت
امنــای انجمــن اوتیســم افــزود :یــک کــودک
اوتیســمی میتواند اســتعداد و توانمندیهایــی هــم
داشــته باشــد و ایــن اســتعداد و توانمنــدی میتوانــد
بــرای جامعــه ارزشــمند باشــد.
وی ادامــه داد :افــرادی کــه عضــو هیــأت مدیــره
انجمــن اوتیســم میشــوند بایــد در ایــن راه وقــت
بگذارنــد ،چـرا کــه ایــن کار بــه زمــان نیــاز دارد اگــر
ایــن وقتگــذاری و پیــدا کــردن راه حــل باشــد
دیگـران نیــز کمــک خواهنــد کــرد امــا مهــم اعمــال
ســلیقه در گرفتــن کمــک هســت.
اســتاندار فــارس بیــان کــرد :در اســتان چنــد هــزار
کــودک مبتــا بــه اوتیســم داریــم کــه مشــکالت
ایــن بیمــاران ســبب ناتوانــی خانوادههــا میشــود.
اوتیســم (  )Autismیــا درخودماندگــی ،نوعــی
اختــال رشــدی از نــوع روابــط اجتماعــی اســت
کــه بــا رفتارهــای ارتباطــی و کالمی غیرطبیعــی
مشــخص میشــود و عالیــم ایــن اختــال تــا پیــش
از ســه ســالگی بــروز میکنــد و علــت اصلــی آن
هنــوز ناشــناخته اســت.
بــه اف ـرادی کــه ایــن اختــال را دارنــد اوتیســتیک
یــا درخــود مانــده گفتــه میشــود .ایــن اختــال
در پســران شــایعتر از دختــران اســت و وضعیــت
اقتصــادی ،اجتماعــی ،ســبک زندگــی و ســطح
تحصیــات والدیــن نقشــی در بــروز اوتیســم نــدارد.
ایــن اختــال بــر رشــد طبیعــی مغــز در حیطــه
تعامــات اجتماعــی و مهارتهــای ارتباطــی
تأثیــر میگــذارد و کــودکان و بزرگســاالن مبتــا
بــه اوتیســم در ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی،
تعامــات اجتماعــی و فعالیتهــای مربــوط بــه
بــازی ،مشــکل دارنــد و ارتبــاط بــا دیگـران و دنیــای
خــارج بــرای آنــان دشــوار میشــود.
آمارهــا در ســطح بینالمللــی نشــان میدهــد
کــه ازهــر  ۶۸کــودک یــک تــن بــه یــک اختــال
طیــف اتیســم ( )ASDمبتــا اســت.اختالل طیــف
اوتیســم ،در خــود فرورفتــن ،بیتوجهــی بــه جهــان
خــارج ،ناتوانــی در رشــد و گســترش مهارت هــای
اجتماعــی اســت کــه میتوانــد باعــث ایجــاد
ارتباطــات اجتماعــی قابــل توجــه و چالشهــای
رفتــاری شــود.
تقدیــر وزارت کشــور از عملکــرد اســتاندار فــارس در
نظــارت بــر حــوزه آرد و نــان
بــر اســاس گــزارش دریافتــی دیگــری ،معــاون
هماهنگــی امــور اقتصــادی وزارت کشــور در جلســه
بررســی بــازار آرد و نــان کشــور از کوشــش ها و
عملکــرد ایمانیــه اســتاندار فــارس بــا توجــه بــه اینکــه
کارگــروه رصــد و پایــش گنــدم ،آرد و نــان در اســتان
فــارس بــه عنــوان اولیــن اســتان کشــور تشــکیل
شــد تقدیــر بــه عمــل آمــد.
اســتاندار فــارس نیــز در ایــن نشســت ،نظــارت بــر
نحــوه عرضــه نــان از لحــاظ کمــی و کیفــی را از
اولویت هــای اســتان برشــمرد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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اولویت تخصیص اعتبارات اقتصاد مقاومتی با تکمیل پروژه های  ۲سال
گذشته است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت :در ...

طرح جامع اطفاء حریق شیراز تصویب شد
طرح جامع اطفا حریق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با هدف
پیش بینی مسیر بلندت مدت این سازمان ،توسط شورای اسالمی شهر ...

دومین گواهی فعالیت
زنجیره ارزش کشاورزی
در مرودشت صادر شد
عصرمردم:
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از صدور
پروانـه فعالیـت زنجیـره ارزش مرغ در این شهرسـتان
خبر داد.
منصـور امیریـان بـا بیـان اینکـه ایـن زنجیـره پـس از
زنجیـره ارزش گیاهان دارویـی ،دومین زنجیره ارزش
کشـاورزی در شهرسـتان محسـوب می شـود ،اظهار
کـرد :ایـن مجموعـه از سـال  1395فعالیـت خـود را
آغـاز کـرده اسـت و در حـال حاظـر بـا مسـاحت 15
هـزار و  200متـر مربـع بـا اخـذ مجـوز در حلقه های
مختلـف زنجیـره ارزش فعالیـت می کنـد.
او بیـان کـرد :در ایـن زنجیـره حلقه هـای مختلـف
اعـم از؛ تامیـن نهادههـا ،تولیدکننـدگان ،فـرآوری و
بسـته بنـدی ،انبـارداری و سـردخانه و بـازار رسـانی
تـا مراکـز فـروش بـه صـورت مسـتمر و در ارتبـاط بـا
یکدیگـر فعالیـت می کننـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه ایجـاد اشـتغال
بـرای روسـتاییان و افـراد بومـی از اهـداف اقتصـادی
ایجـاد زنجیره هـای ارزش اسـت ،تصریـح کـرد :در
ایـن زنجیـره بـرای بیـش از  450نفـر اشـتغال زایـی
شـده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ابـراز
کـرد :بسـته بنـدی گوشـت مـرغ و انـواع دام بـه
صـورت تـازه و منجمـد ،تهیـه انـواع برگرهـا و سـایر
فرآورده هـای مشـابه ،تهیـه اسـتیک و فرآورده هـای
مشـابه از گوشـت قرمز چرخ نشـده ،طعـم دار کردن
انـواع گوشـت دام ،بسـته بنـدی گوشـت منجمـد و
تازه شـتر مرغ ،انواع ناگت ،شنیسـل ،بال سـوخاری
جوجـه کباب ،مـرغ سـوخاری و فرآورده های مشـابه
از گوشـت طیـور و ذخیـره سـازی و نگهـداری
مـواد غذایـی در سـردخانه دومـداره از عمـده تریـن
فعالیت هـای زنجیـره مذکـور اسـت.
امیریـان بـا اذعـان بـه اینکـه ایجـاد زنجیره هـای
ارزش از مباحـث مهـم و رویکردهـای مهـم وزارت
جهاد کشـاورزی اسـت ،افزود :در شـرایط کنونی ۷۰
درصـد فروش محصـوالت در دنیا در قالـب زنجیره و
تنهـا  ۳۰درصـد به صورت سـنتی به فروش می رسـد
کـه این آمـار اهمیت تشـکیل زنجیره هـا را دوچندان
می کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه تولیـد محصـول بـه شـرط ایجـاد
زنجیـره ارزش اقتصـادی خواهـد بـود ،هـدف از
تشـکیل زنجیره هـای ارزش را بازاریابـی ،ایجـاد
ارزش بـرای مشـتریان ،کاهـش نوسـان قیمت هـا،
عرضـه بهداشـتی محصـول ،بهره وری بـاال ،رضایت
مصـرف کننـده و تولیـد کننـده ،کاهش حاشـیه بازار،
پایـداری در عرضـه محصوالت و کوتاه شـدن دسـت
واسـطه ها و غیـره عنـوان کـرد.

راه اندازی مجدد یک کارخانه
تولیدی پس از پنج سال
تعطیلی در ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
بـا پیگیـری دکتـر کاووس رضایـی فرمانـدار دلسـوز
و پرتلاش و مردمی وهمـکاری کارگـروه رفـع موانـع
تولید شهرسـتان ارسـنجان کارخانه رب و شـوریجات
طیـب شـرکت صنایع غذایـی مروارید ارسـنجان پس
از  5سـال تعطیلـی  ،شـروع بـه فعالیـت نمـود .ایـن
کارخانـه بـا  50نفـر اشـتغال مسـتقیم و 260نفـر
غیـر مسـتقیم  ،روزانـه مقـدار  30.000کیلوگـرم رب
گوجـه و  10.000کیلوگـرم انـواع ترشـیجات را از
تبدیـل و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی شهرسـتان
ارسـنجان و شهرسـتان های همجـوار تولیـد و بـه
اسـتان های مجـاور و کشـورهای عربـی  ،روسـیه و
افغانسـتان صـادر مینمایـد کـه سـاالنه مقادیـر قابـل
توجهـی ارز آوری بـرای شهرسـتان بـه همـراه دارد.
همچنیـن حجـت االسلام بهرامی امـام جمعـه
شهرسـتان ارسـنجان از ایـن کارخانـه بازدیـد بعمـل
آورد وضمـن ابـراز خوشـبختی از راه انـدازی مجـدد
کارخانـه،از نزدیـک چگونگـی تولیـدات آنـرا مـورد
بررسـی قـرارداد.

افزایش قیمت خرید
داروی آزاد
مهـر :معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز گفـت :عـدم اختصـاص ارز ترجیحـی و
تحریمهـا موجب شـد طـرح «دارویـار» در کشـور راه
اندازی شود.محمد جواد راعی در بازدید از خبرگزاری
مهـر بیـان کـرد :یکـی از موضوعاتـی کـه در حـوزه
سلامت حائـز اهمیـت اسـت مسـئله اطالع رسـانی
و ترویـج فرهنـگ اسـت کـه رسـانهها در ایـن حـوزه
بـه خصـوص خبرگـزاری مهـر توانسـتهاند نقش خود
را بـه خوبـی ایفـا کننـد.وی ادامـه داد :در راسـتای
حـل مشـکالت دارویـی در کشـور طرحـی بـا عنـوان
«دارویـار» مطـرح شـد کـه این طـرح میتوانـد نقش
ویـژه ای در کاهش مشـکالت دارویی کشـور داشـته
باشـد و رونـد تخصیـص دارو را هدفمنـد کنـد.
راعـی تاکیـد کـرد :علت ایجـاد این طرح مشـکالت
تحریمـی و همچنین عدم اختصـاص ارز ترجیحی به
برخـی از دارو هـا بـوده امـا این طـرح موجـب خواهد
شـد توانمنـدی ویـژه ای در تولیـد داروهـای داخلـی
حاصـل شـود.او افـزود :برخـی از پیـش نیازهـای
تولیـد دارو در کشـور باید از خارج از کشـور وارد شـود
امـا تولیـد داروهای در داخل کشـور صـورت میگیرد
و بـا اجـرای این طرح شـاهد خواهیم بـود که قاچاق
دارو نیـز از بیـن رفته اسـت.
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طرح جامع اطفاء حریق شیراز تصویب شد
عصرمردم:
طـرح جامـع اطفـا حریـق سـازمان آتشنشـانی و خدمات
ایمنی شـهرداری شـیراز با هـدف پیش بینی مسـیر بلندت
مـدت این سـازمان ،توسـط شـورای اسالمی شـهر شـیراز
بـه تصویب رسـید.
آتـش پـاد محمد هـادی قانـع بـا اشـاره بـه تهيـه و تدویـن
طـرح جامـع اطفـا حریـق بـا همـکاری دانشـگاه شـیراز
اظهـار داشـت :در ایـن طـرح بـا توجـه بـه رشـد و
گسـترش فضـای شـهری ،نیاز هـای ایمنی شـهر شـیراز،
راهکار هـای توسـعه آن و سـیر پیشـرفت و ارتقـا امکانـات
مـورد نیـاز بـرای داشـتن شـهری ایمـن بـا برنامـه ریـزی
کوتـاه ،میـان و بلنـد مـدت تعييـن شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان آتشنشـانی و خدمات
ایمنـی شـهرداری شـیراز ،آتش پاد قانع در حاشـيه جلسـه
علنـي شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـه تصويـب طـرح
جامـع اطفـا حریـق سـازمان آتشنشـانی اشـاره و افـزود:
یکشـنبه  ۲۳مـرداد مـاه  ۱۴۰۱بـا سـیزده رای موافـق
اعضـای محتـرم شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،طـرح

جامـع مطالعاتـی اطفـا حریـق تصویـب گردیـد.
وی افـزود :ایـن برنامه تحقیقاتی برای اولین بار در کشـور
توسـط سـازمان آتشنشـانی شـیراز با همـکاری دانشـگاه
شـیراز تدویـن و بـه عنـوان نقشـه راه سـازمان آتشنشـانی

همـه باید هـا و نباید هـا ،الزامات این سـازمان و خطرات و
تهدید هـای شـهری و روش هـای اجرایـی در آن گنجانـده
شـده اسـت.رییس سـازمان آتشنشـانی شـیراز با اشاره به
جزییـات طرح جامـع اطفا حریق اظهار داشـت :در برنامه
مذکـور نیازهـای شـهری از جملـه افزایـش ایسـتگاه های
عملیاتـی ،گسـترش شـبکه هیدرانـت شـهری ،شناسـایی
مناطـق پـر خطـر و تهدید هـای بافت تاریخـی ،روش های
اطفایـی بافت هـا و محلات خـاص و همچنیـن نیازهـای
سـازمانی همچـون :تجهیـزات و ماشـینآالت ،افزایـش
نیـروی انسـانی مطـرح و راهکارهـای رفـع مشـکالت
موجـود بیان شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول هـدف از تدویـن و اجرای طـرح مذکور
را دسـت یافتـن بـه شـهر ایمـن بـرای شـهروندان عنـوان
کـرد و ابـراز داشـت :سـازمان آتشنشـانی شـیراز پـس
از طـی کـردن مسـیر دو سـاله مطالعاتـی و تحقیقاتـی در
تدویـن طـرح جامـع اطفـا حریق شـهر شـیراز ،همـه توان
خـود را در عملیاتـی شـدن ایـن طـرح جامـع  ،در صـف
مقـدم خدمـت رسـانی بـکار خواهـد بسـت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس

اولویت تخصیص اعتبارات اقتصاد مقاومتی
با تکمیل پروژه های  ۲سال گذشته است
ایرنـا :رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه
ریـزی فـارس گفـت :در بحـث تخصیـص
اعتبـارات اقتصـاد مقاومتـی ،اولویـت بـا
پروژههـای اقتصاد مقاومتی سـال گذشـته
و همچنیـن پروژههـای جهـش تولید سـال
 ۹۹اسـت.
احمـد علـی افـکاری ،روز سـه شـنبه
در جلسـه کارگـروه فرماندهـی اقتصـاد
مقاومتـی در شـیراز افـزود :آنچـه کـه
امسـال بـه مـا ابلاغ شـده ایـن اسـت کـه
 ۳۰پـروژهای کـه بایـد انتخاب و در سـامانه
نیـکا بارگـذاری کنیـم بایـد حتمـا دولتـی
باشـد.
وی ادامـه داد :سـال گذشـته در کنـار
پروژههـای دولتـی ،پروژههـای بخـش
خصوصـی را نیـز معرفی کردیم اما امسـال
آنچـه کـه ابلاغ شـده ایـن اسـت کـه
پروژه ها حتما باید دولتی باشند.
او اظهـار داشـت :البتـه مهـم ایـن اسـت
کـه وقتـی سـازمان برنامـه و بودجـه ایـن
پروژههـا را بـه عنـوان پـروژه هـای اقتصـاد
مقاومتـی میپذیـرد تخصیـص آنهـا ۱۰۰
درصـد اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی
فـارس گفـت :آنچـه کـه ابلاغ کردهانـد
اینکـه پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتی سـال
 ۱۴۰۰و پروژههـای جهـش تولید سـال ۹۹
نسـبت بـه پروژههـای اقتصـاد مقاومتـی

امسـال اولویـت دارنـد و تخصیـص اعتبـار
بـه پروژههـا  ۱۰۰درصـد خواهـد بـود.
افـکاری افـزود :برخـی از ایـن پـروژه هـا
از محـل اعتبـارات ملـی تامیـن اعتبـار
میشـوند کـه سـعی کردهایـم کـه ایـن
پروژههـا را معرفـی کنیـم تـا بتوانیـم از
ویژگـی اقتصـاد مقاومتـی بـا تخصیـص
 ۱۰۰درصـد اسـتفاده کنیـم.
وی گفـت :از جملـه پروژههـای معرفـی
شـده میتـوان بـه برقرسـانی بـه منطقـه
ویـژه اقتصـادی جهـرم بـا  ۵۰درصـد
پیشـرفت فیزیکـی ،تکمیل بیمارسـتان ۶۴
تختخوابـی رسـتم بـا  ۶۸درصـد پیشـرفت
فیزیکـی ،تکمیـل بیمارسـتان ۲۸۹
تختخوابـی اعصـاب و روان صـدرا ،کمـک
بـه زیرسـاخت میـراث فرهنگـی ،صنایـع
دسـتی و گردشـگری اسـتان ،احـداث

بزرگـراه برازجـان  -کنـار تختـه – بابامیدان
– شـیراز بـا  ۸۵درصـد پیشـرفت فیزیکـی،
تکمیـل آزادراه شـیراز – اصفهـان بـا  ۹۳و
نیـم درصـد پیشـرفت فیزیکـی ،تکمیـل
محـور جهـرم – الر بـا  ۵۵درصـد پیشـرفت
فیزیکـی ،احـداث بانـد دوم محـور کـوار
 فیروزآبـاد – جـم بـا  ۷۰درصـد پیشـرفتفیزیکـی ،تکمیـل محـور مرودشـت –
درودزن بـا  ۷۷درصـد پیشـرفت فیزیکـی و
تکمیـل محـور فسـا  -داراب – کهگم با ۸۳
درصـد پیشـرفت فیزیکـی اشـاره کـرد.
بررسـی عملکرد تمام دسـتگاهها در
زمینه اشتغال
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی
فـارس ،همچنیـن در جلسـه کارگـروه
اقتصـاد مقاومتـی و اشـتغال فـارس گفت:
امسـال بر اساس سیاسـت دولت ،عملکرد

همـه دسـتگاهها در زمینه اشـتغال بررسـی
میشـود.
افـکاری ،در خصـوص پرداخت تسـهیالت
بـر اسـاس تبصـره  ۱۶قانـون بودجـه بیـان
کـرد :بنـد ب ایـن تسـهیالت نیـز قـرض
الحسـنه و بـرای اشـتغالزایی اسـت کـه
مربـوط بـه کمیتـه امـداد و بهزیسـتی و از
محـل اعتبـار  ۶۲هـزار میلیـارد تومانی کل
کشـور اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن تسـهیالت بـر اسـاس
شـاخص جمعیـت و نـرخ بیـکاری بیـن
اسـتان هـا توزیـع شـده کـه سـهم اسـتان
فـارس از ایـن اعتبـارات  ۲هـزار و ۷۵۸
میلیـارد تومـان اسـت کـه فـارس در بحـث
تخصیـص ایـن اعتبـارات اسـتان پنجـم
کشـور اسـت.
محمـد هـادی ایمانیه اسـتاندار فـارس نیز
در ایـن جلسـه پیشـنهاد داد کـه چگونگـی
تقسـیم ایـن اعتبـارات در اسـتان پذیرفتـه
شـود و هـر مجموعـه درصـدی از سـهم
خـود را بـه امـور دیگـری اختصـاص دهـد.
وی افـزود :اشـتغال مناطقـی کـه دچـار
خشکسـالی هسـتند بـرای مـا اهمیـت
بیشـتری دارد.
او اظهـار داشـت :قسـمتی از ایـن
تسـهیالت نیـز بـه زنـان بـد سرپرسـت،
زنـان بـی سرپرسـت ،زندانیـان و معتادیـن
اختصـاص داده شـود.

ناوگان حمل و نقل مسافر جادهای فارس
آماده انتقال زائران اربعین به مرز شلمچه است
ایرنـا :مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل
جـادهای فـارس گفـت :نـاوگان حمـل
و نقـل اتوبوسـی ایـن اسـتان بـا ۹۰۰
دسـتگاه اتوبـوس ،آمـاده انتقـال زائـران
اربعیـن از ایـن اسـتان بـه مـرز شـلمچه
است.
علیرضـا راسـتیار بـا بیـان اینکـه بـرای
افزایـش سـطح خدمـات ،ایسـتگاه ویـژه
جابجایـی زائـران اربعیـن در پایانههـای
چهارگانـه مسـافری شـیراز راهانـدازی
خواهـد شـد ادامـه داد :هماهنگـی و
مقدمـات الزم بـرای جابجایـی زائـران
و مشـتاقان سـفر معنـوی اربعیـن بـا
همـکاری دسـتگاههای مسـئول و به ویژه
بخـش حمـل و نقل اسـتان انجام شـده و
امسـال نیـز هماننـد سـالهای گذشـته،

زائـران اربعیـن حسـینی مشـکلی بـرای
سـفر معنـوی اربعیـن نخواهنـد داشـت.
رئیـس کمیتـه حمـل و نقـل و سـوخت
سـتاد اربعیـن حسـینی (ع) اسـتان فارس
اظهـار داشـت :جلسـات ایـن کمیتـه بـه

شـکل منظـم در حـال برگـزاری اسـت و
تاکنـون نیـز هماهنگیهای مناسـبی بین
دسـتگاههای مرتبـط عضـو ایـن کمیتـه
برقرار شـده و امسـال بـا پیگیری مصوبات
ایـن کمیته شـاهد افزایش سـطح خدمات

بـه زائـران خواهیـم بود.
راسـتیار ،ضمـن تاکیـد بـر لـزوم آمادگـی
دسـتگاههای مسـئول در ایـن زمینـه
گفـت :بـر اعلام سـتاد سـفر اربعیـن
کشـور ،طـرح سراسـری جابجایـی زائـران
اربعیـن از  ۱۰شـهریور تـا پنجـم مهرمـاه
امسـال اجرا خواهد شـد و زائران حسـینی
طـی مـدت مذکـور از شـهرهای محـل
سـکونت خـود بـه مرزهـای تعیین شـده و
بالعکـس جابجـا میشـوند.
وی ادامـه داد :در همیـن جهـت ،کار
ایمـن سـازی تمـام محورهـای مواصالتی
اسـتان نیـز در دسـتور کار اداره کل
راهـداری فـارس قـرار گرفتـه و علاوه بـر
آمادگـی راهدارخانههـا ،تمام گشـتهای
راهـداری نیـز فعـال خواهنـد شـد.

محمدیان عضو شورای شهر:

انتخاب شهردار شیراز
بدون توجه به فشارهای بیرون شورا انجام می شود
مهر:عضـو شـورای شـهر شـیراز گفـت:
فرآینـد قانونـی انتخـاب شـهردار جدیـد این
کالن شـهر ،بـدون توجـه بـه فشـارهای
بیرونی ،توسـط شـورا دنبـال و انجام شـود.
رضـا محمدیـان ،گفـت :حاشـیههای
یکـی دو هفتـه اخیـر شـورای شـهر شـیراز
بـا اسـتعفای مهنـدس اصنافـی ،شـهردار
ً
سـابق شـیراز بـه پایـان رسـید و قطعـا
عملکـرد ایشـان در مقایسـه بـا دوره چهـار
سـاله قبلـی بهتـر و مناسـبتر بـود.

وی در عیـن حـال خاطرنشـان کـرد :بـه
دالیـل مختلفـی ،قطـار عمرانی شـهرداری
آنقـدر کـه شایسـته و در حـد انتظـار مـردم
و اعضـای شـورا بـود بـه حرکـت در نیامـد
و اینکـه شـهردار سـابق ،در آینـده و در هـر
سـمتی موفـق و مویـد باشـند.
محمدیـان گفـت :از اعضـای محترم شـورا
تقاضـای عاجزانـه دارم بـدون توجـه بـه
ً
فشـارهای بیرونی و خصوصـا قدرت طلبان
سیاسـی و دیـدن واقعیاتـی کـه از قضایـای

اجرایـی شـهر در ایـن یـک سـاله کسـب
تجربـه کردهایـد هـر چه سـریعتر نسـبت به
انتخـاب شـهرداری دارای تعهد ،تخصص،
تجربـه و کارآمـدی بـا همدلـی کامـل اقدام
نمائیـد تـا در ایـن دوره فرصـت باقیمانـده
 ۳سـاله که مثـل برق خواهد گذشـت بتوان
پروژههـای بـه زمیـن مانـده چهـار ،پنـج
سـال گذشـته را بـه سـرانجام رسـاند.
رئیـس کمیسـیون فرهنگـی ،گردشـگری و
سـومین حرم اهل بیت (ع) شـورای شـیراز

اضافـه کـرد :بایـد توجه داشـت آنچه باعث
مانـدن نـام نیـک در ذهـن مـردم خواهـد
بـود ارائـه خدمـات و پیگیـری توسـعه و
زیرسـاختهای شـهر بـه دور از پرداختن به
شـعار و تبلیغـات کاذب اسـت.
محمدیـان بیـان کـرد :بـه عنـوان نماینـده
مـردم از مدیران و پرسـنل خدوم شـهرداری
شـیراز تقاضـا دارم با تلاش مضاعف برای
رفـع مشـکالت و پیشـرفت اجرایـی و همـه
جانبه شـهر کوشـا باشـند.

ناوگان حمل و نقل مسافر جادهای فارس آماده انتقال زائران اربعین
به مرز شلمچه است
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس گفت :ناوگان ...
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طی نامهای توسط دو نفر از فرهنگیان فارس مطرح شد؛

چالشهای برگزاری نوبت اول کنکور در دیماه امسال
ایســنا :بــه دنبــال تصویــب  ۲مرحل ـهای شــدن کنکــور و اعــام ســازمان ســنجش آموزشعالــی ،مبنــی بــر
برگــزاری مرحلــه اول آزمــون سراســری ورودی دانشــگاهها در دیمــاه امســال ۲ ،نفــر از فرهنگیــان فــارس،
طــی نامـهای ضمــن تائیــد تاثیــر مثبــت دو مرحلـهای شــدن کنکــور بــه چالشهــای زمــان تعییــن شــده بــرای
برگــزار مرحلــه اول ایــن آزمــون پرداختنــد.
ســهراب صادقــی؛ عضــو هیــأت علمی دانشــگاه فرهنگیــان و رزاق خواجــهزاده مشــاور تحصیلــی آمــوزش و
پــرورش اســتان فــارس ،طــی نامـهای خطــاب بــه رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش ،ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت
تغییــر در اجــرای فرآینــد کنکــور و مثبــت خوانــدن مصوبــه مربــوط بــه  ۲مرحلـهای شــدن آزمــون سراســری ،بــه
طــرح چالشهــا و مشــکالت ناشــی از تعییــن زمــان برگــزاری مرحلــه اول ایــن آزمــون ،پرداختنــد.
در ایــن نامــه کــه نســخهای از آن بــرای انتشــار در اختیــار خبرگــزاری دانشــجویان ایران(ایســنا) قــرار گرفتــه،
آمــده اســت؛
" ریاست محترم سازمان سنجش کشور جناب آقای دکتر پورعباس
با سالم و دعای خیر
احترامــا در رابطــه بــا تغییــرات کنکــور  ۱۴۰۲و رونــد اجــرای ایــن تغییــرات از جملــه اطالعیــه ســازمان ســنجش
کشــور مبنــی بــر برگــزاری کنکــور نوبــت اول در اواخــر دی مــاه  ۱۴۰۱نکاتــی را بــه اســتحضار حضرتعالــی
میرســانیم.
نیــاز بــه تغییــر در شــیوه برگــزاری کنکــور ،موضوعــی اســت کــه در ســالهای گذشــته مــورد توجــه کارشناســان
حــوزه تعلیــم و تربیــت بــوده و حضرتعالــی نیــز بارهــا بــر ضــرورت تغییــر در شــیوه برگــزاری کنکــور تاکیــد
داشــتهاید امــا مهمتریــن تغییــر بــا مصوبــۀ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رقــم خــورد کــه ســرانجام در
تیرمــاه  ۱۴۰۱جهــت اجــرا توســط رئیــس جمهــور محتــرم ابــاغ شــد و نویــد آن را م ـیداد کــه بــه مدرســه
و آموزشهــای مدرســهای توجــه خواهــد شــد ،سرنوشــت دانشآمــوز در یــک جلســۀ چنــد ســاعته رقــم
نمیخــورد و اســترس و اضطــراب دانشآمــوزان نیــز کاهــش خواهــد یافــت .تاثیــر قطعــی ســوابق تحصیلــی،
حــذف درسهــای عمومــی از کنکــور و انتقــال تاثیــر آن بــه ســوابق تحصیلــی و برگــزاری دو کنکــور در ســال از
مهمتریــن مــواد ایــن مصوبــه میباشــد.
یکــی از مــواد مهــم مصوبــۀ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برگــزاری دو کنکــور در ســال اســت؛ دبیــر شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی در خصــوص مزیــت ایــن تصمیــم اظهــار داشــتند کــه« :بــا اجــرای مصوبــه جدیــد
شــورا ،کنکــور سراســری دو بــار در ســال برگــزار میشــود و ایــن مســأله ســبب کاهــش اســترس و اضطــراب
داوطلبــان کنکــور خواهــد شــد»
در اجــرای مصوبــۀ شــورا ،ســازمان ســنجش بــا انتشــار اطالعیـهای اعــام نمــود کــه نوبــت اول کنکــور ۱۴۰۲
در  ۲۹و ۳۰دی مــاه  ۱۴۰۱برگــزار خواهــد شــد امــا بــه دالیــل زیــر ایــن تصمیــم مغایــر بــا روح مصوبــۀ شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی اســت و ایرادهــای اساســی دارد:
قــرار بــر ایــن بــود کــه بــرای «کاهــش اســترس و اضطــراب داوطلبــان» ،کنکــور ۱۴۰۲دو بــار در ســال برگــزار
شــود و نمــرۀ هــر کــدام بهتــر شــد بــرای داوطلــب لحــاظ شــود؛ امــا اگــر بــر اســاس اطالعیۀ ســازمان ســنجش،
کنکــور اول در اواخــر دی مــاه برگــزار شــود دانشآمــوزان دوازدهمــی از ایــن امتیــاز محــروم میشــوند زیــرا بــر
ـدارس متوســطۀ دوم ،دانشآمــوزان دوازدهمی تــا اواخــر دی مــاه تنهــا نیمــی از
اســاس آئیــن نامــه آموزشـ ِـی مـ ِ
بودجــه بنــدی کتابهــای دوازدهــم را خواندهانــد و بنابرایــن آمادگــی الزم بــرای شــرکت در کنکــور ندارنــد
و عمــا شــانس کنکــور نوبــت اول را از دســت میدهنــد و در مقابــل رقبــای آنهــا یعنــی داوطلبــان پشــت
کنکــور میتواننــد از ایــن فرصــت بــه خوبــی اســتفاده کننــد! و ایــن موضــوع نــه تنهــا اســترس و اضطــراب
دانشآمــوزان را کاهــش نمیدهــد بلکــه اســترس و نگرانی هــای آنهــا را بیشــتر میکنــد .ایــن تصمیــم
آن قــدر تعج ـبآور بــود کــه دبیــران ،مشــاوران و حتــی دانشآمــوزان هــم انگشــت بــه دهــان گرفتــه کــه چــرا
زمانــی کــه هنــوز نیمــی از درسهــای دوازدهــم تدریــس نشــده کنکــور نوبــت اول برگــزار میشــود؟!
بــا تاثیــر قطعــی ســوابق تحصیلــی امیــد میرفــت کــه بــه مدرســه و آموزشهــای مدرســهای و در کنــار آن
تعلیــم و تربیــت در محیطهــای آموزشــی توجــه بیشــتری شــود امــا بــا برگــزاری کنکــور در اواخــر دی مــاه،
ـمی مدرســه و نظــم مــدارس کــه قــرار اســت دانشآمــوزان دوازدهمی تــا اردیبهشــت مــاه بــه تحصیــل
نظــام رسـ ِ
مشــغول باشــند بــه هــم میریــزد و دانشآمــوز یــا بایــد قیــد کنکــور نوبــت اول را بزنــد (کــه عمــا فلســفه دو
کنکــور بــرای ایــن دســته از دانشآمــوزان منتفــی اســت) یــا بایــد بــه جــای توجــه و حضــور در مدرســه بــا
شــرکت در کالسهــای خــارج از مدرســه و موسســات کنکــوری خــود را بــرای کنکــور نوبــت اول در اواخــر دی
مــاه آمــاده کنــد کــه در ایــن صــورت نیــز مافیــای کنکــور فعالتــر از قبــل خواهــد شــد و بیعدالتــی در شــکلی
بدتــر از قبــل ،خــود را نشــان خواهــد داد؛ چــرا کــه اکثــر دانشآمــوزان تــوان پرداخــت هزینههــای شــرکت در
کالسهــای کنکــور نوبــت اول را ندارنــد .از طــرف دیگــر آن دســته از دانشآموزانــی کــه تــا دی مــاه درسهــای
تخصصــی دوازدهــم را تمــام کــرده انــد انگیــزهای بــرای شــرکت در کالسهــای مدرســه نخواهنــد داشــت و
نظــم و نظــام مدرســه بــه شــدت آســیب میبینــد و باعــث هــرج و مــرج در مــدارس میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه در کنکــور نوبــت اول ،دانشآمــوزان دوازدهمی یــا شــرکت نمیکننــد و یــا اگــر شــرکت کننــد
اکثــرا آمادگــی الزم را ندارنــد نمــرات علمی پائینــی کســب خواهنــد کــرد ،امــا در مقابــل پشــت کنکوریهــای
ســال قبــل میتواننــد بــا شــرکت در کنکــور نوبــت اول از رقبــای خــود پیــش بیفتنــد زیــرا دوازدهمیهــا در دی
مــاه آمادگــی ندارنــد امــا پشــت کنکوریهــا بــا آمادگــی بیشــتری شــرکت میکننــد .از طــرف دیگــر نمــرات
پائیــن دانشآمــوزان دوازدهمی باعــث افزایــش نمــره تــراز دانشآمــوزان پشــت کنکــوری میشــود! (بدیــن
صــورت کــه وقتــی میانگیــن نمــرات بــه خاطــر شــرکت دانشآموزانــی کــه آمادگــی ندارنــد کــم باشــد نمــره
تــراز دانــش آموزانــی کــه درصــد باالیــی میزننــد بیشــتر میشــود) و ایــن موضــوع نیــز در جــای خــود باعــث
اســترس و نگرانــی دانشآمــوزان دوازدهمی میشــود!
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه کنکــور نوبــت اول زمانــی برگــزار شــود کــه دانشآمــوزان دوازدهمی آمادگــی کامــل
بــرای شــرکت در کنکــور را داشــته باشــند (مثــا اواخــر اردیبهشــت) در غیــر ایــن صــورت برگــزاری کنکــور اول
در اواخــر دی مــاه نــه تنهــا نفعــی بــرای دانشآمــوزان دوازدهمی نخواهــد داشــت بلکــه هــم رقابــت عادالنــه
را بــه هــم میزنــد ،هــم نظــم و نظــام مــدارس را بــه هــرج و مــرج میکشــاند ،هــم مافیــای کنکــور را فربهتــر
میکنــد و هــم بیعدالتــی را تعمیــق میبخشــد! بــا آرزوی موفقیــت و امیــد بــه تصمیــم بهتــر بــرای آینــده
ســازان کشــور".
بــه گــزارش ایســنا ،رونوشــت ایــن نامــه بــرای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،وزارت آمــوزش و پــرورش و
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی نیز ارســال شــده اســت.

برگزاری نخستین مانور بررسی و رفع مشکالت ترافیکی معابر
کالن شهر شیراز در آخرین جمعه مرداد ماه
عصرمردم:
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری شــیراز از اجــرای نخســتین مانــور
بررســی و رفــع مشــکالت ترافیکــی معابــر کالن شــهر شــیراز در قالــب طــرح
شــیراز ایمــن در آخریــن جمعــه مــرداد مــاه خبــر داد.
هــادی شهدوســت شــیرازی در جلســه هماهنگــی برگــزاری مانــور ترافیکــی
بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــر اســاس برنامــه ریــزی و هماهنگــی انجــام شــده
بــا مناطــق شــهرداری در روز جمعــه  ٢٨مــرداد مــاه بــه شــکل هماهنــگ
برگــزار خواهــد شــد ،اظهــار داشــت :ایــن طــرح در دو بخــش بررســی و
احصــا مشــکالت ترافیکــی معابــر اصلــی شــهر و رفــع نواقــص مشــخص
شــده برنامــه ریــزی و در دســتور کار قــرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح در دو فــاز اجرایــی خواهــد شــد ،تصریــح کــرد :در فــاز نخســت طــرح ،معابــر
مشــخص شــده در هــر منطقــه از شــهرداری بــا حضــور کارشناســان ترافیکــی بررســی و مســتند ســازی بــر
اســاس چــک لیســت تجهیــزات ترافیکــی انجــام خواهــد شــد.
معــاون شــهردار شــیراز خاطــر نشــان کــرد :در فــاز دوم طــرح مــوارد احصــا شــده در قالــب یــک گــزارش کامــل
تدویــن و بــرای اجــرا بــه مناطــق و اداره کل مهندســی و ایمنــی ترافیــک معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک ابــاغ
می شــود تــا در بــازه زمانــی مشــخص شــده رفــع نقــص صــورت پذیــرد.
اقــدام شــهرداری در بررســی و رفــع مشــکالت ترافیکــی کالن شــهر شــیراز قابــل تقدیــر
اســت
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شیراز در جلسه هماهنگی
برگــزاری مانــور ترافیکــی بــا تقدیــر از معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری شــیراز در اجــرای ایــن طــرح،
اظهــار داشــت :بــه طــور یقیــن اجــرای ایــن طــرح بهویــژه بازنگــری تابلــو و عالئــم و تجهیــزات ترافیکــی بــه
ایمنــی شــهر و کاهــش ســوانح رانندگــی کمــک خواهــد کــرد.
ســرهنگ حمیــد کریمی بــا بیــان اینکــه پلیــس بــرای اجــرای طــرح و احصــا مشــکالت در کنــار شــهرداری قــرار
دارد ،خاطــر نشــان کــرد :ثمــره تــاش و همــکاری پلیــس و شــهرداری کاهــش مشــکالت ترافیکــی و افزایــش
ایمنــی معابــر شــهر و شــهروندان اســت.

سالمت
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تاثیر ویتامین  B۱۲و فوالت
در درمان کبد چرب شدید

مهر :براساس تحقیقات جدید ،ویتامین هایی مانند  B۱۲و فوالت ممکن است بتوانند برخی
از آسیب های کبد را معکوس کنند.
مشــکالت کبدی به دالیل مختلف ممکن اســت رخ دهد اما همیشه ناشی از مصرف الکل
نیســت .کبدچرب غیرالکلی نوع تهاجمی از بیماری کبد چرب اســت که میتواند باعث آسیب
شدید کبد شده و بر سالمت کلی بدن تأثیر بگذارد.
در حــال حاضر ،هیچ درمان مؤثری برای بیماری کبدچــرب غیرالکلی وجود ندارد ،اما یک
مطالعه جدید نشــان داد که ویتامین  B۱۲و فوالت میتوانند به کاهش التهاب و زخم در افراد
انسانی و مدلهای حیوانی کمک کنند.
مطالعه جدید ،مکانیسمهای بیماری کبدچرب را مورد بررسی قرار داده و پی برده است که در
این بیماری ،از انجام فعالیت یک پروتئین خاص موســوم به «سینتاکسین  »۱۷در از بین بردن
ســلولهای مرده و ناسالم جلوگیری میشــود .همچنین محققان دریافتند که ویتامین  B۱۲و
فوالت برای افزایش سطح سینتاکسین  ۱۷عمل کرده و به از بین رفتن فیبروز (ضخیم شدن یا
زخم) و التهاب کبد کمک میکنند .کبدچرب غیرالکلی میتواند باعث ایجاد زخم و آسیب دائمی
کبد شود و خطر ابتالء به سرطان کبد را افزایش دهد.
محققان مطالعه حاضر دریافتند که افزایش در اســید آمینه هموسیستئین ( )HCYهمزمان
با التهاب کبدی و فیبروز وجود دارد .آنها همچنین دریافتند که ســطح باالی هموسیســتئین در
کبد منجر به کبدچرب و تشدید آن میشود .سپس هموسیستئین روی پروتئین سینتاکسین ،۱۷
که برای از بین بردن سلولهای آسیب دیده از بدن در فرآیندی به نام اتوفاژی مهم است ،تأثیر
میگذارد .محققان توصیه میکنند که ویتامین  B۱۲و فوالت ممکن است مفید باشند ،به ویژه
به عنوان یک روش پیشگیرانه یا درمان خط اول برای بیماری کبد چرب غیرالکلی.
مطالعات بالینی بیشــتر میتواند بررسی کند که چگونه ویتامین  B۱۲و فوالت میتوانند به
افراد مبتال به کبدچرب غیرالکلی کمک کنند.

تاثیر تعامل ویروس های زونا و تبخال
در شروع آلزایمر

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد که دو ویروس بســیار رایج که اکثر مردم حامل آن
هستند ممکن است در ایجاد بیماری آلزایمر اثر متقابل داشته باشند.
به نظر میرسد واکسنهای یکی از ویروسها شانس ابتالء به آلزایمر را کاهش میدهد.
مطالعه محققان دانشــگاه تافتس ماساچوست گزارش میدهد ترکیبی از ویروسهای بسیار
رایج ممکن است علت اصلی بیماری آلزایمر باشد .ویروس عامل آبله مرغان و زونا ممکن است
یک ویروس تبخال خفته را فعال کند که با بیماری آلزایمر مرتبط است.
ویروس واریسال زوستر ( )VZVویروسی است که باعث ایجاد آبله مرغان در دوران کودکی
و زونا در سنین باالتر میشود .پروفسور «دیوید کاپالن» ،نویسنده مسئول این مطالعه ،میگوید:
«بیــش از  ۹۵درصد بزرگســاالن در دوران کودکی و نوجوانی آبله مرغــان را تجربه کردهاند.
ویروس پس از آن در بدن باقی میماند».
به گفته وی« ،سن و کاهش عملکرد سیستم ایمنی با افزایش سن ،و سرکوب سیستم ایمنی
عواملی هستند که میتوانند  VZVرا به عنوان زونا در بزرگساالن دوباره بیدار کنند».
این مطالعه نشــان داد که وقتــی  VZVبه صورت زونا فعال میشــود ،ویروس تبخال را
دوباره فعال میکند .به گفته کاپالن« ،آنچه در حال حاضر مشــخص شــده اســت این است
کــه بیماریهای عفونی ،به طور کلی ،خطر ابتالء به آلزایمر را بــه همراه دارند و نتایج ما این
موضوع را برای زونا توضیح میدهد .اکنون در حال بررسی هستیم که آیا این مورد برای برخی
عفونتهای دیگر نیز وجود دارد یا خیر».

ارتباط ورزش متوسط یا شدید
در کاهش ریسک مرگ

مهر :نتایج یک مطالعه نشــان می دهد که ورزش طوالنی مدت شــدید یا متوســط با خطر
کمتر مرگ مرتبط است .ورزش منظم با کاهش خطر ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی و مرگ
زودرس همراه اســت .با این حال ،شواهد محدودی در مورد تأثیر شدت ورزش بر این خطرات
وجود داشــت .تجزیه و تحلیل جدید بیش از  ۱۰۰هزار شرکت کننده در طی یک دوره پیگیری
 ۳۰ساله ،نشان داده است که ورزش شدید یا متوسط با کمترین خطر مرگ مرتبط است.
به خوبی مشخص شده است که فعال بودن از نظر جسمی میتواند به داشتن زندگی سالمتر
و شــادتر کمک کند .افرادی که به طور مرتب ورزش میکننــد ،با خطر کمتر ابتالء به چندین
بیماری طوالنی مدت مزمن مانند بیماری قلبی ،دیابت نوع  ۲و برخی ســرطانها روبرو هستند.
مطالعات نشــان میدهد که فعالیــت بدنی باعث افزایش عزت نفس و روحیه هم میشــود و
همچنیــن میتواند به افراد در خواب با کیفیت بهتر کمک کند .با این حال ،در حالی که ورزش
کافی مهم است ،باید شدت تمرین نیز در نظر گرفته شود.
نتایج مطالعه اخیر نشان داد بزرگساالنی که دو تا چهار برابر میزان توصیه شده فعالیت بدنی
متوســط یا شــدید در هفته را انجام میدهند ،خطر مرگ به میزان قابل توجهی در آنها کاهش
مییابد .دستورالعملهای فعالیت بدنی  ۲۰۱۸توصیه میکند که بزرگساالن حداقل  ۱۵۰تا ۳۰۰
دقیقه فعالیت بدنی متوسط در هفته و  ۷۵تا  ۱۵۰دقیقه فعالیت بدنی شدید در هفته انجام دهند.
با این حال ،تعداد زیادی از افراد برای حفظ ســامت و بهبود تناســب اندام ،میزان باالتری از
ورزش شدیدتر را انجام میدهند.
دکتر «دانگ هون لی» ،سرپرست تیم تحقیق ،میگوید« :مطالعه ما نشان داد بسیاری از افراد
میتوانند با انجام فعالیت بدنی توصیه شده ( ۱۵۰دقیقه در هفته فعالیت متوسط یا  ۷۵دقیقه در
هفته فعالیت شــدید) از مزایای سالمتی قابل توجهی برخوردار شوند ،بنابراین فعال ماندن مهم
اســت .برای کسانی که به دنبال فواید سالمتی بهینه از ورزش هستند ،میتوانند سطح بیشتری
از فعالیت را انجام دهند یعنی دو برابر میزان توصیه شده.
تجزیه و تحلیل نشان داد که بیشترین فایده برای کاهش خطر مرگ در بین افرادی که حدود
 ۱۵۰تا  ۳۰۰دقیقه در هفته فعالیت بدنی شدید ۳۰۰ ،تا  ۶۰۰دقیقه در هفته فعالیت بدنی متوسط
یا ترکیب هر دو را داشتند ،مشاهده شده است.

نقش تغذیه در کنترل فشارخون بارداری

تبیــان :ویتامین  Eیک مــاده مغذی محلول در
چربــی و دارای خاصیت ضدالتهابی اســت .ویتامین
 Eحامی سیســتم ایمنی ،عملکرد سلول و سالمت
پوســت اســت .این ویتامین خاصیت آنتیاکسیدانی
دارد و میتواند با رادیکالهای آزاد تولید شده توسط
متابولیســم غذا و ســموم موجود در محیط به خوبی
 Eدر کاهش عالئم درماتیت
مبارزه کند .ویتامیــن 
آتوپیــک و بیماری کبــد چرب موثر بــوده و روند
پیشرفت آلزایمر را نیز ُکند میکند.
 Eبرای باز کــرن رگها و کاهش
از ویتامیــن 
ریســک لخته شــدن خون نیز اســتفاده میشود.
پرتوهای  UVو قرار گرفتن در معرض نورخورشید،
سطح ویتامین  Eپوســت را کاهش میدهد .سطح
این ویتامین با باالرفتن ســن نیز کاهش مییابد .اما
ویتامین  Eدر بسیاری از غذاها ،به صورت مکمل و
در خیلی از محصوالت موضعی پوست وجود دارد.
ویتامین  Eموضعی
ویتامین  Eبه صورت کرم و روغنهای موضعی
هم وجود دارد و آن را به خیلی از محصوالت آرایشی،
ســرمهای چشــم و
از جمله کرمهای ضدچروک،
ُ
ضدآفتابها نیز اضافه میکنند.
ویتامیــن  Eبه راحتی جذب پوســت میشــود.
اســتفاده موضعــی از ویتامیــن  Eمیتواند میزان
ذخیرهی این ویتامین را در غدد چربی پوست افزایش
دهد.
دنیای امروز طی ســالهای اخیر تغییرات زیادی
کرده و افراد هزینه و تالش بیشــتری صرف ظاهر و
احســاس خود میکنند .یکی از این کارها استفاده از
مکملهاست .مثال کپسول مکمل ویتامین  Eدارای
فواید زیادی است .ویتامین  Eمیتواند نقش مهمی
در سالمت و زیبایی پوست و موی شما داشته باشد.
کمک به رشد ناخنها
ما با دستهایمان در طول روز خیلی کارها انجام
میدهیم .خصوصــا برای یک خانــم ،فعالیتهای
روزانه خانه باعث میشــود دستها در معرض انواع
شــویندهها و مواد گوناگون باشــند .چه آشپزی ،چه
شستن ظروف و میوه و ســبزی و لباس ،هر یک از
این کارها میتواند ناخنها را شکننده کرده و به آنها
آسیب بزند.
یک کپســول ویتامیــن  Eرا باز کنیــد و با آن
ناخنها ،کوتیکولها و پوســت اطراف ناخن را ماساژ
دهید .بهتر است این کار را شب قبل از خواب انجام
دهید تا دیگر از دستهایتان کار نکشید .ویتامین ،E
ناخنها را تغذیه میکند.
رفع هایپرپیگمنتیشن یا لکههای پوستی
هایپرپیگمنتیشــن عارضهای اســت که در آن،
ن بیشتر از
در قســمتهایی از پوســت تمرکز مالنی 
دیگر قسمتهاســت .این حالت باعث میشود رنگ

باشگاه خبرنگاران :محققان غربی از ایتالیا ،اسپانیا
و فرانســه ،در چارچوب مطالعاتــی که دائم ًا وضعیت
دریاها را رصد میکنند ،افزایش دمای آب در مناطق
شــمالی و جنوبی حوزه مدیترانه را تحت نظر داشتند،
به گونهای کــه تیر و اوایل این مــاه دمای آن بین
 ۲۸تا  ۳۰درجه در انتهای آن متغیر بود.
دکتر عبدالرحیم الخویت ،کارشــناس مراکشــی
در محیط زیســت و مهندســی عمران ،میگوید که
میانگین دمای آب دریــای مدیترانه به طور کلی در
حدود  ۲۵درجه است ،اما در تابستان امسال محققان
افزایش میانگین دمای آب دریــای مدیترانه را ثبت
کرده اند .دمــای آب دریای مدیترانــه به  ۲۸درجه
ســانتیگراد رســیده و در برخی مناطــق دمای هوا
 ۵درجه باالتر از میانگین است.
الخویت در سخنرانی خود تاکید کرد که تحقیقات
انجــام شــده از اواخر قــرن نوزدهم نشــان دهنده
افزایش دمای دریای مدیترانه به این میزان نیســت
و توضیــح داد که افزایش دما در ســال نواحی ذکر
شده به طور کلی بر اکوسیستمها تأثیر منفی خواهند
داشــت و احتما ًال برخی از حیواناتــی که نمیتوانند
خود را با این میزان گرما ســازگار کنند در آن مناطق
مهاجرت میکنند و موجودات دیگری که دمای بین
 ۲۸تــا  ۳۰درجه را تحمل میکنند ظاهر میشــوند.

کاربردهای جالب کپسول ویتامین E
برای پوست و مو

پوست یکدست نباشد .ویتامین  Eمیتواند خاصیت
آنتیاکسیدانی داشته باشد و این لکهها را از بین ببرد.
هایپرپیگمنتیشن در عمیقترین الیههای پوستی رخ
میدهد.
محتوای کپسول ویتامین  Eرا روی قسمت مورد
نظر بزنید و با حرکات دورانی به آرامی ماساژ بدهید.
 Eرا میتوانید به ماســک صورتتان اضافه
ویتامین 
کنید.
ویتامین  Eبرای موها
جنبهی آنتیاکسیدانی ویتامین  Eبرای موهایتان
نیز مفید است ،خصوصا برای کسانی که دچار ریزش
مو یا کمپشتی مو هستند.
میتوانید کپسول ویتامین  Eرا همراه با شامپو یا
نرمکنندهی سرتان استفاده کنید .همچنین میتوانید
آن را به ماســک مو اضافه کنید .سادهترین راه این
است که محتوای کپســول را خالی کرده و آن را با
یک روغن حامل مثال روغن نارگیل یا روغن زیتون
ترکیب کنید .موها و پوست سر را خوب ماساژ دهید
و بگذارید  ۲تا  ۳دقیقه بماند ،سپس موها را بشویید.
ســعی کنید هفتهای دو بار این کار را انجام دهید تا
نتیجه بگیرید.
کاهش چین و چروکها

روغن ویتامین  Eرا میتوانید به عنوان یک کرم
ضدچینوچروک اســتفاده کرده و خطوط ریز پوست
را محو کنیــد .خاصیت ضدالتهابــی طبیعی روغن
ویتامین  Eبرای پوســت عالیست .ضمنا ویتامین E
حتی میتواند رطوبت پوســت را حفظ کرده و آن را
هیدراته نگاه دارد .محتوای کپسول ویتامین  Eرا با
حرکات دورانی روی پوست ماساژ دهید .روزی یک
بار و ترجیحــا قبل از خواب این کار را بکنید .بعضی
از کارشناســان میگویند اســتفاده از روغن ویتامین
 Eمســتقیما روی پوست ممکن است سبب واکنش
آلرژیک شــود ،بنابراین همیشــه اول روی قسمت
کوچکی از پوستتان آن را امتحان کنید.
محافظت در برابر آفتاب سوختگی
آیا پوســتتان در معرض آفتابســوختگی است؟
روغن ویتامیــن  Eدارای خاصیت محافظتکنندگی
در برابر پرتوهای خورشــید است .ضمنا ویتامین E
درمان مناسبی برای آفتابسوختگی است و میتواند
خشــکی و پوستهپوسته شدن پوست را برطرف کند.
البته این را بدانید که این ویتامین جایگزین کرمهای
ضدآفتاب نیست.
کاهش تیرگی پای چشم
روغــن ویتامین  Eرا از کپســول خــارج کرده

هشدار محققان نسبت به
احتمال حضور موجودات عجیب در سواحل دریا

همینطــور برای گیاهان ،به گونهای که درصد حضور
برخی از گیاهان دریایی کاهــش مییابد ،مانند گیاه
( ،)Poseidonyکــه محققان در دریای مدیترانه
آن را پوزیدونی «ریه مدیترانه» مینامند.
الخویــت با بیان اینکه میلیاردها موجود زنده روی

این گیاهــان زندگی میکننــد و زوال آنها با تمام
اســتانداردها به معنای فاجعه زیســت محیطی است
که پدیدههای عجیبی را در پی خواهد داشت ،افزود:
عوامل و علل متعدد انســانی کــه نمیتوان به طور
قطعی به آنها اشــاره کرد در پــس تغییرات اقلیمی

کاکائو در کاهش فشارخون موثر است

مهر :تحقیقات نشان داده است که فالوانول های
موجود در کاکائو می توانند به کاهش فشــار خون
کمک کنند.
ســامت قلب و عروق برای سالمت کلی بدن
ضروری است.
عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی مانند فشار
خون باال باید به ســرعت مورد توجــه قرار گیرد تا

خطر عــوارض بعدی کاهش یابــد .افراد همچنین
میتوانند با داشتن سبک زندگی سالم به جلوگیری
از افزایش فشار خون کمک کنند.
قلــب خون را در سراســر بدن پمپــاژ میکند و
اکســیژن و مواد مغذی مورد نیاز برای عملکرد آن
را تأمیــن میکند .محققان به طــور مداوم در حال
بررسی عواملی هستند که بر سالمت قلب و عروق

تأثیر میگذارد و آن را بهبود می بخشد.
نتایج مطالعه اخیر نشــان داد که فالوانول های
کاکائو ممکن است با کاهش سفتی شریانها ،فشار
خون را در بزرگســاالن سالم کاهش دهند ،اما فقط
زمانی که فشار خون باال باشد.
محققان مطالعه حاضر خاطرنشــان میکنند که
مطالعات قبلی اثرات کاهش فشــار خون و کاهش

و اطراف چشــمها بمالید .به آرامی ماســاژ دهید و
بگذارید طی شــب بماند .این کار را به مدت  ۲تا ۳
هفته هر شــب انجام دهید تا تفاوت را ببینید .روغن
ویتامین  Eمیتواند پف پای چشــمها را نیز کاهش
دهد .در مورد مصرف ویتامین  Eبه صورت خالص با
پزشکتان مشورت کنید.
تسکین خارش پوست
محتوای یک کپســول ویتامیــن  Eرا با روغن
نارگیل ترکیب کرده و روی قسمت مورد نظر ماساژ
دهید .ایــن کار را هر روز انجام دهید .روغن نارگیل
کمک میکند خارش پوست کمتر شود ،زیرا پوست را
 Eپوست را ترمیم
تغذیه و مرطوب میکند .ویتامین 
کرده و التهاب را کاهش میدهد.
چه کســانی نباید از کپسول ویتامین E
استفاده کنند؟
 .اگر اگزما دارید از کپسول ویتامین  Eبه صورت
موضعی اســتفاده نکنید .ولی مصــرف خوراکی آن
تحت نظر پزشک مفید خواهد بود.
 .اگر اختالل خونریزی دارید از کپســول ویتامین
 Eاستفاده نکنید.
 .اگر بــه روغن ویتامین  Eحساســیت دارید از
کپسول این ویتامین استفاده نکنید.
هوا و دریا در خشــکی اســت .در این راستا میتوان
به آزمایشها و مانورهای دریایی نظامی اشــاره کرد
که انواع آالیندهها را از خــود به جا میگذارند که با
صدای انفجارهایی که سبک زندگی موجودات زنده را
تغییر میدهد ،هدر رفتن ســاحها و مواد شیمیایی و
خطرناک ناشناخته شروع میشود .همچنین میتوان
به قطعات تســلیحاتی که به دریاهــا میریزند و نیز
آالیندههای دیگراشــاره کرد .وی همچنین نسبت به
کاشــت برخی گیاهان در نزدیکی دریا و اطراف آن
هشدار داد ،زیرا آنها میتوانند به داخل آب نفوذ کنند
و به ســرعت تکثیر شوند تا زمانی که گیاه پوزیدونی
را اذیت کنند یا آن را از بین ببرند و در این صورت به
ناچار عواقب جدی در پی خواهد داشت.
الخویت افــزود :افزایش دمــا در دریای مدیترانه
ممکن است عواقب جدی برای موجودات زنده داشته
باشد و احتما ًال باعث مهاجرت حیوانات و خروج اجسام
خارجی به ســواحل شود .درجه حرارت در مدیترانه از
جمله تغییرات آب و هوایی ناشی از آلودگی که باعث
کاهش گاز ازن در جــو و در نتیجه ثبت افزایش دما
در زمین به طور کلی میشــود ،بنابراین الزم اســت
تمام اقدامات احتیاطی برای کاهش انتشار سمی گاز
ازن انجام و مراکز تحقیقاتی بیشــتر برای نظارت بر
وضعیت دریا و اقیانوس ایجاد شوند.

سفتی شریانی فالوانول های کاکائو را در انسانهای
سالم نشان داده اند.
با ایــن حــال ،از آنجایی که ایــن مطالعات در
محیطهــای کام ً
ال کنترلشــده بودنــد ،محققان
میخواستند ببینند این مداخله در سناریوهای واقعی
چقدر خوب عمل میکند.
این مطالعه شــامل یازده بزرگسال سالم بود که
دوزهای متناوب کپسول فالوانول کاکائو و کپسول
دارونما را به مدت هشت روز دریافت کردند.
آنهــا دوزهــا را در همــان زمان صبــح پس از
جمعآوری فشــار خون ،ضربان قلب و سرعت موج
نبض دریافت کردند.
شــرکت کنندگان ایــن اندازه گیــری ها را هر
نیم ســاعت برای سه ســاعت اول پس از مصرف
کپسول و ســپس هر ساعت به مدت دوازده ساعت
در طول روز انجام میدادند.
نتایج نشــان داد که فالوانول هــای کاکائو در
کاهش فشــار خون و کاهش ســفتی شریانی مؤثر
بودند.
یکی از نگرانیهای مربوط به استفاده از فالوانول
های کاکائو برای کاهش فشــار خون ،خطر کاهش
فشــار خون بســیار کم اســت .با این حال ،در این
مطالعه ،محققان دریافتند که کاکائو در هنگام فشار
خون پایین تأثیر کمتری دارد و این نشــان میدهد
که این یک مداخله بالقوه ایمن است.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :عضو هیئت علمی دانشــکده تغذیه ،فشــار خون بارداری را یکی از مشــکالت دوران
بارداری برشمرد که تغذیه در کنترل این بیماری و پیامدهای ناشی از آن موثر است.
غزاله اســامیان گفت :فشــار خون باال ممکن است قبل از بارداری و یا قبل از هفته بیستم
بارداری تشــخیص داده شــود .در برخی موارد نیز پرفشــاری خون پــس از هفته  ۲۰بارداری
تشخیص داده میشود که همراه با دفع پروتئین از ادرار است و به پره اکالمپسی معروف است.
وی عــدم کنترل فشــارخون بارداری را موجب بروز عوارض خطرناکــی برای مادر و جنین
برشــمرد .اسالمیان ،کاهش رشد داخل رحمی جنین ،تولد نوزاد نارس ،اختالل در عملکرد قلب،
ریه ،کلیه و کبد مادر ،افزایش خطر ابتالء به بیماریهای قلبی در ســالهای پس از زایمان را از
جمله عوارض مذکور عنوان کرد.
به گفته عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سبک زندگی سالم یکی از
عوامل پیشگیری کننده از ابتالء به فشار خون بارداری است .پیروی از یک رژیم غذایی مناسب
پزشــک متخصص و مصرف داروهای تجویز شده نیز میتواند این
همراه با رعایت دســتورات
ِ
عوارض خطرناک آن را کاهش دهد.
از
ناشی
پیامدهای
بیماری را کنترل و
ِ
اسالمیان با اشاره به میزان کالری مورد نیاز در بارداری گفت :در دوران بارداری برای تأمین
رشــد و تکامل جنین دریافت انرژی مادر افزایش مییابد ،اما نــه به این معنا که مادر به اندازه
دو نفر یا بیشتر غذا میل کند.
به گفته وی ،نیاز به انرژی در سه ماهه اول بارداری افزایش نمییابد و مشابه قبل از بارداری
است .اما این نیاز در بارداری یک قلویی در سه ماهه دوم بارداری تقریب ًا  ۳۵۰و در سه ماهه سوم
بارداری تقریب ًا  ۴۵۰کیلوکالری در روز بیشتر از دوران قبل از بارداری میشود.
اســامیان ،دریافت انرژی بیش از حد نیاز را موجب اضافه وزن مادر باردار عنوان کرد که با
افزایش خطر ابتالء به فشــارخون در دوران بارداری همراه است .بنابراین تاکید کرد که دریافت
کالری کافی و متناسب با نیاز از اهمیت ویژه ای در این دوران برخوردار است.
وی با اشــاره به نتایج مطالعات گفت :دریافت منابع غذایی حاوی کلســیم در زنان مبتال به
پرهاکالمپســی پایینتر از زنان باردار سالم اســت .بنابراین زنان باردار باید روزانه  ۳واحد لبنیات
دریافت کنند که هر واحد معادل یک لیوان شیر کم چرب یا یک لیوان سرخالی ماست کم چرب
است.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

باشگاه خبرنگاران :خود مراقبتی یا مراقبت از خود یعنی
وقف توجه و تالشمان برای ارتقاء و حفظ شادی و رفاه
خود .وقتی خودتان را دوست دارید و از آن مراقبت
میکنید ،تصمیمات استراتژیک میگیرید که کیفیت
زندگی شما را بهبود میبخشد و از آن محافظت میکند و
بارهای غیر ضروری را کاهش میدهد.
ما باید بدانیم که انسان هستیم و البته عیوبی نیز داریم و
کمال مطلق از آن خداست .ما بیش از هر زمان دیگری
عبارات «عشق به خود» و «مراقبت از خود» را میشنویم.
این مفاهیم ممکن است برای برخی بدیهی باشد ،اما
بسیاری هستند که به دنبال این هستند که دقیق ًا بدانند
عشق به خود و مراقبت از خود چگونه است.
عشق به خود و مراقبت از خود فراتر از برخی کارهای
روزمره ،لحظات آرام قبل از ورود به خانه پس از یک روز
طوالنی ،یا یک فنجان چای آرامش بخش قبل از خواب
است .اینها همه نمونههای شگفت انگیزی از عشق به
خود و پرورش هستند ،اما جوهر واقعی این مفاهیم نیستند.
عشق به خود و مراقبت از خود چیست؟
 .۱عمداً و فعاالنه به خود لطف و از خود حمایت کنید،
حمایت ،به خود تسلی و توجه داده ،صبر کرده و از خود
قدردانی کنید.
 .۲برای بهبود و محافظت از خود تالش اهتمام ویژهای
داشته باشید.
اکنون که تعریف روشنی از عشق به خود و مراقبت از خود
داریم ،اجازه دهید چند راه عملی برای به کارگیری آنها
را مرور کنیم:
 .۱تصمیمات خوب بگیرید :البته زندگی به خودی خود
سخت است ،بنابراین باید مراقب تصمیم گیریهایی بود
که به نوبه خود بر کیفیت زندگی شما تأثیر میگذارد.
برخی از تصمیمها میتوانند پیامدهای کیفیت زندگی مانند
وضعیت مالی ،سالمت روانی و جسمی و کیفیت روابط را
کاهش دهند و در مقابل برخی تصمیمهای دیگر میتوانند
آنها را بهبود بخشند.
وقتی خود را دوست دارید و از آن مراقبت میکنید،
تصمیمات استراتژیک میگیرید که کیفیت زندگی شما

شعر نو ،آکبند
وقتی غزال نگاهت بر قبیله سپیدارها
ترنم عشق می نواخت
و پژواک گامهایت
با سخاوتی بی انتها
رمز ناشکفته ی رهایی را
در میعاد آرزوها زمزنه می نمود
طنین امواج تردید
بر فراز اساطیری گردابها
عبور حیات را در منحنی خاطره ها
به ودیعه می گذاشت
و من در ازدحام ابرها
و در بیکران لحظه ها
زوزه خفاشهای عاشق
که سکوتشان دشت را فریاد می زد
به نظاره نشسته
شبح اشک را به پنجه ستارگان
و به کنگره های درد آلود شفق
پیوند می زدم
چه زیبا بود انتظار را
از شاخه نیلگون قلّه ها چیدن
بیا که دلتنگی لسان پنجره ها
و تبسم واژه ی لطیف حنجره ها
با دلی ُگر گرفته آواز می دهند
و چه کسی واژگونی زورق خیال را
در باتالق سبز گذر ثانیه ها
تاب خواهد آورد؟!
آنگاه که توسن زرین صبر
بر عرشه متالطم غرور
و بر گلدسته های عمیق حضور
چنگ می زند
پلکها خسته از ترسیم کابوسی دل انگیز
یاسها را در دامن سراب
جاودانه می سازند
و من از شانه مجروح زمان
سرود کوچیدن بی نشان
در ورای پلک رویاها
بر نسیان تقویم حک خواهم کرد
آنگاه چ ّکه چ ّکه های عشق را
به چلچله ها اهدا خواهم نمود
و سوگ بهار را در دهلیز باور
به یادگار خواهم گذاشت
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چگونه عاشق خودمان باشیم؟

را بهبود میبخشد و از آن محافظت میکند و بارهای
غیرضروری و استرس را کاهش میدهد .اتخاذ تصمیمات
بدی که باعث استرس ،خستگی و تالش میشود ،باعث
خود بیزاری و خود ویرانگر است.
 .۲تعیین مرزهای بزرگ :مرزها قوانینی هستند که از
شما در برابر هر چیزی که ممکن است کیفیت زندگی
خارج از دایره شما را کاهش دهد (چه عمدی یا ناخواسته)
محافظت میکند .مرزها به دیگران اطالع میدهند که چه
چیزی برای شما مناسب است و چه چیزی مناسب نیست.
به بیان ساده ،مرزها شرایطی هستند که باعث میشوند در
تعامل با شما احساس راحتی کنیم ،اگر این شرایط شکسته
شود ،رابطه ما سطحی یا قطع میشود .وقتی در ایجاد و
اجرای مرزها شکست میخوریم ،به خود اجازه میدهیم با
تجربیات بدی در زندگی خود مواجه شویم.

اغلب منجر به احساس ناامیدی و رنجش میشود که بر
روانشناسی ،زندگی اجتماعی و ظاهر شما در جامعه تأثیر
منفی میگذارد .تعیین حد و مرز راهی برای دوست داشتن
و پرورش خود با گفتن به دیگران «من به شما اهمیت
میدهم ،اما از خودم نیز مراقبت میکنم» است.
 .۳با خود مهربان باشید :بسیاری از ما صداهای درونی
خشن ،انتقادی و زود قضاوت را از مکان یا فردی که
زندگی ما با آنها تالقی کرده است به ارث برده ایم .هرچه
بیشتر در معرض انتقاد و منفی بودن قرار بگیرید یا بیشتر
از انتقاد دیگران قدردانی کنید ،تأثیرات منفی ماندگارتری
خواهید داشت .گاهی اوقات این تصور آنقدر قوی است که
شما انتقاد بیش از حد از خود را به عنوان صدای درونی
خود میپذیرید و آسیب انتقاد تند حتی اگر جلوی انتقاد
دیگران گرفته شود ادامه خواهد داشت.

اگر تمایل به انتقاد و سخت گیری نسبت به خود دارید و
به خود اجازه اشتباه نمیدهید ،اگر اشتباه میکنید ،خود
را سرزنش میکنید ،دست بردارید! این یک خودآزاری
همیشگی است .درعوض ،وقتی اشتباهی مرتکب
میشوید ،روایت چیزهایی را که درباره خودتان و
اشتباهتان به خودتان میگویید تغییر دهید.
باید بفهمی که انسان هستی و البته مردم هم عیب دارند
و کمال برای خداست .اشتباه کردن از ارزش و شایستگی
شما نمیکاهد .به سادگی از شما انسان میسازد .به
خودتان اجازه دهید در حالی که اشتباه میکنید انسان
باشید .اشتباهات خود را بپذیرید ،به خودتان مهلت بدهید،
مسئولیت پذیر باشید ،یاد بگیرید و متعهد به تغییر آنچه در
آینده ممکن است منجر به اشتباهات مشابه شود ،باشید.
این خود دوستی و پرورش نفس است.

راز توانایی انسانها در تکلم چیست؟

باشگاه خبرنگاران :دانشمندان تغییراتی را در تکامل
حنجره شناسایی کردهاند که انسان را از سایر نخستیها
متمایز میکند و ممکن است عاملی در توانایی صحبت
کردن باشد.
محققان میگویند که بررسی حنجره  ۴۳گونه از انسان های
نخستین نشان داد که تفاوت انسان با میمونها این است
که فاقد بخش تشریحی به نام تارهای صوتی هستند.
آنها همچنین دریافتند که انسانها فاقد بخشهای
بالون مانند در حنجره ،به نام کیسههای هوایی هستند که
ممکن است به برخی از میمونها کمک کند تا صداهای
بلند و طنیندار بدون افزایش قابل توجهی در تعداد تنفس
خود ایجاد کنند.
محققان میگویند از دست دادن این بافت منجر به ایجاد
یک منبع صوتی پایدار در انسان شده که برای رشد توانایی
صحبت کردن و بیان افکار و احساسات به وضوح بسیار
مهم است.
تاکشی نیشیمورا ،نخستی شناس عضو مرکز ریشههای
تکاملی رفتار انسان در ژاپن و نویسنده اصلی این تحقیق
که در مجله ساینس منتشر شده ،میگوید :ما میگوییم
که ساختارهای صوتی پیچیدهتر در پستانداران غیرانسان
میتواند کنترل دقیق ارتعاشات را دشوار کند.
 W Tecumseh Fitchزیستشناس تکاملی و

یکی از نویسندگان مطالعه از دانشگاه وین در اتریش ،گفت:
«غشاهای صوتی سایر نخستیها اجازه میدهد صداهای
بلندتر و شدیدتری نسبت به انسان ایجاد کنند ،اما این
باعث میشود وقفهها و صداهای نامنظم و پر سر و صدا
بیشتر شود.
مکانیسمهای مشابه ،صداهای مختلف
مکانیسمهای تولید صدا در انسان و سایر نخستیها مشابه
است ،زیرا هوا از ریهها باعث ارتعاش تارهای صوتی
میشود .سپس انرژی صوتی تولید شده از این طریق از
حفرههای حلق ،دهان و بینی عبور میکند و به شکلی
ظاهر میشود که توسط فرکانسهای فیلتر تعیین شده
توسط دستگاه صوتی کنترل میشود.
هارولد گوزولیس جانورشناس و روانشناس از دانشگاه
اموری در آتالنتا ،گفت :گفتار و زبان ارتباط نزدیکی با هم
دارند ،اما مترادف نیستند.
وی ادامه داد :گفتار روش شنیدنی بیان زبانی است و در
میان نخستیها تنها انسان قادر به تولید آن است.
به طرز متناقضی ،پیچیدگی فزاینده زبان گفتاری انسان
پس از سادهسازی فرآیند تکامل رخ داد .دانشمندان نشان
دادهاند که ساختار ساده حنجره در انسانها همچنین
به آنها اجازه میدهد تا به خوبی حجم صدا را برای ﺟﺪول 401-2684
دورههای طوالنی و پایدار کنترل کنند.
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مراسم عروسی در حومه فسا

چند ترانه به گویش شیرازی
از احد ده بزرگی

گردآوری :ابوالقاسم فقیری

ابوالقاسم فقیری

مراسم عروسی در دهات فسا با جزئی اختالف به هم
شبیه است .بیشــتر زوج ها از دوران شیرخوارگی نامزد
می شــوند ،این گونه نامزدی ها معموال بین خویشان و
اقارب مرسوم اســت .اختالف سن در این زوج ها دو یا
سه سال اســت .در روزهای عید از منزل داماد کوچولو
هدایایی به منزل عروس فرســتاده می شود .این هدایا
معموال صابون ،لباس ،ادویه ،گوسفند ،سبزی ،تخمه و
تخم مرغ رنگی می باشد.
البتــه بردن این هدایا به منزل عروس با مراســمی
خاص انجام می گیرد .زن ها در حالی که «کل» می زنند
هدایا را روی سر گذاشته به منزل عروس می برند.
ولی بعضی از عروسی ها ممکن است بدون گذراندن
دوران نامزدی در زمان طفولیت انجام گیرد .موقعی که
جوانی دختر دلخواه خود را پیدا کرد ،به پدر و مادر خود
اطــاع می دهد .پدر و مادر جــوان هم چند زن از بین
خودشان انتخاب کرده این زن ها به مدت سه شب برای
فال گوش ایستادن به پشت در خانه عروس می روند و
حرف هایی را که در خانه رد و بدل می شــود به خاطر
سپرده برای داماد بازگو می کنند .پس از مدتی چند نفر
از ریش سفیدان خانواده به اتفاق پدر و مادر داماد برای
خواستگاری به خانه عروس می روند.
معمــوال از طرف خانــواده عروس جــواب رد داده
نمی شود .زیرا در این جا مسائلی از قبیل خانه شخصی،
اتومبیل ،داشــتن شــغل اداری و مهریه سنگین مطرح
نمی شود.
پس از گفتگوهــای مقدماتی ،تاریــخ عقد را معین
می کنند .از طرف پدر عروس اشیاء الزم ،شیربها ،مهریه
کمی پیشنهاد می شود.
داماد موظف اســت اشیائی را که پدر عروس صورت
داده خریداری کرده به منزل عروس بفرستد .البته بردن
این اشــیاء به خانه عروس با رقــص و پایکوبی انجام
می شود .از این زمان دوران نامزدی شروع می شود.
هــر روز داماد پس از فراغــت از کار به منزل نامزد
مــی رود .البته نه با دســت خالی ،بــا هدایایی از قبیل
شــیرینی ،صابون ،گوشت و سبزی تا روز عقد فرا رسد.
در منزل داماد این مراسم انجام می شود .همراه با نوای
ساز و نقاره و رقص های محلی.
عروس خانم ملبس به چادر سبزی است به نام «چادر
«من آخریــن دقایق پائیزم» و «عطــری از پیرهنت
می پوشم» دو دفتر شعر اســت از نازنین ناظریان که به
دست دوســتداران شعر می رسد .شــاعر از دو جهت به
شعر آشــنائی دارد یکی مادرش مینا شمس پور و دیگری
دائی اش شهرام شمس پور غزل سرای نامدار شیرازی.
نازنین در این دو مجموعه از انواع شــعر دلبســتگی
خاصی به غزل و دوبیتی های پیوسته دارد .غزل های این
شاعر جوان خواندنی است و با اطمینان می توان گفت که
در آینده از غزل های زیبای او بیشتر خواهید شنید.
برای بیان شــعر حد و مرز معینی در نظر گرفته نشده
هر شــاعری می تواند حرف هــای در دل مانده اش را به
گونه دلخواهش بیان کند و آنچه به شعر جاذبه و زیبایی
می بخشــد محتوای درونی شــعر یعنی حرف دل شاعر
است.
با این همه امیدوارم که خانم نازنین ناظریان به شــعر
نیمایی و شعر امروز هم گاهگاهی سری بزند و حرف های
شیرین دلش را در آن قالب ها هم عرضه کند.
فضای شعری مورد عالقه شــاعر اکنون یک فضای
زنانه اســت .شاعر نمی تواند در این فضای محدود بماند.
تنوع در قالب های شعری و نوع بیان قابل توجه است.
برای این شاعر جوان همشــهری ،آرزوی سالمت و
موفقیت بیشتر دارم.
نمونه ای از کارهای زیبای او را می خوانید:
1
می خواستم بهار تو باشم نخواستی
هر لحظه بی قرار تو باشم نخواستی
می خواستم که در تب لحظات اشتیاق
آغوش انتظار تو باشم نخواستی
در التهاب خلسه ی از خود تهی شدن
انگیزه فرار تو باشم نخواستی
در های و هوی دغدغه های همیشگی
امنیت حضور تو باشم نخواستی

بخت» .قبل از عقد مبلغ شیربها که قبال تعیین شده به
پدر عروس تحویل داده می شود .در موقع خواندن خطبه
عقد قرآنی در دامن عروس می گذارند .عروس ابریشــم
ســبزی میان قــرآن نهاده .زیر زانــوی عروس  7عدد
تخم مرغ رنگی قرار می دهند .خواهر و یا خواهران داماد
روی ســر عروس قند می سایند .خطبه خوانده می شود
زمانی کــه خانم عروس بله گفــت جوان های خانواده
داماد شروع به تیراندازی می کنند .پس از خواندن خطبه
عقد عروس و داماد ،ماست با تربت و عسل را با قاشق
به دهن هم می گذارند.
ً
دامــاد تکــه ای (معموال طــا) زیر زبــان عروس
می گــذارد .کفش یــا گلوبندی که قبال تهیه شــده به
عروس هدیه می کند .قبل از پایان مراســم از مدعوین
با پنیر و ســبزی پذیرائی می شوند .بین این هدایا آنچه
بیش از همه توجه را جلب می کند هفت عدد تخم مرغ
می باشد که هنگام عقد زیر زانوی عروس بوده .سه تای
آنها به وســیله عروس خانم پوســت گرفته می شود تا
داماد آنها را بخورد .داماد هم موظف اســت چهار تای
دیگر را پوست کند و برای عروس بفرستد.
هفت روز بعــد از عقد از طرف خانواده عروس داماد
و خاندانش را دعوت می کند .این دعوت را «روگشــا»
گویند .رســم اســت داماد هدیه ای را که خریده برای
عروس می برد .عروس خانم هم چادر بخت را از سرش
برداشــته ،روی خود را به داماد نشــان می دهد .در این
موقــع حاضرین اتاق را ترک می کنند و عروس و داماد
را تنها می گذارند .یکی دو ســاعت عروس و داماد کنار
هم می باشند و درباره زندگی مشترکشان با هم صحبت
می کنند .در همین شب تاریخ عروسی تعیین می شود.
عروسی:
قبل از عروســی چند زن از خانــواده عروس و داماد
رفته و اهالی را به عروســی دعــوت می کنند .خانواده
با گذاشــتن مقداری تخمه جلو آنهــا رفتن یا نرفتن به
عروســی را اعالم می کنند .اگر تخمه سیاه باشد ،یعنی
ما را معذور بدارید .ولی اگر تخمه ها ســفید باشد یعنی
به عروسی می آییم.
در بعضی از روستاها شروع عروسی با نواختن ساز و
نقاره اعالم می گردد.
روز اول عروسی داماد با دوستان و خویشان نزدیکش

به حمام می رود .حمام که تمام شــد داماد را با ســاز و
نقاره از حمام بیرون آورده ،وی را سوار بر اسب کرده و
دیگر جوان ها هم در حالی که سوار بر اسب می باشند به
اتفاق داماد را به بیرون ده برده و اســب دوانی می کنند.
پس از مراسم اسب دوانی داماد را به امامزاده ای نزدیک
ده می برنــد .داماد در آنجا دو رکعــت نماز می خواند و
سپس مراجعت می کند.
زن هــا هم عروس را به حمــام می برند .در بین راه
زن ها شادی کرده و واسونک می خوانند:
ای حمومی ،ای حمومی ،آب حموم تازه کن
خانم عروس میا حموم ،شربتش آماده کن
**
خانم عروس توی نیم در قبای تاخته برش
چادر جرجه بیارین ،بندازین روی سرش
زن هــا هنگامی که عروس را به منزلش رســاندند،
برگشته به پیشواز مردانی می روند که برای آوردن مورد
به خارج ده رفته اند.
شــب فرا می رســد در منزل عروس و داماد رقص
و پایکوبی برپاســت .در منزل عروس زن ها واســونک
می خوانند.
عروس خانم تو سواری گل الماس تو سرش
با اجازه بابا جونیش میره خونه شوهرش
**
در کوچه شازده دوماد آب لیم لیم رد میشه
گچ بیارین پل ببندین خانم عروس رد بشه
**
کارخونه قند ،کارخونه قند تازگی برپا شده
اشک چشم خانم عروس عالمی روشن شده
**
رختخواب آورده ام ،عطر و گالب آورده ام
عروس خانم ،شازده داماد الی گل خوابانده ام
**
چشم ،چشم زاغ تو مادر نبینه داغ تو
من نمیرم زنده باشم تا حنابندون تو
**
شازده داماد رفته تهرون از برای افسری
عروس خانم از او خواسته گلوبند مرواری
**

من آخرین دقایق پائیزم
عطری از پیرهنت می پوشم

دفترهایی از شعر سروده نازنین ناظریان
چاپ اول  - 1400ناشر :تهران فصل پنجم
ابوالقاسم فقیری
می خواستم صدای تو را پر کنم ز عشق
یک پرده از سه تار تو باشم نخواستی
ای انعکاس عشق در افکار هر شبم
می خواستم کنار تو باشم نخواستی
***
2
نیاز من به تو از نوع شیشه و سنگ است
دلم برای شکستن به دست تو تنگ است
همیشه های بدون تو خانه ام ابری است
بهارهای نگاهم چقدر بی رنگ است
بدون زنگ صدایت در این شبان عقیم
تمام زخمه زدن های دل بدآهنگ است
کجاست لحظه آرامشی در این طوفان
همیشه بین نگاه تو با دلم جنگ است
بیا و فاصله ها را دوباره پَر پَر کن
که دل برای شکستن به دست تو تنگ است
***
3
یاد تو باز در دل من آب می شود
بی تو دوباره حوصله بی تاب می شود
در انزوای حسرت آغوش گرم تو

طفل دلم به یاد تو در خواب می شود
وقتی که می روی و نگاهت در اوج نیست
احساس گرم عاطفه کمیاب می شود
از برق چشم های تو ،تیری در عمق درد
هر لحظه سمت حادثه پرتاب می شود
وقتی قفس نهایت درد پرنده است
پرواز در هوای تو نایاب می شود
گل می کند خیال تو در باغ آرزو
هر شب که سمت خاطره مهتاب می شود
با این غزل که باور یک درد مبهم است
چشم تو در خیال دلم ،قاب می شود
رؤیای بی نظیر تو رازی گره گشاست
عشق است اینکه حوصله بی تاب می شود
***
4
چگونه از تو نخوانم ،چگونه از تو نگویم
که بغض های نهایت ،شگفته شد به گلویم
نگاه حادثه ابری ،هوای حوصله طوفان
نشسته سایه تردید ،در انجماد خیابان
تمام معنی بودن ،خالصه شد به شکستن
دویدن و نرسیدن ،ترانه های گسستن

7

شازده دوما ،شازده دوماد ماشینت گل کاری کن
از برای خانم عروس ،صندلیت مرواری کن
موقع شــام همه به منزل داماد رفته .شام را در آنجا
می خورنــد .همان زمان مراســم جمع کردن شــباش
(شــادباش) انجام می گیرد و هر کــس به فراخور حال
خود پولی به عنوان شباش به داماد می دهد.
پس از انجام شــباش مدعوین خانــه داماد را ترک
می کنند و برای آوردن عروس به خانه عروس می روند.
جلو خانه عروس واسونک می خوانند:
آمدیم گل ببریم مادر گل گریون شده
سوز آه مادرش مرغ هوا بریون شده
**
چل چراغون دم دالون مطربا در انتظار
خیر ببینی دائی عروس این گل از خونه در آر
موقعی که عــروس می خواهد خانه اش را ترک کند
به خاطر اینکه از مادرش دور می شــود ،گریه می کند و
دست خود را درون ظرفی پر از آرد می کند.
فردای عروسی مادر عروس با این آرد حلو می پزد و
برای عروس و داماد می فرستد.
عروس را از خانه بیرون آورده ســوار اسب می کنند
و به طرف خانــه داماد حرکت می کنند .جلو خانه داماد
برنامه رقص و پایکوبی اجرا می شــود .در اینجا داماد با
آئینه ای و دســته ای گل و مورد به پیشواز عروس رفته
و به او خوشــآمد می گوید .ســپس آینه را جلو عروس
می گیرد تا عروس خود را در آینه ببیند .ســپس آینه را
زمین نهاده با دسته مورد به سر عروس می زند .عروس
را از روی اسب بغل کرده و به حجله می برد.
در حجله زن ها دســت و پای عــروس را با گالب
می شــوند .سپس شــانه های آنها را با نخ ابریشمی که
روز عقد عــروس خانم در میان قرآن گذاشــته به هم
می دوزنــد .آن گلــه عروس و داماد را تنها گذاشــته و
از حجله بیرون می آیند .شــام عــروس و داماد نان و
خرماســت .این نان و خرما را عروس با خودش به خانه
داماد می برد .رســم است که به مدت یک هفته غذای
عروس و داماد از منزل عروس فرستاده می شود.
منبع :آتشکده ،نشریه انجمن ادب
دبیرستان حکمت فسا -سال انتشار 1343

نه روز شور امیدی ،نه شب نوای قراری
خزان ،خزان گل حسرت ،در آرزوی بهاری
وطن وطن غم غربت ،حدیث خواری و ذلت
و زیر تیغ گلویت ،به رسم کهنه عادت
به سوگواری باران به آرزوی هالکت
تبر زدند نروید ،گلی ز حسرتِ خاکت
شرر زدند به جنگل ،شکست پای درختان
گریست ابر سترون ،بر این حقارت انسان
و دسته دسته کالغان به روی الشه ی تقدیر
شکست پشت صداقت به آستانه تزویر
نه باز مانده ،نه نوری ،نه شاهراه عبوری
نه شانه ای که بلزد به زیر بار غروری
نه تکیه گاه نشستن ،نه اشکی از سر شوقی
برای شعر و ترانه نمانده دفتر و ذوقی
نمانده فرصت خواندن ،نه نای خسته باران
قدم بزن عطشم را به زیر حسرت باران
ببار بر دل خاکی که گرد مرگ تکاندند
به دست های حریصی که بذر درد فشاندند
ببار و از دل این خاک ،بشوی حسرت ما را
ببر به رسم گالیه ،به شانه درد خدا را
بگو به حسرت دریا که موج ها همه مردند
که خسته اند نفس ها ،و دست ها همه سردند
نخواستم بسرایم تو را چو واژه بودن
نه وزن و قافیه مانده ،نه اشتیاق سرودن
چگونه از تو بخوانم ،چگونه از تو بگویم
چگونه از دل این خاک ،غبار مرگ بشویم
نمانده هیچ مجالی ،برای با تو نشستن
همیشه آخر قصه ،پریدن است و گسستن
***
برای شــاعر خوب شــهرمان نازنین ناظریان آرزوی
موفقیت و سالمتی داریم و می نشینیم در انتظار کارهای
بعدی ایشان.

بسه پاتمرگ
چقد عقب ئی و او واسِ ی ُکم دویدن
هی چن چنه کردن و اووقتم کپیدن
بسه پاتمرگ که ای قیومتی باشه ها؟
ُفویدی نداره لبت به دندون جویدن
چقد= چقدر
واسِ ی ُکم= برای شکم
هی= پشت سر هم
چن چنه= پشت سر هم خوراک خوردن
اووقت= آن وقت
َکپیدن -خوابیدن
پاتمرگ= بلند شو
ای= اگر
فویده= فایده
لُوت= لبت
**
تیسک دلِ من
قربونت برم نکن ایطوری بُو شونه
هِی پخش و پَ َر موی شاللت رو شونه
دس وردو اِقِد بازی نکن ُر بو مووات
مِی نمدونی تیسک دل من توشونه
بُو شونه= با شانه
پخش و پَره= پراکنده کردن
شِ الل= صاف
رو شونه= روی شانه ها
تیسک دل من توشونه= پرنده دل من در آن است.
تیسک= پرنده کوچکی است که در باغ های شیراز می توانید آنها
را ببینید .درباره تیسک مردم شیراز می گویند :تیسک هفت عدد تخم
می گذارد که یکی از آنها بلبل می شود.
توشونه= در آن است.
**
پُلو
یِه ُهو از خُ و پاشد پرسید چطو شد؟
به خنده گفتمش سِ ی کن ایطو شد
مپخت سیری
برنج ُپختم واسِ ی َد ُ
اُ ُوش سر رفت ،تو َدم کردن ُپلو شد
یِه ُهو= ناگهانی
خو= خواب
سی کن -سِ یل کن= نگاه کن
واسی= برای
اُوش= آبش
**
کلون
م ِِث کاسه ،دِلم لُوریز خونه
لُوم ُپر داغه و دنم ُکلونه
د ِر دنم کلون کردم واسی که
گوشا انگار خونه ی بی در و دلونه
کلون= کلون را ســابق بر این پشت در نصب می کردند و برای
بستن در صاحب خانه ،کلون را در کلون دون فرو می کرد تا در بسته
می شد .کلون دون کار قفل را انجام می داد .جنس آن از چوب بود.
لوریز= لب ریز
لوم= لبم
دهنم را کلون کردم= دهنم را بستم
بی در و دلون= خانه ای که درش باز باشد
**
تنگه سحر
چقدر خوبه که از نو دلبر آیه
پیش از مرگم امید دل برآیه
میشه یعنی ببینم آ خدا جون؟
که از تنگ سحر افتو درآیه
آیه= آید
برآیه= برآید
در آیه= درآید
افتو= آفتاب
**
َچپُو
تو حلقم اسقون غصه گیره
ُکم گشنه دِلم از دهر سیره
او که حقم َچپو کرده الهی
بشه بدبخت و اصال گِم نگیره
َچپو= غارت کردن
ُکم گشنه= شکم گرسنه
گم نگیره= سر و سامان پیدا نکند
**
کارد و خون
بچوی شیراز ما شیرین زبونن
ُ
دالشون باصفا و مهربونن
مث جون می پَرسن
غریبا ِر ِ
آمو با هم همیشه کارد و خونن
بچوی شیراز= بچه های شیراز
غریبار= غریبه ها را
آمو= اما
شاعر در این ترانه اشــاره به یکی از خلقیات شیرازی ها دارد .ما
شیرازی ها غریب نواز و خودی گدازیم.
**
گِمپِل
تو یار نازنین گِمپل من
ِولم کرد ،آیه وایه شد دل من
دارم از پا میفتم هیشکیم نی
بگیره یِه کمی زیر چل من
گمپل= کوتاه ،چاق ،زیبا
آیه وایه= سرگردان
هیشکیم نی= کسی نیست
زیر چل= بازو -بغل
منبع:
آفتو جنگ شیراز -سروده احد ده بزرگی -چاپ اول
 -1363انتشارات نوید شیراز

8

آگهی
چهارشنبه  26مرداد 1401

 19محرم 1444

 Aug 17، 2022سال بیست و هفتم شماره 7551

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290

اطالعیه
قابل توجه اعضا و سرمایه گذاران محترم پروژه «سهند»
بدینوسیله به اطالع آن عده از اعضا و وکیالن محترم پروژه سهند
که نسبت به عقد الحاقی قرارداد و پرداخت اقساط ساخت طبق
اعالم تعاونی اقدام نموده اند می رســاند با توجه به پیشــرفت
فیزیکی کار (مرحله سفیدکاری) تعیین واحد بلوک  Bجهت افراد
خوش حســاب طبق نرم افزار مربوطه با اولویــت بندی افراد
خوش حســاب در تاریخ  1401/6/1ساعت  17در محل پروژه انجام
می پذیرد .لذا از اعضا /وکیالن محترمی که نسبت به عقد الحاقی
اقــدام نموده اند دعوت به عمل می آید رأس ســاعت مقرر با
در دست داشــتن مدارک مالکیت (الحاقی و وکالت) حضور بهم
رســانند .در صورت عدم حضور عضو /وکیل به تشخیص تعاونی
در نوبت امتیازبندی عضــو ،تعیین واحد می گردد و عضو و وکیل
حق اعتراض نخواهند داشت.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری

32303830-32300337

آگهی مزایده
آگهی نوبت اول1401/05/26 :
آگهی نوبت دوم1401/06/02 :
شــهرداری حاجی آبــاد در نظر دارد بر
اســاس مصوبه  4مورخه  1398/02/15شــورای اسالمی شهر
حاجی آباد و تاییــد کمیته انطباق فرمانداری ،تعداد یک قطعه
زمین واقع در بلوار جهاد در چارچوب قانون و به شرح ذیل از
طریق انتشارآگهی مزایده بفروش برساند ،لذا از کلیه اشخاص
که مایل به خرید زمین مذکور می باشند جهت دریافت فرم
مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
 .1قیمت پایه مزایده:
یــک قطعه زمین به متراژ  250متر مربع بــا کاربری تجاری با
قیمت پایه هر متر مربع  55/000/000ریال می باشد.
 .2محل اطالع از شــرایط و دریافت اســناد مزایده و تسلیم
پیشــنهادها :امور مالی شــهرداری حاجی آباد واقع در خیابان
شهرداری به شماره تماس 07153722155
 .3مهلت قبول پیشنهادها :از روز چهار شنبه مورخه 1401/05/26
لغایت سه شنبه مورخه  1401/06/08به مدت  14روز
 .4سپرده شــرکت در مزایده :مبلغ  687/500/000ریال معادل
 5درصد مبلغ پایــه زمین به عنوان ضمانتنامه شــرکت در
مزایــده به صورت ضمانتنامــه بانکی یا فیــش واریز نقدی

به حســاب شــماره  0108867688000نزد بانــک ملی به نام
شهرداری حاجی آباد.
تبصــره :در صورت عدم واریز مبلــغ ضمانتنامه یا عدم ارائه
ضمانتنامه بانکی ،به پیشنهادات ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .5چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مزایده حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
 .6سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده
ذکر گردیده است.
 .7هزینــه درج آگهی در دو نوبت به عهــده برنده مزایده
خواهد بود.
 .8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
 .9به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .10شرکت کنندگان پاکتهای خود را سر بسته و مهر و موم شده
تا تاریخ  1401/06/07به امور مالی شهرداری تحویل نمایند.
ضمنــا در صورت نیــاز به اطالعات بیشــتر شــماره تلفن
 07153722155و 07153722255آماده پاسخگویی می باشد.
آخرین مهلت تحویل مدارک1401/06/08 :
تاریخ بازگشایی پاکتها1401/06/09 :
شناسه آگهی1364225 :
علیرضا عبدلی
سرپرست شهرداری حاجی آباد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شركت ســهامي آب منطقه اي فارس در نظر دارد "خريد بخشی از لوله های فوالدی طرح آبرسانی به خرامه" با مشخصات
زیر را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) طبق قانون برگزاري مناقصات به تولید کننده
یا تامین کننده واجد شرايط واگذار نمايد.
 )1شرح عملیات موضوع مناقصه:
خرید ،بارگیری ،حمل ،باراندازی و تحویل لوله فوالدی به اقطار  800و  150میلیمتر با پوشش داخلی از نوع اپوکسی  100درصدجامد بهداشتی و پوشش
خارجی از نوع مواد قيری پایه نفتی به طريق گرم ( )Bitumen Coatingو اجرای پوشــش داخلی و خارجی حدود  10کیلومتر لوله سایز  800میلیمتر
تحویلی از کارفرما
 )2برآورد پایه مناقصه معادل  833،842.253،900ريال می باشد.
 )3محل تحویل :استان فارس ،محدوده کوه سبز تا شهرستان خرامه
 )4اعتبار پروژه محل طرح آبرســانی به شهر شیراز و خرامه به شماره طبقه بندی  1307002046تأمین گردیده است .پرداخت ها تابع ضوابط ابالغی
دولت می باشد.
 )5مدت انجام خدمات  9ماه می باشد.
 )6مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار ( 22،677،000،000بیست و دو میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون) ریال مي باشد كه مي بايست
طبق شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و در پاکت "الف" پیشنهاد ارائه گردد.
 )7تولیدکنندگان و تامین کنندگان دارای سوابق اجرایی معتبر واجد شرایط شرکت در فرایند مناقصه می باشند.
 )8ارزیابی کیفی مناقصه مطابق با آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده  12قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد.
 )9دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از ساعت  10:00صبح روز چهارشنبه  1401/05/26لغایت ساعت  13:00روز چهارشنبه مورخ  1401/06/02صرف ًا از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.Setadiran.ir :و با پرداخت هزینه  2.000،000ریال امکان پذیر می باشد.
 )10آخرين مهلت بارگذاری نســخه الکترونیکی مدارک ارزیابی کیفی و مناقصه در ســامانه ستاد و تحویل نســخه فیزیکی آن به مناقصه گزار (با
رعایـــت موارد منـــدرج در اسناد) ،ساعت  13:00روز چهارشنبه مورخ  1401/06/16می باشد .محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) به آدرس:
شیراز ،بلوار ارم ،شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ،مدیریت قراردادها ،اتاق  362می باشد.
 )11جلســه مناقصه با حضور نمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است) ،در ساعت  10:00صبح روز
دوشــنبه مورخ  1401/06/21در محل شرکت سهامی آب منطقه ای فارس برگزار خواهد شد.تنها پاکات پیشنهاد مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی
حایز امتیاز الزم شده باشند ،گشوده خواهد شد.
 )12در صورت ابهام در اســناد ،مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس :شیراز -بلوار ارم
مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن  07132250702تماس حاصل نمایند.
 )13وب سايت جهت بازبيني آگهي فراخوان به آدرس  WWW.FRRW.IRو  IETS.MPORG.IRو  WWW.SETADIRAN.IRمي باشد.
شناسه آگهی1364345 :

مدیریت قراردادهاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی
به یکدیگر احترام بگذاریم

مدرک تحصیلی اینجانب مهدی حســینی صدرآبادی فرزند جواد به شماره شناسنامه
 2394صادره از یزد در مقطع کاردانی رشــته نرم افزار کامپیوتر صادره از دانشگاه
جامع علمی و کاربردی واحد خانه کارگر یزد به شماره  31/5/1082/87-12و تاریخ
 1394/2/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه جامع علمی و کاربردی تحویل دهد.

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم1401/06/01 :
نوبت اول1401/05/26 :
شــهرداری باب انار به استناد مجوز شورای اسالمی شــهر ،در نظر دارد نسبت به فروش تعداد  11قطعه زمین مسکونی
طبق جدول واقع در شــهر باب انار-فاز دوم کوی عرفان (باغ نوشــاد) را با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری را از طریق
مزایده بفروش برســاند ،لذا کلیه متقاضیان می توانند به واحد مالی شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده
اقدام نمائید.
 -1متقاضیان می بایســت بابت سپرده شــرکت در مزایده طبق جدول ذیل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره
 310000448008نزد بانک ملی واریز نمایند .در صورت برنده شدن و انصراف سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
-2شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و  ...فاقد سپرده و بعد از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-4برنده مزایده موظف است پس از انعقاد قرارداد مبلغ پیشنهادی خود را کامل به حساب شهرداری واریز نماید.
 -4جهت اطالع بیشتر به شماره  54502609تماس حاصل فرمائید.
-5هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
 -6آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  10روز پس از آگهی نوبت دوم می باشد
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درب ﺣﻴﺎط

اخطاریه افراز پالک  3112/2و 3112/3
نظر به اینکه آقای عماد طباطبایی فرزند مصفی برابر درخواست شماره  5003099مورخ  1401/4/21تقاضای افراز پالک های موصوف را نموده است شناسه آگهی1364806 :
پس از بررسی پرونده های ثبتی مالحظه گردید که اسناد مالکیت ششدانگ دو درب باغ تحت پالک های  3112/2و  3112/3بدون قید طول و ابعاد
و مســاحت به نام مصفی و هادی و صدیقه و سعیده و محبوبه و حبیبه زمان شــهرت همگی طباطبایی و زهرا بیگم آهن کوب صادر و تسلیم شده
اســت .پس برابر گواهی حصر وراثت شــماره  130مورخ  1390/3/11آقای مصفی طباطبایی فوت نموده که ورثه حین الفوتش زهرا فرزانی (عیال)
و زهرا بیگم آهنکوب (مادر) و آقایان عماد و امید و ایمان شــهرت همگی طباطبایی (فرزندان) و الغیر تعیین شــده است .پس برابر اسناد قطعی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/19613بخش  3شیراز
 105398و  105396مورخ  1390/5/18دفتر  11نی ریز خانم زهرا بیگم آهنکوب نســبت به هفت پانزدهم ســهم مشاع و خانم زهرا فروزانی نسبت
آقای علی نظر کریمــی با ارایه اقرارنامــه  37533تاریخ 1401/5/11
به هفت بیســتم سهم مشــاع از دو و چهار پنجم سهم مشاع از  14سهم سهام ششــدانگ (کال موازی چهل و نه ،شصتم سهم مشاع از  14سهم سهام
تنظیمی دفترخانه  287شــیراز و با تسلیم  2برگ استشهادیه که در
ششــدانگ) پالک  3112/2و پالک  3112/3را بالســویه به آقایان عماد و امید و ایمان کال طباطبایی منتقل نموده اند .پس برابر گواهی حصر وراثت
دفترخانه  287شیراز تنظیم شــده ،مدعی است که تعداد یک جلد
شــماره  9509978998500539مورخ  1395/5/27زهرا بیگم آهنکوب فوت نموده که ورثه حین الفوتش حبیبه زمان ،ســعیده ،محبوبه ،صدیقه،
سند مالکیت مربوط به یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن
هادی ،مرتضی و رضا شهرت همگی طباطبایی فرزندان متوفی معرفی شده اند.
به مســاحت  2407/30مترمربع تحت پالک  8/19613واقع در بخش
طبق گواهی دفتر امالک و بازداشتی ،پالک مذکور تا این تاریخ در قید رهن نمی باشد و سند مالکیت معارضی نسبت به آن صادر نشده است.
 3شــیراز که ذیل ثبت  108699صفحه  425دفتر  633امالک به نام
مالکین مشاعی هر یک از پالک های فوق الذکر عبارتند از:
وی ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی  046524صادر گردیده که
-1عماد طباطبایی چهارده پانزدهم سهم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
به دلیل سهل انگاری مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی
-2ایمان طباطبایی موازی چهارده پانزدهم سهم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
سند مالکیت نموده است .مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده 120
-3امید طباطبایی موازی چهارده پانزدهم سهم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی
-4هادی طباطبایی موازی دو و چهار پنجم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
-5ورثه زهرا بیگم آهنکوب (حبیبه زمان ،سعیده ،محبوبه ،صدیقه ،هادی ،مرتضی و رضا شهرت همگی طباطبایی) موازی دو و چهار پنجم سهم مشاع معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را
از  14سهم سهام ششدانگ
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با خالصه معامله تســلیم نماید و اگر
-6صیدقه طباطبایی موازی یک و دو پنجم سهم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند
-7سعیده طباطبایی موازی یک و دو پنجم سهم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
-8محبوبه طباطبایی موازی یک و دو پنجم سهم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
-9حبیبه زمان طباطبایی موازی یک و دو پنجم سهم مشاع از  14سهم سهام ششدانگ
لذا نظر به عدم ارائه آدرس مالکین مشاعی توسط متقاضی از کلیه مالکین مشاعی پالک فوق الذکر دعوت می گردد روز سه شنبه مورخ  /1894 1401/6/1م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
ساعت  8صبح جهت انجام عملیات افراز در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند .بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
/4050م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
محسن زواران حسینی
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
برابر رأی شــماره  140160311035002146مــورخ  1401/4/25موضوع
سند رسمی
سند رسمی
پرونده کالسه شماره  1400114411035000536هیأت اول موضوع قانون
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016001479مــورخ  1400/9/13هیأت اول برابر رأی شــماره  140160311016000432مــورخ  1401/2/29هیأت اول مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد بالمعارض متقاضی آقای صفر علی منفرد گویمی به شماره شناسنامه
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان) سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)  5کدملی  2299280359صادره از شیراز فرزند شهباز در ششدانگ
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم گل بانو شــادیان حقیقی تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمدمهدی ســلطانی یکباب ساختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک  8/42683مفروز
فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه  855در ششدانگ یکباب خانه مارگانی فرزند ایموراله به شــماره شناسنامه  290صادره از اردکان و مجزی شــده از  8/1231از  8/14بخش  3به آدرس گویم زمینهای
به مساحت  207/55مترمربع پالک  45فرعی از  746اصلی واقع در  6در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  403/03مترمربع پالک  46فرعی شورا  35متری اول کوچه دوم سمت راست پالک  270واقع در فارس
فارس مشهور به مارگون فروشنده آقای رضا آریای محرز گردیده از  846اصلــی واقع در بخش  6فارس مشــهور به مارگون خریداری بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز شده از مالک رسمی آقای ایموراله سلطانی محرز گردیده است .لذا آقای ســید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
خواهد شد.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/10 :
/45م الف
/46م الف
/1893م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
محمدصادق صبور
محمدصادق صبور
روح اله دهقان

)رﻳﺎل(

)ﻛﻞ(

محمد پرهیزگار
شهردار باب انار
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســجاد میرزایی به وکالت از طرف سیف اله میرزایی به موجب
وکالتنامه  31773مورخ  1400/12/9و درخواست به شماره وارده 795
مورخ  1401/3/7منظم به دو برگ استشــهادیه مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک  515/2165به مساحت
 198/60مترمربــع در دفتر امــاک  60صفحه  25به شــماره چاپی
243789الف 85/به نام آقای ســیف اله میرزایی فرزند جمعه بیگ
صادر و تسلیم شده به علت اسبابکشــی مفقود گردیده ،نامبرده
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک مذکور را نموده ،لذا مراتب
در اجرای ماده  120آیین آگهی میگردد چنانچه کسی نسبت به ملک
مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
خود می باشــد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10روز به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله
انجام شده تســلیم نماید چنانچه ظرف مدت مذکور اعتراض واصل
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه
نشــود ،اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1004م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوانات
سید محمدرضا قرشی
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
برابــر رأی شــماره  140160311035001900مــورخ  1401/4/12موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000557هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی رضا یزدانی به شــماره شناسنامه 5604
کدملی  2300211335صادره از شیراز فرزند غالمحسین در ششدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  106/27مترمربع به پالک 12/39640
مفروز و مجزی شــده از پالک  12بخش  3به آدرس شــیراز شهرک
بزین خیابان فاطمی نبش کوچه  62کدپســتی  7189789155واقع در
فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیــه  3خریداری از مالک
رســمی آقای احمد خانی 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 اول1401/5/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/10 :
/1891م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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کشف  ۱۱۱۸کیلو مخدر شیشه در دو تانکر سوخت

گمرک ایران از کشف  ۱۱۱۸کیلوگرم مخدر
شیشــه که در جداره دو تانکر ســوخت کامیون
افغان جاسازی شده بود ،خبر داده است.
به گزارش ایســنا ،زبیدی -معاون حقوقی و
نظارت گمرک ایران -جزئیات کشف اخیر مخدر
شیشه توسط گمرک را تشریح کرد.
بر اســاس این گــزارش ،روز دوشــنبه در
بررســیهای گمرک مشخص شد که در قسمت
زیر تانکر کامیون ورودی از افغانستان در گمرک
ماهیــرود مقــدار  ۵۴۰کیلوگرم مخدر شیشــه
به صورت حرفه ای جاسازی شده است که ضمن
کشــف موضوع ،کامیون توقیف و مواد مکشوفه
همراه بــا گواهینامه رانندگی متهــم صادره از
افغانســتان ،گذرنامه ،گواهینامه بین المللی و ...
بــرای طی مراحــل قانونی در اختیــار مقامات
قضایی و نماینده اداره اطالعات استان خراسان
جنوبی قرار گرفته است.
جاسازی  ۵۴۰کیلو در تانکر سفید

جریان از این قرار اســت که مربی سگهای
موادیــاب گمرک ماهیرود ،صبح روز دوشــنبه
به هنگام نظارت و بازرسی یک دستگاه کامیون
تانکری بنز آکتروز ســفید رنگ ،به رانندگی تبعه
افغانستان با در نظر گرفتن شاخص های خطر و
اســتفاده بهینه از سگ موادیاب موفق به کشف
جاســازی حرفه ای  ۵۴۰کیلو و  ۷۰۰گرم شیشه
از این کامیون شده است.
در این کشــف حرفــهای و بســیار ظریف،
قاچاقچیــان  ۵۳۵بســته حاوی مــاده مخدر را
به صورت بســته طولی مخصــوص ،طراحی و
در فضاهــای ذیل تانکر قــرار داده بودند که با
اســتفاده از دســتگاه برش ،جوشکاری و سنگ
فرز ،قســمت  های زیرین تانکر برش زده شده و
جاسازی حرفه ای نمایان و کشف شد.
 ۵۷۸کیلوی دیگر در کامیون قرمز
اما طبق اعالم گمرک ،در ادامه بررســیهای
دقیق گمرک ماهیرود ،مشخص شد که کامیون

بنز آکتروز دیگری به رنگ قرمز ،که همســفر
کامیــون اول بــوده و پس از نظــارت دقیق تر
مشخص شد که این کامیون نیز دارای جاسازی
ســنگین مواد مخدر است .لذا با هماهنگی ستاد
گمرک جمهوری اسالمی ایران تانکر برشکاری
شــده و در نتیجه تعداد  ۵۹۴بسته دیگر به وزن
 ۵۷۸کیلو و  ۱۰۰گرم شیشه کشف شد.
بر اساس این گزارش ،در مجموع  ۱۱۱۸کیلوگرم
مخدر شیشه از جاسازی این دو کامیون کشف شده
و در نهایت محموله ،کامیونها ،مواد مخدر ،همه
مستندات همراه با متهمان پس از هماهنگی به
نمایندگان اداره کل اطالعات اســتان خراســان
جنوبی تحویل شدهاند.
افزایش محمولههای شیشه
آنطور کــه معــاون حقوقی گمــرک ایران
گفته اســت اخیرا کشــف مواد مخدر صنعتی به
ویژه مخدر شیشــه و هروئین از مبدأ افغانستان
افزایش یافته؛ به طوری که کشفیات سال جاری
این سازمان در وزنهای حجیم ۵۸۰ ،کیلوگرم،
 ۱۵۳کیلوگــرم ۴۰۰ ،کیلوگــرم و  ۶۱کیلوگرم
همگی شیشه بوده است و روز یکشنبه هفته جاری
نیز محموله یکصد کیلوگرمی شیشــه از سقف
کامیون افغان در گمرک مرزی دوغارون استان
خراســان رضوی توســط همکارانمان کشــف
شده بود.
به گفته وی کشــف هزار و  ۱۱۸کیلوگرمی
مخدر شیشــه در روز دوشنبه حدنصاب جدیدی
از میزان کشــف این نوع مواد مخدر شیشــه در
یک روز را از لحاظ میزان به خود اختصاص داده
که تاکنون سابقه نداشته است.

بازداشت سارقان مسلح در کمتر از  ۲۴ساعت

ایرنــا :فرمانده انتظامی اســتان تهران گفت:
امنیت شــهروندان خــط قرمز پلیس اســت و
سارقان مسلح در کمتر از  ۲۴ساعت در پردیس،
تهران بــزرگ ،پیشــوا و ورامین شناســایی و
دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار ایرنا ،ســردار کیومرث
عزیزی روز سه شــنبه اظهار داشت :پیرو تماس
شــهروندی مبنی بر اینکه خودروی مزدا  ۳وی
توســط چند نفر به  صورت مســلحانه در یکی از
محالت شــهر پردیس به ســرقت رفته موضوع
بالفاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
شهرستان قرار گرفت.

وی افــزود :بالفاصله گروهــی از کارآگاهان
پلیــس آگاهــی و امنیت شهرســتان در صحنه
حاضر شــدند و با هماهنگی قضایی و بررســی
دوربین  هــای مدار بســته ،رصــد اطالعاتی و
عملیاتی و تالش مســتمر موفق به شناســایی
و دستگیری ســارقان در کمتر از  ۲۴ساعت در
شهرهای پردیس ،تهران بزرگ ،پیشوا و ورامین
شدند.
فرمانده انتظامی اســتان در ادامه بیان داشت:
در این عملیات  ۶نفر ســارق دستگیر ،خودروی
مســروقه به همــراه  ۲قبضه ســاح کمری و
یک قبضه سالح شکاری ۴۱،عدد فشنگ جنگی،

 ۴عدد فشنگ شــکاری ،یک قبضه سالح سرد،
یک رشته دستبند کشف و همچنین یک دستگاه
خودرو و موتورسیکلت سارقان توقیف شد.
ســردارعزیزی بیان کرد :دستگیری سارقان
توســط ماموران انتظامی در راســتای برقراری
امنیت پایدار در سطح شهرستان انجام می شود و
مجرمان و مخالن نظم و امنیت بدانند فرزندان
ملــت در مجموعه انتظامی از عزمی راســخ در
برخورد با آنان برخوردارند و اجازه هنجارشکنی را
به هیچ کس نخواهند داد و از شــهروندان تقاضا
می شود که در صورت مشاهده موارد مشابه و یا
مشکوک سریعا با ۱۱۰تماس بگیرند.

بین الملل

جنگلی
تخریب دهها ساختمان در آتش سوزی
ِ
جنوب روسیه

رسانه های محلی روســیه اعالم کردند که آتش سوزی جنگلی دیروز
(ســه شنبه) منجر به سوختن  ۶۰ســاختمان از جمله هفت خانه در منطقه
"روستوف" واقع در جنوب این کشور شده است.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات روسیه ،آتشسوزیهای این منطقه
تاکنون تلفات جانی نداشــته است .این آتش سوزیها که از روز دوشنبه در
یک منطقه جنگلی واقع در شــمال شــرقی روستوف آغاز شد ،صبح دیروز
گسترش یافت و  ۱۳۶هکتار از اراضی را در برگرفت.
بر اســاس گزارش ها ،این آتش سوزی جنگلی سه روستا را تحت تاثیر
قرار داده و ساکنان مناطق درگیر با آتش سوزی تخلیه شدهاند.
به گــزارش خبرگــزاری شــینهوا ،دو فروند هواپیمــای اطفای آتش،
یک فروند بالگرد و بیش از  ۳۰۰آتش نشان برای مهار این آتش سوزی به
محل وقوع حادثه اعزام شدند.

سیل سودان با  ۵۲کشته و نگرانی از افزایش تلفات

ش شــدید باران و وقوع سیل
طبق اعالم مقامات ســودان ،به دنبال بار 
از مــا ِه می ،دســتکم  ۵۲نفر از مردم این کشــور ،جان باختهاند .ســیل
همچنین باعث ویرانی هزاران خانه ،زیرســاختهای ضروری و بسیاری از
زمینهای کشاورزی مردم این منطقه شده است .از سوی دیگر ،کارشناسان
آگهی مناقصه عمومی تجدید مناقصه

نوبت دوم1401/5/30 :
نوبت اول1401/5/26 :
شهرداری کوپن در نظر دارد به اســتناد مصوبه جلسه شماره  18مورخ
 1401/3/18شورای اسالمی شهر کوپن و آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها،
امور ذیل را از طریق مناقصه به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ ،نگهداری و توسعه فضای سبزنظافت معابر شهر و عملیات جمع آوری و حمل زباله به صورت حجمیلذا از کلیه شــرکت های قانونی حقوقی به ثبت رسیده دعوت می شود بعد از انتشار
آگهی با توجه به موارد زیر ،جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخه
 1401/5/30به شهرداری کوپن مراجعه نمایند.
شرایط:
-1مبلغ برآورد اولیه جهت واگذاری امور خدمات شهری و ...به طور سالیانه به مبلغ
 8/500/000/000ریال می باشد.
-2مدت قرارداد از تاریخ  1401/6/1یک سال شمسی می باشد.
-3میزان ســپرده شــرکت در مناقصه به میزان  5درصد مبلغ بــرآورد اولیه
( 425/000/000ریال) خواهد بود که شــرکت کننده می بایست به حساب سپرده
شهرداری کوپن به شماره  3100005450002نزد بانک ملی شعبه مصیری واریز و یا
به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه دیگر مدارک تسلیم نمایند.
-4متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به
دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن  07142664950تماس حاصل نمایند.
-5بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص ،معین و بدون ابهام باشد و کلیه
پاکت های الک و مهر شــده را تا آخر وقت اداری  1401/5/30به انضمام مدارک
که به تأیید (امضا و مهر) شرکت متقاضی رسیده و به دبیرخانه تحویل و تسلیم نمایند.
-6سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-7به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب
اثر نخواهد شد.
-8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
-9هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-10تاریخ بازگشایی پاکت ها ،پس از انتشار آگهی می باشد.
-11سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
شناسه آگهی1365418 :

احسان احسان مقدم
شهردار کوپن

هواشناســی نسبت به ادامۀ بارندگیهای شدید تا پایان ماه آگوست هشدار
دادهاند .دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه سازمان ملل متحد گفته احتماال
ســیل در ســال  ۲۰۲۲زندگی حدود نیــم میلیون نفر از مردم ســودان را
تحت تأثیر قرار میدهد.

 ۲۰کشته در پی تصادف اتوبوس مسافربری
با تانکر نفت در پاکستان

در پی برخورد یک دســتگاه اتوبوس مســافربری با یــک تانکر نفت
در ایالت پنجاب پاکستان دست  کم  ۲۰نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایســنا ،این ســانحه بامداد دیروز (سه شنبه) در بزرگراهی در
پنجاب رخ داده اســت .همچنین گزارش ها حاکی اســت ،برخورد اتوبوس
با تانکر نفت منجر به آتش گرفتن هر دو وســیله نقلیه شــد و در پی آن،
 ۱۸مسافر در صحنه وقوع حادثه در آتش سوخته و در دم جان باختند.
در پی وقــوع این تصادف مقامات پلیــس و نیروهای امدادی به محل
حادثه اعزام شدند.
به گزارش رســانه های محلی پاکســتان ،طی عملیــات امداد و نجات
هشــت زخمی نیز به بیمارستان منتقل شــدند که دو تن از آن ها به دلیل
شــدت جراحات جان خود را از دست دادند .همچنین اجساد  ۱۸قربانی نیز
از میان الشه اتوبوس خارج شده است.
این اتوبوس با  ۲۶سرنشــین از شهر الهور ،مرکز پنجاب به سمت شهر
بندری کراچی در حال حرکت بوده است.
آگهی مناقصه
نوبت اول1401/05/26 :
نوبت دوم1401/06/01 :
شهرداري خنج به اســتناد بودجه عمرانی سال جاری
در نظر دارد نســبت به اجرای اسکلت بتنی طبقات
سوم و چهارم و اتاق تاسیسات و خرپشــته ( 1838متر مربع سقف و
 513متر مربع دیوار برشی) مربوط به ساختمان تجاری تفریحی غرب
شهرداری با شرایط ذیل اقدام نماید:
 -1مبلغ اعتبار اولیه ( 30.000.000.000ســی میلیارد) ریال مي باشد که پس
از انجام عملیات در ازاي ارائه صورت وضعیت و پس از تایید دستگاه
نظارت پرداخت خواهد شد.
 -2متقاضیــان محترم می توانند حداکثر تــا  10روز پس از درج آگهی
نوبت دوم جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به واحد امور
مالی شهرداری مراجعه نمایند.
 -3آخرین مهلت تحویل پاکتها به دبیرخانه شهرداری خنج :پایان وقت
اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/06/10
 -4بازگشایی پاکتها :ساعت  12ظهر روز شنبه مورخ 1401/06/12
سپرده شرکت در مناقصه 1.500.000.000 :ریال :به صورت ضمانت نامه
بانکی یا واریز وجه به حســاب  328782932نزد بانک رفاه (شماره
شــبا  )IR 790130100000000328782932بنام سپرده شهرداری الزامی
است.
 - 4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5به پیشــنهادات مشــروط ،مبهم ،مخدوش و یا اینکه بعد از موعد
مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6چنانچــه نفر اول حاضــر به انعقاد قرارداد نشــود با نفر دوم در
صورت تصویب و صالح شهرداري قرارداد منعقد خواهد شد.
 -7هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1365418 :
شهرام محمودپور
شهردار خنج
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شماره 7551

فارس

كشف  100كيلو ترياك در محور سپيدان-شيراز

فرمانده انتظامي ســپيدان از توقیف ســواري پژو و کشــف  100کیلو
مواد مخدر از نوع ترياك در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ احمد فداكار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :در راستاي تشــديد اقدامات انتظامي و برخورد قاطع با قاچاقچيان
مواد مخدر ،ماموران انتظامي ســپيدان هنگام نظارت بر خودروهای عبوری
در محور سپيدان-شــيراز به یک سواري پژو  405مشکوک شدند و دستور
ايست را صادر كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وی با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز با توجه به موقعيت
جغرافيايي منطقه راننده خودرو را رها کرده و متواري شــد ،تصريح كرد :در
بازرسي از آن سواري  100كيلو مواد مخدر از نوع ترياك کشف شد.
فرمانده انتظامي سپيدان با بيان اينكه تالش براي دستگيري قاچاقچي
متواري با جديت ادامه دارد ،گفت :در اين خصوص يك ســواري پژو پارس
بــا  4سرنشــين كه اســكورت محمولــه بود توقيــف و سرنشــينان نيز
دستگير شدند.

  انهدام اعضاي باند حفاری غیرمجاز

فرمانــده انتظامي فیروزآباد گفت :پليس ايــن فرماندهي  3نفر جوینده
اشــیاء تاریخی و عتیقه را در حال حفاری غیرمجاز در یکی از تپه های این
شهرستان دستگیر کردند.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :دوشــنبه شــب با کسب خبری مبنی
بر حفاری غیرمجاز توســط چند فرد ســودجوء در یکــی از تپههای حوزه
اســتحفاظی ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از ماموران پلیس
امنيت عمومي این فرماندهی قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پلیــس امنيت عمومي با حضور در محل در اقدامی
غافلگیرانه  3مرد جوان را در حال حفاری دستگیر و در بازرسی از آن محل،
ابزار آالت حفاری ،لپ تاپ ،فلزیاب و یک قاشق تاریخی کشف و  3دستگاه
سواری را نيز توقيف کردند.
فرمانده انتظامي «فیروزآباد» با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش اموال
مكشوفه را  2میلیارد ریال برآورد كردهاند ،اظهار داشت :متهمان با تشکیل
پرونده روانه دادسرا شدند.

کشف گنج یاب قاچاق در بیضا

فرمانده انتظامی بیضا از دستگیری  3نفر و کشف یک دستگاه گنجیاب
قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمود نجفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
بیان جزئیات این خبر عنوان داشت :در پي گزارش واصله توسط شهروندان
به مأموران پلیس امنيت عمومي شــهر هرابال مبنــي بر اينكه افرادي در
كوههاي ســطح حوزه اســتحفاظی اقــدام به حفاري غيرمجــاز ميكنند
بالفاصله موضوع در دستور كار قرار گرفت.
وي خاطر نشان كرد :مأموران پس از هماهنگي قضایي به محل مورد نظر
اعزام و موفق شــدند در بازرسي از آن مكان مربوطه يك دستگاه گنج ياب
خارجي قاچاق را كشف و در این راستا  3نفر را دستگير كنند.

دستگیری سارقان منزل و كشف  10فقره سرقت

فرمانده انتظامی ممســنی از شناســایی و دســتگیری  3ســارق منزل
غیر بومی و اقرار به  10فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محمد نیکبخت با اعالم
این خبر گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وي افزود :ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و مراقبتهای
شــبانهروزی موفق به شناسایی  3نفر سارق شدند و بالفاصله با هماهنگی
مراجع قضایی آنان را در مخفيگاهشان دستگير و روانه دادسرا كردند.
فرمانده انتظامی ممســنی با بيان اينكه متهمــان در بازجويي اوليه به
 10فقره ســرقت منزل اقرار كردند ،گفت :در بازرســي از مخفيگاه سارقان
مقادیری اموال مسروقه از جمله پتو ،لوازم خانگی و برقی و ...كشف شد.

کشف قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان از کشف انواع کاالی قاچاق به ارزش  2میلیارد
و  200میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر بيان كرد :مأموران انتظامی الرســتان هنگام
نظارت بر محورهای مواصالتی به یک ســواري پژو  405مشکوک شدند و
آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از اين خودرو  11هزار و  400چاشنی و میخ پرچ
بتن 9 ،هزار و  100نخ ســیگار و  4هزار و  40بســته تنباکو خارجي قاچاق
و فاقد مجوز کشف شــد و در این خصوص راننده دستگیر و همراه پرونده
متشکله به مرجع قضایی معرفی شد.

آگهی تجدید مناقصه

نوبت اول 1401/5/19 :
نوبت دوم 1401/5/26:
شــهرداری داراب در نظر دارد به اســتناد مجوز
شماره  85شورای اسالمی شهر داراب نسبت به اجرای زیرسازی و
آسفالت معابر با اعتبار و برآورد اولیه به مبلغ 141.634.301.467ریال
به شرکتهای واجدالشــرایط و دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و
بودجه از طریق برگزاری مناقصه عمومــی اقدام نماید.متقاضیان
می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه و ارائه پیشنهادات با توجه به
شرایط زیر به ســامانه تدارکات دولت به نشانی Setadiran.ir
اقدام نمایند.
 -1مدت اجرای قرارداد :شش ماه شمسی
 -2مبلغ تضمین(سپرده) شــرکت در مناقصه  7.100.000.000ریال که
باید بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره
 IR 940170000000105801087000نــزد بانک ملی به نام شــهرداری
داراب ارائه گردد.
 -3چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصــه حاضر به انعقاد
قرارداد نشــوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
 -4ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد درج
گردیده است.
 -5هزینه درج آگهی در دو نوبت بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
-8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-9مهلت دریافت اســناد تا تاریخ  1401/5/26مهلت ارائه پیشنهاد
قیمت تا تاریخ  1401/06/5تاریخ گشایش پیشنهادها 1401/6/6 :
شناسه آگهی1361947 :
ابوالحسن جاویدی
شهردار داراب

خودکشی داماد بعد از قتل مادرزن در فسا

فرمانده انتظامی شهرســتان فسا گفت :مردی  34ساله به دلیل اختالف
خانوادگی و عدم کنترل خشم ،مادر زن  46ساله خود را به قتل رساند و زن
خود را نيز مجروح كرد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار کرد :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110
مبنی بر درگیری منجر به قتل در زاهدشهر فسا ،بالفاصله ماموران انتظامی
بخش شیبکوه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :ماموران در بررسيهاي اوليه مطلع شدند كه مردی  34ساله
به دلیل اختالف خانوادگی ،مادر زن حود را با اسلحه كمري به قتل رسانده
و به سمت همسر خود نيز تيراندازي و وي را مجروح و پس از آن اقدام به
خودكشي كرده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان فسا با بيان اينكه حال عمومي فرد مجروح
رضايتبخش اســت ،گفت :قاتل و همســرش به دلیل اختالف خانوادگی
پروندهای در مرجع قضایی در حال رســیدگی داشــتهاند و دارای سه فرزند
نيز ميباشند.
ســرهنگ قسام خاطر نشان کرد :این واقعه تلخ و تبعات تلختر آن برای
همس ِر قاتل و فرزندانش ،از اختالفات خانوادگی و عدم کنترل خشم نشأت
گرفته اســت که با مراجعه به موقع به مشاور خانواده و ریشه یابی مشکالت
این زوج و سعی در حل آن ،از وقوع این واقعه تاسف بار جلوگیری می شد.

كشف بیش از  18کیلو ترياك

فرمانده انتظامی داراب از کشف  18کیلو و  700گرم تریاک در بازرسي
از زين يك دستگاه موتورسيكلت در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعــام این خبر بيــان كرد :مأموران انتظامي پاســگاه رســتاق داراب
هنگام نظارت بر وسايط نقليه عبوری در محور مواصالتي «بندرعباس-شيراز»
به یک دستگاه موتورسيكلت مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وی افــزود :راكب بدون توجه به ايســت پليس متــواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شــدند با اقدامات فني و
تخصصي موتورسيكلت را توقيف كنند.
فرمانده انتظامی داراب با بيان اينكه در بازرســي از زين موتورســيكلت
 18کیلو و  700گرم تریاک كشــف شــد ،تصريح كرد :راكب قاچاقچي كه
اهل يكي از شهرهاي اســتان كرمان بود براي انجام مراحل قانوني روانه
دادسرا شد.

بی احتیاطی راننده ساینا حادثه ساز شد

رئيس پليس راه سعادتشهر از وقوع يك فقره تصادف منجر به فوت در
محور مواصالتي اصفهان-شیراز خبر داد.
سرهنگ عليرضا قنبري در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبر گفت :در پی اعالم واژگوني يك ســواري ساینا در محور
شیراز-سعادتشــهر به مركز فوريت هاي پليســی  ،110بالفاصله ماموران
به همراه نیروهای امدادی و كارشناس تصادفات به محل اعزام شدند.
وي افزود :پس از حضور ماموران و بررســي صحنه حادثه مشخص شد
يك دستگاه ســواري ساینا با  3سرنشين با تغيير مســير ناگهاني از جاده
منحرف و واژگون شده است.
رئيس پليس راه سعادتشــهر با بيان اينكه در اين حادثه راننده ســاینا
به  دلیل شــدت جراحات وارده فوت و  2سرنشــين آن نيــز زخمي و روانه
بيمارســتان شدند ،گفت :كارشناس تصادفات علت اين حادثه را خستگی و
خواب آلودگی راننده عنوان كرد.

جدیدترین آمار روزانه کرونا در ایران؛
 ۷۸فوتی کرونا و شناسایی  ۵۹۷۲بیمار جدید
بیش از ۱۴۳هزار جانباخته تاکنون

بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت طی
 24ساعت  ۷۸بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند که با این احتساب
مجموع جانباختگان این بیماری در کشــور به  ۱۴۳هزار و  ۹۳تن رســید.
به گزارش ایســنا ،از روز دوشنبه تا دیروز  ۲۵مردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۵۹۷۲ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی و  ۱۱۱۳نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۴۸۸هزار و  ۴۹۳نفر
رســید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۷۸ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور
جان خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری ،به ۱۴۳
هزار و  ۹۳نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون  ۱۹۰هزار و  ۳۳۰نفر از بیماران ،بهبود یافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۱۴۵۶ .نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحــت مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۵۳میلیون و  ۵۵۷هزار و  ۸۲آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است .در حال حاضر  ۷۸شهرستان در وضعیت قرمز۱۸۴ ،
شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۷۴ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۲شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.

کالهبرداری سایبری
از طریق دانلود فایلهای مداحی در ماه محرم

ایرنا :پلیــس فتا در خصــوص کالهبرداری ســایبری از طریق دانلود
فایلهای مداحی در ماه محرم به شهروندان هشدار داد.
به گزارش ایرنا از پلیس فتا ،ســرهنگ مهدی قاسمی رئیس پلیس فتا
بوشــهر در این باره اظهارداشت :در این شرایط و با توجه به افزایش دانلود
نوحه و کلیپهای مذهبی در ماه محرم توسط شهروندان ،یکی از شیوههای
شیادان سایبری ،ارسال فایلها و اپلیکیشنهای مخرب در قالب نوحهها و
کلیپهای محرم در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی است.
وی افزود :در برخی از ســایتهای اینترنتی نیز هنگامی که فایل صوتی
دانلود میشــود ،همزمان برنامهای برای نصب بر روی سیستم کاربر ارسال
میشود که لزوم هوشیاری شهروندان را میطلبد.
سرهنگ قاســمی دانلود نرم افزارها و ادعیههای مذهبی ویژه محرم را
مناســبترین روش برای ارسال بدافزار دانســت و گفت :با توجه به اینکه
دانلود و دریافت فایلهای مذهبی ،زیارت عاشــورا ،نرمافزارهای مرتبط در
این ایام افزایش پیدا میکند ،لذا پیشبینی میشود ارسال اینگونه بدافزارها
در قالــب فایلها در ایام محرم وجــود دارد؛ بنابراین هموطنان باید دقت و
حساسیت بیشتری در دانلود و نصب فایلهای مذهبی داشته باشند.
وی اضافه کرد :بسیاری از فایلهای آلوده به جاسوسافزارها و بدافزارها
هنــگام دانلود نرم افزارهای خاص توســط کاربر بــدون اطالع او بر روی
سیستم نصب میشود.

اقتصاد
چهار   شنبه  26مرداد    1401
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سال بیست و    هفتم

شماره 7551

هر کد ملی یک خودرو

نایب رئیس انجمن تامینکنندگان کاال و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر:

مزارع خورشیدی جایگزین مزارع کشاورزی شود
نایــب رئیــس انجمــن ســازندگان و
تامینکننــدگان کاال و خدمــات انرژیهــای
تجدیدپذیر (ســاتکا) اظهار کرد :ایران میتواند
قطب تولیــدات تجهیزات تجدیدپذیر باشــد؛
چــرا که از لحاظ دانــش و ظرفیتهای موجود
پتانســیلهای باالیی در این کشــور موجود و
تحقق آن تنها نیازمند یک انسجام ملی است.
به گزارش ایســنا ،سید محمد جواد موسوی
در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره
وضعیت تولید تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر
در ایران و پتانســیلهای صادرات در این حوزه
گفت :دغدغههایــی در حوزه توســعه صنعت
تجدیدپذیر مطرح میشــود .در بخش تولید نیز
مشــکالتی وجود دارد ،شــرکتهایی که وارد
این عرصه شــدهاند ،به دلیل اخذ استانداردهای
بینالمللــی بــا چالشهایــی مواجه هســتند،
بــه گونهای در بازار داخل نتوانســتند رقابت را
ایجاد کنند.
وی با بیان اینکــه قیمت تولید محصوالت
داخلی قابل مقایســه با محصوالت بین المللی
نیســت ،گفت :امیدواریم با سیاستهایی که در
ساتکا در حال اجراست ،این موضوع سروسامان
یابد ،اما با این حال میتوانیم ظرفیتهای باالی
این صنعت را مورد توجه قرار دهیم.
نایــب رئیــس انجمــن ســازندگان و
تامینکنندگان کاال و خدمات انرژیهای تجدید
پذیر (ســاتکا) ادامه داد :علیرغم قوانین خوبی
کــه در حوزه تجدید پذیرها وجــود دارد ،اما به
دلیل اینکــه تحقق قوانین بــا چالش روبهرو
است ،نتوانستهایم آن طور که باید شاهد توسعه
در این صنعت باشیم.
موســوی بــا بیــان اینکه از ســال ۱۳۹۵
مصوبــهای مــورد توجه قــرار گرفــت که بر
اســاس آن  ۲۰درصد از مجموعههای دولتی از
انرژیهای تجدیدپذیر اســتفاده کنند ،اما هیچ
اتفاق روشــنی رخ نداد این در حالی اســت که
طبق بررســیهای صورت گرفته در کل کشور
 ۲۰۰۰مــگاوات تنها در بخــش دولتی ظرفیت
ایجاد نیروگاه وجود دارد.
وی تصریح کــرد :قوانین وجــود دارند ،اما
پیادهسازی آنها با چالش روبهرو است .در بحث
صادرات نیز زمانی که مشکل تامین داخل وجود

دارد نمیتوانیم انتظار صادرات داشته باشیم ،اما
هماکنون کشورهای ارمنستان ،عراق و سوریه
عالقهمند به دریافت تجهیزات از ایران هستند
همچنین کشورهای اتحادیه اروپا نیز عالقهمند
هستند تا در بحث تولید پنلهای خورشیدی در
ایران سرمایه گذاری کنند و تجهیزات تولیدشده
را با خودشان ببرند.
نایب رئیس انجمن سازندگان و تامینکنندگان
کاال و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر (ســاتکا)
ادامه داد :وجود دانش فنی و نیروی ارزانقیمت
دلیل تقاضای کشورهای اروپایی در ایران است.
این تقاضا از سوی آلمانیها بسیار زیاد بوده که
اگر تحقــق یابد میتواند تاثیر زیــادی بر بازار
ایران بگذارد.
یک میلیــون نیروگاه خورشــیدی
خانگی میتواند نصف کمبود برق کشور
را جبران کند
همچنین در این نشســت حمیدرضا صالحی
 رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا  -با اشاره بهلزوم تشکیل این انجمن و پتانسیلهای باالی
ایران در حوزه تجدیدپذیرها اظهار کرد :سرعت
توســعه تجدیدپذیرها در دنیا بســیار باال است.
سال گذشــته شــاهد این بودیم که  ۸۶درصد
ســرمایهگذاری که در صنعت برق دنیا صورت
گرفت مربوط به انرژیهای پاک بوده است که
همین موضوع اهمیت توســعه تجدیدپذیرها را
نشان میدهد.
وی ادامه داد :در آینده با توجه به فناوریهای

یک کارشناس:

صنعت ساختمان ایران محتاج چین و ترکیه نیست

یک کارشناس بازار مسکن گفت :اگر از نیروهای متخصص و مجرب ایرانی
در صنعت ســاختمان استفاده شود و ریســکهای غیراقتصادی که به تورم این
حوزه میانجامد از بین برود اتفاقات خوبی در بازار مسکن میافتد و میتوانیم با
ارتقای تکنولوژی و کاهش هزینه ســاخت نسبت به خانهدار کردن اقشار جامعه
امیدوار باشــیم ،اما متاســفانه بهای چندانی به مهندسان ایرانی داده نمیشود و
هنوز هم برخی در طرح نهضت ملی مسکن امیدشان به چین و ترکیه است که
آنها هم نیامدند.
ابوالحســن میرعمادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :بسیاری از مهندسان
ماهر ایرانی در کشــورهای دیگر مشــغول به کار هستند و حتی فناوری صنعت
ســاختمان آن کشــورها را ارتقا دادهاند .در حالی که صنعت ساختمان در ایران
به شــکل ســنتی اداره میشــود؛ چرا ما از این نیروهای جوان و متخصص در
داخل کشــور خودمان اســتفاده نکنیم؟ صنعت ســاختمان در ایــران با جامعه
نیم میلیونی مهندسان ،محتاج کشورهای دیگر نیست.
این فعال صنعت ســاختمان با بیان اینکه برخی مسئوالن چشمشان به خارج
اســت ،خاطرنشــان کرد :برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن سراغ چینیها
و ترکهــا رفتند و آنها نیامدند .در حالی که اگــر از جوانان تحصیلکرده ایرانی
حمایت کنند صنعت ساختمان چندین پله ارتقا پیدا میکند .در گام اول میتوانیم
نیمه صنعتی و در گام بعدی کامال صنعتی شویم.
میرعمادی تصریح کرد :اگر بتوانیم به کمک اقتصاددانان ،تورم را کنترل و با
استفاده از مهندسان مجرب ،بخش ساختمان را ارتقا دهیم قطعا اتفاقات خوبی در
بازار مسکن میافتد و تورم این بخش کنترل میشود .بخشی از مشکالت حوزه
مسکن ،درونی و بخشی دیگر بیرونی است که شامل ریسک  های غیراقتصادی
میشــود .اگر در این دو حوزه به توفیق برسیم ،تامین مسکن برای اقشار جامعه
دور از دسترس نخواهد بود.
وی گفت :هزینه ســاخت حدود  ۶۰درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص
میدهــد ۴۰ .درصد نیز هزینه زمین اســت .با توجه به رشــد قیمت نهادههای
ساختمانی و دســتمزد ،در مناطق میانی شهر تهران هزینه ساخت هر متر مربع
مســکن حدود  ۱۵۰۰دالر اســت .در مناطق جنوبی این عدد  ۱۰۰۰دالر و در
شمال شهر حدود  ۲۰۰۰دالر میشــود .به این رقم  ۴۰درصد قیمت زمین هم
اضافه می شود .بنابراین هزینه ســاخت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به
بیش از  ۵۰میلیون تومان رسیده است.
به گفته میرعمادی ،با وجود رشــد قیمت ساخت ،بازار مسکن کشش افزایش
قیمت ندارد .این مســاله تاثیر خود را بر تولید مســکن گذاشته و ساخت و ساز
نسبت به اوایل دهه  ۹۰حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد کاهش یافته است.
این کارشــناس بــازار مســکن با بیــان اینکه ســازمان هــای مرتبط با
بخش مســکن تعامل ســازندهای بــا این بخــش ندارند ،گفت :شــهرداری،
دســتگاههای خدماترســان و وزارتخانهها شــرایط تولید مســکن را تسهیل
نمیکنند .شــهرداری قرار بود در بخش مســکن تحول ایجاد کند ،اما بیشــتر
به سمت سیستمهای نظارتی رفته و همین مساله باعث کاهش سرعت تولید مسکن
شده است.
میرعمــادی همچنین با اشــاره به تورم نهادههای ســاختمانی گفت :قیمت
مصالح ســاختمانی رشد  ۵۰درصدی نشــان میدهد .دستمزد کارگران نیز رشد
 ۵۷درصد یافته است .بنابراین طبیعی است که هزینه تمام شده مسکن افزایش
یابد .البته با راهکارهایی شــامل ارتقای تکنولوژی ســاخت میتوان هزینهها را
کاهش داد.

موجود و لــزوم افزایش بهرهوری میبایســت
به سمت توسعه تجدیدپذیرها پیش رویم .براساس
پیشبینیها تا ســال  ۲۰۵۰سهم برق در سند
انرژی  ۵۰درصد خواهد شد که باید ایران نیز به
این مساله توجه داشته باشد در حال حاضر ایران
جزو  ۱۰کشــور برتر تولید آالیندگی است و ما
به سمتی پیش میرویم که در دنیا جریمههای
تولید کربن رو به افزایش بوده است.
وی با اشــاره به پتانسیلهای ایران در حوزه
تجدیدپذیرها گفت ۳۰۰ :روز آفتابی در کشــور
داریم و از طرفی  ۹۰هزار مگاوات ظرفیت تولید
انرژی بادی و خورشیدی در کشور موجود است؛
اما استفاده از آنها نیازمند سازندگان ،مشاوران و
تامینکنندگان این حرفه است.
رئیس هیــات مدیره انجمن ســاتکا با بیان
اینکه یک میلیون نیروگاه خورشــیدی خانگی
میتواند نصف کمبود برق کشور را جبران کند،
تصریح کرد :در دنیا برق صنایع به دلیل اینکه
ارزش افزوده تولید میکند ارزانتر است ،اما در
ایران این بخش مورد بیتوجهی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه علیرغم گذشــت چندین
ماه از ســال جدید هنوز قیمــت خرید تضمینی
اعالم نشــده اســت ،ادامه داد :اگر این مساله
سروســامان پیدا نکند نمیتوانیم شاهد توسعه
تجدیدپذیرها باشیم.
تســهیالت مناســب برای احداث
نیروگاه خورشیدی
همچنین در این نشســت محمــود کریمی

 عضو هیات مدیره انجمن ســاتکا  -گفت :درکشور ما نیروگاههای انشعابی زیر  ۲۰۰کیلوولتی
هستند که اغلب در سقف یا حیاط خانهها احداث
میشود به دلیل اینکه مزایای خوبی دارند در دنیا
مورد توجه قرار گرفتهاند به گونهای که بیش از
 ۶۷درصــد نیروگاههــای خورشــیدی روی
سقف خانهها مستقر شــدهاند ،اما در ایران زیر
 ۱۰درصد نیروگاههای خورشیدی مربوط به این
بخش است.
وی در خصــوص مزایــای ایــن نیروگاهها
گفت :عدم اتالف انرژی ،تعادل متوازنســازی
شــبکه و کمک بــه پیک از جملــه مهمترین
مزایای توســعه این صنعت است برق تولیدی
بر اســاس نرخ پایــه از مشــترکان خریداری
میشــود و وزارت نیرو مکلف بوده این نرخ را
بروز کند ،اما افزایش این نرخ متناسب با قیمت
تجهیزات نبوده است و اکنون افرادی که تمایل
به ســرمایه گذاری داشته باشند وارد این بخش
نخواهند شد.
عضو هیات مدیره انجمن ســاتکا ادامه داد:
عدم توازن نــرخ خرید تضمینــی و تجهیزات
پیامدهای متعددی دارد و همین مســاله باعث
شــده که پیمانــکار اقدام به نصــب تجهیزات
باکیفیت نکنــد؛ چرا که کارفرما به دنبال توجیه
اقتصادی است و عمدتا دیده می شود که بعد از
پنج سال تجهیزات دچار مشکل میشود.
وی با تاکید بر اینکه اگر نرخ پایه تضمینی
 ۱۰۰درصد افزایش پیدا نکند ســرمایه گذاری
در این حوزه توجیه  پذیر نیســت ،گفت :ســال
گذشته ۲۰مگاوات نیروگاه مگاواتی احداث شد
که عمدتــا مربوط به کمیته امداد و هالل احمر
بود و تعداد افرادی که برای ســرمایه گذاری در
این حوزه وارد شدهاند صفر بوده است.
کریمی با بیان اینکه در کشــور با کمبود آب
مواجه هستیم که موجب خشک شدن زمین های
کشــاورزی بسیاری شده است ،گفت :اگر دولت
برای صاحبان زمین های کشاورزی تسهیالت
مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی در نظر
بگیرد ،کشــاورزان می توانند مزارع خورشیدی
به  جای مزارع کشاورزی احداث کنند که ضمن
عدم نیاز به آب ،موجب ایجاد درآمد و معیشــت
جایگزین برای کشاورزان میشود.
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پای خودرو دوباره به بورس کاال باز شــده است و متقاضیان میتوانستند تا ساعت  ۱۷دیروز،
نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
براســاس مشــخصات کاالی قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت ســفارش بر روی یکی
از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دســتگاه خودرو اســت .صدور سند و
شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کاال برداشته شد و در این راستا
 ۲۶مرداد ماه  ۳۵۰دســتگاه فیدلیتی و  ۲۵۰دســتگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی
تاالر صنعتی می شود.
براســاس اطالعیه عرضه  ۸۵دســتگاه از این خودروهــا فیدلیتی  ۷نفره تیپ  ۲مشــکی و
 ۹۰دســتگاه فیدلیتی  ۷نفره تیپ  ۲ســفید اســت که با قیمتهای  ۷۷۲میلیون تومان عرضه
خواهند شد.
 ۸۵دســتگاه فیدلیتی پنج نفره تیپ یک مشــکی و  ۹۰دســتگاه فیدلیتی  ۵نفره تیپ یک
ســفید نیز به قیمت  ۷۵۸میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان و همچنین  ۱۲۵دســتگاه دیگنیتی پرایم
مشــکی و  ۱۲۵دستگاه دیگنیتی پرایم ســفید هر یک به قیمت  ۸۲۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
عرضه می شوند.
براســاس مشــخصات کاالی قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت ســفارش بر روی یکی
از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دســتگاه خودرو اســت .صدور سند و
شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.
خریداران چه هزینههایی را باید پرداخت کنند؟
عالوه بر هزینــه خودرو ،خریداران ملزم به واریز  ۹درصد مالیــات بر ارزش افزوده بر مبنای
قیمت نهایی فروش هستند .همچنین برای فیدلیتی هزینه  ۱۷میلیون و  ۳۹۱هزار و  ۹۰۲تومان
شامل مالیات و عوارض شماره گذاری ،هوشمندسازی کارت خودرو ،خدمات پست ،تولید پالک و
شماره گذاری ،هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.
برای دیگنیتی نیز هزینه  ۳۵میلیون و  ۳۵۰هزار تومان شــامل هوشمندسازی کارت خودرو،
خدمات پســت ،تولید پالک و شــماره گذاری و بیمه شــخص ثالث باید توسط خریداران به نام
شرکت بهمن موتور واریز شود.
زمان ثبت سفارش و نحوه خرید خودرو از بورس کاال
ثبت سفارش خودرو عرضه  ۲۶مرداد ماه تا ساعت  ۱۷دیروز (سه شنبه  ۲۵مرداد) امکان پذیر
بود .متقاضیان برای خرید خودرو در بورسکاال ابتدا باید نســبت به اخذ کد معامالت بورسکاال
اقدام می کردند.
نحوه اخذ کد بورسکاال نیز به این شکل است که متقاضیان به صورت آنالین یا حضوری به
یکــی از کارگزاریهای مجاز مراجعه کرده و کد بورسکاال را دریافت میکنند .البته قبل آن باید
در سامانه سجام ثبتنام کرده و احراز هویت شده باشند.
متقاضیان پس از اخذ کد بورسکاال ،باید نســبت به گشایش حساب وکالتی اقدام می کردند.
حساب وکالتی حسابی است که به بورسکاال امکان میدهد پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت
شــرکت و کاال را خریداری کرد ،بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه
انجام شود.
نکتهای که باید به آن توجه کرد ،این اســت که برای خرید خودرو ،باید بخشــی از قیمت پایه
خودرو (براساس اعالم بورسکاال) در حساب وکالتی خریدار موجود باشد.
به این ترتیب زمانی که ثبتســفارش صورت میگیرد ،این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در
حساب وکالتی مسدود میشود.
پس از نهایی شدن ثبتسفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت میگیرد،
خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرآیند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد
در رقابت شرکت خواهند کرد.
همچنین مالیات ارزشافزودهای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار
در ســامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده اســت .به این ترتیب خریداران باید کلیه هزینههای
اعالمی را برای خرید خودرو در نظر بگیرند.

برای اقشار کمبرخوردار
معاون امور پســتی ،ارتباطی و فنــاوری اطالعات
رگوالتوری از فعالسازی بسته  ۴۰گیگابایتی اینترنت
برای افراد مشمول سه دهک اول یارانهبگیر خبر داد.
به گــزارش ایســنا ،یکــی از وعدههــای دولت
ســیزدهم تســهیل در کســبوکارهای اینترنتــی
و افزایــش ســرعت اینترنــت بــود ،بهنوعــی که
رئیــس جمهــوری وعــده اینترنــت رایــگان برای
اقشــار ضعیف و با ســرعت باال را داده بــود و وزیر
ارتباطــات هــم یکــی از برنامههایش را رســاندن
فیبرنــوری به تکتک خانههای مــردم ،اجرای پروژه
فیبــر در منزل و ســرعتهای چند گیگــی اینترنت
اعالم کرد.
از ســوی دیگر در حالی که در ماههای گذشــته،
اپراتورهــای همــراه و ثابت ،بســتههای اینترنتی که
پیــش از این ارائه میشــد را تغییر دادنــد و اگر چه
در چارچــوب مصوبــه قانونــی کمیســیون تنظیــم
مقــررات ،اقدام بــه افزایش تعرفههــا کردند ،صادق
عباســی شــاهکوه -رئیس ســازمان تنظیم مقررات
و ارتباطــات رادیویــی -اعــام کرد کــه وزارتخانه
به دنبال برنامهای برای جبــران افزایش قیمت برای
اقشار کم برخوردار است که پس از آن عیسی زارعپور
 وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات  -از تخصیصیارانه اینترنت به اقشار ضعیف خبر داد.
او همچنین درباره مدت زمان اســتفاده از بستهها،
توضیح داد که این بســتهها دائمی است ،البته بستهها
چهار ماهه بــوده ،اما بهصورت دائمــی هر چهار ماه
یکبار برقرار میشود و میتوانند از آن استفاده کنند.
در ایــن راســتا ،وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات دیــروز اعالم کــرد تاکنــون  ۷۵۸هزار و
 ۵۶۲سرپرســت خانوار از ســه دهک اول یارانهبگیر
از طریــق پنجــره ملی خدمــات دولت هوشــمند و

 ۴۰گیگابایت اینترنت رایگان فعال شد

کــد  USSDبــرای دریافــت اینترنــت رایــگان
ثبتنام کردهاند.
بر اســاس این گزارش ۱۰۲ ،هزار و  ۹۰۳سرپرست
خانوار از بســتر پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند
بــرای ثبتنــام اینترنــت رایــگان اقدام کــرده و
 ۶۵۵هــزار و  ۶۵۹نفر نیز از طریق بســتر کد ussd
ثبتنام کردهاند.
همچنین  ۱۰میلیون و  ۱۴۹هزار و  ۷۱۰اســتعالم
از طریق بستر کد  USSDانجام شده است.
با اعالم وزارت ارتباطات سرپرستان خانواری که در
سه دهک کمدرآمد یارانه بگیران هستند تا پایان هفته
جاری میتوانند با مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات

دولــت هوشــمند  my.gov.irیا با شــمارهگیری کد
 *۴*۱۲۳۴#برای دریافت اینترنت رایگان ثبتنام کنند.
دراین راســتا ،به نقل از ســازمان تنظیم مقررات و
ارتباطــات رادیویی ،دیروز مجید حقــی -معاون امور
پســتی ،ارتباطــی و فناوری اطالعــات رگوالتوری-
از فعالســازی بســته اینترنت برای افراد مشــمول
ســه دهک اول یارانهبگیر در کشــور خبر داد و گفت:
در پی تاکیــد وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات
بــرای اختصاص بســته اینترنت رایگان برای اقشــار
کمبرخوردار ،اطالعات مشــمولینی که در بازه زمانی
تعیین شــده از طریق ســامانه پنجــره ملی خدمات
دولت هوشــمند به آدرس  my.gov.irیا کد دستوری

 *۴*۱۲۳۴#ثبتنام کردهاند ،پس از صحتســنجی
شمارهها از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،از
طریق سازمان فناوری اطالعات به رگوالتوری اعالم
شده است.
وی با اشــاره به اینکه صرفا سرپرستان خانوارهای
ســه دهک اول مشمول این بســتهها میشوند ،تاکید
کــرد :در حال حاضــر کد ملی و شــماره تلفن همراه
اعالم شده حدود  ۹۴۴هزار نفر از سرپرستان خانوارها
که مشــترک اپراتورهای همراه اول ،ایرانســل ،رایتل
و اپراتورهــای مجــازی تلفن همراه شــاتل موبایل،
های وب ،آپتل ،سامان تل و منطقه آزاد کیش هستند
به این اپراتورها اعالم شــده و برای ســیمکارت این
دســته از مشموالن که مشکلی برای فعالسازی بسته
(مانند قطعی سیمکارت بهدلیل بدهی یا مسدودی )...
نداشــتهاند ،بسته اینترنت برایشان فعال شده و پیامک
فعالسازی ارسال شده است.
معاون امور پســتی ،ارتباطی و فنــاوری اطالعات
رگوالتــوری تاکید کرد :این بســته ســاالنه اینترنت
 ۴۰گیگابایتی است که  ۳۰گیگابایت آن برای استفاده
از سایتهای منتخب و  ۱۰گیگابایت آن برای استفاده
از اینترنت در نظر گرفته شــده و بــا هدف حمایت از
اقشار کمبرخوردار و در قالب مسئولیت اجتماعی اپراتور
اجرایی میشود.
حقی اظهار کــرد :متقاضیانی که ثبتنــام آنها از
طریق ســامانه خدمــات دولت هوشــمند یا کدهای
دستوری موفقیتآمیز بوده و این بسته برای آنها فعال
نشده است میتوانند با مراکز تماس اپراتور خود تماس
گرفته و وضعیت فعالسازی بسته اینترنت خود را جویا
شوند .در صورت عدم دریافت پاسخ با مراجعه به نشانی
 https://195.cra.irدرخواست خود را ثبت کنند تا
رسیدگی شود.

ضرر  ۵۰میلیارد دالری با سقوط بیتکوین
بازارهای کریپتو  ۵۰میلیارد دالر از دست دادند زیرا بیتکوین به شدت
از  ۲۵هزار دالر سقوط کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از کریپتــو ،بیتکوین پس از جهش باالی
 ۲۵هزار دالر یعنی باالترین حد دو ماهه جدید ،در این سطح پذیرفته نشد
و در عرض چند ساعت بیش از  ۱۰۰۰دالر کاهش یافت.
عملکرد بیتکوین موجب شد اکثر آلتکوینها پس از چند روز دوشنبه
که نمودارها افزایش یافته بودند دوباره قرمز شوند.
از زمانی که قیمت در پایان هفته گذشــته به زیر  ۲۳هزار و  ۵۰۰دالر
کاهش یافت ،بیتکوین عملکرد نســبتا خوبی ارائــه کرد و بالفاصله به
کاهش قیمت واکنش نشان داد و تا شنبه به  ۲۵هزار دالر نزدیک شد.
در ابتدا بیتکوین نتوانســت از آن ســطح عبور کنــد و چند صد دالر
عقبنشینی کرد .با این حال ،یک بار دیگر در روز یکشنبه نبرد خود را آغاز
کرد و برای اولین بار در بیش از دو ماه ،برای مدت کوتاهی این خط مورد

عالقه را لمس کرد ،اما این روند نیز بازگشــت دیگری به دنبال داشت و
گاوها مصمم به ادامه صعود بودند .در نتیجه ،بیتکوین به باالترین قیمت
چند ماهه دیگر یعنی کمی بیش از ۲۵هزار و  ۲۰۰دالر رسید.
با این روند صعودی جامعه کریپتو در نهایت شاد شدند و انتظار مرحله
دیگر را داشــتند ،اما این ارز دیجیتال مسیر خود را معکوس کرد و بیش از
 ۱۰۰۰دالر در چند ســاعت کاهش یافت .بــه این ترتیب ،در حال حاضر
حدود ۲۴هزار دالر معامله میشود.
با این وجود ،ارزش بازار آن همچنان باالی  ۴۵۰میلیارد دالر است اما
تســلط آن بر آلتکوینها ضربه دیگری ایجاد کرده و ارزش را به ۴۰.۱۵
درصد کاهش داده است.
ســکههای جایگزین در چند روز گذشــته باال بودند ،اما اکنون مشابه
بیتکوین قرمز هســتند .اتریوم در آخر هفته به باالترین ســطح خود در
چند مــاه گذشــته و بــاالی  ۲۰۵۰دالر رســید با این حــال ،کاهش

 ۴.۵درصدی در  48ساعت گذشته ،ارزش دومین ارز دیجیتال بزرگ را به
 ۱۹۰۰دالر کاهش داده است.
مجمــوع ارزش بــازار جهانــی ارزهــای دیجیتالی در حــال حاضر
 ۱.۱۴تریلیــون دالر بــرآورد میشــود که این رقم نســبت به روز قبل
 ۳.۷۴درصد کمتر شــده اســت .در حال حاضــر  ۴۰.۱۵درصد کل بازار
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکویــن بوده که در یک روز  ۰.۰۶درصد
افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در  48ســاعت گذشته  ۷۷.۱۴میلیارد
دالر اســت که  ۱۸.۱۲درصد افزایش داشته است .حجم کل در امور مالی
غیرمتمرکز در حال حاضر  ۵.۹۶میلیارد دالر اســت که  ۷.۷۲درصد از کل
حجم  ۲۴ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است .حجم تمام سکههای پایدار
اکنون  ۷۰.۶۰میلیارد دالر است که  ۹۱.۵۲درصد از کل حجم  ۲۴ساعته
بازار ارزهای دیجیتال است.
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مربی قدیمی فوتبال شیراز:

رئیس جدید فدراسیون بر تقویت فوتبال پایه تمرکز کند
"ساپینتو" بیشتر به یک شومن شبیه است تا مربی!
ایسنا :مربی پیشــین تیم ملی جوانان امیدوار
است رئیس جدید فدراسیون فوتبال ،رشد و توسعه
فوتبال پایه را در اولویت کار خود قرار دهد.
اصغر اکبری که به تازگی هدایت تیم شــاهین
کازرون در لیگ دســته ســوم فوتبال کشــور را
به عهده گرفته ،درباره وضعیت این تیم به ایســنا
گفت :شــاهین سال گذشــته قهرمان لیگ برتر
فوتبال اســتان فارس شــده و دو تن از شاگردان
سابق خودم ،مدیریت آن را به عهده دارند.
اکبری گفت :اخیرا تســت گیــری از بازیکنان
کازرونــی را با حضور نزدیک بــه  ۴۰۰داوطلب
برگــزار و  ۱۴بازیکن انتخــاب کردیم .در مرحله
بعد تست گیری از بازیکنان شهرهای اطراف مانند
نورآباد ،فراشبند و خشت را انجام و سپس چند جلسه
را هم به بچه های شیراز اختصاص می دهیم.
وی دربــاره کیفیت فنــی بازیکنان گفت :این
بازیکنانــی که مــن دیدم ،همه عاشــق فوتبال
هستند و از فیزیک بدنی مناسبی هم برخوردارند،
اما متاســفانه کار چندانی روی آنها انجام نشــده.
یعنی بازیکنانی که به سن  ۳۵سال رسیده اند ،تازه
توانسته اند خود را به سطح فنی مطلوبی برسانند.
خب ایــن فایده ندارد و ما مجبوریم تیم را جوانتر
کنیم که این مساله زمان  بر است.
بازیکن و مربی پیشــین تیم مرصاد شیراز در
ادامه به مسائل مالی اشــاره کرد و گفت :من به
مدیران تیم گفتم که اگر قرار است همه هزینه  ها
را از جیــب خودتان پرداخت کنید ،من نیســتم و
بهتر است شــما هم تیم داری نکنید .باید از بدنه
کازرون و از مســئوالن این شهر کمک بخواهید.
این بچه ها با بیش از  ۳۰۰میلیون تومان هزینه،
تیم را به اینجا رسانده اند .االن اگر بخواهند امتیاز
تیــم را واگذار کنند ،می توانند یک میلیارد تومان
دریافت کنند ،اما عشقشان چیز دیگری است.
وی در ادامه افزود :باید به آنها کمک شود .روزی
که این تیم در کازرون بــازی دارد ،پنج هزار نفر
به اســتادیوم می آیند .خب این پتانســیل خیلی
خوبی اســت برای جذب مردم به ورزشگاه ها .در
حالی  که حتی شیراز هم این ظرفیت را ندارد.
گذشته فوتبال خوب بود چون پول کم
و عشق زیاد بود
اکبــری در خصوص علت افول فوتبال پایه در

ایران اظهار داشت :در گذشته وضعیت خیلی خوب
بود ،چون مدیرعامل ها فوتبالی بودند و کارشان را
بلد بودند .پول کمتر ،اما عشق به کار ،بیشتر بود.
فوتبال یک زمانی مال بچه های فقیر بود .آنها از
لحاظ آناتومی بدن هم جان سخت تر بودند نسبت
به بچه های امروزی که وضعیت مالی بهتری هم
دارند .قبال بچه های زجرکشــیده  ای داشتیم که
برای معیشــت خود باید صبح بنایی می کردند و
عصر ســر تمرین می آمدند .نه باشگاه بدنسازی
می  رفتند و نه امکاناتی داشــتند ،اما چون عشق
واقعی به فوتبال داشتند ،بار فنی شان هم باال بود.
مربی ســابق تیم ملی جوانان خاطره جالبی را
از زمــان مربیگری اش در تیــم مرصاد نقل کرد
و گفت :بچه های مرصاد همه آدم های عاشــق
فوتبال بودند که خودشــان تیم را از صفر درست
کردنــد .زمانی که در شــیراز زمینی برای تمرین
به مــا نمی دادند ،می رفتیــم مهارلو چمن ها را
می َکندیــم و می آوردیــم در زمیــن ارم فرش
می کردیــم .صبح زمین را می ســاختند و عصر
روی آن تمریــن می کردند! همــان تیم نزدیک
بود به لیگ برتر هم برســد که عده ای تنگ نظر،
نگذاشتند .تیمی که هر سال نزدیک به  ۱۰بازیکن
به تیم های برق و فجرسپاســی می داد ،نابود شد
و در ادامــه برق و فجر هم به همان سرنوشــت
دچار شدند.
مربی تیم قشقایی که در سال  ۹۵آن پیروزی

تیم فوتبال دارابگرد فارس در لیگ برتر فوتبال نوجوانان
نیازمند حمایت است

ایرنا :مدیر تیم فوتبال دارابگرد فارس با اظهار اینکه برای شرکت در لیگ برتر نوجوانان کشور
مشــکالت زیادی داریم ،گفت :از مدیرکل ورزش و جوانان فارس می خواهیم زمین چمن فوتبال
ورزشگاه تختی داراب را به صورت رایگان در اختیار این تیم قرار دهد؛ زیرا تنها نماینده شهرستانی
فارس در لیگ برتر کشور هستیم.
مجتبی صالحی دیروز ســه شــنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود :این یک افتخاری است
برای تنها تیم شهرستانی استان فارس که توانسته است با وجود مشکالت مالی و کمبود امکانات
سه سال در لیگ برتر جوانان کشور حضور داشته باشد.
کشف استعدادهای فوتبالی در روستاهای محروم سخت است
وی تاکید کرد :این تیم بازیکنان نخبه ای دارد که بسیاری از آنها در روستاهای داراب زندگی
میکنند و از نظر امکانات ورزشــی به شــدت محروم هستند و اینکه توانســتهاند در این سطح
از فوتبال ایران بازی کنند نیاز به حمایت بیشــتری دارند؛ زیرا کشــف اســتعدادهای فوتبال در
روستاهای محروم بسیار سخت است.
صالحــی خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان افزود :عالوه براین اینکه زمین رایگان در اختیار
این تیم قرار گیرد ،نیاز داریم خوابگاه ورزشــی این شهرستان هم برای بازیکنان و مربیانی که از
روســتاها آمدهاند اختصاص یابد ضمن اینکه هزینه سفر تیم در مسابقات مختلف بسیار باالست و
نیاز به حمایت مسوالن استان فارس و شهرستان داراب داریم.
توپ و لباس ورزشی نداریم
مدیر تیم دارابگرد فارس افزود :اختصاص یک دســت لباس و چند عدد توپ جهت تمرین هم
از دیگر نیازهای نماینده فارس در لیگ برتر نوجوانان کشور است.
وی گفت :مســابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشــور قرار است از مهر ماه سال جاری آغاز
شود و تیم های خلیج فارس و انقالب از شیراز و دارابگرد نمایندگان فارس در این بازی ها هستند.

در راستای شفافیت صورتهای مالی

مبلغ قراردادهای استقالل و پرسپولیس افشا شد

دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس در دو نامه جداگانه ،مبلغ قراردادهای خود را برای نخستین
بار افشا کردند.
به گزارش ایســنا ،دو باشگاه فرهنگی ورزشی اســتقالل و پرسپولیس پس از پذیرش در بازار
ســرمایه و انجام فرایند پذیرهنویسی برای نخســتین بار و در راستای شفافیت صورتهای مالی،
مبلغ قراردادهای خود را افشا کردند.
بر این اســاس طبق نامهای که رضا درویش ،نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشــگاه
پرســپولیس خطاب به میثم فدایی ،مدیرعامل فرابورس ارســال کرده است ،مجموع قرارداد کادر
فنــی ایرانی ( ۱۴نفر)  ۳۳۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال ،مجموع قرارداد کادر فنی خارجی ( ۳نفر)
 ۴۱۰هــزار دالر ،مجموع قرارداد بازیکنان ایرانــی ( ۲۲نفر)  ۱۵۳۷میلیارد و  ۸۵۰میلیون ریال و
مجموع قرارداد بازیکنان خارجی (  ۳نفر) نیز  ۶۸۵هزار دالر است.
همچنین بر اساس نامه مصطفی آجرلو ،مدیرعامل و عضو هیات مدیره باشگاه استقالل خطاب
بــه زارع ،مجموع قراردادهای تیمهای پایه و بزرگســاالن  ۳۰۶۹میلیــارد و  ۷۰۰میلیون ریال و
مجموع قراردادهای کادر فنی ۳۶۰میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال است.
این نامه در حالی ارسال شده است که سمت زارع در آن اشتباه ذکر شده است .به عبارت دیگر
زارع مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران است در حالی که در نامه استقالل به عنوان
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه نامه اســتقالل در تاریخ  ۲۲مردادماه نوشــته شده است ،مبلغ
قراردادهایی که روز دوشنبه امضا شــده ،در مجموع قراردادهای این باشگاه اعمال نشده است و
در نامه پرسپولیس که در تاریخ  ۲۴مردادماه ارسال شده ،مبلغ قرارداد مهاجم هلندی این باشگاه
اعالم نشده است.

بزرگ برابر پرســپولیس در جام حذفی را رقم زد،
در خصوص وضعیت تیــم ملی هم صحبت های
جالبی را مطرح کــرد و گفت :کارلوس کی روش
زمانــی که به ایران آمد ،بدعــت خوبی را بنا کرد
و آن هم مقابله با بازیکن ســاالری بود .درســت
است که ایشــان از لحاظ فنی ،خیلی به تیم های
پایه ما توجه و کمک نکرد ،اما همین که نگذاشت
بازیکن ســاالری در تیم رواج پیــدا کند ،حرکت
ارزشمندی بود.
اکبری اضافه کرد :هم برانکو و هم کی روش،
نمرات قابل قبولی گرفتند ،اما در ادامه ،فدراسیون
به ســراغ شــخصی رفت که هیــچ کارنامه  ای
نداشت .آوردن ویلموتس اشــتباه بزرگی بود که
نزدیک بود منجر به حذف از مرحله اول مقدماتی
جام جهانی شود.
وی افزود :در ادامه فدراســیون فوتبال تصمیم
خوبی گرفــت و از میان مربیان داخلی و خارجی،
گزینــه ای را انتخــاب کرد کــه در مقطع کوتاه،
بازدهی باالیی داشت.
اســکوچیچ خیلی خوب اوضاع را مدیریت کرد
و چیــزی هم کــه در زمین می دیدیــم ،یکدلی
بچه ها و توان فنی بــاالی آنها بود .از نظرروانی
تاثیر خیلی خوبی روی تیم گذاشــت و در نهایت
تمام بازی هــا را مقتدرانه بردیم و صعود کردیم.
مســائلی هم کــه در چندماه اخیر اتفــاق افتاد،
برمی گردد به مدیریت غلط.

اکبری در این باره توضیح داد :رئیس ورزش یا
رئیس فدراسیون نباید به تنهایی برای یک مربی
تصمیــم بگیرد .یک گروه کارشناســی فنی باید
بیایند و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند .متاســفانه
شــاهد اتفاقــات بدتری هــم بودیــم و آن هم
تصمیم  گیری بازیکنان بــرای انتخاب کادر فنی
بود .آقای اسکوچیچ خیلی خوب نتیجه گرفته بود
و اگر حمایت می شد ،هر دو طرف سود می کردند
اما خیلی احساسی عمل شد و امیدوارم در چندماه
مانده به جام جهانی ،دوباره شاهد حمایت الزم از
ایشان باشیم.
وی همچنین به انتقاد از نحوه انتخاب سرمربی
در تیم استقالل پرداخت و گفت :درست است که
فقط یک بازی گذشــته و قضاوت زود است ،اما
به نظر من آقای "ســاپینتو" بیشتر به یک شومن
شبیه است تا مربی!
وی ادامه داد :شــما به ســرمربی سپاهان که
هموطن آقای ســاپینتو است نگاه کنید که با چه
آرامشــی از کنار زمین تیمش را هدایت می کند و
از نظر فنی هم عملکرد قابل قبولی دارد .استقالل
در زمــان اســتراماچونی از نظر فنی پیشــرفت
قابل مالحظه ای کرد و پس از آن فرهاد مجیدی
هم خوب توانســت با اســتفاده از دستیار خوبی
مثل آقای پیــن ،تیمش را به قهرمانی برســاند،
اما در ادامه مدیریت استقالل می توانست از بین
گزینه  هــای داخلی شــخصی را انتخاب کند که
بتواند تیم را خوب بچرخاند که متاسفانه این اتفاق
رخ نداد و فکر می کنــم گزینه خوبی برای کادر
فنی استقالل ،انتخاب نشد.
اصغــر اکبری ضمن ابــراز امیــدواری برای
انتخــاب بهترین گزینه در انتخابات فدراســیون
فوتبــال ،گفت :وضعیت فوتبال ما خیلی آشــفته
اســت و خدا کند هر کســی انتخاب می شــود،
اولین دغدغه  اش فوتبال پایه باشد .زمانی فوتبال
سر و سامان پیدا می کند که وضعیت فوتبال پایه
خوب شود .مطمئنا اگر در رده های پایه خوب کار
شــود ،آینده تیم بزرگساالن هم تامین و تضمین
می شود .کاری که کشــورهای شرق آسیا انجام
داده و نتیجــه گرفته اند ،اما ما با اســتعدادهایی
بــه مراتب بیشــتر و بهتــر از آنها ،درجــا زده و
فرصت  ها را از دست داده ایم.

دعوت از دو بازیکن فارسی به تیم ملی فوتبال جوانان

ایسنا ۳۱ :بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زیر  ۲۰سال ایران دعوت شدند که در این بین نام
دو بازیکن فارسی به چشم می خورد.
فرزین معامله گری و عرفان شــیروانی دو بازیکن تیم ایمان ســبز شــیراز هستند که با نظر
صمد مرفاوی به اردوی تیم ملی فرخوانده شده اند .در این اردو که از  ۲۷مرداد تا  ۲۸شهریورماه
برگزار خواهد شــد ،استان تهران با  ۱۲نماینده ،بیشــترین سهم را از آن خود کرده و پس از آن،
اســتان اصفهان با شش و خوزســتان و مازندران هر یک با  ۳نماینده در رتبه های دوم تا چهارم
قرار دارند.
تیم ملی فوتبال زیر  ۲۰ســال ایران که با عنوان تیم ملی جوانان شــناخته می شود ،نماینده
فوتبال کشــور در مسابقات جوانان قهرمانی آســیا و همچنین جام جهانی جوانان است که  ۴بار
به عنوان قهرمانی قاره کهن دســت یافته و  ۳بار به عنوان نماینده آسیا جواز حضور در مسابقات
جام جهانی جوانان را کسب کرده است.

اصفهان ،قهرمان مسابقات والیبال نوجوانان کشور در شیراز

ایرنا :تیم اصفهان در مرحله نهایی مســابقات والیبال نوجوانان کشــور که در شیراز برگزار شد
به مقام قهرمانی دست یافت و استان مرکزی نایب قهرمان شد.
به گزارش خبرنگارایرنا ،در بازی فینال که دیروز ســه شــنبه در سالن شهید آیت ا ...دستغیب
شــیراز برگزار شــد ،تیم اصفهان در یک بازی برتر و در سه گیم متوالی با نتیجه سه بر صفر تیم
استان مرکزی را از پیش رو برداشت و جام قهرمانی را با خود به اصفهان برد.
همچنین در دیدار رده بندی هم تیم تهران با نتیجه ســه بــر صفر مقابل مازندران به برتری
دست یافت و بر سکوی سوم ایستاد و مازندران چهارم شد .تهران ،توابع تهران ،مازندران ،گیالن،
اصفهان ،آذربایجان غربی ،گلستان و مرکزی هشت تیم شرکت کننده در مرحله نهایی بودند.
این بازی ها در حالی روز جمعه  ۲۱مردادماه در شــیراز آغاز شــد که میزبان به دلیل حذف در
دور مقدماتی در این مرحله حضور نداشــت .در پایان این مســابقات جام و مدال های تیم های
برتر اهدا شد.

دختران هندبالیست الرستان نائب قهرمان مسابقات نونهاالن
باشگاههای کشور

تیم باب الحوائج الرســتان نماینده اســتان فــارس در رقابت های هندبــال دختران نونهال
باشگاههای کشور نائب قهرمان شد.
بــه گزارش روابط عمومی و پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،تیم باب الحوائج
الرستان نماینده اســتان فارس در رقابت های قهرمانی نونهاالن باشگاههای کشور موفق شد با
شکست تیم قدرتمند بافق یزد و میزبان مسابقات در مرحله رده بندی به دیدار پایانی رقابت ها راه
یابد و حریف تیم فوالد مبارکه سپاهان در مرحله پایانی شود.
دختران هندبالیســت تیم باب الحوائج الرستان با ارایه یک بازی خوب و قبول شکست مقابل
تیم ریشه دار سپاهان به مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافتند.

دونده فارسی بر سکوی دوم رقابت های دوومیدانی
دانش آموزان کشور

بنیامین طهماســبی دونده فارســی مقــام دوم دو ۱۱۰متر بــا مانع رقابت هــای دوومیدانی
دانش  آموزان کشور را از آن خود کرد.
به گــزارش روابط عمومی و پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان فارس به نقل از روابط
عمومی هیات دوومیدانی فارس ،ســی و هشتمین دوره مســابقات ورزشی رشتههای شطرنج و
دوومیدانی دانشآموزان کشور با شــعار «دانشآموز ورزشکار دوستدار و حافظ محیط زیست» از
یکشنبه  ۲۳مردادماه  ۱۴۰۱در شهرکرد آغاز شد.
در ماده دو  110متر با مانع بنیامین طهماســبی از استان فارس توانست با ثبت رکورد 15/02
ثانیه بر سکوی دوم این رقابت ها بایستد.

هیات ورزش های همگانی فارس مقام اول کشور سال ۱۴۰۰
در ارزیابی فدراسیون مربوطه هیات ورزش  های
همگانی استان فارس در سال  1400مقام نخست
کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبری اداره
کل ورزش و جوانان فارس به نقل از روابط عمومی
هیات ورزشهای همگانی ،ســیروس پاک فطرت
رییــس هیات ورزش های همگانــی با اعالم این
خبر گفت :بر اســاس نامه فدراسیون ورزش  های
همگانی و ارزیابی صورت گرفته ،استان فارس در
تیپ یک استان  های بزرگ و کالنشهرها رتبه اول
کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود :شــاخص هــای ارزیابــی عملکرد
هیات  های استانی توســط فدراسیون ورزش  های
همگانی در زمینه اجرای طرح هایی از جمله جامعه
فعال شــامل مشــارکت در برگزاری پویش های
آگاهیبخشــی ،کارگاه های عمومی و شهروندی،
دوره های آموزشــی و تربیت مربیان تندرســتی و
تربیت بدنی ،طرح محیط فعال شــامل حمایت از
توســعه شــهرهای فعال با محوریت توزیع اقالم
ورزشی و توسعه باشگاه های کودکان می باشد.
پاک فطــرت ادامه داد :از دیگر شــاخص  های
مورد ارزیابی قــرار گرفته اجرای طرح مردم فعال،
شــامل طرح ملی پیــاده روی ایرانیــان ،آمادگی

جسمانی ،لیگ پیالتس ،دیسک طالیی ،کراسفیت،
طناب  زنــی ،داژبال ،بازی های فکری ،ورزشهای
الکترونیــک ،طبیعــت گردی و نیــز فعالیت  های
ابتــکاری اســت و همچنین طرح سیســتم فعال
شامل جلب مشارکت حامیان مالی ،تربیت خادمان
ورزش هــای همگانی ،فعالیت بدنی و ورزشــی و
همچنیــن بهره  گیری از ظرفیت شــهرداری ها از
دیگر شــاخص های ارزیابــی عملکرد هیات های
استانی توســط فدراســیون ورزش های همگانی

بوده است.
رییس هیات ورزش های همگانی بیان داشت:
هیات ورزش های همگانی در دوران گذشته رتبه ۱۶
بوده اســت که طی دو دوره اخیر جزو استان  های
برتر کشور و حائز رتبه اول تا سوم کشور بوده است.
پاک فطرت با تشــریح فعالیت های این هیات
گفت :هیات همگانی استان فارس در سال ۱۴۰۰
بیــش از یک هزار و  ۲۵۰برنامه و فعالیت همگانی
در سطح استان فارس شامل پیاده روی ،کوهپیمایی،

گردشگری ،ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی،
طبیعت گردی و همچنین  ۸۶دوره آموزشی رسمی
مربیگری و تئوری مربیگری رومیزی  ۷۵کارگاه و
سمینار آموزشی برگزار کرده است ،میزبانی مطلوب
مسابقات چوگو کشوری و تولید  ۶۰۰پیام فرهنگی
مروج ورزش های همگانــی از دیگر اقدامات این
هیات در سال گذشته بوده است.
وی اظهار داشــت :هیات ورزش های همگانی
اســتان فارس در نیمه نخست سال  ۱۴۰۱تا پایان
تیرماه امسال نیز  ۳۱۰برنامه همگانی  ۲۰۰برنامه
فرهنگــی اجتماعی در قالب بســته های فرهنگی
و ورزشــی ،تهیه  ۷۰کلیپ ،پادکســت و پوستر در
پویش ها و برنامه های اجتماعی انجام داده است و
برگزاری  ۳۸کالس و دوره های آموزشی در قالب
هــزار و  ۸۰نفر از جمله فعالیت و برنامههای هیات
همگانی فارس می باشد.
پاک فطرت در پایان گفت :امید اســت ،همواره
با مســاعدت مدیران اســتانی و شهرستانی شاهد
مشــارکت حداکثری مردم در برنامه های ورزشی
با هدف جلوگیری از کم تحرکی در جامعه باشــیم
و نیز ورزش همگانی اســتان فــارس کماکان در
ســال جاری و در ســنوات آینــده در جایگاه برتر
کشور بماند.

بیم و امید هواداران پرسپولیس درباره عملکرد یورگن لوکادیا
آمار مهاجمان خارجی  ۱۰ســال اخیر پرسپولیس باعث شده که
هواداران این تیم در عین امیدواری برای عملکرد خوب مهاجم جدید
تیم ،نگران میزان اثربخشی او باشند.
به گزارش ایســنا ،در دو ماه اخیر باشــگاه پرسپولیس بر اساس
درخواست یحیی گلمحمدی در تالش بود تا بتواند با جذب یک مهاجم
خارجی خط حمله خود را تقویت کند .در این مدت پرسپولیســیها
با گزینههــای متعددی وارد مذاکره شــدند ،اما برخی مشــکالت
مانع ایجاد توافق و بستن قرارداد شد تا اینکه در نهایت ،سرخپوشان
تهرانی موفق شــدند بازیکنی را به خدمت بگیرند که سوابق خوب و
نام نیکی در بین فوتبالیستهای خارجی تاریخ لیگ برتر ایران دارد؛
یورگن لوکادیا دوشنبه قراردادش را با پرسپولیس امضا کرد تا نوک
خط حمله این تیم را بیمه کند .البته همچنان خبر میرسد که باشگاه
پرسپولیس ممکن است مهاجم خارجی دیگری نیز به خدمت بگیرد
و نامهای مختلفی هم در این راستا شنیده میشود.
با وجود اینکه کارنامه بازیکن جدید و هلندی پرســپولیس نسبت
بــه دیگر بازیکنان خارجی تاریخ ایــن تیم و حتی لیگ برتر فوتبال
ایران پربارتر و درخشــانتر اســت ،هواداران تیم سرخپوش تهرانی
نگرانند که مبادا عملکرد این بازیکن نیز مانند اسالف خود نامطمئن

و ناامیدکننده باشد.
این نگرانی از آنجا ناشــی میشــود که پرسپولیس در سالهای
گذشــته در جذب بازیکنان خارجی تا حد زیادی ناشیگری کرده و
نتوانسته بازیکنان با کیفیتی جذب کند.
در این گزارش قصد داریم آمار مهاجمان خارجی که به پرسپولیس
آمدند را بررسی کنیم.
پرســپولیس در  ۱۰ســال اخیر ۹ ،مهاجم خارجــی جذب کرده
که اگر  ۱۴گل منشــا را کنار بگذاریــم ۸ ،مهاجم دیگر در مجموع
 ۱۳گل برای پرســپولیس به ثمر ســاندهاند! این در حالی است که
مجموع قرارداد این  ۸مهاجم به  ۲میلیون و  ۲۴۰هزار دالر میرسد.
در این میان ،گادوین منشــا مهاجم نیجریــهای که دو فصل برای
پرسپولیس بازی کرد ،با ثبت  ۴۱۵۴دقیقه حضور در میدان و  ۱۴گل
و  ۵پاس گل بهترین عملکرد را داشته است.
بیم و امید هواداران پرســپولیس دربــاره عملکرد
یورگن لوکادیا
نکته جالب ماجرا اینجاســت که عمال اگر منشا را از سایرین جدا
کنیم ،مجموع دقایق بازی  ۸مهاجم دیگر به  ۴۰۸۱دقیقه میرسد؛
این یعنی پرســپولیس برای هر دقیقه اســتفاده از این مهاجمان در

طول  ۱۰ســال اخیر ۵۴۸ ،دالر پرداخت کرده اســت ،اما هواداران
پرسپولیس کارایی مطلوبی از این مهاجمان ندیدهاند.
بررســی روند جذب مهاجم خارجی در پرسپولیس نشان میدهد
که این باشــگاه تقریبا هر ســال با اصرار مربیان وقت ،یک مهاجم
خارجی به خدمت گرفته اما فارغ از عملکرد گادوین منشا ۸ ،مهاجم
دیگر فقط روی  ۱۷گل پرسپولیس در طی  ۱۰سال تاثیر گذاشتهاند.
این یعنی هر ســال صدها هزار دالر هزینه شده ولی هیچ دستاوری
به همراه نداشته است.
حاال هواداران پرســپولیس امیدوار هستند که مهاجم جدیدشان
عملکردی به مراتب بهتر از مهاجمان خارجی قبلی داشته باشد.
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درگذشت هنرمند پیشکسوت مجسمهسازی

میرحســن ارژنگنــژاد ـ هنرمند
پیشکسوت مجسمهســازی ـ دیروز
در ســن  ۱۰۱سالگی در پی ابتالء به
کرونا درگذشت.
به گــزارش ایســنا ،ظهردیروز ـ
 ۲۵مرداد  ۱۴۰۱ـ اســتاد میرحسن
ارژنگنژاد که از چندی پیش در پی
ابتالء به کرونا در بیمارستان بستری
بود ،در سن صد و یک سالگی درگذشت.
ســیدعباس عظیمی ،مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت
در پیامی فقدان این عضو گرانسنگ موسسه و میراثدار فرهنگ و
هنر ایرانی اسالمی را که با رفتنش مجدد کام دوستداران هنر را تلخ
کرد به خانواده وی ،هنرمندان پیشکسوت واهالی هنر تسلیت گفت.
حسن ارژنگنژاد چهارم دیماه سال  ۱۳۰۰در شهر مشهد زاده
شد .او از  ۱۲سالگی در کارگاه غالمرضا رحیمزاده ارژنگ که پسر
خالهاش بود ،مشغول به کار شد و اولین کار او نمای بانک ملی بود.
او به همراه اسماعیل ارژنگ در پروژههای مختلف زیباسازی شهر
تهران نظیر تندیس نبرد گرشاسب با اژدها واقع در میدان باغشاه و
نقش برجسته بهرام گور و خسرو پرویز در کاخ سفید واقع در کاخ
سعدآباد با غالمرضا رحیمزاده ارژنگ همکاری داشتند.

واکاوی درمانگرانه آسیب های اجتماعی
در مستند " لبه تیغ"

مســتند " لبه تیغ" کاری از سیمای مرکز فارس در هفت قسمت
به مقوله آسیب های اجتماعی می پردازد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صداوســیمای فارس ،مســتن ِد
" لبــه تیغ" بــر لبه تیغ راه می رود؛ ذره بین به دســت می گیرد و
آشفتگی و آسیب های اجتماعی را همگانی و دقیق و ُد ُرشت می بیند،
سپس چالش را می شکافد و بر زخم ،مرهم می گذارد.
کارشناســان کارآزموده ،نوشدارو را
با نمایاندن راهکار از ســوی
ِ
توصیــه و تجویز می کند .لبه تیغ ،پیشــگیری از گزند را ماموریت و
تکلیف می داند و بی آنکه پیچیده و افاده ای باشــد با زبان ســاده و
صریح ،تدبیر را در آن روی سکه نمایش می دهد.
در مســتند داســتانی «لبــه تیغ» که ریشــه یابی ،پــردازش و
جویی خدشه های اجتماعی را تصویر می کند ،خانم پژوهشگر با
چاره ِ
تکیه بر تحقیق و مطالعاتِ مشروح از آسیب  دیدگان سراغ می گیرد و
درمان
حرف هایشان را می شنود ،سپس راه های جلوگیری از بروز یا
ِ
معضل را در نسخه تجویزی کارشناس می جوید.
پیونــ ِد تصویری فرد مرتکب و کارشــناس که در هم برش  های
کوتاه خورده اند با بازســازی پاره هایی از داســتان به صورت موازی
کامل می شــود .تصاوی ِر این مســتند در اماکن گوناگونی برداشته
می شــود و به دلیل اجزاء پراکنده در فضای محدو ِد اســتودیو گرفتار
نیســت .هدف نهایی و مقص ِد لبه تیغ ،ارائه راهکارهای کارشناســان
و مساعدت با افرادی اســت که در معرض مخاطرات اجتماعی قرار
دارند یا از مرحله پیشــگیری گذشته و نیازمند درمان و نجات هستند.
متخصصــان برنامــه از باریــک تریــن روزنه حیــات ،پنجره ای
ِ
رو به حیاط می سازند .تنوع سن و سال ،انزوا و سقوط را در معادله ای
چشمگیر قرار می دهند و نتیجه ای حاصلخیز می گیرند.
بــرای بن بســت ها نقشــه دارنــد و را ِز چیرگی بــر عفونت را
ســفارش می کنند .مســتن ِد لبه تیغ از مها ِر آفــت ،قصه های مفید
دارد و افــرادی را بــه تصویر می کشــد که زمین خــورده اند ،اما
خاک لباس را تکانده و بــه راه ادامه داده   اند.
بلند شــده اند ،گــرد و ِ
مســتند " لبه تیغ" در  ۷قســمت  ۴۰دقیقه ای بــه تهیه کنندگی
ثریا بنــاکار ،کارگردانــی و تدوین فــرزاد کشــاورز ،نورپردازی و
تصویربرداری حســن نجف زاده ،مدیر تولید ولی محمد رستم  پور و
نویســندگی امیر عفاف در مرحله پایان تولید اســت .این مستند قرار
اســت در آینده نزدیک از شبکه فارس و دیگر شبکه های سراسری
رسانه ملی پخش شود.
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در شــرایطی که به نظر میرسید اختالف نظر میان صداوسیما
و وزارت ارشــاد در حوزه شبکه نمایش خانگی به جدیترین حالت
ممکن رســیده باشد ،وزیر ارشاد از تواقفی خبر میدهد که همه را
غافلگیر کرده است.
به گزارش ایســنا ،این روزها یکی از مسائلی که در حوزه رسانه
ســر و صدایی به پا کرده و هر از چند گاهی با انتشــار اخباری به
آن دامن زده میشــود ،اختالف میان دو نهاد مهم فرهنگی کشور
در حوزهی پروژههای شــبکه نمایش خانگی است؛ مناقشهای که
اگرچه به نظر میرسید روز به روز حادتر شود ،اما حاال با اظهارات
اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گویی تغییر مسیر میدهد.
«ما نسبت به این موضوع با سازمان صداوسیما موضع واحدی
داریم که انشــاا ...بهزودی ابالغ خواهد شــد و مــا آن را اجرایی
خواهیم کرد».
جمله باال از ســوی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در جمع
خبرنگاران و همزمان با مراســم بزرگداشــت روز خبرنگار درباره
آخرین وضعیت پروژه های شبکه نمایش خانگی بیان شد .جمله ای
که حاال از موضعی واحد و اجرایی شدن اساسنامهای مشترک میان
ارشاد و صداوسیما حکایت دارد.
امــا اینکه این توافق و رســیدن بــه آییننامه مــورد توافق
دو نهاد فرهنگی ،این بار چقدر اجرایی شود ،با توجه به گره خوردن
وضعیت چند پروژه شــبکه نمایش خانگی که پول هنگفتی صرف
آنها شده است ،چندان هم دور از ذهن به نظر نمیرسد.
هرچند اظهاراتی از این دســت که بوی آشتی و توافق میداد،
پیشتر هم از ســوی روسای دو ســازمان ـ پیمان جبلی و محمد
مهدی اسماعیلی ـ هر کدام به صورت جداگانه مطرح شده بود ،اما
در عمل میدیدیم که جنگ بر ســر پروژهها و مجوزهای تولید و
پخش در ردههای میانی به وضوح ادامه دارد.
برای مثال محمدمهدی اســماعیلی شــهریور ماه یک ســال
قبل ،در این زمینه اظهار کرده بود« ،انشــاا ...بهزودی در سازمان
صداوسیما و ارگانهای دیگر جلساتی داریم برای اینکه این مسئله
را تعییــن تکلیف کنیم و از این موضــع اختالفی خارجش کنیم».

او همچنین گفته بود« ،ایــن بحث را بنا داریم در گفت و گوهای
سازنده ای مطرح کنیم نمیخواهیم در فضای رسانهای نکتهای در
این باره بگوییم».
یا پیمــان جبلی درباره نتیجــه مذاکره با وزارت ارشــاد برای
دست
نظارت بر نمایشخانگی و اینکه
کنترل این فضا کماکان در ِ
ِ
صداوســیما و ساترا خواهد بود یا خیر ،در دی ماه  ۱۴۰۰گفته بود:
«ما پیشنویسی تهیه کردهایم و خدمت وزیر ارشاد ارائه دادیم .این
پیشنویس با موافقت کلی هر دو طرف مواجه شده و ما برای این
پیشــنهاد مشــترک ،کارهای نهایی را انجام میدهیم و امیدواریم
ظرف روزها و هفتههای آینده آماده شــود و به راهکاری مشترک
منتهی شود».
امــا به رغم این اظهــارات که از هر کدام چند ماه و چه بســا
یک ســال میگذرد و بــا وجود اینکه برخی مســووالن فرهنگی
اختالف صداوسیما و ارشاد را در این مورد بخصوص جزئی میدانند،
اما همچنان اختالفها بر ســر مجرای اصلــی مجوزهای تولید و
پخش به قوت خود باقی اســت و حــاال دامنهی آن به دعوا میان
ساترا (ســازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر)
و پلتفرمهای پخشکننده فیلم و سریال هم کشیده شده است.
در این میان علیرغم اینکه اظهارات مســئوالن ساترا ،حکایت
از خالــی بودن محــل اختالف نظر با پلتفرمهای شــبکه نمایش

کتاب «حافظ و رود جادو» رونمایی شد

کتــاب «حافــظ و رود جــادو» اثــر فرزام پــروا در
ســیصدوچهل و نهمین نشست علمی مرکز حافظشناسی،
کرسی پژوهشی حافظ رونمایی و نقد شد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،در این نشســت که با
همــکاری مرکز پژوهشهــای زبان و ادبیات فارســی
دانشگاه شیراز و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
ترتیب یافت ،ابتدا مسعود حسینچاری ،استاد روانشناسی
دانشــگاه شیراز ،به معرفی و نقد کتاب حافظ و رود جادو
پرداخت.
وی بــا بیان این مقدمه که این کتاب همانطور که از
نامش پیداست ،رازآلود اســت ،اظهار کرد :اگر قرار باشد
در آینده کســانی که با روانشناسی آشنایی ندارند ،آن را
بخوانند ،باید شرحی بر آن نوشته شود.
او ادامه داد :برای فهم هرمتنی باید الفبای آن یا واژگان
کلیدی آن را فهم کنیم ،از همینرو بر کلیدواژههایی که
دکتر پروا به کار گرفته است ،تأمل خواهیم کرد و افزونبر
این ،برای فهم رود جادو ما مقدماتی از زبانشناسی را هم
نیاز داریم.
حســینچاری با بیان اینکه درخصوص واژههایی چون
ناخودآگاه ،ناخودآگاه جمعی ،رود و جادو و… در این متن
باید اطالعاتی داشــته باشیم تا بتوانیم با این متن ارتباط
برقرار کنیــم ،گفت :گاهی خود نویســنده در این کتاب
دست ما را میگیرد و نشانهای برای فهم این کلیدواژهها
به دست ما میدهد.
وی افزود :نویســنده کتاب ،اسم خاص و آینه شفافی
که حافظ نمیخواســته به کسی نشان بدهد ،آینهای که
در متن کل غزلیات تکه تکه شده بوده را یافته و در کنار
هم نهاده است .همچنین این کتاب مدعی این نیست که
میخواهد با روانکاوی ،حافظ را بفهمد؛ بلکه میخواهد از
حافظ استفاده کند برای عمق در روانکاوی و این ویژگی
خوب این کتاب است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز اظهار کرد :در کتاب
حافــظ و رود جادو ،آن عنصر غایب و همهجا حاضر ،پیدا
میشود و با شــواهدی از خود غزلیات حافظ در برابر ما
مینشــیند و این نشــاندهنده روند علمی در این کتاب
اســت .ســپس ذهن خواننده را به ایــن نقطه رهنمون
میکند که آیا در زندگی من هم حاضر غایب هست؟ در
یک کالم ،رود جادو تالش هوشــیارانهای برای ورود به
ناهوشیاری و رمزآلودی و جادویی است.
ســپس منصور پایمــرد ،حافظپژوه و مــدرس مرکز
حافظشناســی به معرفی و نقد کتاب یادشده پرداخت و
توضیح داد :کتاب حافــظ و رود جادو با مقدمهای بهقلم
استاد بهاءالدین خرمشاهی و پیشگفتاری و پیشدرآمدی
از نویسنده آغاز میشود .استاد خرمشاهی در تعریف کتاب
مینویسد« :سالیان سال بود کتابی دربارهی اندیشه و هنر
و در واقع شعر و شــخصیت حافظ ،به این ژرفی و حتی
شگرفی نخوانده بودم» (ص  .)۱۸کتاب نامبرده ده فصل
دارد که در پایان با یک پیگفتار خاتمه مییابد.
فصول خواندنی کتاب حافــظ و رود جادو،
فصل ششم و هفتم است
وی یادآور شــد :دکتر فرزام پروا ،نویســندهی کتاب
حافظ و رود جادو ،روانپزشک و روانکاو است و از منظر
تخصص خود ،شعر حافظ را مورد بررسی قرار داده است

که در حوزهی مباحث حافظپژوهی ،این نگاه تازگی دارد.

از نظــر پایمرد ،کتاب حافــظ و رود جاری دارای این
محســنات و امتیازات نیز هســت که از منظر تازهای به
موضوعات معتنابه حافظپژوهی پرداخته اســت؛ بیشــتر
به چگونهگفتن حافظ پرداخته تا چه گفتن او؛ نویســنده
کارش روشــمند است و میکوشــد به روشی که به آن
متعهد اســت وفادار بماند؛ نویسنده از حوزههای مختلف
دانــش و هنر چون روانــکاوی ،زبانشناســی ،ادبیات،
قرآنپژوهی ،موسیقی ،نمایشنامه و… برای بیان مقصود
خود سود برده است.
وی تأکید کرد :فصل ششــم و هفتــم کتاب حافظ و
رود جادو از فصول خواندنی این کتاب محسوب میشود.
پایمرد ادعای اصلی نویســنده را کــه «حضور غایب
شمس بهعنوان نقطهی مرکزی شعر حافظ است» مورد
نقــد قرار داده و ضمن ارائــهی دالیلی در پی اثبات این

نکته اســت که لفظ شمس در شــعر حافظ غایب نیست
(دوبار لفظ شــمس به کار رفته است) و به استثنای شعر
موالنا که شمس تخلص شعری و نام مرادش بوده است،
در آثار دیگر شعرای قبل و هم عصر حافظ نیز ،بسامد این
لفظ بسیارکم است و گاه اص ً
ال به کار نرفته است و حافظ
در این زمینه ،حتی اگر هیچ هم لفظ شمس را در شعرش
به کار نبرده باشــد ،از یک هنجار و روال طبیعی زبانی و
ادبی تبعیت کرده است.
کتاب حافــظ و رود جادو انعــکاس پیوند
زبانشناسی ،روانکاوی و ادبیات است
آخرین سخنران این نشست ،جلیل اعتماد ،پژوهشگر
پسادکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود که در
مقدمهی ســخنان خود گفت :با یک اثر دورانساز مواجه
هســتیم که هم بازنمای یک پژوهش اصیل در حیطهی
ادبیات و هم در حیطهی روانکاوی است و بلکه انعکاس
پیوند زبانشناسی ،روانکاوی و ادبیات است.
وی بیــان کرد :در عنوان کتاب ،نویســنده از حداکثر
امکانــات مفهومــی اســتعارهی «رود» بــرای بیــان
«جاری ناخودآگاهی» بهره برده اســت .زیر و زبری رود،
جاریبودن ،از گذشــته آمدن ،طراوتداشتن ،شکستن و
صیقلدادن ،اثر پذیرفتن از کف و از محیط ،فراز و نشیب
داشــتن و ...ازجملهی آن امکاناتی اســت که از کلمهی
رود بــرای فهم جریان حروف در ناخودآگاهی اســتفاده
شده است.

اعتماد در معرفی کتاب حافظ و رود جادو گفت :کتاب
با مســائلی آغاز کرده که از آن جمله «درک رخداد لذت
ادبــی از دیوان غــزل حافظ» و «فهــم ملزومات زبانی
امکان ظهور شاعری همچون حافظ» است .دعاوی این
کتاب شــامل چندین ادعای اصلی است که از آن جمله
«ناخوداگاه همچون یک زبان ساختاربندی شده است» و
«غزل به موسیقی اســتحاله یافته» و از مهمترین آنها
اینکه «نام شمس در دیوان حضور غیابی دارد و بهشکل
حروف بازگشته است».
وی اظهــار کرد :برای فهم کتاب مهم اســت که به
پیشفرضهای ضمنی آن توجه داشــته باشیم که یکی
از آنها از حیث معرفتشــناختی اســت و بــه پارادایم
«حقیقت به مثابهی ناپوشیدگی» ارجاع دارد.
پــس از رونمایی از کتــاب حافظ و رود جــادو ،پروا
چنددقیقهای درباره اثر خود ســخن گفــت و در مقدمه
بیان کرد :برای رفع نقیصهی کتابهای مربوط به لکان

کــه میتوانند پیشزمینهی مطالعهی این کتاب باشــد،
من یک کتاب نوشتهام باعنوان «درسگفتارهای لکان» و
یک کتاب ترجمه کردهام با نام «درسنامه لکان کمبریج».
کتــاب حافــظ و رود جــادو در درجه اول
روانکاوی شعر حافظ است
نویســنده کتاب حافــظ و رود جادو اظهــار کرد :من
چیزی را بــه خواننده تحمیــل نکردهام ،مــن در مقام
یک روانکاو متوجه شدم که دالی از غزلیات خواجه غایب
است (شمس) که نام خاص خواجه است و حذف این دال،
بنابر اصل بازگشت واپسزده ،فراوانی حروف شین و سین
را در دیوان افزایش میدهد.
وی افزود :بعداً فهمیدم فراوانی بیشتر این دو حرف در
غزلیات خواجه ،مورد توجه استاد شفیعی کدکنی هم قرار
گرفته و حل این معما را از روانشناسان خواسته بودند.
پروا بیان کرد :در بســیاری از موارد من پژوهشم را با
راهنمایــی خود خواجه حافظ پیش بردم .مث ً
ال این بیت از
خواجه که میگوید« :چو من ماهی کلک آرم به تحریر /
تو از نون و القلم میپرس تفسیر» به من نشان داد تفسیر
شــعر حافظ بایســتی با ارجاع به قرآن و خصوص ًا حروف
مقطعه انجام شود.
نویســنده حافظ و رود جادو ادعا کــرد :این کتاب در
درجهی اول روانکاوی شــعر حافظ اســت تا روانکاوی
شاعری به نام حافظ ،گرچه از پژوهش اول میتوان راهی
کوچک به پژوهش دوم یافت.

خانگی دارد ،اما ســواالتی که برخــی پتلفرمها از جمله «فیلیمو»
در هفتههای اخیر مطرح کردهاند ،چیز دیگری را نشان میدهد.
در همین راســتا قائم مقام ســاترا پیشتر با اشاره به این نکته
که صدا و سیما پلتفرمها را رقیب خود نمیداند ،چنین اظهار کرده
بود« :ممکن اســت در برخی از رویکردها و سیاســتها تغییراتی
ایجاد شــده باشد که طبیعی است .این تغییرات ،در راستای تحول
و بهتر شــدن نظارت و تعامل بهتر است .در همین راستا ما با تمام
پلتفرمهایی که از ما مجــوز دارند ،تعامل خوبی داریم و بهصورت
مستمر جلساتی با آنها برگزار میکنیم».
او همچنین گفته بود« :توجه داشــته باشید تعداد پلتفرمها زیاد
اســت؛ بنابراین ممکن اســت برخی از پلتفرمها با تعدادی بسیار
محدود در منظومهای که فعالیت میکنند ،بخشــی از فعالیت خود
را در چارچوب نظارتی ساترا قرار ندهند .این اتفاق نوعی تخلف از
مقررات و سیاستهای کلی است».
این اظهارات را که کنار بگذاریم ،اما جای مطرح کردن انتقادی
از «فیلیمو» باز میشــود که در واکنش به اظهارات رییس ســاترا
درباره شرایط پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی مطرح شده بود.
یکی از سواالتی که این پلتفرم تحت عنوان انتقاد مطرح کرده
بود ،از این قرار است« :آیا منطقی است که ساختاری منقبض ،کند
و ایســتا ،خود قوانین و اقلیم حکمرانیاش را تعریف کند ،خود اجرا
کند و خود هنگام مناقشــه و اختالف ،مرجع رسیدگی به تخلفات
باشــد؟ بخش خصوصی چگونه میتواند با چنین تنظیمگر ذینفعی
رابطه منطقی و حرفهای داشته باشد؟»
بر اساس این گزارش ،با کنار رفتن اختالفات میان صداوسیما و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس آنچه بار دیگر وزیر ارشاد
مطرح کرده است ،باید دید که اختالفات میان ساترا و پلتفرمهای
شــبکه نمایش خانگی این بار چه سرنوشــتی را انتظار میکشد؟
ضمــن اینکه یادآوری این نکته ضروری به نظر می رســد که در
حال حاضر هم تولیدات جدید شبکه نمایش خانگی مانند طرحهای
سریالی نرگس آبیار ،داریوش ربیعی و محمد قاضی از سوی ساترا
مجوز تولید گرفتند.


دلتا»
انتشار «از کویر تا
و «تحلیل انتقادی ترجمه»

کتابهــای «از کویــر تــا دلتا» نوشــتۀ احمد محیــط و نیز
«تحلیل انتقادی ترجمه» نوشتۀ علیرضا خانجان منتشر شده است.
به گزارش ایســنا ،کتاب «از کویر تا دلتا» ،روز نوشــتههایی از
برخی سالهای کار در ســازمان جهانی بهداشت در مصر ،نوشتۀ
احمد محیط در  ۲۹۶صفحه ،با شــمارگان  ۵۰۰نسخه ،توسط نشر
آگاه منتشر شده است.
در نوشــتۀ پشــتجلد کتاب میخوانیم :دکتر احمد محیط  -از
معدود ایرانیایی که فرصت خدمت در سازمانهای فنی و بینالمللی
وابســته به سازمان ملل را داشتهاند  -قریب به پانزده سال در دفتر
مرکزی منطقۀ مدیترانۀ شــرقی سازمان جهانی بهداشت در مصر
مشــغول به کار بودهاند؛ هفت سال نخســت را در شهر اسکندریه
و ســپس در قاهره .اعضای ســازمان مدیترانۀ شرقی در آن زمان
شامل بیســتودو کشور میشــدند؛ از مراکش در غرب گرفته تا
افغانســتان و پاکســتان در شرق .کار در چنین ســازمانی مستلزم
مشــارکت در بررسیهای گوناگون بهداشــتی در دفتر مرکزی و
سفرهایی به کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان بود و چنین
امری برای دکتر محیط فرصتی مغتنم برای نوشــتن .کتاب کنونی
حاصل گردآوری روزنگاریهای ایشان در این ایا ِم کار و برگرفته از
دفترهایی بین ســالهای  ۱۳۷۱تا  ۱۳۷۵شمسی است .دورانی که
نویسنده در سفرهایش به شرح ماوقع میپردازد ،اما اغلب به گذشته
نیــز بازمیگردد و به امرو ِز پیش رو در متنی از گذشــته مینگرد.
همچنین کتاب «تحلیل انتقادی ترجمه» نوشتۀ علیرضا خانجان
در  ۲۶۰صفحه ،با شمارگان  ۵۵۰نسخه ،توسط نشر یادشده منتشر
شده است.
یادداشــتی در پشــت جلد کتاب نیــز آمده که چنین اســت:
به گمانم آگوســت ٌکنت بوده که گفته است« :هیچکس نمیتواند
رفتــن خودش را تــوی پیادهرو از پنجره تماشــا کند» .حق با
راه
ِ
اوســت .تنها یک مشاهدهگر بیرونی میتواند درمورد راه رفتن من
در خیابان قضاوت کند .از آنجایی که ترجمه ماهیتی هرمنوتیکی
بــه خود میگیرد ،همواره گفتهاند کــه هیچ ترجمهای ره به کمال
نخواهد برد.
نویســندۀ «تحلیل انتقادی» ترجمه تالش داشــته است تا با
معرفی الگویــی نقشگرا ،زمینههای نظــری و عملی نقد ترجمۀ
آکادمیــک را تقویت کند .پرســش آن اســت کــه ترجمه تا چه
حــد متاثر از عوامل برونزا اســت؟ آیا محتــوای معنایی و نقش
منظورشــناختی متون مبدا عموم ًا به متون مقصد منتقل میشــود
دخالت عوامل برونزا اســت؟ آیا محتوای معنایی و نقش
یا اینکه
ِ
منظورشــناختی متون مبدا عموم ًا به متون مقصد با معیار متعارف
«تعادل ترجمهای» موضوعیت خود را از دســت میدهد و بررسی
نوع رابطۀ آنها با متون مبــدا نیازمند مالحظۀ معیارهای دیگری
جز معیار تعادل خواهد بود؟

«وطن من چمدان است» محمود درویش
ِ
منتشر شد

«وطن من چمدان اســت» گزیده ســرودههای محمود
کتاب
ِ
درویش با ترجمه یدا ...گودرزی توسط نشر گویا منتشر شد.
«وطن من چمدان است» گزیده
به گزارش خبرنگار مهر ،کتاب
ِ
ســرودههای محمود درویش بهتازگی با ترجمــه یدا ...گودرزی از
طرف نشــر گویا منتشر شده اســت .این مجموعه یکصد سروده
از «محمود ســلیم حســین الدرویش» شــاعر نامدار فلسطینی را
دربــر میگیرد .پیش از این کتاب «زنی در من قدم میزند» از نزار
قبانی نیز با ترجمه گودرزی روانه بازار شد و به چاپهای متعدد رسید.
محمود درویش از شــاعران مطرح جهانی اســت و بیش از ده
جایزه منطقهای و جهانی دریافت کرده و با روشنفکران ،شاعران
و نویسندگان بســیاری همکار بوده از جمله ژاک دریدا ،حسنین
هیکل ،پی یر بوردیو ،نزار قبانی و...

